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 سمت اَسبتون ارباب  امینم گهیتروخدا، غل...غلط کردم د کنمیاَرباب خواهش م_

 

 

 د یب*اسنمو غر یزد رو یمحکم یلیس

 

 د یبش کیبه اسب من نزد دیدهنتو ببند! به همه اتون تذکر داده بودم که نبا _

 

 که ی پشتمو سرشو اورد جلو ودم گوشم طور رفت

 گفت:  کمیبه گردن بار کردینفساش برخورد م هرم

 

 کردنشه! هیعمارت به حرف اربابش گوش نداده و االن وقت تنب نیا  یاما جوجه _

 

 تازه رشد کرده امو به چنگ گرفت    یها نهیلباس بلندم رد کردو س ریاز ز دستاشو

 و گفت: دمیاز سر دردش کش یآخ که
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 ! یدار ینرم  یها نهیجووون! س_

 هولو کنه؟   یه انداز نارویاربابت ا  یدار دوست

 م؟ وه

 

 و لبامو به دندون گرفتم  نییشرم وخجالت سرمو انداختم پا از

 از ترس سرباز کردو وسط هق هقام گفتم: بغضم

 

 

 نه...نه تروخدا ارباب نه. _

 برم تروخدا  دی..بزاری بزار

   کنهیدعوام م مامانم

 

 

 استبل بود  یکه تو یصندل  یو با درآوردن شلوارش نشست رو برگردوند
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 بود؟  یچ گهید اون 

 سنگ بزرگ بود هی هیگنده شب زهیچ هیشرتش  ریز

 رمیمیسنگه بزنه م نیمنو با ا خواستیاگه م ایخدا یوا

   ترسمیمن م رمی بم خوامی...نه من نمنه 

 

  نیبه ا چوقتیمامانم بودمو ه شیاالن پ خواستیاسم مامانمو صدا زدم دلم م  رلبیز

 . ومدمینم یاستبل لعنت 

 

تنه اش برداشتم که  نییقورت دادم و چشم از پا  دهنمو با صدا و وحشت زده آب

 گفت: 

 

 ! نمیجلو بب ایب_

 

 لرزون حرکت کردم سمت ارباب  ییقدما با

 نمی و مجبورم کرد به زانو بش دیبازومو کش هوی که
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  یبلند نیییبا خجالت ه رون یدراز و کلفتش زد ب زیو اون چ نییپا دیکش شورتشو

 رومو ازش گرفتم  دمویکش

 

 گفت:  دویخند ارباب

 

 ه؟ یچ نی ا یدونیم_

 !شیبخور دیبا آبنباته

 یش یم هیتنب یبه حرف اربابت گوشش نداد  چون 

 ادیآبش بتا  یبزن کشیآبنباتو انقدر م نیا دیبا

 

 

 فکر گفتم:  بدون 

 

 .ادیاما آبنباتا که ازشون آب نم_

 و گفت:  دیارباب غر
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 !شهیم  نیبخور! حرف نزن وگرنه مجازاتت بدتر از ا_

 

 ارباب  تونمی. نمادیدم م+اما من ب

 

 و درازش  یگذاشت رو همون جسم سنگ  دویکش دستمو

 برد عقب  یلبشو به دندون گرفتو سرشو کم ارباب

 برق گرفته بودتش! نکهیا مثل

 

 ارباب، بخورش تا ارباب مجازاتت نکنه...   یبخورش جوجه _

 

نم تو  تموم شدن حرفش دستشو انداخت پشت سرمو مجبورم کرد که اون سنگو بک  با

 دهنم 

 

 ارباب عقب جلوش کردم!  یدهنم و به گفته  یتو گذاشتم

 بود و بامزه  زیاما ل  دادینم یخواس  یه  مز ومدین بدم

 زدنش  کیارباب که گفت مثل آبنباته شروع کردم به م یبه گفته  نیهم یبرا 
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 !کردیدرمورد و اه و ناله م ییارباب دائما از خودش صداها اما

 

ارباب    هیارباب برداشتمو سرمو بلند کردمو به چشما یات سنگزدن آبنب کیاز م دست

شده بود بهم   رهیخ دیازش د شدیلبش که کمتر م  یبا لبخند گوشه باز بود و  مهیکه ن

 گفتم:

 

 اد؟یارباب، شما دردتون م_

 . دیمن دوست ندارم شما درد بکش د،یکنیهمش ناله م اخه

 

مامانم مغرور   یبداخالق و به گفته   یل یروستا بود خ نیا یآدما نیاز بهتر یکی ارباب

  کردیبود اما به همه کمک م

 نوازش کردو گفت:  سرمو

 

 طنازم کنمیدارم ناله م یدیکه بهم م یمن از لذت_

 

 موهام زد گفت:  یرو یبوسه ا  نکهی موهامو بعدازا یبرد ال  دستشو
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 آخراشه!  گهیبخور، د_

 

 ارباب به من گفت طنازم؟ یوا

 شد یصدا زدم باورم نم کمیبا اسم کوچ منو

 ی دختر خال  یما بچه ها و دخترارو به اسم ه  شهیهم ارباب

 جد گشاد شده بودن! نیصدا کردنش چشمام تا اخر ینطور یو االن از ا زدیم صدا

 

ناله هاش  یصدا ینسریتشر ارباب دوباره مشغول خوردن آبنبات ارباب شدم و ا با

 شده بود  شتریب

  هی ریش دنشیو بعداز دودفعه مال دی از تو دهنم کشکه گذشت ارباب ابنباتشو   یکم

 د یکش یظیو آه غل رون یازش اومد ب یدیسف

 

 پاهاش.  یدستمال منو نشوند رو یتو ختیبهم زدو آبشو ر یلبخند ارباب

نفس   هیرنگمو بعداز  ییطال یموها یپاهاشو سرشو برد ال یارباب نشوندتم رو

 گفت:  دیکش موهام نیکه ب یقیعم
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 ! یدیم یخوب یلیخ یاممم بو _

 

 کردمیدائما خودمو جمع م ومدویبه گردم قلقلکم م خوردینفساش که م هرم

 

 دست صورتمو مقابل صورتش قرار دادو گفت:  با

 

 ! یزنیحرف نم یشک یراجب امروز با ه_

 باشه؟

 

 باشه تکون دادم که گفت:  یبه معن  سرمو

 

سرتو   نجایهم  یزندوستت ب نیبهتر ایمادرت  یحت یراجب امروز،به کس یاگه حرف_

 عمارت بخورن! یسگا دمیم برمویم

 ؟ ی دیفهم
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 ترس سرمو تندتند تکون دادم با

 بود دن یدرحال لرز دیارباب مثل ب یاز حرفا بدنم

 

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

 کردیم نییپا

 د چرخونیلباش م  نیب انهیو وحش گرفتیگاز م لبامو

 تهوه بهم دست داده بود  حالت

 دمیکشیارباب از لبم داشتم درد م یبا گاز گرفتنا یاز طرف و

 کرد یولم نم کردمیتقال م یهرچ

 تنه امو ثابث همونجا نگه اش داشت  نییبرد سمت پا دستشو

 

   نهیبب دیمنم که مادرتم نبا یحت یو کس  تهیاونجا دخترونگ  گفتیم شهیهم مامانم

 بشم یمن دختر بد  شهیاعث مگناه داره و ب چون 

 

 باشم  یدختر بد  خواستیمن دلم نم اما
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 عقب  دمیتوان داشتم تو خودم جمع کردمو دست اربابو کش یهرچ

 شت و دستاش همونجا ثابت مونده بودندا  یا دهیفا اما

 

 نفس به سلفه افتادم یجدا شد و من از تنگ ازم

 

 چشم ارباب  یگیگفتم م یبه بعد هرچ  نیازا_

 ؟ یدیفهم یدینمون تک سرهم

 

 بل...بله ارب..ارباب _

 

 انداختمو گفتم:  نییپا یسر باشرم

 

 د؟ یدستتونه بردار شهی...مشهیم_

 !نهیبب ایدست بزنه  دینبا یکس هیبد هیجا نجایگفته ا مامانم
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 زده.  یمامانت حرف درست_

 نه یبب ایلمس کنه  نجاتویا دیبه جز من نبا یکس

 

 ه داد: به وسط پامو ادام دیمال دستشو

 

 . کنمیاستبل چال م یتو نجایرو که بهت دست زده با خودتو هم یوگرنه خودم کس_

 کرده بودم  سیفکر کنم از ترس خودمو خ

 زد یوحشتناک م یفاکه ارباب حر  ازبس

 !کردیکشتن م ایبه مجازات  دیدائما منو تهد و

 

 کنه؟  تیندارمو اذ شتریسال ب۱۴که  یمن ومدی دلش م یچطور

 

  یدختربچه ها نیع کلیاز نظر جسه و ه یسالته ول ۱۴تو   گفتیم شهیهم مامانم

 ! یمونیساله م۱۱

نداشتم و تاره   یبزرگ یها نهیهمسنم س یبودمو نسبت به دخترا زهیم زهیر بایتقر آخه

 ! زدیداشت جوونه م
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 مرد بالغ بود.  هی هی سال سن داشت اما شب۲۴ارباب که  برعکس

بزرگ تر از من دائما حرف از ارباب   هیروستا دخترا کیکوچ یمدرسه   یتو شهیهم

 !زدن یم

 نیکه زن ارباب راد یجذابه وخوشبحال خانم اون عمارت یلیارباب خ  گفتنیم شهیهم

 بشه! 

 

که  کردمیم ییخودمو غرق کتاب ها  شهیهم وردم،منیمن سر از حرفاشون درنم اما

  خوندم،یم دم برکه و کتاب رفتمیتابستون ها م شهیهم دیخری عمه ام از شهر برام م

 خصلتو هم از مادرم به ارث برده بودم نیا دیشا

 !خوندمیکتاب م یهم سن تو بودم، کل  یوقت گفتیم شهیهم چون 

 

 

 ادیمکث کردم تا حرفاشو به  یبه خودم اومدم کم  دادیکه ارباب بهم م ییتکون ها با

 بالفاصله با  ارمویب

 زده بودن  خیکه از ترس  ییو پاها دست
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 من من گفتم: با

 

 چش..چشم ارباب _

 

 دختر خوب  نی+آفر

 ی بر  یتونیم حاالم

 استبل! یایب دیباشه هرروز با ادتی یول

 ساعت!  نیهم

 .میامروزو دوباره تکرار کن  یها یو باز نجایا یایب دیبا

 باشه؟

 

 !ادیخوشم نم ایباز نیاما ارباب من از ا_

 

 و زمزمه وار ادامه دادم:  نییانداختم پا سرمو
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 باشم ارباب!   یدختر بد من دوست ندارم_

 

 

 ! یستی ن یتو دختر بد_

 طناز! ید یاربابت گوش م یفابه حر  یدار تو

 ؟ ی دیفهم

 

 ... نطو یا  خوادی من دلم نم_

 

 گفت:  یبلند  ادیوفر ضیوسط حرفمو با غ دیپر

 

 ی دهنتو ببند! تو حق مخالفت از اربابتو ندار_

 . االی وردمیسرت ن ییچشمام گمشو تا بال یاز جلو  عیسر االنم
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ارباب بلند شدمو به   یپا یاز رو هیبا گر دویترک یبد  یبغضم با صدا دویام لرز چونه

 نیخوردو افتادم زم جیاما پاهام پ دمییسمت در استبل دو

هام هرلحظه شدتشون   هیو مچ پامو گرفته بودم و گر نیزم ینشسته ام رو هیگر با

 . شدیم شتری و ب شتریب

 نگران گفت:  یو با چشما نیزم یشد رو  خودشو بهم رسوند و خم عیسر ارباب

 

 حالت خوبه؟ _

 

با هزار    نیهم یارباب بمونم تا دعوام کنه! برا  شیپ شتری ب گهید خواستینم لمد

بلند شدمو دوباره با سرعت لنگ لنگان خودمو به سمت   نیزم یکه بود از رو یزحمت

 ی برکه ا

 تر از خونمون بود رسدندم  نییکه پا  

 

 

 ناراحت بودم  یلی بود که خ یجا واسه زمان نیبهتر شهیهم اونجا
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تا  کردمیم هیو گر نجایا ومدمیم وردمی نمره کم م ای کردیکه بابام دعوام م ییوقتا مثل

 سبک بشم 

 

 دمیشن دموید ب ی عج یزا یعالمه چ هیبود که من  یروز امروز

 

 دهنم  یآبنباتشو گذاشت تو  ارباب

 ی دیگفت توبهم لذت م بهم

 طنازم صدا کرد! منو

 ... شدیمن اصال باورم نم و

 

 امروز ارباب چش شده بود؟  یعنی

 مهربون شده بود  هوی

 د یسرم داد کش یاونطور  هوی بعد

 چشماش نگران شد! نیافتادم زم یوقت
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 رفتار آخر ارباب دوباره اشک تو چشمام حلقه بست!  یآور ادیبا  باز

 خونه امون شدم یکردن پاشودمو راه هیبرکه نشستن و گرساعت دم  کیحدود  بعداز

 

 اومدم خونه.  ریکه چرا د کنهیدعوام م یبرم خونه مامان کل مطمئنم

عمارت ارباب و واسه ارباب و   میرفتیهر هفته با مامان م  یپنجشنبه وجمعه  شهیهم

 بود  یپدر ارباب که مرد مسن

 . می دادیآقا و پدرشو انجام م یکارا

 

 لباساشون  دن یشستن لباسا و اتو کش مثل

 خونه اشون!دن کر زیتم و

 

عمارت و  یتو دیایب گفتیم میکه داشت یبد یداشتن اما ارباب بخاطر وضع مال شپزآ

 . دیکن یدگیمنو پدرم رس یشخص یبه کارها

 

تراز عمارتشون  نییتو روستا و پا ینقل یخونه  هیکمکمون کرد تا  یلیخ ارباب

 .میبساز
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 و بدخلقه!  هیهام عصبقع مو  شتریو  ب  خندهی نم چوقتی باوجود مهربون بودنش ه یول

 داشت  یدل مهربون اما

 کنه یناراحتم م میو گاه کشهیسرم داد م درسته

 !مونهیمن م یارباب سنگ  شهیاون هم اما

 خونه شدم  یکه روش نشسته بودم بلندشدمو راه یسنگ بزرگ یاز رو

 در نبود!  یبود چون کفشاش جلو ومدهی بابا هنوز ن خداروشکر

 !کردیم ممواخذه ااومدنم   ریبخاطر د وگرنه

  رونویدر، از آشپزخونه اومد ب  یصدا دن یباز کردمو وارد خونه شدم که مامان با شن درو

 گفت: 

 

 ی کرد ریدختر؟ چرا انقدر د یکجا بود_

 گوجه ات کو؟  پس

 

مغازه   کی استبل اربابو که نزد یاما وقت رمیمامان بهم گفته بود برم گوجه بگ یوا

 د یرم پرهوش از س دمیجعفرآقا بود رو د

 بودم! یمن عاشق اسب سوار آخه
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 اسبا بودم.  عاشق

 خوشگل بودو دخترم بود! یلیاسب ارباب که خ مخصوصا

 گفتم:  یدهنمو قورت دادمو با لبخند خجالت آب

 

 ! دیببخش یمامان_

 رفت.  ادمی

 

 دختر؟  یهمه مدت کجا بود  نیرفت؟ هان پس ا ادتی یچ یعنی+

 

 برکه بودم دلم گرفته بود! _

 رم یرفت برم گوجه بگ ادمی گهیهوام عوض شه د کمی نجااو  رفتم

 مامان. دیببخش

 

 و هولم داد تو بغلش  دیاومد سمتمو لپمو محکم کش مامان 

 قلقلک دادنم گفت:  یکل بعداز
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 طناز سربه هوا. _

 

 کردمو لپ مامانو محکم ماچ کردم یو کودکانه ا  نیریش ی خنده

 

اما گوشام از خجالت داغ شدو صورتم    شدیچ دونمیارباب نم یاون کارا یآور ادی با

 که مامان گفت: یسرخ سرخ شد طور 

 

 ؟  ید ییوا طناز چرا لپات قرمز شده دو_

 

 ی نطور یا دمیی+آره آره دو

 حموم  رمیمامان من م شده

 د یببخش

 

 حَ...  روزیتو که د_
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 مامان هم نصفه موند!  یحرفا  کمین در اتاق کوچبست با

 د؟ امروز ارباب چش شده بو ایخدا

 کرده باشم؟  ینکنه من کار بد یوا

اگه مامانم بفهمه   ای ؟یبشم چ  یبود...اگه من دختر بد یچ یاون آبنبات سنگ اصال

 ؟ یارباب منو بغل کرد چ

 

بلند شدمو بعداز برداشتن لباسام رفتم داخل    نیزم یاز رو یو ناراحت  هیگر باحالت

 حموم.

 

 بازم خودمو بشورم.  ستخوایحموم رفته بودم اما دلم م روزید نکهیا با

 دیبا یچه عکس العمل نمشیبیکه م  یبعد یدفعه  دونمیکه ارباب کرد نم ییکارا با

 داشته باشم! 

 

 ؟یچ دیدیمارو م یکیاگه  یوا

 !!!کشهیزم نم مغ گهید شمی م ونهیخدا دارم د یا
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 بدنم از سرما خودمو تو آغوش گرفتم   یرو  ختیر خیدوش قرار گرفتمو آب  ریز یوقت

 رون ی از حمام اومدم ب یحمام نسبتا مفصل دازبع و

 ! بردمیرو م ایکه تابستون تموم شده بودو من داشتم لذت  دن شدیم یچند هفته ا االن 

 

موهامو بافتمو   یکیکوچ یبا حوله  مییبلند و طال یخشک کردم موها بعداز

 انداختمشون دوطرفم و 

 هست به مامان بکنم! یهال تا اگه کمک یرفتم تو 

 . ون یزیگوشش هم به تلو هی بود و  دشیجد یمشغول بافتن اثر هنر  مامان 

 و کنارش نشستم  ششیپ رفتم

 که چشمش به بافتنش بود گفت:  یدرحال

 

 باشه دخترم   تیعاف_

 

 +ممنون مامان جون.
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بافته شدمو که دو طرف خودم انداخته بودمشون نوازش   یگذاشت کنارو و موها ویبافتن

 کردو گفت: 

 و خوشگلت!  ییطال یموها نیبشه با ا مادرقربونت یاله_

 

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

 کاشتو گفت:  یسرم بوسه ا یرو بابا

 

 دختر بابا چطوره؟ _

 گفتم:  فشردمیبهش م دیرسی شکم بابا م یسرمو که تا رو شتریکه ب یدرحال

 

 خوبم.  یلی+خوبم بابا خ

 . دینباش خسته

 

 کرده بودو گرفت سمتمو گفت:  میکه پشتش قا یعروسک بابا

 دختر خانم خودم!  یبرا  نمیا_
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ذوق زده به بابا  بود دهیکه بابا برام خر یخوشگل و بزرگ یدخترک عروسک دن ید با

 گفتم:

 

 خوشگله  یل یخ نیممنون بابااااا...ا_

 یییی لیخ

 

 بغلش کردم که لپمو ماچ کرد و  دوباره

با سربه   دمیدیم مویصورت و اشکال دخترک عروسک یاجزا  که داشتم تمام یدرحال

 وارد اتاق شدم.  ییهوا

 **نی**ارباب راد

 

عمارت نشسته بودمو   ون ی ا یدختر بچه رفته بوداما من هنوز تو نیا شدیم یساعت کی 

 بود!  رشیفکرم درگ

 

پر پشت و بلندش و چشم   ییطال یاون موها   فشیدخترونه و ظر کلیاون ه ریدرگ

 !اشیدررنگ به  یها
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 بود؟  یچه حس  گهید نیا  یلعنت

 حسا نداشتم! نیوقت بود که ازا یلیخ

 ده بود، وقته که حس لطافت از من دور ش یلیخ

 . دادیشکل م رییدرونم داشت تغ یهمه چ ییدخترک روستا نیا دن یانگار با د اما

 

 شد!  قیتزر دیجد زیچ هیانگار به قلبم  دمیبوس تشویو گوش کیکوچ یلبا  یوقت

 ها. هیتو ما ای یز یچ هی ایعشق به قلب  قیتزر لثم

 

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

 خودم...  فقط

 بشم!  یکیباهاش  خواستیم دلم

 

 

هم   یام شده بودم که فراموش کرده بودم قلب یگرفتار زندگ یچندسال به قدر نیتوا

 هم هست! یهست،احساسات
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 مثل خوره افتاده بود تو جونم.  یز یچ هی یول

 محتشم پسر ارباب ناصر محتشم  نیراد من

 امکان نداره.   نیبشم نه ا تی رع یدختر بچه   هیعاشق  ونستمتیم یچطور

 ! میدار یسن یفاصله   یطرف از

 سالش. ۱۴سالمه و اون فقط  ۲۴ من

 

 چندماهه که از سفر کانادام برگشتمو از درس فارغ شدم فقط

 و شغلم بکنم؟  ندهیبجز آ یا   گهید یزایچ ریفکرمو درگ  تونمیم یچطور بعد

 

 ؟یام، کارم، هدفام چ ندهیآ پس

 شتریروستا و عمارت تا پدرم ب نیاومدم به ا  رانویکه برگشتم ا شیهمون چند ماه پ از

 تو وجود برپا شد  یدختر انقالب نیا دن یتنها نباشه، با د نیاز ا

 

 رت ماع ومدیآخر هر هفته بامادرش م یوقت

 شدی م داریمردونه ام ب زیتمام غرا دنشیبار د باهر
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 نبود!! یبشر یبن چیدخترک بود که تو وجود ه نی وجود اتو  یزیچ هی

 

 برگشتم سمت عمارت رون یاستبل که زدم ب از

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

 

 نسبت به پسرش فرهاد نداشتم!  یوجه حس خوب چیه به

 بوده و هست،   یو هوس باز عرضهی پسر ب شهیهم ن وا

 کنه دیاز کارا و رفتار من تقل کردیجربزه اش رو مجبور م یزن فقط پسر ب اون 

 ! رسوندیعرضه بودنشو م یهم ب نیا و

 

 روستا  نیبه کاراها و امالک پدر و ا یدگیام  و رس یزندگ یگرفته بودم ادامه  میتصم

 بگذرونم!  نجایرو ا یمدت

 ! بشه یشهر تلق ه یبسازم که به عنوان  ییروستا خواستیم دلم

 

اطراف بود، هم از نظر محبت و هم از نظر    نیا یخان ها نیاز بهتر یکی شهیهم پدرم

 هاش سخت نگرفت!  تی به رع  چوقتیرفتار و کرداش هم

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

28 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

تخت   یرو ماریکه ب یاالن  یحت دادن ی م یروستا جواب محبتاشو به خوب  نیمردم ا و

 بود،  دهیخواب

و خواسته   لیفقط به م  نیوا کننیم یازش پرستار  زننوی که هر روز بهش سر م یطور

 خودشونه! ی

 باشم...  ششیفقط خودم پ خوادیکه از کانادا برگشتم دلم م یاز وقت اما

 شدم.  رهیبود خ یماریکه تو بستر ب فشیاتاق پدر و به جسم نح یرفتم تو

 صورتم بخش شد! یوو ر د یاز چشمم چک یاما قطره اشک  شدیچ دونمینم

 

 . شمی بعدش ته ر دمویبه صورتم کش یدست عیسر

 تخت نشستم!  یرفتم کنار تخت پدرو رو دمیکه کش یقیبا نفس عم 

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

 گفت: 

 

 پسرم!   یاومد_

 

 د؟ یدی+بله پدر، خوب خواب
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 خواب؟ _

 

 اد: سقف اتاق و ادامه د دوخت به  زدو چشم  یپوزخند پدر

 دائما خوابم پسرم.  خورمیکه م یآرام بخش  یقرص ها نیبا ا_

 

 که داخل دستاش بود فشردو گفت:  دستمو

 

 خسته ام! یلیخ_

 . خوادیم یداریبدون ب یخواب طوالن هی دلم

 

 لطفا!  دینگ ینطوری+عه! پدر ا

مثبت به خودتون   یانرژ  دیکه دکترتون هم گفت با دیدید د،یزودتر خوب ش دیبا شما

 د، یبد

 از نبودن نزن پدر   یحرف پس

 رو ندارم  یا گهیبجز تو کس د من
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 دارم! پس لطفا...  ایدن نیکه تو ا یهست یزیتنها عز تو

 

 حرفام باز و بسته کردو گفت:  دییتا یاومد وسط حرفمو با لبخند چشماشو به معن  پدر

 

 باشه پسرم! باشه. _

 

 !نمیبیم تیوضع نیدارم تو ا مویدگچقدر بده قهرمان زن یلعنت

 حفظ ظاهر گفتم:  یبرا   رون یب میایغم زده ب یاز حال و هوا  نکهیا یبرا 

 

 پدر!  دنتون یبه د ادی! فردا خواهرتون میراست_

 

بدذات که برادر خوش    یزن د،یاز برق چشماش فهم شدیم  نویخوشحال شد ا پدر

 ! هیآدم خوبدش خو یبه اندازه  یعنیاونم مثل خودش   کردیفکر م نشیب

 مزخرفش باشه.  یزن و خانواده  نیکه تو ذات ا یخوب  یاز اندک غیدر اما

 

 روزانه اش  یحوصلگ یآوردنش از ب رون یدر ب یگپ زدن با پدر و سع یکم بعداز
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 رون یاتاق زدم ب از

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

 ! هیتیر چه وضعروستا د نمی بب نکهیا

 کرده!  رییتغ یلیبودم. حتما خ دهیاطرافو ند نیا  یکه درست و حساب شدیم یسال چند

 

 یجا بایرو روشن کردمو تقر نیبود، ماش ان ینما یرنگ یبودو غروب اجر  بعدازظهر

 روستا رو گشتم یجا

به پا کرده   یتو وجود آشوب  شدیم یداخلش چند وقت یکه دخترک یبه خونه ا دمیرس تا

 ود. ب

 

که به پشتم قفلشون کرده بودم آروم  ییشدمو با دستا ادهیپ میبلند مشک یشاس از

 . داشتمیآروم قدم برم

کاشته  یرنگ یکه پراز گل ها یکیکوچ یکه با باغچه  شون ینقل  یبه دم خونه  یوقت

 شدم،  کیبه خودش گرفته بود نزد ییبایشده داخلش که شکل ز

 خترک کل فضا رو پر کرده بود ذوق د از سر یها غیج غیدخترونه و ج یصدا

 صداش قشنگ بوده! چقدر
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  یبه صدا گرفتیاش کنم تا هروقت دلم م   رهیواسه خودم ذخ جایصداشو  شدیکاش م 

 گوش بده امو حالمو خوب کنم... شیاز انرژ زیلبر

که در  دادمیدخترک معجزه گرم گوش م یبودمو به صدا  ستادهیچقدر اونجا ا دونمینم

 نادر )پدر طناز( خونه باز شدو

 رون یب اومد

نادر اومد که   یکه صدا شدمیم نیعقب گرد کردمو برگشتم، داشتم سوار ماش عیسر

 گفت: 

 

 آقا؟.... _

 د؟ییارباب شما عه

 

احترام گذاشته بود   یکه دستشو برا یخم کردو درحال  یو بهم رسوندو کمرخودش بدو

 گفت:  نشیس یرو

 

 کجا؟ نجایارباب شما کجا ا_

 رو نجایا دیکردبارون  گل
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 قدمتوت ارباب جان.  قربون 

 

 +ممنون نادر، ممنون 

 مرد؟  یخوب

 

 به لطف شما ارباب. الحمدهلل . _

 خان بهتره؟  حال

 انقدر ناراحت شدم که حد نداره آقا  مارهیخان ب دمیشن از اون موقع که از زنم  بخدا

 عاجل. یشفا شاهللیا

 

 شونه اشو گفتم:  یلبخند زدم رو با

 

 . ریزن و بچه ات شبت بخ شیبرو پد، مر گهیخب د_

 

   د؟یبر دییخوای+ارباب کجا م
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 د یما بد بگذروند شیشامو پ کنمیم خواهش

 

 برم...  دینه نادر من با_

 

 داخل دییچشمامون بفرما یرو دی+ارباب منت بزار

 که نگو نپرس  کنهیدرست م ییماجرا  دیو من گذاشتم بر دیاگه بفهمه شما اومد زنم

 م یه دور هم بخورت کهس  یلقمه نون هی

 . کنمیخواهش م دییبفرما

 

 ! نمیدخترکو بب تونمیم شتریب ینطوریخودم گفتم حداقل ا شیمکث کردمو پ یکم

 زا تره.  یانرژ زیاز همه چبرام   دارشید

 روبه نادر گفتم: نیهم یبرا 

 

 خب مرد بفرما.  یلیخ_
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 سمت خونه؛  میحرکت کرد فاتیاحترام و تشر یکه گل از گلش شکافت بعداز کل نادر

 م یگفت و وارد خونه شد یاهلل  ای نادر

 درودمو وارد خونه شدم.  کفشامو

شده بودو   نییمختلف تز یو بافت ها  یدست  یبا کارا وارشیکه درو د ینقل  یخونه  هی

 داد یم یخوب یجلوه 

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

 

 سالم ارباب جان._

 بخدا  دیقدم رنجه کرد دیخوش اومد یلیخ

 . دییداخل بفرما دییبفرما

 دیداد د،افتخاریخوشحالمون کرد یلیخ

 

 خانم! ممنون. نی +سالم نسر

 

  ییرایپذ  یبرا وهیو م ییبا چا نیو بعداز چند لحظه نسر نیزم یرو مینادر نشست با

 اومد داخل هال. 
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غرور برت   چوقتیه یارباب و خان روستا شد یروز نکهی از ا گفتیپدرم م شهیهم

 روستا از گل تو هستن نیا  یاحال یبدون همه   نوی نداره و ا

و مشکالتشون   ینه به بدبخت یبراشون رقم بزن شویآسا دیپس با ییتو بزرگ اونا و

 . یاضافه کن

 

آباد تر و متحد تر  گهید یتمام روستاها نیافکارش باعث شده بود روستا تو ب نیهم

 باشه!

 

تنش   یکه لباس حلقه ا یکه طناز درحال زدیداشت حرف م افکار بودم و نادر نیهم تو

اومد تو  دیمالیاشت چشماشو مو بلندش دورش پخش شده بود و د ییطال یبودو موها

 هالو مامانشو صدا زد: 

 

 ؟یمامان_

 

 اتاق.  یگفت بلند شدو رفت سمت طناز و بردش تو رلبیکه ز یبا خدا مرگم نینسر
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بودم که با   رهیخ شیخال یچقدر به جا دونمی! نمگهید عالم هیدوباره رفتم تو دنشید با

 نادر به خودم اومدم...  یصدا

 . میتک دخترمونه لوس بارش اورد نمیارباب، ا دیببخش _

 

 باال رفته گفتم:  یبا ابروها   نیهم یبرا  ومدینادر به طناز گفت لوس خوشم ن  نکهیازا

 

 +لوس؟!

 نادر. نیناز ناز  شهیدختربچه ها هم دونمیاونجا که م تا

 

 گفت: دویخند نادر

 که دختر نعمته  قسمتتون بشه آقا.بخدا شاهللیا_

 ارباب جان. می کن ینوکر تون یعروس یبرا شاهللیا

 

 نادر زدم که همون موقع طناز با مادرش اومد یرو یلبخند 

 تنش کرده بود! زشیگشاد تر از سا یدامن خوشگله دخترونه و کم زیبل هی

 . شدیتر م یلباسا خوردن نیتو ا چقدر
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 !ارمیبتونم دووم ب خداکنه

 . ارمیدوم ب کنهیم یباز میداره با زندگ یدخترک که چند روز نیا یجلو  بتونم

 

بود   نییو سرش پا کردیم یدستش باز  یکه داشت با انگشت ها یجلوترو درحال اومد

 گفت:  یآروم یبا صدا

 

 س...سالم ارباب_

 

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

 سالمشو دادم، 

 یزانوها  یرو کشیکه دست کوچ یرفت بغل پدرش نشست جور  عیسر هم طناز

 پدرش بود 

 سرش کاشت و گفت:  یرو یو بوس شی طناز و با نوازش کرد داخل روسر یموها نادر

 

 ؟ یدخترک بابا خواب بود_
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 کرد دییزدو با سر حرف پدرشو تا ینیریلبخند ش طناز

 مرد!  نیا شبحالوخ

 دخترک رو داره.  نیمرد که ا نیا خوشبحال

 

 گفت:  شدیکه پام یدرحال نینسر

 

 من برم شامو آماده کنم_

 اجازه اتون ارباب.  با

 

 . نیخانم بش نی+نه نسر

 برم   خوامیم گهید من

 نمونه!  نیاومدم که حرف نادر زم فقط

 . ییرایبابات پذ ممنون 

 

 دمو بلند شبرداشتم  نیزم یاز رو نویماش دیکل
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 همزمان بامن بلند شدو گفت: نادر

 

 شام   دیارباب بود_

 ... ریفق  ی سفره

 

 حرفو نزن مرد  نی+ا

 برکت بده بهت.  خدا

 ر یبخ شبتون 

 

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

 بودنش تو دلم جاش کرده! یخجالت نیهم

 دستشو انداخت پشت کمر طنازو گفت:  نینسر

 

 . دینخورد یزیارباب شما که چ_

 قربون قدمتون. بازم
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 فرامو...   می+فردا مهمون دار

 

 ام ینه ارباب حواسم هست صبح زود م_

 

 . رون یاز خونه زدم ب دموید نمویری بار دخترک ش نیآخر یتکون دادمو برا یسر

... 

بزرگ عمارت پارک کردمو وارد خونه   اطیح یتو  تویخونه و ماش دمیبعد رس نیچندم

 شدم.

 عمارت! نیا یکه تا ابد بشه ملکه  وردمیبه من بود طناز رو م اگه

 ... شهیکه نم فیح اما

 .کنه یهست که مارو ازهم دور م یادیز مشکالت

 

 دم، یکه خواستم رس ییزایبه چ شهیمن هم یول

 . دمیزود داشته اما باالخره به هدفام رس ای رید

 باشه!از خواسته ها و هدفام  یکی دیدخترک هم شا نیا
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 شدم داریاز خواب ب می زنگ گوش یصبح با صدا

   یتماسو برقرار کردم که صدا خوابالود

 !!دیچیتو گوشم پ رها

 

 ن؟ یالو راد_

 

 +بگو رها؟ 

 

 ! یدیچرا جواب تکست هامو نم ؟یخوب_

 م. نگران شد بابایا

 

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

 

 !ینگران ش شهینم لیلیدن که نکرد نی+دوتا تکست س

انجام    یکارا یکل ستمین کاریب شیمثل دوسال پ گهیشلوغه رها، د یلیسرم خ نجایا من

 نشده دارم! 
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 نگران نباش ستمیدردسترس ن ین یبیاگه م پس

 

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

 کله شق! یح یبه طرز فجساله بودم و   ۲۲،۲۳پسر   هیموقع من  اون 

 م یگذروندیبودم و با بچه ها خوش م  گهید یزایو چ یگردشب  ویمهمون ی هیپا

 شده بودم  ی دیجد نیمثل سابق نبودم و راد گهیاالن د اما

 موضوع بشن!  نیحداقل بچه ها متوجه ا کاش

 ستم؛ یسابق ن نیاون راد گهیکه من د بفهمن

 . رون یب دمیکش شبانه یها یاز اون کارا و خوشگذرون گهید

 

 اما... _

 !یعوض شد  یلیتو خ نیراد اصال

 . یگردیاز بچه ها نم چکدومی با ه ،ی ایبچه ها نم  یمهمون گهید

 چرا؟  آخه

 ه؟ یواسه چ رییهمه تغ نیا
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 هست! یمورد

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

 

 

 د. اون موقع بو  یدخترا نیاز بهتر یکیرها  گفتیم راست

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

 باال بود   گهید یدرکش نسبت به بچه ها اما

 . می دیفهمیحرف همو م یجوری

 باهاش باشم!  شتریکه ب کردیم  قیموضوع منو تشو نیا و

 

 رها.  نیبب_

 بار صدم! یبرا نیا

 کنم یحال نم اتون یمهمون نجوریبا ا گهید من

 ؟ بگم یچطور

 فازا!  نیاز ا رون یب دمیکش اصال

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

45 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 امو بسازم  ندهیکارم و آ یفقد مخوام متمرکز شم رو االن 

 

 ! ی...اکی+اک

   یخوایخب باشه هرجور تو م شه،ی ات با ما نگشتن روال م ندهیآ یکن یفکر م اگه

 ! یبا

 

 .کردیبرعکس برداشت م ویداشت همه چ یلعنت اه

 

 الو ره... _

 

 . ومدیتلفن مش از پشت بوق ممتد یقطع شدو صدا تلفن

 

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

 بهش!  نهیباشه اول صبحتو بر یکی دیبا شهیهم

 ! شکوندمیجلو پام بدون شک پاشو م دیچیپیم یبودم که االن هرکس  یعصب انقدر
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لباسام  ضیو بعداز آب زدن دست و صورتمو تعو سیخراب رفتم سمت سرو یفکر با

 ! نییرفتم پا

 

 امروز روز من نبود!  انگار

که قرار با اومدن اون زن و پسر مزخرفش خراب   یاز آغاز صبحم و تمام روز نیا

 بشه. 

 

  رون یب  زدمیداشتم از اتاق م یوقت

 حال نرم به شکمم برخورد کرد! نیو درع زهیم زهیجسم ر هی

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

 گفتم:  تیکردمو با جد یاخم

 

 دخترجون! حواست کجاس؟  یه_

 

 سفت کرد با خجالت گفت:  شویروسر ی هیکه گر یدرحال  طناز
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 ارباب   دی...ببخشیببخ...ببخش _

 

  رهیشده خ زیر ییزانوهام خم شدمو با چشما یباهاش هم قد بشم رو  نکهیا یبرا 

 شدم بهش. 

 

  دیسرخ و سف ینطورینکردم ا یهنوز کار باز صورتش سرخ شد، آخه من که  یلعنت

 !شهیم

 چونه اشو سرسو اوردم باال و گفتم: ریانداختم ز دست

 

 هوم؟  روزم؟ینرفته که حرف د ادتی_

 ... دیبا هرروز

 

شده بودن  سیانقدر خ یک دونمیکه نم یی به نفس نفس افتادو با چشما جان یاز ه طناز

 گفت: 

 

 +ار..اربا..ارباب نه نه تروخدا! 
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 مامان اکه بفهمه... ...ما

 ارباب  کشمیخجالت م من

 تو ی...نمنم

 

 که بهش دادم گفتم:  یزیدستمو با فشار ر یگرفتم تو چونشو

 هان؟ ؟یحرف اربابت حرف بزن  یرو یتاحاال جرعت کرد یاز ک_

 

  کشویکوچ یکرد که دستا شتریچونه اش ب یازش نگرفتم فشارمو رو  یجواب یوقت

 از اشکش زل زد بهمو گفت:   زیو لبردرشت یدستم با چشما یگذاشت رو

 

 آخ...اربا...ارباب_

 ..تروخدا درد داره .تروخ

 ام...چونه ام درد گرفت  چونه

 

 فشار دستمو کم کنم گفتم: نکهیا بدون 
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 !یو حرف گوش کن باش یباش یاگه دختر خوب  گم،یبهت م یزیچ هی_

 . شمی پ یایب کنمیمجبورت نم گهید

 

 هاش گفت:  هیهق هق گر وسط

 ارباب؟   ی.چ..یچ_

 

مونده بودو   دشیسف یچونه   یچونه اش برداشتمو رد انگشتام که رو یاز رو دستمو

 گفتم:  دمویبوس

 . یعنوان باهاش همکالم نش چیکه به ه یقول بد  دیمهمون دارم، با هیامروز من _

 .  یدیکه باهات زدن جوابشونو نم حرف

 انه؟ ی یدیفهم خورهیبغل مادرتم تکون نم از

 

 اب +ب..بله ارب

 

 ... اتاقو  نیتو هم برمتیم نمیبب ییخطا نیتر کی اگه ازت کوچ_
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 وسط حرفامو گفت:  دیبا ترس پر طناز

 

 باشم. دیگیکه شما م یهمونطور  دمیقول م  دم،یقول م_

 

 دختر خوب!  نی+آفر

 مامانت.  شیبدو برو پ حاال

 

 !شده! امضا شیکه انگار حکم آزاد ن ییسمت پله ها و رفت پا دییدو یجور دخترک

 

 رفتنِ طنازو تماشا کردم نکهیبعداز ا

 . نییرفتم پا رهنمیبعداز صاف کردن پ پاشدمو

 

 !کشدیدخترک روحم پر م نیا دن ید با

 . هی منطق ریدختر مقاومت غ  نیا یخودمو کنترل کنم! واقعا جلو تونستمینم
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 زدو گفت:  یلبخند گرم دنمیمادر طناز با د نینسر

 ر یسالم ارباب جان، صبحتون بخ_

 صبحانه اتون حاضره!  دییبفرما

 

 دم، یصبحانه که پدرو هم د زیبا بلخند براش تکون دادمو حرکت کردم سمت م یسر

 سالم پدر، _

 ! ریبخ صبحتون 

 

 . ری عاقبتت بخ+سالم پسر جان!

 

  دویبود کش ستادهیکنار پدر ا یگل شهی هم ییسر طناز که با لپ ها یرو یدست پدر

 گفت: 

 

 م یصبحونه بخور ییباهم چهارتا دیایبرو به مادرت بگو ب_

 دخترم.  برو
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 لبام شکل گرفت  یرو یکار پدر لبخند محو  از

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

 

 ممنون خان _

 م یصبحونه خورد ما

 دییبفرما شما

 

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

 

 شدم بهش  رهیخ یدخترک جد یرابود و ب  یمن مصلحت یکه برا  یاخم با

 گفت:  نییپا یبا سر که

 چشم...ارباب!_

 

 بدو حرکت کرد سمت مادرش؛  دخترک

 رو کرد بهمو گفت:  پدر
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 پسر؟ یکنیدختر انقدر تند برخورد م نیچرا با ا_

 .شه ی دختر بچه اس حساسه، زود ناراحت م اون 

 بود،  ینطوریبچه بود هم ینسترن هم وقت  ادمهی

 !میاونو لوس بارش اورد یلیو مادرت خنازک بود من دل

 

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

  هیکه  یبه خواهر   یمعرفت شده بودم، حت یب  یلیخ دمش،یکه ند شدیم یچندسال

 بود سر نزدم!  اورمیدوست و نیان بهترزم

 

 تکون داد  یسر دویکش یآه پدر

 

 پدر! دمشیوقته ند یلیخ_

 تنگ شده. اش بر  دلم

 

 جان  نیراد نطوری+آره! منم هم
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 ریباهاش بگ یتماس هی یتونست  اگه

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

 

 ن؟ یپدر دوباره شروع کرد _

 د؟ یبگم از رفتن حرف نزن چنددفعه

 

 و طناز نصفه موند  نی با اومدن نسر حرفمون 

 پدرو گفت:  یزد به رو یلبخند نینسر

 

 قربان محبتتون خان _

 د ییشما بفرما میصبحونه خورد ما

 .ادهیو کار ز دیکار دارم ظهرم که مهمون دار یکل من

 

 با ما صبحونه بخوره  نجا یلو رو بزار ادختر کوچو  نی+باشه زن! پس ا
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 تروخدا!  دیچشم. ببخش_

 

 هم رفت...  نیو نسر یصندل ینشست رو  طناز

 

 بهش زدو گفت:  ین یریلبخند ش پدر

 

 طناز  یندازیدخترم م ادیمنو  یلیتو خ_

 داشت.   یآب هیبلند و چشما ییطال هیمثل تو موها اونم

 

 ذوق زده گفت:  طناز

 

 خان؟ دیگیم ی+جد

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

 

 اره دخترجون! اره. _

 صبحونه اتو بخور.  حاال

 

 رفت.  یاومدن طناز اشتهام به کل با

با لبخند و اشتها مشغول خوردن شده  گرفتو یخودش لقمه م یبرا کشیکوچ یادست با

 بود. 

 

 فقط نگاهش کنم.! نمویروز بش یتا انتها خواستیم دلم

  ییکه کنار لبشم مربا شیدرشت و آب ی نگاهمو متوجه شد که با چشما ینیانگار سنگ

 شده بود نگاهم کرد. 

 

 ! شدمیم ونهید شدیم رهیمعصومش بهم خ یبا اون چشما یاونطور  یوقت

 . زمیبدست آوردنش بهم بر یو زمانو برا  نیزم خواستی که دلم م یطور
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برداشتمو گرفتم سمتش و با چشم اشاره کردم که لبشو پاک کنه؛ هول شده   یدستمال

 ! نییلبشو پاک کرد و سرشو انداخت پا عیسر دویدستم قاپ ی دستمالو از تو

 

 !یچقدر خجالت  یوا

 برو؟  قدر تودلدختر ان میدار مگه

 !کردیم داریمردونه امو ب زیداشت تمام غرا یلعنت

 

 یی رایخل پذدا می اتمام صبحونه رفت بعداز

 شده بودو سرکوب کنم.  داریکه ب یبزنمو حس مردونه ا  بیکردم به خودم نه یسع

 بود و موفق نشدم!  یکار سخت اما

 

  تونمیاتاق خوابمو تام  یطنازو باخودم ببرم تو خواستیکالفه شده بودمو دلم م یحساب

 فقط ازش لذت ببرم و بهش لذت بدم! 

 

 مبل بلند شدم یاز رو دمویکش یقینفس عم کالفه
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کاناپه خوابش برده بودو طناز داشت با   یرو  نشیسنگ یبخاطر مصرف داروها پدر

 .کردیکارتون تماشا م یویت

 

 زدم نیبه نسر یبردم تو اتاق خوابشو سر  پدرو

 .شمدیسخت مشغول کار د که

 رون ی طناز که از عالم کارتون اومده بود ب ؛یوی ت یجلو ستادمیهال و ا یتو رفتم

 ستادی بلند شدو ا نییپا ینگاهم کردو با سر متعجب

 

 کردمو گفتم:  یلحنمو جد 

 

 ؟یکمک مادرت کن یخوایتو نم_

 

 بزنم ارباب.  یزیدست به چ دی+اممم چ...چرا! اما خودش گفت نبا

 

 و بهت بدم، تو اتاقم لباسار ایب_

 نیتا بندازه تو ماش نینسر شیببر پ  بعدش
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 باشه؟

 

 ! دیترسیازم م هنوز

 کرد یم  یمنو عصب نیوا

 تکون دادو گفت:  یسر

 

 +چشم ارباب 

 

 ! ایخب دنبالم ب یلیخ_

 

 باال.  می رفت ومدیکه طناز پشتم م یدرحال بمویج یگذاشتم تو دستامو

 

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

 بره داخل... 

 بغلم رد شدو وارد اتاق شد  از کشیو کوچ زهیم  زهیجسم ر نییپا یباسر
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و   واریدرود یجا قفل کرده بودو نگاه پراز ذوقشو رو هیکه  یاتاقم شده بود! طور محو

 !چرخوندی بود م یآلمان هی اتاقم که از مدال ون یدکوراس

 

 و قفل کردمدرو بستمو بعدش، در آروم

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

 

 ارب... _

 

 کامل چرخوندمش طرف خودمو  کشویکوچ یشونه ها یگذاشتم رو دستمو

طعم   نیشدم که بهتر ییو مشغول کام گرفتن از لبا کشیکوچ یلبا  یگذاشتم رو لبامو

 ... دادن یرو م ایدن

  یمخالفت تونستینم کردویم نگاه ممتعجب و درشت شده به ییطناز داشت با چشما

 انجام بده 

 

 شدم  دنشیبستمو غرق لذت از بوس چشمامو

 عقب،  دیکشیم سرشو
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بوسه کوتاه ازش جدا شدمو   هیو دخترونشو گذاشتم پشت گردنمو با  کیکوچ یدستا

 دوختم بهشو گفتم:  ازمویخمار و پرن یچشما

 

 ی و نوازش کنرمس بوسمتیدارم م یطناز سرمو نوازش کن، دوست دارم وقت_

 باشه؟

 

به   نشوییمخالفت ندادمو لب پا یاما بهش اجازه   دیلرزیاز بغض داشت م چونش

 دندون گرفتم   

 شدم  دنشیمشغول بوس و

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

 

 و من تو لذت غرق شده بودم  کردیو لرزونش پشت سرمو نوازش م کیکوچ یدستا با

 اتاقم    یتخت دونفره  یزانوهاشو بلندش کردمو گذاشتمش رو ریانداختم ز تدس

 گفت:  یا  یاشک یبغضش جاشو به اشک داده بودو با چشما ینسر یا

 

 ار...ارباب تروخدا بزار برم _
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 ... ی...مامانم امامان 

 

 شش یطنازم! ه ششی+ه

 دارم عروسک من! اجی. بهت احتیآرومم کن خوامیم

 

 زدم روش مهیتخت و خ یم رو رفت رهنمیدرودن پ با

 بزارم بره! کردیالتماس م  کردویهق هق م طناز

 ! خواستمیکارام نداشتمو فقط اونو م یرو یکنترل گهیمن د اما

 که لمسش کنم،حسش کنم.  خواستمیم

 

به   دمیتنه امو مال نییبهش زدم پا یکیم دشویو سف کیسمت گردن بار رفتم

 گفتم:  یخشدار یبا صدا  شویدخترونگ

 

 ی توهم لذت ببر  کنمیم یکارینکن،  هیگر_

 باشه؟

 نکن طناز.  هیگر پس
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 برم دیتروخدا بزار کشمی+اربا...ب من خجالت م

 ...شه ارباب ینگر...نگران م مامانم

 

  یسیتو دستام فشردم ل کشویکوچ یها  نهیدخترونه اشو باز کردم و س رهنیپ ی دکمه

 به خودش داد  یو تاب چیبه نوکشون زدم که طناز پ

 آه طناز به گوشم خوردو منو داغ تر کرد هیزدم که صدا سشون ی ل قدرنا

 

 طناز؟ توهم خوشت اومده   ستیبد ن یدید_

 نه؟   مگه

بهش انداختمو با دستم صورتشو   ینگاه رهیاشک روشو ازم گرفت، بااخم خ با

 گرفتم.  کشیاز گردن کوچ  یزیر یبرگردوندمو گاز

 کرد! خکوبیدرخونه منو م یکه صدا  ارمیروش بلند شدم و خواستم شلوارمو درب از

 

 . نیهم یعنی! ضدحال اه

 اش زدمو گفتم:  نهیس یقفسه    یرو یبوس
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 که نشد طناز! یکرد هیانقدر گر_

 عروسک ارباب.  رهینم ادمی یول

 لباستو درست کن.  بدو

 

 لباسشو بست   یپشت دست اشکاشو پاک کردو دکمه  با

 نه، ییآ یتو  تمیچک کردن وضع ازبعد

 انداختمو گفتم:   نهییآ یبه طناز از تو ینگاه

 

 بهت گفتم! اینره امروز چ ادتی_

 طنار، حواست که هست؟  شهیم  نیسنگ یلیمجازاتش خ نمی ازت بب ییهرخطا

رفتم سمتشو تو صورتش   ضیو به نفس نفس افتاده بود، با غ کردیم هیهنوز داشت گر

 :دمیغر

 

 طناز؟ هیچ_

 دختر!  یکنیم هیگر چرا
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 تاده بود سکه افبه سک هیگر از

 ...ارب..اربا...ب ی چی+ه...ه

 

  کشویجسم لرزون و کوچ شدم؛یدختر دل رحم م نیا یبودم جلو یعاطفی که کوه ب من

 تو آغوش گرفتمو با نوازش کردن پشت کمرش گفتم:

 نکن،طناز! هیگر_

 

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

 ؟ یتو اربابو دوست ندار_

 منو؟  یطناز؟ دوست ندار هان 

 

 تکون داد و گفتم:  یسر دیمالیکه داشت چشماشو م یسکسکه هاش درحال وسط

 نکن. هیقشنگت حروم بشن طناز! گر یاشکا نی نکن،دوست ندارم ا هیپس گر_
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  میدستشو گرفتمو باهم از اتاق رفت دمویکج کردو چشماشو پاک کرد لبشو بوس یسر

 رون یب

 : گفتم دمیپله ها که رس به

 

 باشه؟  ا،یتو ب گهید قهیدودق رم،ی اول من م_

 +چشم. 

 

 حالم بد بودو مغزم درحال انفجار! یلعنت

 . ییرایرفتم داخل پذ دمویکش ی ق یبه خودم مسلط باشم نفس عم نکهیا  یبرا 

 

 احترام ازجاشون بلند شدن   یچاپلوسانه  وبرا شهیمثل هم دنمیومادرش با د فرهاد

 

 ن؟ یراد یسالم عمه جان، خوب_

 

 شونه امو گفت:  یدستشو گذاشت رو فرهاد

 داداش!  یچطور_
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اومد دستشو،دستشو   یشونه ام بود کردم که گوش یبا اخم به دستش که رو ینگاه

 برداشتو گفت: 

 ! میمن تسل یاوک یاوک_

 

 گفتم:پوزخند رومو ازش گرفتمو روبه مادرش  با

 ممنون!_

 

 مچ دستمو گرفتو گفت:  پدر

 ما! شیپ نی بش ایپسرم، ب ایب_

 

 . وستمیدل پدرو بشکونم پس به اجبار به جمعشون پ خواستمینم

 نداختمشون یاالن از عمارت م نینداشت هم  تیخواسته و احترام پدر برام اهم اگه

 رون یب

 ... اما
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فرهاد پشت سرم منو مجبور   یشده  خ یکه نگاه م کردمیم ریافکار داشتم س نیتوهم

 به عقب بندازم  ینگاه میکرد ن

 شد یبودو داشت باهاش هم قدم م دهیمادرش چسبکه کنار  دمیو دطناز ر که

که از خشم دورگه شده بود   ییباصدا رم،یطناز بگ یفرهادو از رو زینگاه ه  نکهیا یبرا 

 گفتم:

 

 ره؟ یم شیکارا خوب پ_

 

 چشم از طناز برداشت و گفت:  یبه سخت  فرهاد

 یآره! آره عال_

 

 ستادیمبل ا از هم کناراومد و طن  ییرای پذ یبرا نیموقع نسر همون 

 گفت:  یبه طناز انداختو با لبخند کج ینگاه فرهاد

 گه؟ یم یجوجه چ  نیا_

 !مونهیم نیتریپشت و  یعروسکا نیا هیشب
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چشم فرهاد  ریمشت رو ز نیهم خواستی خشم دستام مشت شده بودن و دلم م از

 بخوابونم. 

 

 که بهش وارد کردم گفتم: یپاشو با فشار یگذاشتم رو دستمو

 !کنهیفرق م  یلی،خی گیمزخرف که م یبا اون عروسکا نیا_

 هم کمتر دربارش فکر کن. حاال

 

 باال انداختو گفت:  ییابرو فرهاد

 خوشگله.  یادی! زشهی نم یول_

 

 ادامه داد: یکوتاه یزدو باصدا یچشمک دویخند

 داداش؟ یواسه ما جورش کن یجوری شهیحاال نم_

 

 با سر اشاره کردم که بره انداختمو به طناز   یبهش زدمو نگاه یعصب پوزخند

 ! ارهیوسط راه مادرش صداش زدو گفت که ظرف قندون و شکالت رو ب اما
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برق   یدائما چشما ز،ی م یپر اومدو ظرفارو گذاشت رو یلحظه بعد طناز با دست چند

 . کردیترم یعصبان شتریمن رو هرلحظه ب دویچرخیبدن طناز م یفرهاد رو زیزده و ه

 ت: نگاه منفورش گف فرهاد با همون 

 خانم کوچولو چندسالته؟ _

 

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

 چها...چهارده سالمه. _

 

 گفت:  دویخند فرهاد

 !یکی موچ کی کوچ یلیخوره،خی! اصال بهت نمیجد_

 

 بدون مقدمه گفت:  طناز

 . گنیاهم!همه م_

 

 گفتم: لحظه کنترلمو از دست دادمو  هی تو

 مادرت! شیتو برو پ_

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

71 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 .االی

 گفت و رفت تو آشپزخونه!  ی چشم نییپا ینگاهم کردو باسر دهیترس طناز

 

 ...منِ احمقم چِم شده؟  ی،لعنتی لعنت

 مبل بلند شدمو  یرو از

 خودمو کنترل کنم گفتم: کردمیم یسع یلیکه خ یدرحال

 بمونه.  شتون ی پنره و   ومدم،یمن ن یبگو تا وقت نیبه نسر رون،یب رمیپدر من م_

 

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

 مخاطبم پدر،گفتم: 

 !دیتواتاقتون استراحت کن  دیپدر،شماهم بهتره بر_

 

 !میریم گهیجان ماهم د نی+راد

 . مونمیداداش م شیمن پ یاگه بخو  یول

 

 ازش مراقبت کنن.   ه بخوان هستن ک یمورد اعتمادتر یآدما ست،یالزم ن_
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به پروپاچم   دینبا  یکس تمیموقع اعصبان دونستنیکه از من داشتن و م یشناخت با

اشو   هیچقدر بهش برخورده تک دادیکه نشون م ینگفت و با حالت یز یچ گهید چه،یبپ

 داد به مبل و گفت: 

 

 !یکه تو بخوا  یهرچ_

 

 گفتم:  یتکون دادمو با نگاه عصب  یسر

 من بخوام. ه ک ی+آره...هرچ 

 

  دمیپوشیکه داشتم کفش هامو م یدرحال یپدرو فشردمو رفتم سمت درخروج  ی شونه

 طنازو صدا زدم

 خودشو بهم رسوند عیلرزون سر یبا بدن دخترک

 گفتم:  ضیغ با

 . اریب زیم یمنو از رو  چیو سو یگوش_
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  بود دستشو نییکه سرش پا یبرگشت، درحال چیو سو لیو چندلحظه بعدبا موبا رفت

 سمتم گفت:  گرفته بود

 ارباب!  دییبفرما_

 

گرفتم   یگاز محکم نشوییصورتشو لب پا یازش گرفتمو خم شدم رو لویخشم وسا با

 که اشکش درومد، صاف شدمو گفتم: 

 ! یمونیمامانت م شیپ  ،یشیگم م_

 طناز! ارمیحالتو جا م ید یمردک چرخ نیاگه بفهمم دروبر ا فقط

 

که  یدرحال یآروم یبا صدا  ومدویون ماشت خکه د نشییلب پا یرو دمیکش دستمو

 لباش قفل بود گفتم:  یچشمام رو

 عروسک من!  دمیمدم بهت نشون مکار امروزت رو بعدن که او ی جهینت_

 

 یبزن  یشدو تا خواست حرف  شتریطناز ب یهیگر

 سکوت اوردم باال  یبه معن دستمو

 شدم... نیسوار ماش رونویاز در زدم ب  یحرف چیه بدون 
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 ! اما مجبور نمیخونه بب هیکثافط تو یطناز رو با اون پسره  خواستیمدلم ن

 . کردم یواسه سالم موندن فرهاد نم ینیاونجا بودم تضم  گهید هیثان هیچون اگه  بودم،

 

 

 ارم؛ یرو فراموش کرده بودم ب موتیروشن کردم اما ر نویماش

 خاموش کردمو رفتم داخل خونه،  نویماش کالفه

 کرد.  خکوبیمنو سرجام م دمیکه د یز یبا چ آشپزخونه اما حرکت کنم سمت خواستم

 

 طناز از پشت،  کلیبود به ه  رهیپزخونه و خاشو داده بود به چهارچوب آش هیتک فرهاد

 قدم برداشتو رفت سمت طناز  اما

 از پشت خودشو چسبوند بهش،  و

 بفهمم  تونستمیفاصله هم م نیهم از

 ! خورهی م یداره چه گوه که

 

 خودشو چسبوند بهش،  شتریازو بشت کمر طنانداخت پ دستشو
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 که از خشم مشت شده بودن هجوم برد سمتشو  ییدستا با

 صورتش  یمشت خوابوندم تو هیاشو گرفتمو برگردوندم طرف خودمو  شونه

 ن یتعادلشو از دست دادو پخش زم اونم

 بزرگ عمارت اطیاشو گرفتمو پرتش کردم تو ح  هیقیبهش فرصت ندادمو  شد

 :دمیو تو صورتش غر واریبه د کوبندممحکم  پشتشو

 

 ناموس؟ی ب  یخوردیم یییچه گوه یکثافط داشت_

 

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

 گفت: 

 

 ؟ یی پسر دا هیهاااا چ_

 ت یدختر رع هیبزرگمون واسه  ارباب

 دره؟ یم بان یقی داره

 . هه
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 چشمشو گفتم:  ریبردم باال و خوابندم ز دستمو

 نیهم مثل تمام مردم عاد نایا ،ی خفه شو عوض_

 تموم شده احمق.  یت یوقته زمان ارباب، رع یلیخ

 

 گفتم:  ضیدستم فشردمو با غ یتو  شتریب  رهنشویپ ی هیقی

 

 ! گهیدفعه د هیفقط _

  یکه کس دمیبه فنات م یجوری یپلکیم یدختر دار نیدوروبر ا نمیبب  گهیدفعه د هی

 کنه،  اد ینتوته لشتو پ

 انه؟ یشد  تیحال

 

 لبش گفت:  یکج کردو با باال دادن گوشه  یسر فرهاد

 چشمممم! هه حرف حرف شماس ارباب _

 

 رون یعمارت ب نی +گمشو از ا
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 به پشتشو هلش دادم سمت در!  زدم

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

 ارباب جووون! کهیکوچ ایدن_

 میباهم کار دار یلیخ ما

 . دااارید دیام به

 

 کنارمو واریمشت شدمو زدم به د یدستا

 شدم. نیماش سوار

 اد، یاز دستش برم یهرکار  یفرهاد عوض نیا

 کنه! جادیطناز مزاحمت ا یبرا  ممکنه

 

نگهشون دارم تا هم  نجاینادر و خانوادشو هم  یجوریبود که  نیا زیچ نی بهتر پس

 مراقب پدر باشن، 

 شر فرهاد در امون باشن. ز ا  نکهیا هم

 

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

 نه؟  ای ی+امروز برنامه دار 

 

 خان. نیراد یکنیبا جمع ما حال نم گهید یاوه! شما که گفت_

 از بچه ها؟  گهید یکیبرم دنبال  ی+اگه ندار

 کنم یبرات تکست م_

 +منتظرم 

 . دمیکش شمیبه ته ر یداشبورد و دست یرتش کردم رومو پکرد رو قطع یگوش

 

  یاعصاب لعنت  نیواسه چندساعتم شده ا خواستیخَراب بودو فقط دلم م یلیخ اعصابم

نگذشت که رها برام آدرسو تکست کرد و حرکت کردم سمت   ادیرو آرومش کنم، ز

 باهم داشت.  یادیز یفاصله  بایکه تقر یباغ

 

 به مقصد  دمیرس ینندگرا  ،دوساعتی کی بعداز

 ایمهمون نجوریپا بزارم به ا  خواستی دلم نم هنوزم
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که   ایمهمون نجوریتا ا کردمیحال م شتریب  یمعمول  یها  ینبودم،اما با مهمون غمبری پ پسر

 مشت بچه مچه اَن!  هیو مهموناش  زبانشیم

 

 واسه چند ساعت آروم شم.  تونستم یم نجایانقدر حالم بد بود که حداقل ا اما

 ر، یحرکت کردم سمت باغ که همون موقع ام دمویموهام کشه ب یدست

 گفت:  شیشگیهم یجلومو با شنگول دیچی دوره دانشگاهم پ یاز دوستا یکی

 نجاسیا یک نیبه! پسر بب_

 بزرگمنش.  نیراد جناب

 تو؟  یخوب

 

 لبام نشستو گفتم: یاز خل بودنش رو   یلبخند مچهین

 تو پسر! یهنوز خل_

 . گذرهیم خوبم،

 

 بچه ها مالقات کردم، شتریو با ب میوارد جمع شد ریام با

 بودمشون!  دهیند شدیوقت م یلیخ
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 اومد سمتمون  شیشگیهم کیش لیکه گذشت رها با همون استا یمدت بعداز

 گفت:  دویکش  یخفه ا غیدهنشو ج یدستشو گذاشت رو رها

 !نیراد یییوااا_

 

 بغلم،  یخواستم برم سمتش که خودشو پرت کرد تو بلندشدمو

 !هی روان هیدختر هنوز مثل سابق روان نیا

 

 انداختم پشت کمرشو گفتم:  دست

 رها! میصحبت کرد یبود باهم تل  شیچند ساعت پ نیهم_

 

 گونه ام زدو گفت:  یرو یبوس  رونویاومد ب  ازبغلم

 بودمت!  دهیوقت بود ند یلیاما خ_

 . معرفت ی واست تنگ شده بود ب  یلیخ دلم

 

 رو گرفت سمتم  یسکیو وان ی که وسط سالن بودو ل یزیبازومو گرفتو برد سمت م رها

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

81 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 ازش گرفتم،  وانوی دراز کردمو ل دست

 صورتم جمع شد! شیازشو خوردم که از تلخ یکم

 وقت بود نخورده بودم.  یلیخ_

 

 ! شیچهارسال پ نیهمون راد ی+تازه شد

 چخبر...  نم؟یکن بب فی تعر خب

 ! یخوش ینیبینب مارو

 

 . گذرهیبد نم ادمین،زیهمچ یه_

 گفت: دویخند رها

 داره.  شیهنوزم زبونت ن_

 

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

 ؟ یایخسته بنظر م_

 اد؟ یاز دست من برم یکار
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 گفتم:  دمویمشروب رو سرکش وان یل نیدوم

 . ستین یمشکل_

 

 گفت:  یخشدار یشونه امو با صدا یرو دیکش دستشو

 م؟ یباهم تنها صحبت کن یخوایم_

 

  ییاز مشروب ام با صدا یا  مهین دن یبا سرکش نی هم یو برا هیمنظورش چ ستمدونیم

 گفتم:  شدیکه کم کم داشت شُل م

 کنم یکه سک.س نم یدونیال،م یخی رهااا! ب_

 

 کردو گفت:  یاخم رها

 نبود.  نی منظورم اصال ا ؟ی بچه شد ن؟یراد یگیم یچ_

 ... خوای گفتم اگه م فقط

 

 به کام گرفتن ازش، لباشو شروع کردم   یگذاشتم رو لبامو
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 بهم فرمان داد،   یمغزم چ هوی  دونمینم خودمم

خودم نبودو تو حال خودم نبودم. انگار   لیرو که انجام دادم باب م یبود کار یهرچ اما

 نبودم! نجایاصال ا

با دستاش پشت سرمو نوازش   میشگیداخت پشت گردنمو به عادت هم رها دستاشو ان

 شد  دنمیبا عطش مشغول بوس کردویم

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

 باال؟  میبر_

 

رفت و تعادلمو   جیسمت پله ها، اما وسط راه سرم گ میحرف بلندشدم و راه افتاد بدون 

 که رها بازومو گرفت و گفت:  نیزم فتمیبود ب کیاز دست دادو نزد

 ن؟ یراد_

 زم؟ یعز یخوب

 

 تکون دادمو گفنم:  یسر

 وبَبببمم اهم اهم خوووبم خوو _

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

84 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 باال  میگرفتو کمکم کرد باهم پله هارو بر بازومو

 اتاق و قفل کردو اومد سمتم در

 شونه اموگفت:  یدادو دستشو گذاشت رو  یبا عشوه تاب موهاشو

 ! نیراد یدوست دارم خوب باش_

 حال جفتمون خوب بشه  خوامیم

 

 زدو  یلبخند   مچهیم بهشو نخمار خمار شده بود دوخت یکه از شدت مست ییچشما

باز   رهنمویپ یشدو تو همون حال دکمه ها دنمیلبامو مشغول بوس  یگذاشت رو لبشو

 کردیم

 

 تخت  یجدا شدمو پرتش کردم رو ازش

 زدم  همیشلوارمو درودمو روش خ و

 هاش  نهیدرودمو افتادم به جون س لباسشو

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

 ی هامو کند نهیس ! نیدم راامم_
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 سمت گردنشو  رفتم

 زدن گردنش و  کیکردم به م شروع

 ترو نییکه از گردنش گرفتم رفتم پا یگاز با

 که ارمیخواستم شورتشو از پاش درب و

 انگاربه هوش اومدم! هوی

 عقلم به کار افتاد...  انگار

 دمواز روش بلند ش  دمویبه موهام کش یدست کالفه

 دم یتخت دراز کش یرو

 گفت:  دیکشیگونه ام م یکه دستشو رو یسمتو درحال دیمتعجب به پهلو چرخ رها

 زم؟ ین؟عزیراد_

 رها! رون ی+برو ب 

 ... یچ_

 رون ی+برووو ب

 

 گفت:  دویکش یپوووف کالفه ا دمیکه کش یداد با
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 .  رمی..مرمی! میاک_

 فقط آروم باش. تو

 

 رونو ید بلباساش از اتاق ز دن یبعداز پوش رها

 داغون تنها گذاشت  یبا فکر منو

اجازه بدم بهم    یبه کس نکهیکه اونجا بودم،لباسامو تنم کردم و بدون ا نیچندم بعداز

 . رون یبشه از باغ زدم ب کینزد

 نداشت! یندیبرام حس خوشا چکسیبا ه  رابطه

 روزام بود.  نیدخترک ا رسوندیمنو به اوج م یکس تنها

 

خوابن به خونه برگردم، چون  مارت کل ع  یگرفتم وقت میمیکالفه بودم که تص انقدر

 نداره!  یحال برگردم عمارت عواقب خوب  نیاگه با ا  دونستمیم

 کردم یط نیشهرو با ماش نیا یها و کوچ پس کوچه ها ابون یخ کل

 سرخ به عمارت برگشتم...  ییو چشما یشب با سختگ  یها  مهیباالخره ن که

 خوردمیتلو تلو م یو خستگ یاز شدت مست

 ودم نبود کارام دست خ و
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 گرفتم یآروم م شدمویخوب م نفریفقط با وجود  االن 

 نفر فقط طناز بود  هیاون  و

 .ارمیب رشیگ تونستمیموقع شب نم نیاالن، ا اما

 

 

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

 دمیتعجب طنازو د

 بود!  شیوانیل  یبستن با لذت مشغول خوردن  که

 

 شدم،  دنشی دادمو با لذت مشغول د هیچهارچوب در تک به

 خوشگل باشه؟  تونهیدختر م هی چقدر

 گفت:  دویخند یرلبیز

 خوشمزه اس!  یلیامم خ_

 زر یتو فر زارهیم یچقدر خوبه که بستن ارباب

 ... اممم
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 بود شی بسته مشغول مزه مزه کردن بستن یچشما با

  نیزماز ترس قاشقش افتاد نگاهش به من افتاد  چشماشو باز کردو یوقت

 با ترس گفت: و

 اَ...اَرب..اَرباب _

 ..سالمسل

 

 زی م یخواست از رو ستادمیرفتم سمتش و مقابلش ا امو از چهارچوب گرفتمو کهیت

 گفتم:  دموییبو قیبلند بشه اما با دست مانعش شده امو سرمو برد سمت موهاشو عم

 ؟ یدوست دار  یبستن_

 

 تکون داد  دییتا یبه معن یسر ترس با

 نازش بود  یبه چشما رهیکه با نگاه تبدارم خ همونطور

 هم بازکردمو و از تنش درودم  رهنشویپ یها دکمه

 بپوشه! رینداشته باشه لباس ز ازیبود که ن کیکوچ یهاش به قدر نهیس

 فقط  کرد،ینه مخالفت م ختیرینه اشک م ینسر یا

 بود بهم  رهیدرشت و متعجب خ ییچشما با
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 رو برداشتم و  یاز بستن  یتمو کمبرداش یقاشق

 دیرسهاشم  نهیکردم که به س رشی گلوش سراز یباال از

 زدم یم سیبدنش ل یهارو رو یبرد سمت بدنشو رد بستن سرمو

فقط   ینسر یا دیخودشو جمع کردو لرز یبستن یاز سرد  ختمیقاشق دومو ر یوقت

 دن شدنز سی مشغول ل کشویکوچ یها نهی س یرو ختمیر

دهنشو با  یدستشو گذاشت رو  عیلباش خارج شد که سر نیاز ب  یزیآه ر یصدا که

 ن ییخجالت سرشو انداخت پا

 گفتم:  یخشدار یاشو گرفتمو سرشو اوردم باال و با صدا  چونه

 آره! برام ناله کن طناز دوست دارم. _

 

 د!بو نیریشدم، چقدر ش دنشیمشغول مک دن ییبردم سمت گردنشو بعداز بو سرمو

 بخش بود برام.  نیپادزهر تسک مثلو  نیریعسل ش مثل

   زدمیم زیر یکه گردنشو بوسه ها همونطور

 گرفته بودم یهاشو به باز نهی دستمم نوک س با

 ره یلذت م یبود داره حساب معلوم

 ناله اش منو مجنون تر کرد؛  یصدا  ینسریکج کردو ا سرشو
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اتاق   یتوبلندش کردمو بردمش  زانو هاشو ریدست انداختم ز رهنشی با برداشتن پ 

 خواب 

 ... کردمیم قیهام تزر هیموهاشو عطرشو به ر نیب دبریتو راه دائما سرمو م و

 داخل اتاق میکه طناز تو آغوشم بود رفت یدرو باز کردمو درحال

 تخت خودمم بعداز درودن لباسام یگذاشتمش رو یبه آروم طنازو

 مو گفتم: ودشو پوشنده بود کردتختو روبه طناز که با دستاش  خ یرو  نشستم

 طناز،  یکن یاز من مخف  یزیچ ستیالزم ن_

 رو پام.  نیبش ایب

 

بدون مخالفت انجام   گفتمویکه م یحرف گوش کن شده بودو هرکار یلیخ ینسر یا

 ! ستیمن کارساز ن ی بود مخالفت کردنش برا  دهیفهم دیشا داد،یم

 

 ردام پنهان ک نه یس یقفسه  یپاهامو سرشو تو یرو نشست

 . رهیطناز قرار بگ  ریام زمتورم شده ی ونگکردم که مرد  میتنظ خودمو باهاش یجور

و   نییعضوام شد چون سرشو اورد پا یو حجم باد کرده  یطناز متوجه بزرگ نکهیا مثل

 ورتم.شد به ش  رهیمتعجب خ
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 دستم گفتم:  یو با گرفتن عضوم تو نییپا دمیرتمو کشتخت و شو  یرو  نشوندمش

 انجام بده! ویدکه کر یقبل کار یسر طناز مثل_

 

 قدر گنده اس. +چرا ان

 ... تونمیمن نم نه

 

 گفتم:  دمیشدم بهشو غر رهیخشم خ با

 طناز؟ _

 که بهت گفتمو بکن  یکار

 خرم یم یبخوا   یشهر برات هرچ برمتیم یباش یخوب دختر

 هوم؟ 

 ی دار دوست

 

 زدو   یزده چشماش برق ذوق
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 روش. دیدستشو زبونشو کش یگرفت تو عضومو

 دون گرفتمو سرم از لذت بردم عقبو گفتم: دن به نموییپا  لب

 ... یلعنت _

 

 زدم، یتلمبه م یبه آروم کشیدهن کوچ یتو دمویچیطنارو دور دستام پ یموها

 ار.ضا شدم  یطوالن نیبعداز چند م و

 تخت  یخوابوندم رو طنازو

 زدمو  یاش رو بوس نهیس یقفسه   و

 شدم دنشی غول مکگوششو به دندون گرفتم و مش  ی الله

 طناز یوشمزه ا ر خچقد_

 اممم 

 

 زدم شورتشو از پاش درودمو   یشتش بوسبه  یترو رو نییپا رفتم

 بود! زیچقدر جذاب و هوس انگ یلعنت

 و بدون مو! یصورت
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 یتخت و باصدا  یرو دیخودشو کوب قراریشتش که طناز ببه   یرو دمیکش زبونمو

 گفت:  یفیضع

 

 دیاَر..اربا...ب نکن _

 م یریل ممن انگار دارم از حا...من

 طناز یر یلذت م  ی+دار

 . یرها کن تا لذت ببر خودتو

 

 و شل شد دیخوردن بهشت پاکش باالخره ار.ضا شدو بدنش لرز نیچندم بعداز

 دمویروش بلند شدمو کنارش دراز کش از

 با موهاش شدمو گفتم:  یباز  مشغول

 خوب بود طناز؟ _

 

 نگفت  یزیکردو چ میقاام   نهیس یاز خجالت سرشو تو  طناز

 موهاش کاشتمو گفتم: یرو یسبو

 بهت دست بزنه  یکس زارمی نم چوقتی ه ،ی مال من شهیتو هم_
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 تورو مال خودش کنه. ای

 ی ن یفقط مال ارباب راد تو

 من! فقط

 کرد یم ونمیداشت دوباره د کردویام برخورد م  نهیلبش به س طناز

 از تنم فاصله دادمو گفتم:  سرشو

   یدارنکن دختر! دوباره _

 !ایکنیم داریب اربابو آبنبات

 

 گفتم: شی پاشو با نوازش دخترونگ  یگذاشتم ال دستمو

 . یهوش بش یتا ب خورمیکوچولوتو انقدر م نیاونوقت ا_

 

 چشماشو از خجالت بست  دویکش یبلند نییه طناز

 چشماش زدمو گفتم:  یرو یبوس

 . ی بر شمیاز پ  خوادی دلم نم_

 ... یبر دیبا اما
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 دنشیشغول بوسلباشو م یگذاشتم رو  طاقت لبامو یب

 شدم

 گفتم:  دنشیبه دندون گرفتمو بعداز کش نشوییپا  لب

 برو حموم و غسل کن! عیاالن سر_

 بعدش بخواب عروسک.  و

 

 رون یبره ب دادن غسل به طناز از اتاق خواست  حیتوض بعداز

 قبلش برگشت سمتمو گفت:  اما

 . نیارباب راد  ریشبتون بخ_

 

 صدا زد! ومکیبعداز پدر اسم کوچ بود که  یکس  نیاول

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

 ! رون یدر اتاق باز کردو رفت ب عیسر

 **طناز**
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 شدم،  داریاز خواب ب  یصبح از ضعف و گرسنگ

 مامان انداختم، نبود!  یخال یبه جا ینگاه

 شن و مشغول کار بشن.ب داریبابا ومامان عادت داشتن صبح زود از خواب ب شهیهم

 

 به دست و صورتم زدم  یو آب یی تخت بلند شدمو رفتم سمت دستشو یرو از

 شدم به خودم.  رهیخ نهییآ یاز تو و

 

 ام گرفت   هیو گر دیچرا اما چونه ام لرز دونمینم

 دوست نداشتم ارباب بهم دست بزنه،  من

 روستا بود  نیخوشگل بودو ارباب ا نکهیا با

 . ..خواستیدلم نم اما

 که ارباب   ییکنم، اما االن با کارا ریخودم س یدخترونه  یایون دنتو هم خواستیم دلم

 . دهیبهم دست م یمن حس بد  دهیم انجام
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 ! هیچ دونمیهم نم  یعنتحس ل اون 

 کنه  دایادامه پ خوادی هست، دلم نم یهرچ اما

 ارباب نباشم دیتو د نکهیراه حلش ا تنها

 ! چمیبه پروپاش نپ و

 شه یجلوم ظاهر م هرمنتظریو غ خبری ب  هشیاون هم اما

 .رمیمن تا مرز سکته م و

 

 کنترلش کرد! شهینم گهیو د شهی م یعصب ینطور یمخالفت کرد، چون ا شهینم

 کنم. اه...  کاریچ ایخدا

بعداز بافتن موهامو   ستادمویا نهییآ یو جلو رون یاومدم ب  ییاز دستشو  ناراحت

 انداختنش دوطرف ام 

 .نییپا  یکردمو رفتم تو هم سرم یکیکوچ یروسر

 

 صبحونه بودن،  زیو پدرشون پشت م ارباب

مشغول مزه  شیشگی م همو با همون جذبه و اخ یاشو داده بود به صندل  هیتک ارباب

 داخل فنجونش بود.  اتیمزه کردن محتوا
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 ترس گرفتتم!  دمشید یوقت

 دهنمو پر سروصدا قورت دادمو  آب

 رد شم که منو نببنن.  یکردم طور یسع

 ن ییپله هم اومدم پا ی  هیبق نیپاورچ نیاورچپ

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

 هست طناز؟  یمشکل_

 

 امو گفتم:  نهی تخته س یگذاشتم رو دستمو

 ...سالم. ارباب،سالم..خان.س_

 ر یبخ صبحتون 

 . ستین یارباب...مشکل...  نه

 ؟ ی کردیم مییخودتو قا ی+پس چرا داشت

 نه..من... _

 

 گفت:  دویارباب خند پدر
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 بزار هرجور دوست داره راه بره.  ن،یولش کن راد_

 دخترجان مادرت تو آشپزخونه اس.  برو

 

 نجاتم زدم یکه به فرشته  یض یتکون دادو منم با لبخند عر یسر ارباب

 کردم سمت آشپزخونه.  حرکت

 ز، یبه مامان کردم و نشستم پشت م یسالم

 وردن شدم که گفت: ه امو اوردو مشغول خصبحون مامان 

 م یجمع کن مونویشخص لیوسا میبر دیامروز با_

 

 ؟ یشخص لی+وسا

 م؟ یبر ییقراره جا مگه

 

 خودش شهر کار داره! م،یبمون نجایا دیاره ارباب گفته واسه حال و روز خان ما با_

 

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

 م یتونیما نماما مامان، ما نم..._

 

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

 طناز؟  میتونیچرا نم_

 

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

بهمون   اما ارباب ،ی خودمون احساس راحت نکن یمثل خونه  نجایا دیشا دونمیالبته م_

 ،که  میمخالفت کن می تونینمگفته و ماهم 

 .زشته

 .یکن یباز یو کل اطیح یتو  یبر  یتونیم عوضش

 

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

 هوم؟ _

 

 گفتم:  دمویبرچ لب
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 بزرگ شدم!  گهیمن د ر،ینخ_

 مال بچه هاس.  یباز

 گفت: دویخند مامان 

 دی عفو کن میماحترا  یمنو بخاطر ب خانم، دیببخش _

 

 خنده ریزدم ز یو پق  رمیخنده امو بگ ینتونستم جلو گهید

هم جمع   نارویارباب ا یصبحونه  زیهال تا م یصبحونه رفتم تو  زیبعداز جمع کردن م و

 کنم.

 هال   یبرداشتم رفتم تو یبزرگ ی نهیس

سته بودو مشغول کار جلوش قرار داشت نش زهمیکه م یو یت یمبل رو به رو یرو ارباب

 بودو  شیبا گوش

 . خوندیهم داشت کتاب م خان 

 

 دم،یخان و مشغول کتاب خوندن د یوقت

 ! وردمیهمشونو م دیخودم افتادم با یکتاب ها ادیلبام شکل گرفت،  یرو  یقیعم لبخند

 واسه کتاب خوندن  دهیعمارت جون م اطیح
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 عمارت دراز بکشمو  اطیح یسبزه ها یور

روبروش جلوم قرار داره کتابامو   یت و فضابهشت مانند عمار  یه که منظر یدرحال و

 بخونم. 

 !زهیکه چقدر دل انگ یوا

 

 ...؟ یارباب ظاهر نشم، اما االن چ یجلو  گهیگرفته بودم که د میمن تصم اما

 باشم دشید یتو دیبا هرروز

 صبحونه،ناهار،شام.  موقع

 من.  یخدا  یوا

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

 . کردیشده بودو داشت نگاهم م زیر چشماش

 ! کنهینگاهم م  ینطوریا خت،چرایر یلحظه دلم هور  هی تو

 ه؟ ی نطوریچشماش ا چرا

 

 رسوندم، خودمو به آشپزخونه  ینیدهنمو قورت دادمو با برداشتن س آب

 لباسمو تو دستم فشردم   یگوشه  رونویآسوده فرستادم ب نفسمو
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 بود   مونده گهیندتا ظرف دچ هنوز

 ... اه

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

 ست یمبل ن یخداروشکر ارباب رو دمید که

 شدم زیکردن م زیزدمو مشغول تم یبخش تیرضا لبخند

 .نییپا ادیارباب داره از پله ها م دمید که

 شده بود! پیخوشت چقدر

 بود  جذابش کرده یادیز شیو شلوار جذب سرمه ا کت

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

 طناز از دست تو!  یوا

 

 که خان نشسته بودو گفت:  یرفت سمت مبل ارباب

 شهر،کار دارم! رمیپدر من م_

 نباش...  نجا،نگران یا ان یگفتم که ب  نینادر ونسر به
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 ت +باشه پسرم برو،خدا به همراه

 ؟ گهیخونه د یایم شب

 !ستیمشخص ن_

 طول بکشه.  یلیکارم خ دیشا

 

 گفت.  روزا یچ یسریباخان رفت تو آشپزخونه و به مامان  یبعداز خدافظ ارباب

! اما االن  خرهیبخوام م  یشهر و برام هرچ برهیافتادم، گفت منو م شبشیحرف د ادی

 نامرد! . رهیداره تنها م

 نفر!  هی یپخته  یشم صدا بعدو  دیچی پ  مینیب یتو  یفکرا بودم که عطر تلخ نیهم تو

   یگوشمو با صدا کیسرشو اورد نزد

 گفت:  یگرم

 بهت قول دادم ببرمت شهر،  دونمیم_

 سر قولم هستم.  اما

 ، یتوهم همراهم باش خوادیم دلم

 !شهیکه نم یدونیم اما
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 زد؟یحرفا رو م نیبود که داشت دم گوشم ا ارباب

 . کردی،صحبت مدون تحکم باهام داشت ب گهید ینسر یا شدینم باورم

 تکون دادم یفرستادمو سر رون یامو آروم ب  نهیس یحبس شده تو نفس

گرفتو وبعدش   یزیگوشمو گاز ر  یفرستاد پشت گوشه امو الله  مویروسر ارباب

 که اخم درومد دتشیکش

 

 فاصله اشو ازم کم کنه گفت:   نکهیبدون ا ارباب

 شه یدلم برات تنگ م یچند روز حساب نیا_

 !عروسک

 . یکن یتالف یحساب دیبا اومدم

 

 نگفتم   یز یهم فشار دادمو چ یعجز چشامو رو  یرو از

 از خان یدرست کردو با خدافظ مویارباب روسر که

 . رون یدر خونه زد ب از

 چرا من؟  فهمم،آخهینم نکاراشویا یمعن

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

 . کنهیم تی ذچرا انقدر منو ا پس

 توجه؟  ایگذاشت  تیی کاراشو اذ نیاسم ا دیبا واقعا

 !گهید هیزایچ دمیشا ای

 . وردمیبود،من سر درنم یهرچ اما

 

ثبت نام   رستان ی دب یبرا دیمن هرچه زودتر با شدویتابستون تموم م گهید دوماه

 !کردیم

 رستان، یدب رمیدارم م شدیباورم نم واقعا

 . شمیمبزرگ  دارم

 چیه  ییجورا هی یعنیدونستم،ینم زارویچ  یلیهم سنم خ هیراه تمام دختمن نسبت ب اما

 فراتر از سن خودم نداشتم.   ییزای به دونستن چ یعالقه ا

بزرگ تر از خودم مواجه بشم   هیو با دخترا رستان یقراره برم دب یوقت  دونمینم حاال

 . فتهیبرام م یچه اتفاقات گهید

 

 مامان،  شیکردمو خواستم برم پ یافکار مزاحمم دور   تکون دادمو از یسر
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 همون موقع بابا اومد  که

 قفل کردمو گفتم: بغلشو با دستام کمرشو دمیپر دمشید یوقت

 سالم بابا!_

 سرم کاشت و گفت:  یرو یبوس بابا

 ؟ ی سالم به دختر بابا،چطور_

 م؟یباش نجایمدت ا هیبهت گفت که قراره  مامانت

 

 گفتم:  دمویبرچ لب

 هم،گفت. ا_

 میجمع کن لویوسا گهیو باهمد امیتا منم ب نیتو ماش +پس بدو برو

 زدمو گفتم:  یلبخند 

 چشم. _

 

 که مامان گفت: اطیبرم سمت ح خواستم

 ؟یریطناز؟ کجا م_
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 میجمع کن لویبا بابا وسا می +قراره بر

 که، یجمع کن دیبا ارویچ یدونیآخه تو که نم_

 مواظب خان باش  تو

 . میدمنو پدرت برگر تا

 

 +اهم باشه!

 نره! ادتیمامان کتابام  طفق

 

 ارم،خدافظ یخب م یلیخ_

 ا یطناز سربه هوا نش یخواست بهش بد یزیباش که چ ششیا،پیخان باش مواظب

 +باشه مامان،حواسم هست. 

 

 من موندم و خان! رونویکه از خان گرفتن رفتن ب یو بابا بعداز اجازه ا مامان 

 دمخداروشکر با خان تنها بو بازم

 ن فاتحه ام خونده بود. ا بودم، که االبا ارباب تنه اگه
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 سفت کردمو  مویروسر ی گره

  شیپ  یگذاشتم تو وانویخان آبپرتقال گرفتم ل یبرا نکهیتو آشپزخونه و بعداز ا رفتم

 حرکت کردم سمت مبلش  اطیو با احت یدست

 کتاب خوندن بود،  غرق

 گرفتم سمتشو گفتم:  آبپرتقالو

 خان. دییبفرما_

 

به وضوح چروک   شدیچشماش که حاال م یاز رو  نکشویع یهعداز مکث کوتاب خان 

 برداشتو گفت:  دیرنگشو د یآب یکنار چشما یها

 ممنون دختر جان._

 زدمو گفتم:  یلبخند 

 نوش جانتون. _

 

 استرس دستمو انداختم پشتمو با قورت دادن آب دهنم گفتم: با

 من...  شهیمن...م شهیخان؟ م_

 ... خب
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 زن دختر جان +حرفتو ب

 نم یکتابخونه اتونو بب ن م شهیم_

 . کنمینم  ینظم یب  نمیبب خوامیدست نزنم فقط م یز یبه چ  دمیقول م  بخدا

 

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

 ی بر  یتونیاهم، م_

 ، یدست نزن نیراد یمواظب باش به کتاب ها فقط

 !شهیم یکه عصب یدونیم

 

 گفتم:  دمویهم کوبذوق دستامو ب با

 ممنون خان، یل ی، خشمچ_

 . دیصدام کن دیخواست یزیچ

   یگوشمو با صدا کیسرشو اورد نزد

 گفت:  یگرم

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

 ، یتوهم همراهم باش خوادیم دلم

 !شهیکه نم یدونیم اما

 

 زد؟یحرفا رو م نیبود که داشت دم گوشم ا ارباب

 . کردیتحکم باهام داشت،صحبت مون بد گهید ینسر یا شدیمن باورم

 تکون دادم یفرستادمو سر رون یامو آروم ب  نهیس یحبس شده تو نفس

گرفتو وبعدش   یزیگوشمو گاز ر  یفرستاد پشت گوشه امو الله  مویروسر ارباب

 که اخم درومد دتشیکش

 

 فاصله اشو ازم کم کنه گفت:   نکهیبدون ا ارباب

 شه یدلم برات تنگ م یابچند روز حس نیا_

 !عروسک

 . یکن یتالف یحساب دیبا اومدم

 

 نگفتم   یز یهم فشار دادمو چ یعجز چشامو رو  یرو از
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 از خان یدرست کردو با خدافظ مویارباب روسر که

 . رون یدر خونه زد ب از

 چرا من؟  فهمم،آخهینم نکاراشویا یمعن

 کم نداره!  یزیکه چ نیراد ارباب

 اس،هم خوش پوشه! فهایپولداره،هم خوش ق هم

 . کنهیم تی چرا انقدر منو اذ پس

 توجه؟  ایگذاشت  تیی کاراشو اذ نیاسم ا دیبا واقعا

 !گهید هیزایچ دمیشا ای

 . وردمیبود،من سر درنم یهرچ اما

 

ثبت نام   رستان ی دب یبرا دیمن هرچه زودتر با شدویتابستون تموم م گهید دوماه

 !کردیم

 رستان، یدب رمیدارم م شدیباورم نم واقعا

 . شمیبزرگ م دارم

 چیه  ییجورا هی یعنیدونستم،ینم زارویچ  یلیهم سنم خ هیمن نسبت به تمام دخترا اما

 فراتر از سن خودم نداشتم.   ییزای به دونستن چ یعالقه ا
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بزرگ تر از خودم مواجه بشم   هیو با دخترا رستان یقراره برم دب یوقت  دونمینم حاال

 . فتهیبرام م یچه اتفاقات گهید

 

 مامان،  شیکردمو خواستم برم پ یر افکار مزاحمم دوتکون دادمو از   یسر

 همون موقع بابا اومد  که

 بغلشو با دستام کمرشو قفل کردمو گفتم: دمیپر دمشید یوقت

 سالم بابا!_

 سرم کاشت و گفت:  یرو یبوس بابا

 ؟ ی با،چطورسالم به دختر با_

 م؟یباش نجایمدت ا هیبهت گفت که قراره  مامانت

 

 گفتم:  دمویبرچ بل

 فت. م،گاه_

 میجمع کن لویوسا گهیو باهمد امیتا منم ب نی+پس بدو برو تو ماش

 زدمو گفتم:  یلبخند 

 چشم. _
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 که مامان گفت: اطیبرم سمت ح خواستم

 ؟یریطناز؟ کجا م_

 میجمع کن لویبا بابا وسا می +قراره بر

 که، یجمع کن دیبا ارویچ یدونیآخه تو که نم_

  مواظب خان باش تو

 . میمنو پدرت برگرد تا

 

 +اهم باشه!

 نره! ادتیمامان کتابام  فقط

 

 ارم،خدافظ یخب م یلیخ_

 ا یطناز سربه هوا نش یخواست بهش بد یزیباش که چ ششیا،پیخان باش مواظب

 +باشه مامان،حواسم هست. 
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 من موندم و خان! رونویکه از خان گرفتن رفتن ب یو بابا بعداز اجازه ا مامان 

 مشکر با خان تنها بودخدارو بازم

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

 سفت کردمو  مویروسر ی گره

  شیپ  یگذاشتم تو وانویخان آبپرتقال گرفتم ل یبرا نکهیتو آشپزخونه و بعداز ا رفتم

 حرکت کردم سمت مبلش  اطیو با احت یدست

 کتاب خوندن بود،  غرق

 م: گرفتم سمتشو گفت آبپرتقالو

 خان. دییبفرما_

 

به وضوح چروک   شدیچشماش که حاال م یاز رو  نکشویع یبعداز مکث کوتاه خان 

 برداشتو گفت:  دیرنگشو د یآب یکنار چشما یها

 ممنون دختر جان._

 زدمو گفتم:  یلبخند 

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

 ... من شهیمن...م شهیخان؟ م_

 ... خب

 ن ن دختر جا+حرفتو بز

 نم یمن کتابخونه اتونو بب  شهیم_

 . کنمینم  ینظم یب  نمیبب خوامیدست نزنم فقط م یز یبه چ  دمیقول م  بخدا

 

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

 ی بر  یتونیاهم، م_

 ، یدست نزن نیراد یمواظب باش به کتاب ها فقط

 !شهیم یکه عصب یدونیم

 

 گفتم:  دمویم کوبذوق دستامو به با

 ممنون خان، یل یچشم، خ_

 . دیصدام کن دیخواست یزیچ
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 ، انبوه روبروم شدم  یرفتم داخل کتابخونه و محو کتاب ها

 . نمیبودن دوست داشتم همشونو بب  ادیز چقدر

 

 گذروندم یجلوترو کتابارو از نظرم رفتم

 بود  یهرموضوع درمورد

 و...  یخ،عمومیاست،تاریس

 شده بود  فی تال یسیبه انگل شترشی ته سالن بود که ب یرگنسبتا بز یکتابخونه   هی

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

 . کردیمطالعه م یسیانگل یکتابا

 

 کتابا رفتم  نیب یگشت زن یکل بعداز

 ده یخواب دمیخان که د شیهال، پ یتو

 خان...  یرو دمیمو کشتاق و پتو رو برداشتا یتو رفتم

 خان بهادر خوب نبود!  نیع یخان چیه

از خان  یدست کم نمیدل رحم بودو به فکر مردم روستا بود ارباب راد یلیخ اون 

 نداشت 
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 بود که   نیفرقش ا فقط

 تر بود.  یعصب ارباب

 که اون کارارو کنم گفتیو م زدیهمش سرمن داد م البته

 !دیم لرزتن شبید یادآوری با

 نی زم یاز خجالت برم تو   خواستیدلم م شبید

 بودم  دهیکه از بچها شن ییاونجا تا

 مال زن و شوهرا بود.  نکارویا

 نه من زن ارباب بودم نه ارباب شوهر من! اما

 کرد یم یچ یبرا کارارو  نیا پس

 ارباب شوهر من باشه   نکهیا از

 ام گرفته بود  خنده

 نکنه  ردایخنده ام خان و ب یدهنم تا صدا یگذاشتم جلو دستمو

 

 خنده داره!  ی ل یشم خفکر یکن من زن ارباب بشم، وا  فکر

 !ترکنیم یتمام بچه ها از حسود  اونوقت
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 چرا من انقدر ساده ام؟  ایکه زن اون بشم؟ خدا خورهیمگه سن من به ارباب م اصال

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

 وندم دم درو گفتم:رس

 د؟ ییبفرما_

 

 ! ومدین  یجواب

 جواب نداد؛  یاما کس دییهم گفتم بفرما یا  چنددفعه

 دردو باز نکردم منم

 در خورد   یخواستم برگردم که دوباره صدا و

 درو، درو باز کردم یخشم رفتم جلو  با

 گفتم: و

 ؟ ی دیجرا جواب نم ه؟یاه ک_

 

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

 ضربان قلبم رفت باال و دست وپاهام شُل شدن  وهی

 من من گفتم: با
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 دییب...بفر..بفرما_

 

 لبش گفت:  یپامو با لبخند گوشه  یشد جلو خم

 سالم خانم کوچولو!_

 

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

 : جمع و جور کردمو گفتم خودمو

 ؟نیکار داشت یبا ک_

 +باتو!

 

 شدم بهشو گفتم:  رهیخ متعجب

 با من؟_

 ؟ یستین  ی+آره، مگه تو طناز چشم آب

 برم  دیمن...من با_

 ..خدافظ خدا
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 درو گفت:  یدرو ببندم که کفششو گذاشت ال خواستم

 ؟ یبر  یخوا یکجا م_

 

 بازومو گفت:  یرو دیکش دستشو

 خوش اخالق ترما! یلیخ نیمن از راد نیبب_

 . هیفهمینم یز یاون نباش چ گران ن

 

 عقبو گفتم:  دمیکش خودمو

 که بفهمه؟  میکرد ی+مگه ماکار

 م؟یکن کاریچ یدوست دار _

 !یچ ی+ه

  

 گفت:  دویخند فرهاد

 شهر؟  یایبا من ب یدوست دار _
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 +نه! 

 چرا؟ _

 کنم.  یدورازت  دی+چون ارباب گفته من با

 طناز.  ستمین یمن که آدم بد_

 دم یبهت قول م یرون خوشبگذ یبامن کل یتونیم

 

  نیو هم دیمش خیگردنم م ایلبام  یچشماش همش رو زدیحرف م یچرا وقت دونمینم

 کنم میپشت در قا  شتریمن خودمو ب شدیباعث م

 ومد؛رویکه داشت م دمیبزنم که وانت بابا نادرو از دور د یلب باز کنم حرف  خواستم

 کردم به فرهادو گفتم: 

 بابام اومد من کار دارم خدافظ _

  یعقب واون با لبخند گوشه  دمیخودمو کش عیکه سر دیکش ه امگون  یرو یدست فرهاد

 گفت:لبش 

 ... نم یبیدوباره همو م یبه زود_

 

 شدو رفت   نشیزدو سوار ماش حرفشو
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 !... نمیمن عمرا دوباره تورو بب ادیاصال ازش خوشم نم یعوض

 میتشدن و منو مامان رف لیو با کارگرا مشغول اوردن وسا اطیح یبابا وانت رو اورد تو

 باال

 شونه امو گفت:  یدست انداخت رو مامان 

 کنه؟یم کاریخان چ_

 یبردم خوردش،بعدازش اجازه گرفتم رفتم تو   وهیمامان، براش آب م دهی+خان خواب

 کتابخونه اش 

 چقدر قشنگ بود  یدونیمامان نم یواا 

 ؟ یکاتابامو اورد یکتاب دااااشت؛راست یکل

 

 دو گفت: بهم ز یلبخند مامان 

 اوردم آره دخترم _

 هنوز برنگشته؟  ارباب

 

 ! ادی+نه گفت اگه کارش طول بکشه شبم نم

 باال  می ببر لمونویوسا دیبا میخب، حاال ناهار خان روبد یلیخ_
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 یداخل اون اتاق بزرگ لیوسا دن یتا غروب فقط مشغول چ بایصرف ناهار تقر بعداز

 که ارباب بهمون داده بود  میشد

 تا اتاق! بود هال هی که فکر کنم شباتاق بزرگ  هی

 هم داخلش داشت.  سیسرو

 بود  ومدهیشام شد و خان سراغ اربابو گرفت اما هنوز ن موقع

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

 د یماروهم ند یخسته بود که حت انقدر

 خان برگشت سمتمون:  یبا صدا اما

 جان؟ نیراد_

 

 مد ستمون ال و برگشت و او که رفته بود با یه اسه چهارتا پل ارباب

 . م یبه ارباب خوش اومد گفت مویبلند شد یصندل  یبجز خان از رو یهمگ

 

 استراحت کنم   خوامیخستم م یلیمن خ دیبخشیر، مسالم پد_
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 ؟ ی+شامت چ

 پسرم؟  یخورینم شام

 

 و  نییسرمو انداختم پا عیبهم انداخت که سر ینگاه ارباب

 ا گفت: سمت پله ه رفتیاشت مهمون حال که د تو

 باال...  ارهیشاممو ب دیبه طناز بگ_

 

 من؟   یوا  یا

 خان روبه مامان گفت:  دمییلبمو از حرص جو  پوست

 شامشو بکش طناز واسش ببره باال _

 +چشم خان. 

 

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

 و گفت:  ین یس یرو گذاشت تو زایچ هیبشقاب و بق مامان 

 . یز یباش نر مواظب مادر، ایب_
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 +چشم. 

 

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

 ارباب وارد اتاق شدم "تو ایب"قورت دادمو چند تقه به در زدم که با 

 انگشتاش روشن بود.  نیب گارشیبودو س دهیتخت خواب یرو ارباب

 ه. که بکشبودم  دهیتاحاال ند د؟یکشیم گاریس ارباب

 گفتم:  زویم یغذا رو گذاشتم رو  ینیگفتم و س یرلبیز سالم

 بااجازه. _

 که ارباب با تشر گفت:  نییدرو بکشم پا رهیدستگ خواستم

 کجا؟_

 نیی+ش..شام...تونو اوردم براتون...برم...پا

 رون؟ یب  یبهت اجازه دادم بر_

 ن..ه ارباب _

 جلو! ایب_
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و بغل تخت  کردم سمت تخت ارباب نگ زدمو آهسته حرکت چ رهنمویپ ی گوشه

 ستادم، یا

 به سلفه افتادم کردیارباب داشت دود م  یها انگشت  نیب ینطوریکه هم گاریدود س از

 چشماش برداشتو گفت: یساعدشو از رو ارباب

 ه؟ یچ_

 

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

 ار..باب   یچی...ه یه_ 

 

 ظرفش چلوند  یتو گارویزدو س یانگشتاش انداختو پوزخند  نیب گاریسبه  ینگاه

 گفت:  و

 نجا یا ایب_

 

 گه؟ید امیکه کنارش بودم کجا ب من

 به زبون اوردمو گفتم:  فکرمو

 ام؟یکجا بکُ.. _
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 پاهاش اشاره کردو گفت:  یتختو به جلو  ینشست رو ارباب

 ! نجایا_

 

 ببود که اربا ستادهیاسرجام  حرکتی ب یهمونطور 

 و گفت:  دیغر

 ؟ یکر شد_

 

 باالانداختمو آهسته گفتم:  یسر دویام لرز چونه

 نه. _

 ... ایب  االی+خوبه، پس 

 

شدم بهمو بازومو گرفتو منو   رهیتخت که ارباب با خشم خ یلبه  ینشستم رو آروم

 پاشو گفت:  ینشوند جلو 

 نجایا ومدین  یامروز من نبودم، کس_
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که داشت از ترس   ییو بلند کردمو با چشمارم س دیکه ازم پرس یوال ترس و شوک س از

 گفتم: زدیدو م دو

 داخل عمارت ارباب. ومدین یخب...خب کس خاص ؟یکس_

 .رون یفرستاد ب شیتکون دادو من نفس حبس شده امو با آسا یارباب سر

 شاممو بده!_

 

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

 د ییبفرما_

 

 و با ابرو اشاره به غذا کرد باز کرددهنشو  طنتیش با

 من غذا رو بزارم دهن ارباب! ؟یچ یعنی

 دهنشو بستو گفت:  ارباب

 !گهیفکم شکست بده د_

 

 قاشق سوپ رو دادم به ارباب   دمویگز لب
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اش هول شده بودم و دستام  رهیخ یاز نگاه ها کرد،یبهم نگاه م رهی خ ینطوریهم اونم

 د یلرزیداشت م

 نگاه نکن! ینطور یاتروخدا  هش گفت ب شدیم کاش

 کردیاون همچنان با چشماش فقط منو نگاه م اما

شدو سوپ   شتریرو که خواستم ببرم سمت دهن ارباب لرزش دستم ب یبعد  قاشق

 ارباب   رهنیپ  یرو ختیر

 بشقابو گفتم:   یکرده قاشقو گذاشتم تو هول

 ارباب  دی...ببخشبب  ی...وای وا_

 نم...  من

 اریلباس برام ب هیاز کمدم  ستیهم ن +م

 

 گفتم رفتم سمت کمد ارباب  رلبیکه ز "چشم"تکون دادمو با  یسر

 چقددررر لباس داشت!  یوا

ومختلف ارباب شده بودم که با داد ارباب به   کیش یچقدر محو لباس ها دونمینم

 خودم اومدم: 

 پَ؟  شدیچ_
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 گفتم:  شرتیکردن ت دایکمد ارباب و بعداز پ یبردم تو سرمو

 کردم  داشیپ_

 

 گفتم:  کردمیدستم صافش م یبودو داشتم لباسو تو  نییکه سرم پا ینطوریهم

 بفرما... _

 بود!! یلخت ارباب گوشام داغ شدن، چقدر بدنش عضله ا یباالتنه دن ید با

 ولباسو گرفتم سمت ارباب،  نییانداختم پا سرمو

 گفت که متوجه نشدم رلبیز یزیو چ دیخند ارباب

تا االن کجا بودم، انگار اونم فکرم  گهین مبرم، چون ماماارباب بزاره  کردمیمخدا  خدا

 خوند چون روکرد بهمو گفت: 

 . ی بر  یتونیم_

 هم ببر.  شامو

 که!  دینخورد  یزی+چ

 اشتها ندارم _

 

 چشماشو بست،  شویشونیپ  یتخت و دوباره ساعد دستشو گذاشت رو یرو دیکش دراز
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 ... نییرو برداشتمو رفتم پا ینیس

 

 میومامان رفت اره،با،بابایارباب درب ی ز کاراهم نتونست سرا خسته بود! خان  چقدر

  ی همو طول یتخت ولو شدمو چشمامو گذاشتم رو یلباسام رو ضی اتاقمون و بعداز تعو

 که خوابم برد  دینکش

... 

  دن یبه خودم و پوش یدگیسرساعت از خواب بلند شدمو بعداز رس شهیمثل هم صبح

 لباسام

 ت آشپزخونه رفتم سم 

 ! ذاشتیکار بودو داشت ناهار امروز بار م غولمش مامان 

 سالم مامان جوون._

 ر ی+سالم دخترم، صبحت بخ

 ؟ یدیخواب خوب

 که به بدنم دادم گفتم:  یکش و قوس بعداز

 بود.  ییاهم عال _

 گازه؟ ی+چرا انقدر قابلمه رو 
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 . یکرده بود و با خورشت قورمه سبز یارباب امروز هوس ماکاران_

 

 شده گفت: زیر یخنده که مامان با چشما ریزدم ز یپقبعدش  گفتمو رلبیز ییکمویش

 ؟ یخندیم یبه چ_

 . یچی+ه..ه

 

از    یاط،خبریح یگرفتم برم تو میاز کتابامو برداشتمو تصم یکیخوردن صبحونه  بعداز

 بود  نیارباب نبود و باباهم که سرِزم

 ندن کردماز کردمو شروع به خو سبزه ها و پاهامو دراز کردمو کتابمو ب یرو  نشستم

وقلقلکم   دیچرخیتو گوشم م یزیچ هیکتاب غرق شده بودم که  یچقدر تو دونمینم

 داد یم

 نبود  یزیبه گوشم زدم اما چ یکتاب بود دست یحال که سرم تو توهمون 

سمت چپم که اربابو   دمیکتابو بستمو چرخ داد،یداشت گوشمو قلقلک م یزیچ هی بازم

 .دمید

 لند شدمو گفتم: هول کرده ب

 د؟ یکنیم کاریچ نجایب شما اارباعه _
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 دخترجون؟  یدار کاری+تو چ

 به تو بگم!  دیبا رمیهرجا م مگه

 اونجا...  اریکلبه ناهارمو ب رمیم دارم

 

که از  یکه پشت عمارت بود با لحن  یبه سمت کلبه ا رفتیکه داشت م ینطوریهم

 شد گفت: رو ازش متوجه  طنتیش یرگه ها شدیفاصله هم م نیهم

 !بخون  کتاب نیآفر_

 کتاب خون دوست دارم  دختر

 

 پشت اداشو درودمو  از

نقدر غرق کتاب خوندن شده بودم که  دستم فشردمو رفتم داخل،ا یحرص کتابمو تو با

 ظهرشد! یک دمیاصال نفهم

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

. رفتم جلوتر و با کنهیتخت اربابو عوض م یامامان داره روکش دمیکه د دمیکش یسرک

 گفتم: یحالی ب

 مامان؟_
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 طناز؟  هی+چ

 ناهار اربابو ببرم کُلبه.  دیبا_

 +کُلبه؟ 

 ی ببر  شکمیغذاشونو م امیوقته ناهار م گهیربع د هیخب  یلیخ

 ...ایب حاال

 هارو داد دستمو گفت:  مالفه

 .امیببر تو آشپزخونه تا من ب ناروی+ا

 چشم _

 

 که مامان گفت: رون ی از مامان گرفتمو خواستم برم برو ها مالفه

  اروهمیهاشو عوض کن، ازش اجازه گرفتم،رو تخت   یآها،طناز برو اتاق ارباب روتخت_

 ز یم یگذاشتم رو

 

سبد داخل آشپزخونه رفتم باال   یتو فیکث  یتکون دادمو بعداز گذاشتن مالفه ها یسر

 و وارد اتاق ارباب شدم. 

 داشت  یقشنگ اتاق
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 وسط اتاق بود هم  یبزرگ یبودو تخت دونفره  یاتاقش قرمز مشک ون یاسوردک

هم داخل اتاق قرار   یکار بزرگ و صندل زیم هیبود و بزرگ!  ییاتاقم کشو یکمدها

 داشت. 

  یطانیش یرو ین هیعوض کردمو خواستم برم سمت در که  فایبا کث دویجد یها مالفه

 !ارباب یگفت برم سمت کشو

تمام اتاق اربابو برگردم اما با صدا   خواستیودو دلم مرده بگل ک یحساب میفضول

 مامان یزدنا

 ن ییبرداشتمو رفتم پا طنتیاز ش دست

 اربابو آماده کرده بود و منتظر من بود یغذا مامان 

 پر گفتم:  ینیس دن ید با

 بخوره؟  تونهیم نارویا یارباب همه   یعنیمامان!  یوا_

 :گفت دویخند مامان 

 ! ستین یزیغذاها که چ نیشکاره اارباب ماشاهلل ورز  کنن یبرو بچه! فضول_

 شه یزنش نم یکس گهید شه،اونوقتیمامان چاق م ی+ول

 

 انداخت باال وگفت:  ییابرو مامان 
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  ینی س نیا ایو همه دوستش دارن،حاال ب زهیهمه عز  یبازم برا یطیارباب تو هرشرا_

 ببر  ریرو بگ

 . دختر خوشگلم نین،آفرحرف زد هیپشت سر بق زشته

 

 اطیحرکت کردم سمت ح ین یبا برداشتن س دمویخند

 اربابو دوست دارن  گفت،همهیمامان راست م آره

قلبن  ایبعض دمیشا ایبخاطر مالش  دمیبخاطر مقامش و ارباب بودنش شا دیشا

 دوست داشتم. 

مرد   نیبهتر کردم،اون یخان رو فراموش نم یمحبت ها چوقتیبود من ه  یهرچ اما

 که درحق منو خانواده ام کرده بود  ییاروستا بود و لطف نیا

 بود...  ینشدن  جبران 

 

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

 فتادمیبه راه م

 که پشت عمارت بود یبه کلبه ا  دمیباالخره رس اما

 مال ارباب بودو  ییجورای اونجا

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

138 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 بشه  کیبه اون طرف نزد دایز ینداشت کس خوش

 هم اونجا بود یکیکوچ یو استخر و کلبه   استبل

داستانا به   نیممنوعه بودناش اونروز زد به سرمو رفتم استبل ارباب و ا نیهم بخاطر

 وجود اومد!

 استبلش داشت  یاسب خوشگل و دختر تو هیمن عاشق اسب بودم و ارباب  آخه

 زیکردنشو تم ماریخودش مسئول ت یتبهش دست بزنه ح یکس ذاشتینم  چوقتیه اما

 شدیکردنش م

 که  رسمیم جهینت  نیگذشته به ا یکارا یادآوریو با  کنمیاالن که فکر م اما

 به اسطبل  رفتمینم چوقتیه کاش

 از ارباب نبود  یکردم،اما خبر یچشم چرخوندمو اطراف کلبه رو وارس 

گرد نبود خواستم عقب  جان یدنبال ارباب گشتم انگار اصال ا زویم یرو گذاشتم رو ینیس

 ارباب متوجه شدم طرف استخره  "شتیپ"کنم که با 

 آبه! ریارباب بندش کامل ز دمیبه استخر رسوندم که د خودمو

 استخر.   نیاگه برم توا شمیکه خفه م من

 

 باال انداختمو رفتم جلوتر،   ییابرو
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 گفتم:  نوییانداختم پا سرمو

 زه ی م یتونو اوردم روناهار_

 

 بود گفت: ور که داخل آب استخر و همونط  یلبه اومد  ارباب

 جلوتر ایب_

 بود  نییجلوتر اما همچنان سرم پا رفتم

 ! نیبش_

 نم؟ ی+بِ..بش

 ! نجایا  نین،بشیآره بش_

 

از   یکیاستخر ارباب   یخشک استخر اشاره کرد رفتمو به اجبار نشستم لبه  یلبه  به

با   داده بود هیاستخر تک یکه ارنجشو به لبه  یچونه اش ودرحال ریدستاشو برد ز

چونه امو سرمو اورد باال و مجبورم کرد که نگاهش  ریاش دست انداخت ز گهیدست د

 کنم

 من چشمم افتاد به ارباب  و

 جذاب ترش کرده بود  نی بود جلوشو هم ختهیته رشلخ سشیخ یموها
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 . شدیدوچندان م تشیجذاب  کردیم زیهم که مثل االن چشماشو ر یوقت

 م که گفت: ارباب برداشت  یاز روچشامو  دمویگز لب

 ؟ یکشیچرا از من خجالت م _

 ! نطوریهم دم،توهمیمن که همه جاتو د بچه

 

 رخنده یحرفش سرخوشانه زد ز یگفتن ا  بعداز

 شدم، یمن از خجالت داشتم آب م و

 دیمتوحه بشم؛ حاال حتما با تونستمیم ی گونه هامو به راحت یشدن گوشام و قرمز داغ

 نداخت؟ یم امیختبدب  ادیو منو  گفتیم

 ؟ هوم_

 ! دونمی+خب...خب نم

 گفت:  دویدوباره خند ارباب

 دخترک خله منو! _

 !کشهیچرا از من خجالت م دونهینم

 

 !رون یب  زدیحرف ارباب چشمام داشت م از
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 !نمیکه باالسرم به وجود اومدنُ بب ییشاخک ها تونستمی تعجب م از

 "دخترک خل من"

  "دخترک خل من"

 که ارباب گفت: ذهنم تکرار شد  یتو جمله نی ا یا  چنددفعه

 رو بده به من!  وهیاون آبم_

گرفتم   وانوی رو با نوک انگشتام گرفتمو ل ین نییفته،پای ن ین نکهیا یگفتم و برا  یچشم

 سمت ارباب 

 رو گذاشت داخل دهنش! یسرشو اورد جلو و ن رهیازم بگ  وانویارباب ل نکهیا یبجا اما

 !!بلعنشیو م ارن یبهش هجوم مپستونک   دن یکه با د ییبچه ها مثل

 ... رخندهیو زدم ز رمیخنده امو بگ ینتونستم جلو گهید

 متعجب نگاهم کردو گفت:  ارباب

 ؟ یخندیچرا م_

 !ی..چ ییه_

 کردو گفت؛  زیچشماشو ر ارباب

 ؟ یدیخند یبگو طناز! به چ_

 به شما!_
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 به من؟ _

 بله،به شُ... _

 

 دمو یشک یگوش خراش غیترس جحرفم تموم نشده بود که پرت شدم تو آب از  هنوز

 کردم به دست و پا زدن  شروع

 ستممممم یمن شناااا بلد ن_

 د ی..ارب..ارباب ببخشار

 گ ی..دد

 

 هم نبود که خودمو بهش بند کنم   ییشدو جا یخال رپاهامیز

  ییکه رگه ها ییدستش گرفتو با صدا یآب که ارباب منو رو  ریز رفتی داشت م سرمم

 گفت:  زدی از خنده توش موج م

 !ایبه من نخند گهید_
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بهم    تیاما حس امن شدیچ دونمینم دمیلزیداشتم م دیارباب مثل ب یترس تو دستا از

لختشو    ی نهینذاشت خفه بشم سرمو گذاشتم رو س نکهیدست دادو خوشحال ازا

 گفتم:

 ...من...من خندمینم... گهید.._

 ..دم شیغرق م داشتم

 سرم زدو گفت:  یرو  یارباب بوس

 سم بهت هست. حوا شهیمن هم_

  

 بودم  که رسما بغل ارباب یدرحال

 دتشیشل کردو از سرم کش مویروسر یقسمت کم عمق آب،ارباب گِره   میرفت باهم

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

 دورم

 و گفت:  دیکش یقیبرد داخل موهامو نفس عم سرشو

 ارمچقدر عطرتو موهاتو،تنتو دوست د _

 بچه؟   یزیهوس انگانقدر برام  چرا
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 ! ختیر یهر  دلم

خجالت   یگرم ارباب کج کردمو چشمامو از رو یناخودآگاه از هرم نفس ها گردنمو

 دادمیهم فشار م یرو

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

 خمار ارباب مواجه شدم 

 دمو گفتم: قورت دا  یدهنمو به سخت آب

 ... هش ی...میم_

 ب..رم  خوامی...من ممن

 

 لبام قفل کردو تو همون حالت گفت:  یچشماشو رو ارباب

 بدم! ادتیشنا  خوامیم_

 شنا؟اما... _

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

 !یکن یم نییو پاهاتو تو هرحرکت باال و پا یشیآب شناور م یرو یصورت افق به

 ی تونیست،می ن سخت

 کن  تی کن حرکات دست وپاهات باهم هماهنگ باشن و خودتو به جلو هدا یسع
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 تونم یمن نم_

 شدو گفت:  یجد ارباب

 . یتونیبکن م گمویکه بهت م یی،کارای تونیم_

 تکون دادمو گفتم:  یسر

 صورتم  یرو ادی..ه موهامو ببندم آخه مشیم_

 موهات باز باشه،  خوادی نه! دلم م_

 اونوقت...  ادویکه عمق آب ز یقسمتاون  برمتیم یرف بزن ح ادیز اگه

 تکون دادمو گفتم:  یترس سر از

   رمیچشم چشم م_

 

 که ارباب گفته بودو انجام دادم  ییهم فشردمو کارا  یحرص دندونامو رو از

 حرکتشو درست انجام بدم هیفقط تونستم  و

 زنه یاره دست و پا مآب د یشده بودم که تو یموش مثل

 کرد یره ممنو مسخ دویخندیهم مارباب  و

 از شنا کردن مسخره ام برداشتمو گفتم:  دست

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

146 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 ارباب  دیخندیشما همش به من م_

 

 مردونه اش گفت:  یوسط خنده ها ارباب

 !یجیگ یلیطناز اما تو خ یمنو ببخش دیبا_

 ی زنیمثل سوسک تو آب دست و پا م ،فقطی دیانجام نم گمویکه م ییکارا

 

  یتو معده   زمیم کل آب استخرو بررده بودمو دوست داشت لبامو جمع ک  تیعصبان از

 ارباب 

 که چشمام از خشم بسته شده بود گفتم:  یکردمو درحال اخم

 د؟یشنا کن دیتوآب بلد بود یبار رفت  نیشما هم اول_

 خب چ...  ،یخند یهمش م یبد ادیبه من  نکهیا  یبه جا ستم،شمایمن بلد ن خب

 

 شد  دهنم خفه یتو صدام  لبم ینرم رو  زیچ هیقرار گرفتن  با

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

 . دهیم

 د یرسیاربابو از خودم جدا کنم،درواقع زورم بهش نم تونستمینم
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 تنومند ارباب کجا کلیمن کجا و ه زهیم زهیر جسم

  ی هنیس یذاشتن دستام روو باگ زمیدستم بر  یدارمو تو روین یکردم هرچ یسع اما

 ارباب 

 نخورد! یعقب هلش بدم اما اصال تکون  به

 بردم عقب که ارباب  سرمو

 گرفتو گذاشت پشت سرش  دستامو

 دادیلباش حرکت م  نیلبامو ب  یشتریسرعت ب با

 شدو یم نیداشت سنگ  حالم

 باال! ادیمعده ام ب اتیتمام محتوبود  کینزد

 مدرست تنفس کن تونستم یرسما به شمارش افتاده بودو نم نفسام

 جونم نگاه کرد...  یمتعجب به صورت ب ییارباب سرشو برد عقبو با چشما که

 

 نیراد#

 کرد، یتر م ونهی تقالهاش داشت منو د نیو ا کردیتقال م یلیخ

 حس کردم نفس کم اورده   یول

 شدم  رهیاش خ دهیاجبار ازش جدا شدم و به صورت رنگ پر به
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 گچ شده بود  نیع رنگش

 منو نداشت! یکارا  نیاون دختربچه توان ا  یلعنت

 زود نفس کم اورده بود.  چه

 زدمو گفتم:  شیپشنو  یرو یبوس

 طناز؟  یخوب_

 

اش بود    نهیتخته س یکه دستش رو یکبود شده اشو با زبون تر کردو درحال  یلبا طناز

 کردو گفت:  یعطسه ا 

 ...د..در..ست نف..س بِ..کشم تونمی...نمینم_

 

 خودمم تنم کردمو  یحوله   دمویچی تنش پ یحوله ا ونوریاستخر اوردش ب از

 تو کلبه بردمش

 روهم روشن کردم نهیو شوم نهیکنار شوم گذاشتمش

  دادمیکه انجام م ییو کارا رفتیهوش از سرم م دمشیدیم یوقتا مثل االن وقت یگاه

 از دسترسم خارج بود 

 نشسته بودو تو خودش جمع شده بود  نهیکنار شوم یصندل یرو دخترک
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 لباسام شدم دن یپوشکردمو مشغول  حوله امو باز ی گره

 نی یو سرشو انداخت پا دیاز خجالت لبشو گز که

 لبم شکل گرفت  یرو  یکارش،لبخند محو از

 لباسام رفتم سمتشو گفتم:  دن یپوش بعداز

 ست؟ یسردت ن_

 ... ادینه ز_

 گرفتم سمتشو گفتم:  ختمویبراش ر ییفالکس چا یتو از

 . کنهیبخور گرمت م_

 ازم گرفتو گفت:  نووا یل کشیکوچ یدستا اب

 ممنون. _

 

 براش تکون دادمو گفتم:  یسر

 داخل خونه.  یبر یتونیکه نم  ینطور یتا خشک شن،ا یاریلباساتو درب دیبا_

 درشتشو دوخت بهمو گفت:  یچشما

 ...ل...باس ندارم اونوقت... تونمیاما نم_
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 توموهام بردمو گفتم:  یدست

 ی پوشیمنو م هیاز لباسا یکی_

 ه! سرما خوردنت بهتراز

 گفتم:  رفتمیاتاق م یگوشه  کیکه به سمت کمد کوچ ینطوریتکون دادو هم یسر

 ...امیتا ب اریپس لباساتو درب_

 

 !یبراش حکم سرافون رو داشتن از نظر قد لباسام

 هم نبود..  یا گهید یچاره  اما

  سشیخ یساهنوز با همون لبا دمیبرداشتمو رفتم سمت طناز که د رهنمویاز پ یکی

 حوله دورشه 

 ار؟ ینگفتم دربمگه _

 ارمیبرم پشت کمد درب  شهی+م

 

 کرد یم میعصب  داشت

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

 بشم 
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 ؟ ی فهمیرو بزار کنار،م یطناز بچه باز_

 .باشه؟ ستیکردن ن یواسه مخف یزیچ

 لباساتو اریدرب پس

 

خودم دست به کار  دمویکش یپوف کالفه ا  یصب ع گفتینم یزی چ کردوینگاهم م رهیخ

 شدم

 تمام گفتم: تیبردم سمت لباسشو با جد دستمو

 ببر باال دستاتو _

 

دسته   یچشماشو بست و دستاشو برد باال،لباسو از تنش دروردمو گذاشتم رو دهیترس

 ی صندل ی

 اش داشتم   زهیم زهیو ر دیبدن سف دن ید با

 شدمیم شُل

   دیرد بدنش لرزکه به بدنش اصابت ک دستم

تنش   رهنمویپ عیام گذاشتم و سر زه یغر یروکنم،پس پا تشییاذ خواستینم دلم

 کردم
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 لباس گم شد! یتو رسما

 سر دادمو گفتم:  یبلند ی خنده

 موش خانم مارو نگاه کن._

 

 زدم باال و گفتم: ناشویشده بود بهم آست رهیباز خ  یمتعجب با دهن طناز

 ر؟  دخت هیچ_

... 

 شت؟ یپ_

 

 پلک زدو گفت:  یسرهم چندفعه ا  پشت

 بل..بله؟ _

 کردمو گفتم: زیر چشامو

 عمارت رمیلباسات که خشک شد م_

 

 گفت  رلبیز یتکون دادو بله ا  یسر طناز
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 ناهار افتادم که طناز اورده بود ادی تازه

 سرد نشده بود،قابل خوردن بود  یلیغذاهارو اوردم خ رونوی رفتم ب بلندشدمو

 م سمتشو گفتم: رو برداشتمو گرفت شققا

 ناهارتو بخور   ایب_

 اما قاشق...مال _

 طناز...  ریبگ_

 

 شد یگرفتو مشغول خوردن ماکاران یحرف  جیبدون ه قاشقو

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

 بود!!

بشه   کیبرسه بخواد بهش نزد بندازه،چه ینگاه  میبهش ن یکس یحت خواستینم دلم

 و لمسش کنه. 

 کردیکارو م نی داشت ا یاون فرهاد عوض یول

 نزنه. ازش سر  گهید یغلط نیتا همچ شکوندمیهمون موقع دست و پاشو م دیبا

 هوس باز! یعوض ی کهیمرت

 و گرفتم سمتش ختمیبراش ر یبعداز خوردن ناهارش آب
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 دستمال پاک کردو گفت:  لباشو با دور

 ممنون!_

 

 بلند شدهمزمان طناز هم  جام بلند شدم که از

 پنجره برداشتمو    یها لهیم یاز رو لباساشو

 و گفتم سمتش  گرفتم

 عمارت  یبهتره بر گهیبپوش د_

 تخت چنگ زدمو گفتم:  یاز رو کتمو

 شده  رمید رون،یبرم ب دیمن با_

 !اینکن یگوش یباز

 چشم. _

 صورتش پخش کردمو گفتم:  یسمتش موهاشو رو رفتم

 خب،خدافظ.  یلیخ_

 ارباب... مت بسال_
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 ساعتو زمان رو فراموش کرده بودم  یداشتمو به کل یمهم ی جلسه

 فقط بخاطر طناز بود   اونم

 شدم ینم ریس دنشیاز د  یلعنت

 

  لیوک یقادر ؛یروشن کردمو به سرعت خودمو رسوندم به دفتر قادر نویماش

 بود  ن مویخانوادگ

 فرد! نیمورد اعتماد تر و

 رومقابل شرکتش پارک کردمو رفتم باال نیاشم و دمیرس یاعت رانندگس هی بعداز

 از جاش بلند شدو گفت:   دنمیباد یقادر یمنش

 داخل اتاقشون منتظر شما هستن.  یسالم جناب محتشم جناب قادر_

که از پدرم به ارث برده بودم   میدستم جابه جا کردم و باهمون غرور ذات یتو فمویک

 تکون دادمو گفتم:  یسر

 مچکرم _

 

 بلندشدو اومد سمتم  یاز صندل یوارد اتاق شدم قادرزدمو  به در یا تقه

 : گفت
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 جان!  نیراد_

 وگفت:  میبغل کرد همو

 پسر چقدر دلم برات تنگ شده بود! محتشم بزرگ چطوره؟ _

 ن ی...بفرما بشبفرما

 

 پامو گفتم:  یکیاون   یو پامو انداختم رو یصندل یرو  نشستم

 ! ستی پدر هم بد ن_

 ؟ ...چخبر؟ اوضاع خوبهممنون 

 

 گفت:  شوی پشت صندل نشست

 گه ید میایاز پسش برم یجور یخوب _

 کن،   فیاز خودت تعر تو

 گفت:  دویخند

 ؟ یاوضاع رو درست کن ران یا  یبرگشت_

 برگردم دوباره  دیفوقم با  یبرا ینداشتم، ول یکار گهیآره! اونور د ییجورایخب _
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 کنم. پدرو مرتب   یاوضاع و کارا خوامیقبلش م اما

 

 زم یم یقهوه اومد داخل، قهوه رو گذاشت رو  ینیبا س یمسن خوردو مرد تقه به در چند

 ازش کردم  رلبیز یتشکر و

 کردو گفت:  کیفنجون قهوه اشو به لبش نزد یقادر

 جان! نیراد یکرد یکار خوب_

 مردم هم گردنش.  تی روستا دستشه و مسئول هیاون  ،ی به اموال پدرت برس دیبا تو

 . یبزار پدرت یجاپا دیبا گهیتو د االن 

 !نطورهیهم_

 م؟ یشروع کن خب

 

 مبل روبرومو گفت:  یچندتا از پرونده هارو برداشتو اومد سمتمو نشست رو یقادر

 م یاهم بهتره شروع کن_

 رو باز کردو گرفت سمتمو گفت:  یا  پرونده

 روستا که...  یفرع  یبه همون جاده  ،مربوطیمربوط به شهردار  نکهیا_
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 شدم. آها متوجه_

 

 داد، یم حیراجبشون بهم توض کردویپرونده هارو باز م یکی یکی یقادر

 پرونده رو باز کردو گفت:  نیآخر

 سییمربوط به همون شرکت کانادا نیا_

 

 رو ازش گرفتم  پرونده

 اشو داد به مبل و گفت:  هیتک یقادر

ما   هگیو م زنهیدوسه بار زنگ م یماه بایکرده تقر وونهیبشر منو د نیپسر ا  یوا_

نکنه   کنن،یبا ما کار نم گهی، چرا د ستنی چرا ن م،یجناب محتشم هست  مشتاق شراکت با

 ... گهیو هزارتا حرف د دن ید ییاز ما خطا

 

 کردمو  گفتم: یتک خنده ا زویم یرو گذاشتم رو پرونده

 خوبه یلیاتفاقا کارشون خ  م؛یکنیم ینداره! دوباره باهاشون همکار یخب مورد _

  فی از جنسش تعر یلیبودن،خ  یراض امون یشتربرامون اورده بود م  که ییبارها اون 

 .کردن یم
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 باال انداختو گفت:  ییابرو یقادر

 پس هماهنگ کنم؟ _

 آره،هماهنگ کن. _

 به ساعت انداختمو گفتم:  ینگاه

 برم  دیمن با گهیخب د_

 مرد.  ریشبت بخ  فعال

 شدم نیسوار ماش رونوی زدم ب یاز دفتر قادر

 ییتنها کنم؛اما االن دلم مثل سابق  سکلیر کمیآروم و  هیجا هیبرم  خواستیم دلم

 خواست یرفتن و نم ییجا

 

 بَد وابسته اش شده بودم  یجوریبود  نجایطناز هم ا کاش

 سخته واسم  دن ینباشه نفس کش کردمیم حس

 کنم، یم تی قلبم، نسبت بهش احساس مسئول  یاومده تو  یوقت از

 کردم! انتیبهش خ یعنی زنمی دست م یبه دختر  یوقت  کنمیم احساس

 !ونهید ایشده؟ عاشق شدم  چم

 دختر بشم!  هیدلبسته  ینطور یا  کردمیفکر نم  چوقتیه
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 تره.  کیکه ازم چندسال کوچ یدختر  اونم

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

 دختربچه!!! هی یوابسته   شدم

 نبود،  یخال یدختربچه   هیفقط  اون 

 میزندگ یود معجزه  شده بود،شده ب مونمیو ا نید

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

 ...االن... اما

هنوز هم قشنگه! هنوز  یکه زندگ شمی متوجه م نمشیبیکه م کنه،هرروزیفرق م اوضاع

 خوب باشه!  تونهیهم م ایدن

 

 نگه داشتم  نویماش یرانندگ نیچندم بعداز

 شدم ادهیپ و

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

 !تیتمام زندگ شهیم یکیآدم  ون یلیچندم ون یم

 دونست؟ یمشترک م یاز زندگ یزیطناز چ اصال

 عشق؟از رابطه...  از
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 بفهمه من ازش خوشم اومده؟   تونستیم اصال

 از عشق داره؟  یچه درک اصال

روشن کردمو مشغول دود کردنش شدم و رفتم تو  خ ن هیدرودمو  بمیج یاز تو گارویس

 فکر 

 

 

عقل و   نیبود واسم ب کردمش،سختی بود که داشتم خاموش م یگاریس نیسوم نیا

 رو انتخاب کنم  یکیدلم 

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

 پدر قرار گرفته بودم!  یرسما به جا

 به عهده ام بود! ینی سخت و سنگ یها تی مسئول ینعی نیا و

 م ی به امور شخص یدگیرس ی برگردم کانادا هم برا  یمدت کوتاه یبرا دیبا

 . یامور کار هم

کمک کنه و باعث بشه راه درستو انتخاب  میریگ میسفر بتونه منو تو تصم نیا دیشا

 کنم

 هم ورق برگشت!  دیشا
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 کردم  یخونه رو ط ریشدمو مس نیسوار ماش

نداشتم پدرو تنها بزارم با    دادم،دوستیانجام م عیو کارها رو سر رفتمیزود م دیبا

خودم کنارش  یمراقب ها براش بودن،اما خوب وقت نیبهتر نینادر و نسر نکهیوجود ا

 شد یخودم م یهم برا  یقلببودم قوتِ  

 دارم!  یبیحس غر هیچرا  دونمینم

 اهم شد دلتنگ طناز خو ادیز یلیسفر خ نیبا ا کنمیم حس

 حس بهم غلبه کرده! نیکه ا ادهیز یبخاطر دلبستگ دیشا

 

 عمارت دمیشب بود که رس۱۰ ساعت

 راست رفتم داخل اتاقم  هی و

 کردم یپس فردا باهاش هماهنگ م  یسفرمو برا یو برنامه   زدمیزنگ م یبه قادر دیبا

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

 خان محتشم.  نیبر جناب رادم سال_

 گفتم: کردمیلباسمو باز م یکه داشتم دکمه ها یدرحال

سفرو راست   یجور کن واسه کانادا و کارا تی برام بل گهیسالم، واسه دوروز د_

 کن  ستیور
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 .مرد

 هم هماهنگ کنم؟ هییحتما! با اون شرکت کانادا_

 حسنت انجام بده. قبل کارشو به نفع ا یآره،بهش بگو به نفعشه که مثل سر_

 راحت   التیچشم.خ_

 شب خوش. _

 ... ر یشبتون بخ_

... 

 

 در بره.  میخستگ کمیتا  رمی گرفتم برم دوش بگ میتصم

 وان آب گرم شدم،انگار روحم آروم گرفت  وارد

 دادم  هیوان تک یبستمو سرمو به لبه  چشمامو

 گفتم:  یبلند نسبتا یصدا ایمکرر نادر چشم باز کردمو  یکه با صدازدنا دینکش یطول

 نجام یا_

 اومد پشت در حمومو گفت:  نادر

 شرمنده مزاحمتون شدم   د؟یآقا؟ سالم خوب_
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 انه؟ی دیشام خورد نمیبصداتون کنم ب امیگفتن ب خان 

 ندارم نادر.  لیم_

 اما ارباب جان،خان گفت... _

 باال  اریخب شامو ب یلیخ_

 د یبا بنده ندار یا  گهیچشم،امر د_

 ی بر  یتون ینه،م_

 

 رون یکه گرفتم از حموم زدم ب  یدوش مختصر زبعدا

 باال! ارهیطناز شامو ب کاش

 لباسام شدم دن یمشغول پوش دمویکش یکالفه ا  پووف

 شدم  رهیبه سقف خ  رسرمویدستامو بردم ز دمویتخت دراز کش یرو

 در بلند شد  یتقه  یصدا که

 تو. ایب_

 

 شد ان یطناز نما ی  زهیم زهیر یشدو جسه  درباز
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 برآورده شده بود!  میزندگ یخواسته   نیبهتر  ن؟یبهتراز ا چه

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

 ر ی ارباب،شبتون بخسالم _

لبم جا خوش کرده بود دستمو   یگوشه  یاز ک  دونمیکه نم یبا لبخند دمویپهلو چرخ به

 شده بودم بهش رهیگاه بدنم کرده بودمو خ هیتک

 دخترکامل شده بود هیود،اما واسه من ه ب بچ  نکهیکه با ا یکس به

 . شدیم یتمام وجودم غرق دلخوش دنشیداشت که باد یآرامش هی

 یمن چطور  یجنبه   یقلب ب دمیشا  ایمن؟  یجنبه  یبا قلب ب کردیم کاریچ داشت

 ! کردیداشت منو رسوا م

 من بود! یدخترک رسما معجزه گر زندگ نیا

 . نمی بب نجایا ایب_

 زدو گفت:  یپلک دهیترس طناز

 ام؟ یک...کجا؟ ب_

 جلوتر ایب_

 سمتم  مکث کردو آروم قدم برداشت یکم
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  رهیگرفتمو خ کشویکوچ یبود،دستا  ستادهیتخت نشستم و حاال طناز مقابلم ا یرو

 شدم بهش 

 کردیم یبودو با دستاش باز نییاون همچنان سرش پا اما

 پامو گفتم:  یرو  نشوندمش

 شه؟ ی تموم م تابستون  گهیکمتر از دوماه د یدونیم_

 بل..بله ارباب. _

 شد  یبزرگ تر خواه نکهی ا یعنی! یشیم رستان یوارد دب گهیخب تو د_

 مدرست شهر باشه؟  یدار دوست

اما کم کم  دیتو چشماش درخش  یشده بهم برق رهیدرشتش خ یبا چشما طناز

 لبخندش محو شدو گفت: 

 تونم یخب من نم_

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

 ؟ یتونیچرا نم_

 ! نجان یچون مامانم،بابام ا_

 با عموم. کنهیم یمادربزرگمه که شهر زندگ فقط

 کوچولو!  یبهت گفته بودم قراره بزرگ ش_
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 . یبه خانوادتم کم کن یوابستگ  دیبا پس

 

 شل کردو از سرش درودم  شویروسر ی گره

 بمونن؟  یقرار من مخف  یزلفا از دل ب نیا  دهیم یمعن چه

 بافته شدشو نوازش کردمو گفتم:  یموها

 طناز؟  یش کارهی،چی بزرگ ش یدوست دار _

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

 گفت: 

 . لیاممم وک_

 کردمو گفتم:  یباال و تک خنده ا  دیپر ابروهام

 حاال؟  لیچرا وک_

 حقش خورده بشه  یسک خوادیدلم نمدفاع کنم، هی دوست دارم از حق بق_

 بهش زدمو گفتم:   یلبخند مچهین

 پاکه؟  یل یتو دلت خ یدونستیم_
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وقته تو دل ارباب جا  یلیخ یدونستی داشتم که بهش بگم م نویاالن جرعت ا کاش

 ؟ یخوش کرد

 خب جرعتشو نداشتم  اما

 من جرعت ابراز عالقه به دخترک جلومو نداشتم آره

 شدیکار م نینع ابود ما یزیتنها چ غرورم

 

 شدم که   ییلبا دن یسرمو بردم سمت لباشو چشمامو بستم و مشغول چش یتامل بدون 

 داد یرو م یزندگ طعم

 دمشیی بویم یقاب صورتش کردمو بدون مکث دستامو

 طعم ها نیبود ا نیریش چقدر

لحظه هم دوست نداشتم ازش جدا   هیو لذت بخش بود که  نیریش دنشیبوس انقدر

 بشم 

لبش    یرو یسرمو برد عقب بوس یطناز نفس کم اورده بود کم نکهیا  یبراجبار به ا اما

 بود گفتم:  خیلباش م یقرارم رو  یب یکه چشما یکاشتمو درحال

 . نمتیبب تونمیچند وقت نم_

 و خوش فرمشو ادامه دادم:  کیکوچ یلبا یرو دمیکش یدست
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   شهی تنگ م دنتیدلم واسه عطر تنت،بوس_

 فت:چشماش دو دو زدو گ طناز

 چند ماه؟  ایچند سال  یعنیچندوقت _

 لبمو گفتم:   یاومد رو  یلبخند مچهین

 چند روز!_

 شه؟ یدلت واسه من تنگ م توهم

 با انگشتاش شد یو مشغول باز نییسرشو انداخت پا طناز

 ه؟ شه،نیدلت تنگ نم_

 ...منمن خب.. _

 . شهیمنم دلم براتون تنگ م خب

 لباشو کام گرفتم...  اقیم اشتا تمامن ب دویحرفش لبشو گز نیگفتن ا بعداز

 دم ییعطر موهاشو بو قیموهاشو عم نی بافته شده اشو باز کردمو سرمو بردم ب یموها

 االن کنارتو شبو صبح کنم طناز! خواستیدلم م_

 ن ییآب دهنشو پر صدا قورت دادو سرشو انداخت پا طناز

 ایوجود نداره  یگفت عشق شدیدخترک مگه م نیبامن؟ با وجود ا کردیداشت م کاریچ

 ست؟ ین بایعشق ز
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 نقص بود  یعشق ب  هینمونه بارز  طناز

 خودم گفتم:  شیسرشو زمزمه وار پ یسرش کاشتمو چونه امو گذاشتم رو یرو یبوس

 من؟ یل یمجنونت شده ل نیب رادکه اربا یکرد کاریچ_

  

 دم یو بعداز خوردن چندتا لقمه غذا خواب نییفرستادم پا طنازو

 واسه آروم شدنم بود  نهیگز نیبهتر خواب

 که خوابم برد  دینکش یطول

... 

 بزارم ون یرفتنمو باهاش درم یپدر تا ماجرا شی بعداز صرف صبحونه رفتم پ صبح

 .سرسبز روبروش بود  طیبه مح رهیو خ خوردیم شویینشسته بودو چا وان یا یتو پدر

 نشستمو گفتم:  یصندل یرو کنارش

 پدر! نیخلوت کرد_

 

 بودو گفت:  زیم یدستام که رو یانداختو دستشو گذاشت رو  ینگاه با لبخند بهم پدر

 !یبهم بد  یقول هی خوامی م ن،پسرمیآر_
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 رنگ پدرو گفتم:  یآب یشدم به چشما قیدق

   ؟یقول چه_

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

تا نه  وسر نیمردم ا ،پسرمیو بهتر از من باش یقول بده بعدمن بدتر از من نش_

مشت آدم زحمت کشن که تو ناظر و  هیاونا فقط  تی توهستن نه رع یردستایز

 ییاونا یپشتوانه  

 !یو فراموششون کن یبخور گاهتویگول جا یروز مبدا

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

 

 گفتم:  یبخش ن نایپدرو محکم گرفتمو با لبخند اطم ی دهیچروک یدستا

 مثل خود شما باشم دمیپدر!قول م دمیقول م_

 کنمیروستا و آدماش م نیتالشمو واسه ا تمام

 . دمیبهتون قول م نویا

 زدو با بازو بسته کردن پلکش گفت: یلخند  پدر

 خوبه پسرم،خوبه. _
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 گفتم:  قینفس عم هیپامو بعداز  یکیاون   یانداختم رو پامو

 پدر برم کانادا  خوامیمن فردا م_

 مربوط به شرکت.   یو کارها یشخص یکارها یسریانجام  یبرا 

 کشه؟ یسفرت چه مدت طول م_

 روز! ۱۰ دمیهفته شا هی دی! شاستین ادیز_

 بخوابم  خوامی اتاقم م یتو یمنو ببر  شهیباشه،مراقب خودت باش پسرم،م_

 حتما پدر._

 

 میاتاقش شد  یپدرو گرفتم و بعداز بلندشدنش راه یبلند شدمو بازو  یصندل یرو از

 که پدر گفت: 

 . یجان! خوبه که تو هست نیازم گرفتن راد ممیاریهوش یکوفت یقرصا  نیا_

 

 گفت:  دویدراز کش تخت یبا کمک من رو پدر

 !دمیخواب مادرتو د شبید_

 . زنه یبه من سرنم  نیچرا راد گفتیبود،م یدستت شاک از
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حتما  رده بودم! امروزخودمم فراموش ک یمدت به کل نیاوه پدر، من واقعا متاسفم ا_

 .رمیمادر م دن یبه د

 ری ود پپسرم،وگرنه زودتراز موع یداشته باش یزیتمام امورت برنامه ر یبرا  دیتو با_

 شد.  یخواه

 گفتم:  دمویخند

 .دیو نادر بگ نیبه نسر دیخواست  یز یچ رم،یمن م دیچشم! استراحت کن_

 . رون یتکون دادو من از اتاق زدم ب یباشه سر  یبه معن یپدر

 نی هم ی!و براشدیم یسال۵ دیمادرم نرفتم،شا دن یوقته به د یلیخ گفتیدرست م پدر

که فکر   یزیاز اون چ  شتریو ناراحت بودم،کارا ب دونستمیبه شدت خودمو مقصر م

 .سرمو به خودشون مشغول کرده بود  کردمیم

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

 شدم داریخواب ب صبح زود از

 تا لباسامو بپوشم  نهییآ یبعداز شستن دست و صورتم رفتم جلو  و

 دم ید نهییخودمو تو آ میسر کردن روسر عدازب

 بزرگ تر شده بودن  یهامم کم نهی عوض شده بودم! انگار س یکم

 نییاز فکرشم لپام قرمز شدو سرمو انداختم پا یحت
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زدمو خواستم که امتحانش   یطون یند شبود لبخدراور  یرژ قرمز مامان که رو دن یباد اما

 کنم!

 نکرده بودم  شیاصال آرا تاحاال

 نداشت.  شیبه آرا یازیدخترونه امم ن یچهره  هرچند

 لبم حرکت دادمش یبرداشتمو آروم رو دیو با ترد رژ

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

 دمیکشلبم  یرژ رو رو گهید

 

 . ومدیکش م شتری و لبخندم ب گرفتمیمخلتف م یها گوریخودم ف یبرا نهییآ یجلو

 عوض شده بودم!!! چقدر

 دم یکش یزیر غیاز ذوق ج 

 به دندون گرفتم  نمو ییباشه لب پا دهیصدامو نشن یکس نکهیاز خجالت و ا اما

 اومد:  نییپا بلند مامان از یصدا  هویبودم که  نهییآ یخودم تو دن یلبخند مشغول د با

 .گهید ایب االی ؟ییطنااااز؟ دختررر کجا_

 طناااز؟ 

 مامان بلند شد یکه باز صدازنا  دمیچرخی کرده دور خودم م هول
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 هم نبود که لبمو باهاش پاک کنم  یدستمال چیه

 یی لیییطناز خ یاحمق  یلیخ یوا

   رون یبدو از اتاق زدم ب بدو

 نفر یکه با شدت خوردم به  نییبرم پاکردم وخواستم از پله ها  یراهرو رو با دو ط و

 ترس چشمامو بسته بودم  از

 دمی د یچشمامو باز کردم خودمو تو بغل کس یوقت

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

 قورت دادمو   یترس آب دهنمو به سخت  از

 دمید رهنیپ یسرمو بلند کنم که رد لبِ رژ زده امو  رو خواستم

 دم یلبش د یخند گوشه وحشت سر بلند کردم که اربابو با لب با

 ... ای! خدادییگاوم زا یوا

 تته پته گفتم:  با

 ..د بخشی...میم_

خم شد جلوم حاال هم قد   دویکه بازومو سفت چسب رمیاز ارباب فاصله بگ  خواستم

 ! میشده بود

 لبام شد  خیم هویشده اش  زیر یچشما
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 ا کرد!!!!بَد منو رسو یرژ لعنت نی ا یوا

 ؟ یکرد اممم! واسه من خودتو خوشگل_

 

نگفتم که ارباب   یزیو چ نییخجالت گوشام داغ کرده بودن،سرمو انداختم پا از

 چونه امو سرمو اورد باال و گفت:  ریدستشو گذاشت ز

 ؟ یدی،فهمیخوشگل کن دیباشه فقط واسه من با ادتی_

 لبام شد  دن یغول مکو مش لبام یلباشو گذاشت رو دویکج کردم که ارباب خند سرمو

گشاد  یاما من با چشما  برهیچشماش بسته بودو معلوم بود داره از کارش لذت م ارباب

 شده مشغول نگاه کردنش بودم 

 بود  یشهر یواقعا مثل پسرا ارباب

 ی مشک یموها دهی کش یخوشگل تر بود! چشما گرامیاز باز یحت

 و خوش فرم.  یگوشت یلبا  یمعمول ینیب با

 گفت:  دویو زبونشو دور لبش کشب برد عق یباز کردو سرشو کماشو چشم ارباب

 ! رهینظ یطعمشون ب شهیهم_

 زدو بلند شد  یبوس کوتاه لبمو

 پشت دست گونه ام نوازش کرد و گفت:  با
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 مواظب خودت باش عروسک کوچولو!_

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

 

 "ین یآفر" یلبخند کوتاه تکون دادو ارباب با یسر

 ن ییلب گفت و رفت پا ریز

 نیی پشت دستم رژم پاک کردمو آروم رفتم پا با

شدو اربابم سوار شد و از عمارت خارج  نیرسوندم پدر سوار ماش اطیبه ح وخودمو

 شدن...

 در خشکم زد  یجلو  ینطوریاونا رفتن و من هم

 . ختیر یچرا اما دلم هر دونمینم

 تنگ شد!!! هویانقدر که دلم  رفتی ه سفر مرم داشت بارباب پد  یبجا نگارا

 بخاطر غروب جمعه بود!  ایاز رفتن ارباب بود  دونمیداشتم نم یبیغر حس

 . رفتیبود دلم بعداز رفتن ارباب گرفت...کاش نم یهرچ اما

 دم یکشیدوست داشتم اما ازش خجالت م مویارباب سنگ من

 

 باال!!! دن یاز فکر خودم پر ابروهام
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   ؟یطناز چِت شده؟ خل شد الیخی دلتنگ ارباب شده بودم؟ بن م یعنی

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

 زدو گفت:  یمامان لبخند

 مامان؟ یدیترس_

 !کمیآره _

 گفت:  دویسرمو بوس مامان 

 م؟ واست درست کن یدوست دار یبرم شام چقربون دختر خوشگلم   یاله_

 گفتم: یتامل بدون 

 !یماکاران_

 خوردم. یو با ارباب ماکاران میکلبه بود یافتادم که تو  یاون موقع ا ادی

 و گفت:  ییرایداخل پذ میشد مامان دستمو گرفتو باهم رفت زن یلبام آو ناخوداگاه

 ؟ یشد یشکل نی چرا ا_

 ! حوصله ام سر رفته مامان.یچیه_

 شه یام مدرسه هات شروع م گهیوماه داز د کمتر زم،یعز نیبب ون یزیتلو نیخب بش_

 روستا پر نشده!  یتا کالس ها متیزودتر ثبت نام کن دیبا

 گفتم:  یفکر با لبخند محو  بدون 
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 برم شهر درس بخونم؟  شهیم_

 شد بهمو گفت:  رهیمتعجب خ مامان 

 ؟ ییشهر؟تنها_

 .یمنو بابات باش شیپ دی. تو بازمیعز شهینم نه

 مو هم هستن خب اونجام مامان بزرگ و ع_

  دیایب ی تونیم شماهم

 گفت: دویخند مامان 

 نیبب ون یزیکار دارم، تلو یبرم کل دیدخترم، من با ستی ن یگیکه م میراحت نیبه هم_

 سرجاش.  ادیحوصله ات ب

 

برم    تونستمیکاش منم مtv یشدم به صفحه  رهیحوصله خ یرفت و من ب مامان 

 شهر... 

 شهر درس بخونم!  خواستیم دلم

به   گفتیرو تجربه کنم،اما مامان راست م دیجد یو جا دیجد یآدما تاس خو یم دلم

 !ستیهم ن یراحت نیهم
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برم...من   شدیم یجوریواقعا احمقانه بود! کاش  شدم،چون ی شهر م الیخیب دیبا

 بزرگ شده بودم!  گهیکنم،د یزندگ یینهابا مامان بزرگ ت تونستمیم

... 

 بود  ومدهیباال باباهم هنوز ن میرفتبه خان منو مامان  یدگیصرف شام و رس بعداز

 خونه! ومدیم روقتیچندوقت د نیچرا ا دونمینم

  شیافتاد که چندساعت پ یو من چشمم به رژ قرمز رنگ رهیرفت تا دوش بگ مامان 

 ! فتهیاتفاق ب  یباعث شده بود کل

خاطره   یچنگ زدمو رفتم سمت کمد جعبه   زی م یرژو از رو زویکردم سمت م پاتند

 تخت...  یبرداشتم و نشستم رو وکمیکوچ یها

 داشتم یبا ارزشمو داخلش نگه م یزایو چ ایادگاریجعبه بودم، نیا عاشق

 دستم  یشدم به رژ تو  رهیتخت و خ یباز کردمو جعبه رو گذاشتم رو قفلشو

 لبم نشست  یرو  یلبخند ناخودآگاه

  نیال همچکه تاحا یمن یکارش برا نی ! چقدر ادیارباب افتادم اون منو بوس یکارا ادی

 داشت.   یرو تجربه نکرده بودم تازگ ییحسا

 ! ختیر یدلم هر  دوباره

 بود که تو وجودم رخته کرده بود؟   یبیچه حس غر نیشده بودم؟ ا ینطوریا چرا
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 جعبه و درشو بستمو گذاشتمش سرجاش. یگذاشتم تو رژو

 تخت و چشمامو بستم  یرو دمیکش دراز

 ذهنم پرواز کرد سمت ارباب...  اما

 ارباب منو دوست داره؟  یعنی

 و عاشقش بشه؟  رو بپسنده تیدختر رع تونهیارباب م هی یامکان نداره چطور   نیا نه

ارباب  یاز حرف و کارا  یزی! من واقعا چدادن یم یکاراش چه معن  نی...پس اخب

 وردمیسردرنم

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

 

از حموم اومده چشمامو باز کردمو روبه  دم که مامان شدو متوجه ش نییباال پا تخت

 مامان گفتم:

 باشه   تیعاف_

 واسه ثبت نام مدرسه ات.   میبر دیبخواب که صبح زود با ،ی سالمت باش_

 ؟ ی زود نیعه،به هم_

 طناز خانم.  شهیمدرسه ها پر م میگفتم که امروز فردا کن گیآره د_

 گفتم: رمس یرو ینازک  یتکون دادمو با انداختن پتو یسر
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 ... ریشب بخ_

 

 که چشمام گرم شدو به خواب رفتم دینکش یطول

تخت که نشون از   یدر اومدو بعدش تکون ها یبودم که صدا دهیقدر خوابچ دونمینم

 دادیبلند شدن مامان م

 

خسته و ناراحت وارد اتاق   یامعلوم بود بابا با چهره   ییزایپتو نامحسوس چ ریز از

 شن کرد و کت بابا رو گرفت دستشو گفت: شد؛مامان چراغ خوابو رو

 ؟ یایبه نظر م ،خستهی خسته نباش_

 زم؟ یبر ییات چابر برم

 

 گفت:  وردیکه جوراباشو درم یکاناپه و درحال ینشست رو بابا

 شه یم داریطناز ب ست،ی نه الزم ن_

 

 بهم انداختو نشست کنار پدرو گفت:  ینگاه مامان 

 ؟ی انقدر خسته ا یواسه چ یبگ یخوا یخوب نم_
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که مفت مفت به   نمونویشه،زمیداره هر روز بدتر م تی وضع ن؟ی بگم نسر  یهوووف...چ_

 فرهاد فروختم خونه هم که رهن بانکه 

 مَجدو جور کنم.  کهیمرت نیمونده تا پول ا یلیخ

 

 ی ریگیخب چرا از ارباب کمک نم_

 

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

 ؟یما چ اعیبازه ح یزیدر د میشته...چقدر دست به دامن ارباب بش؟ ززن  یگیم یچ_

 بخواب فکرشو نکن...خدا بزرگه  روب

 

 بلند شدو گفت: مامان 

 خدا کمکمون کنه... _

 

 من...  یتو مشکل افتاده بود؟ خدا بابا

 . کاش بتونه مشکلو رفع کنه نمیپدرمو نگران و ناراحت بب خواستی دلم نم چوقتیه
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 . یبدهکار  به پول و لعنت

 کردم بخوابم   یهم گذاشتمو سع یپلکامو رو  ناراحت

 

 

 خان  یکردو بعداز خوردن صبحونه و انجام کارا دارمیزود مامان ب صبح

 . میمدرسه تا ثبت نام کن میبر میگرفت میخان موندو منو مامان تصم شیخونه پ بابا

  ادهیپ  نیاز چندمبعدو  رون یب میمامان برداشت و بعداز حاضر شدن از خونه زد مدارکمو

 به مدرسه  میرسد یرو

  زهیر یلیخ نایدرحال رفت و آمد تو مدرسه بودن! واقعا من درقبال ا یادیز هیادختر

 بودم!  زهیم

 بشم؟  کلیهم ه نایبا ا  تونستمیم یچطور

 

  اطیتو ح یا قهیچنددق میانقدر شلوغ بود که مجبور شد میوارد مدرسه شد بامامان 

 م ینیبش

 داخل   میرفت اهم شدونوبت م باالخره

 که زنه با همون لحن محکمش گفت:  میکامل تو اتاق نذاشته بود پامونو
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 !میندار تی ظرف گهیخانم د_

 ... دییبفرما

 مامان متعجب گفت: 

 ست؟ یجاهم واسه دختر من ن دونهی یعنی_

 اگه...  کنمیخواهش م خانم

 

 گفت:  شکنیروبروش بلند کردو با برداشتن ع یپرونده ها  یسرشو از رو زنه

 همه کالسا پر شده  گفتم که  زیخانم عز_

 ... م،شرمندهیثبت نام کرد تمیضرف ادترازیز

 ناراحت گفت:  مامان 

 ممنون،خدافظ  یلیخ_

 بسالمت! _

 

 باز بود،  شمم ی من برعکس مامان ناراحت نبودم و ن یول

 که برم شهر درس بخونم.  دیام نیبه ا دیشا 
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 م یگرفت شیعمارت رو پ ریو مس رون یب میمامان از مدرسه زد با

 !!میانگار آدم کشت کردن ینگاهمون م یجور ایراه بعض  تو

ما چون داخل عمارت  کردن یهمه فکر م ک؛ی هم کوچ طیروستا بود و مح نجایا باالخره

 !! میکنیحال م یکل میدار یعنی میخان هست

 و خاله زنک!  نیبودن،حسود بدب نیهم شهی مردم هم یبعض

 . میکردیم یمردم زندگ نی هم  نیب میداشت کرد چون ما یاعتراض شدینم

 

 کردم به مامان و گفتم: رو

 مامان؟ میکن کاریحاال چ_

 . انهیثبت نامت کنه  تونهیم نهیبب ادیبابات ب گمیواال...بازم فردا م دونمینم_

 کالسا پر شد؟ هویچرا _

و   هچاریمردم ب یخونه ها یاون دکل گنده افتاد رو یوقت ده،یخسارت د هیروستا باال_

 مدرسه روستا

 ... نجایمجبورن بچه هاشونو بفرسن ا اونام
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وارد  مویدرندشت عمارت گذشت اطیعمارت، از ح میدیرس یرو  ادهیپ قهیچنددق  بعداز

 م یخونه شد

 !یا گهینامفهوم کس د یوبا صداها ومدیخان م یخنده   یصدا

 سمت آشپزخونه که پدر اونجا بود؛  میمامان رفت با

 سالم بابا!_

 متعجب پشت بند گفت:  مامان 

 سالم،مهمون اومده؟ _

 

بعداز جواب سالم دادنامون   ینیس یتو ذاشت یرو م ییچا یکه استکان ها یدرحال پدر

 گفت: 

 آره! فرهادخان اومده!_

 بخواد ناهارم بمونه  دیبار بزار شا ناهار

 . ییرایت تو پذتکون دادو بابا رف یسر مامان 

 

  داشیفرهاد هم پ زدن یم شیانگار موش آته  ک یبود! هروقت ارباب نبود طور یسر چه

 !شدیم
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 و برعکس خان بهشون عالقه داشت.  ومدیاز فرهاد و عمه اش بدش م ارباب

 نداشت...  یا  گهید لیبود که بجز خواهرش فام نیا یبود و برا  شییبخاطر تنها دیشا

 

 .گرفتم یم یقعا حس بدفرهاد وا دن یکه با د من

 . کردیدرنده به آدم نگاه م ون ی ح هی ،مثلم دیترسیبود! از نگاهاش م یطور هی

 سرتر بود  یلیاز فرهاد خ ارباب

 !! الیخیکامال ب ییجورایپسر االف و خوشگذرون بود و  هیفرهاد  اما

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

 تنفرم نسبت بهش ببشتر هم شده بود!  حس

 

دادم همونجا باشم و سمت فرهاد   حیکنه و من ترج رفت باال تا لباساشو عوض مامان 

 نشم  یآفتاب

داخل عمارت سرگرم  یو خودمو با آب دادن به درخت ها و گل ها اطیح یرفتم تو پس

 کردم

 

 صورتم قرار گرفت   یگل جلو هیآب دادن گل ها بودم که  مشغول
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بود  از پشت به سمتم دراز شده بودو گل هم مقابل صورتم قرار گرفته  یکس دست

 فرهادِ...  دمیباال انداختمو سرمو برگردوندم که د ییمتعجب ابرو

 قدم رفتم عقب  هی ابروهام رفت توهمو 

 گفتم: و

 ن؟ یداشت یکار_

 گفت:  دویخند

 گال طناز؟ ای یچه خشن! تو خوشگل_

 

 و گفتم:  نیزم یگذاشتم رو آبپاشو

 . دونمینم_

 !یتو خوشگل تر دونم،یاما من م_

 حرص گفتم: با

 خوش بوان! نیرنگ یترن،رنگ  خوشگلاما گال_

 

 ازش جدا بشم که بازومو گرفتمو گفت:  خواستم

 کوچولو خانم؟  یکنیچرا انقدر از من فرار م_
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 رفت توهمو گفتم:  اخمام

 هاد. ولم کن آقا فر_

 ... ستمیکوچولو ن  من

 

 ! یعاقل میلی،خی ستی کوچولو ن دونمیم_

 

 صورتمو دم گوشم گفت:  کیاورد نزد سرشو

 طناز!  ستی ن یآدم خوب نیراد_

 

 نگفتم که اون ادامه داد:  یزیاز تعجب رفت باال و چ ابروهام

 !  کنهیم تیی اون دختربچه هارو اذ_

 .زنتشون ی وقتاهم م یبعض تازه

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

 قورت دادمو گفتم:   یدهنمو به سخت آب

 کنهینم تیی ...بچه ها...رو اذچوقتینه... ار...ارباب ه_

 تکون دادم و ادامه دادم:  یسر

 . چوقت ی! هچوقتیه_

 

 منه.  ی اون پسر عمه   شناسمش،یتو م شترازیاما من ب_

 . ادی! ارباب از تو خوشش نمیدروغ بگ دیشا_

 

 گفت:  دویخند

 . ادیخوشش نم دوننیراجبش م قتویکه حق ییاون از آدما_

 ... یکن یازش دور بهتره

 رون؟ یب می باهم بر رمیاجازه اتو از بابات بگ  یخوایم اصال

 

 امینم جایمن با شما ه رینخ_
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 کردم بهشو به سمت خونه قدم برداشتم... پشت

 ؟ یباشه چ گفتیکه فرهاد م یاگه واقعا ارباب همونطور دهیناراحت بودم هم ترس هم

 کنه یم تیی واقعا ارباب بچه هارو اذ یعنی

 روستا دوست بودم!  یبچه ها شتریمن با ب دمیازشون نشن یز یمن چ راچ پس

 !! کنهیم تشون یی اذ شترین ببگ  یزیارباب ترسونده بودتشون که اگه چ دیشا

 

چرت و پرتا رو  نیا نی هم یبرا ادیاون از ارباب خوشش نم  گهینه...فرهاد دروغ م یوا

 بهم گفت!

 . نهی...همآره

 

 نمیخان تا بب شیتکون دادمو رفتم پ یکنم سر دایپ  یصاز افکار مزاحم خال  نکهیا یبرا 

 ... انهیالزم داره  یزیچ

 بود   یخان مشغول صحبت کردن با گوش

 ارمیب  وهیآشپزخونه براش آبم یرفتم تو 

 قرصاشو بخوره...  تا
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 یی رایبرگشتم تو پذ وهیآبم وان یل هیکه با  دینکش یطول

 

 باشه پسرم  نطور؛یکه ا _

... 

 بهتره!  یای. زودتر بیکنیمآره خوب آره.. _

... 

 نه مراقب خودت باش خدافظ _

 

 به من انداختو گفت:  یدو نگاهرو قطع کر یگوش خان 

 وقت قرصامه؟ _

 بله خان._

 چقدر متنفرم دخترجون  یدونیقرصا نم نیکه از ا یییا_

 

 زدمو گفتم:  یلبخند 

 . ستیبه مصرف قرصم ن  یاجیاحت  گهیو د دیشیبهتر م شاهللیا_
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 کنه.  دایپ نیبا رفتنم دردام تسک نکهیواسم نمونده، مگه ا یجون هگیمن که د_

 

 رو از جلدش درودمو سمت خان گرفتمو گفتم: قرص

 باالسر ما و مردم روستا باشه. تون یسا شاهللیدورازجونتون خان،ا_

 . کنمیخواهش م دی حرفو نزن  نیدوست دارن ا یلیشمارو خ مردم

 

 گفت:زدو  یقرص رو خوردو لبخند کم جون  خان 

 مردمه.  نیمسئول ا نیاز االن به بعد راد_

 مردم باشه. یتا و کاراحواسش به روس دیبا اون 

 

 ن ییاومدن اسم ارباب ناخودآگاه سکوت کردمو سرمو انداختم پا با

اگه مشغول کار  ینبود که بهش فکر نکنم...حت  یدو روز که ارباب رفته بودم ساعت نیا

 به ذهنم  ومدیباب مو کتاب خوندن هم بودم بازم فکر ار 

 مدت ارباب مهم شده بود! نیواسم ا چقدر

 مهم بود...  شهیکه هم هرچند
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 سکوتو شکست و گفت:  خان 

 نه؟  ای یمدرسه ثبت نام کرد_

 راستش نه خان؛جا نبود! _

و مدرسه  دن ی...اخه خسارت دنجایثبت نام اومدن ا یباال همه بچه هاش برا  یروستا

 رفته  نیاشون از ب

 

 تکون دادو گفت:  یعصاشو سر  یوگذاشت ردستشو  خان 

 ! نطوریکه ا_

 !ادهیشهر...اونجا مدرسه ز یبر دیبا پس

 

 و گفتم:  ینیخان رو گذاشتم داخل س وهیآبم وان یشدمو ل بلند

 ... ستین امی راحت نیبه هم گهیخان، اما مامانم م نطورهیهم_

 باشه که دخترجون! شکلیو  نواختیاوضاع  شهیکه نم شهی چرا؟ هم_

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

 

 و زمزمه وار گفتم:  نییبه خان نگاه کردمو از خجالت سرمو انداختم پا متعجب
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 . کم یاما من هنوز واسه ازدواج کوچ_

 

 گفت: دویخند خان 

 بچه هم داشتن!  دونه یهمسن تو  یاون زمان دخترا  یکجا بود_

 تاقمکمک کن برم تو ا ایب حاال

 به خدا باشه.  توکلت

 

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

 اتاقش

 روش  دمیو پتو رو کش دیتخت خواب یرو خان 

 گفتم: و

 خان؟ دیندار  یبا من امر_

 ... یبر  یتونینه م_

 

 عقب گرد کنم که خان گفت: خواستم

 عمارت ادیفردا م  طناز! به مادرت بگو ارباب یراست_
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 بار بزاره،دوست داره  یقرمه سبز شام

 م یبگو مهمونم دار بهش

 خان بهادرو دعوت کنم به همراه خانوادش. خوامیم

 

 : دمیپرس یبه آروم متعجب

 خان بهادر؟_

 روستاشونم خراب شده!  ی مدرسه یگیباال؛همون که م یآره دخترجان خان روستا_

 تکون دادمو گفتم:  یسر

 .... گمیچشم خان. م_

 

 حرکت کردم  ییرایدرو بستم ناراحت به سمت  پذ رونویاتاق اومدم ب ار

 که اربابم هست؟...  یبهادرخانو دعوت کنه واسه شام؟ اونم شب خواستیخان م چرا

 ن ییارباب دستش بود اومد پا یها  راهنیکه پ یمامان همون موقع از پله ها درحال

 بهش رسوندمو گفتم:  خودمو

 مامان؟_
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 بله؟ _

 گفتم: می شدیآشپزخونه م یکه باهم داشتم راه یلحادر

خان بهادرو دعوت کردن واسه   نکهیهم ا ان یخان گفتن واسه فرداشب هم ارباب م_

 . ی بار بزار  یقرمه سبزو شام  ینیشام،گفت تدارک بب

 متعجب گفت:  مامان 

 خان بهادر؟ به چه مناسبت؟ _

 . دونمیاممم نم_

هم بپذم   گهید یدوسه تا غذا دیت کنم بارس د یفقط قرمه سبز شهی باشه دخترم؛ نم_

 !نیفاتیخان بهادر چقدر تشر یکه خانواده  یدونیم

 

 بودن   یمغرور و از خود راض یلیاش  خخان بهادر و خانواده  گفتیمامان راست م 

 کردن،یم یخان بهادر زندگ یبود و تو روستا امیعاطفه که دوست بچگ ادمهی شهیهم

 ...گفتیماش نواده خان و خا یها یاز بد  شهیهم

 ! کنهیم یر ینسبت بهشون سختگ  تونهیو تا م کنهینم یبه مردم رحم گفتیم

 که مردم روستا یدرحال
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 یب  تونهینفر تا چه حد م هینفرو نشون بده؛نشون بده که  هیپست بودن  تونهیم نیا

 وجدان باشه!  یرحم و ب

 

 دوفعه دختر خان بهادر که اسمش کنمیفکر م کال

 بودم!  هدیبودو د روژا

 سالش بود!۱۷بزرگ تر بودو قطعا االن  یمن سه سال از

 افتاده.  لیاز دماغ ف کنهیکه فکر م یدختر هی

 کنم یحساب م یبا هرمنطق یهرجور

 باشه! یانقدر خشک و ازخودراض تونهیدختر نم هی

از    شهیهست که باعث م مییچرخه؛روزای آدما خوش نم نجوریبه کام ا ایدن شهیهم یول

 فر بشن!. خودشون متن

 

ازش   مویسرنگ برداشته بودنو تمام انرژ هیچرا اصال حوصله نداشتم، انگار  دونمینم

 بودن.  دهیکش رون یب

 کرد یهم کم کم داشت بهم غلبه م یحوصله بودم و خستگ یب

 عمارت و خوندن کتاب بود. اطیعوض کردن حالم رفتن تو ح یکار برا نیبهتر دیشا
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 اطیو رفتم داخل ح نییپابرگشتم   یباال و با کتاب رفتم

به   دیکه کتاباو گرفته بودم جلوم تا نور خورش یحالچمن ها و در یرو دمیکش دراز

 چشمم نخوره مشغول خودندن کتاب شدم... 

 

مست خوابمو باز کردم و به  یصورتم متعجب چشما یبرداشته شدن کتاب از رو با

 شدم رهیمرد روبروم خ یچهره 

 ش م بهبود رهیو فقط خ  زدمینم پلک

 لبشو گفت:  یاومد گوشه   یلبخند 

 اد؟یخوشم م خوننیکه کتاب م ییگفته بودم از دخترا_

 

 گفتم: میو نشستم وبعداز صاف کردن روسر دمیگز لب

 س...سالم ارباب_

 

چمدونشو گرفتو مغرورانه  یکه روز زانو نشسته بود بلند شدو دسته  یدرحال ارباب

 تکون داد  یسر
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 گفتم:  بلندشدمو

 ! دیمدخوش او_

 

 انگشتاش چلوند و گفت:   نیب لپمو

 کجان؟ چقدر سوت و کوره!  هیممنون عروسک! بق_

 

 از حرفا و حال خوش ارباب گفتم:  متعجب

 داخلن... _

 بامزه لبشو قنچه کردو گفت:  ارباب

 خوب...  یلیخ_

 

به سمت خونه   دیچیپیکه دور سرش م یدرحال دویسرم کش یاز رو مویروسر ارباب

 قدم برداشت... 

بدو خودمو به ارباب رسوندمو وسط نفس نفس زنام  دمویکوب نیاز حرص پامو زم

 گفتم:

 ارباب دی...و بدم یلطفا رو...روسر_
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 برگشت سمتمو گفت:  ارباب

 چرا؟ خوب نشدم؟ _

 گفت:  شخندیبا ن دویکش  یبودو دست دهیچی پ شیشونیکه دور پ یروسر

 .ادیفکر کنم بهم م  یول_

 

  ی  دندهیارباب  دیبا یبازم جذاب بود؛اما االن من چطور کردیم یارباب هرکار راستش

 رم؟ی ازش بگ مویتا روسر کردمیم یروبه رومو راض

 

 امو ناراحت کردمو گفتم:  چهره

 . دیبد  کنمیارباب خواهش م کنهیدعوام م  ستی سرم ن ینه،روسریآخه مامانم بب_

 

گرفته بود  بودم بسته یموهامو که دم اسب یکه دسته  یقدم اومد سمتو درحال هی ارباب

 گفت: 

 . ی من موهات باز بشن...دوست ندارم موهاتو ببند یجلو  شهیاما من دوست دارم هم_
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 سرم انداختو بستش   موینگفتم روسر یزیچ نوییانداختم پا سرمو

 گفت:  و

 . کنمیتمام تار موهاتو قاب م روزی مونه،ینم ینطور یا  شهیهم_

 

 شدم  رهیباال و به ارباب خ دیپر ابروهام

پشت بهم کردو  حرفی لبش نشست ب  ی که گوشه  ینگفت و بالبخند محو  یز یچ نماو

 برگشتو  ییهویقدم به سمت خونه برداشت اما 

 گرفت  بازومو

 لبام...  یو لباشو گذاشت رو  واریبرد کنار د و

 

گرفته بود   یارباب که حاال لبامو به باز یسرجام خشکم زده بودو به چهره  متعجب

 شده بودم  رهیخ

 گردنمو ازم جدا شد  یرو دیکش ودستش

 شده اشو دوخت بهمو گفت:  زیر یچشما

 تنت تنگ شده بود.  دن یچندروز کوتاهم دلم واسه چش نیتوهم_
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گردنمو   یارباب لبشو گذاشت رو نییانداختم پا  یداشتم بگم؟ خجالت زده سر یچ

 دیمک

 شدم  یجور هی

 خت یر یقلقلکم اومده بود هم دلم هر هم

 کج شدو  گردنم

 شده بودم؟  ینطوریبسته شد...چرا ا چشمام

 

 گفت:  دویخند ارباب

 بزنم   سیاالن دوست داشتم تمام تنتو ل_

 

 لباموگفت:  یرو دیدهنم خارج شد زبونشو کش نیاز ب ی نه امو گرفت که آخس نوک

 دختر!!  یکنیام م  ونهی....دیکنیام م  ونهید_

 

  چیو بدون هبود بلند شدپاش نشسته  یکه رو  یلبم زدو درحال یرو  یبوس ارباب

 رفتم داخل...  بی و غر بی عج یفکرا  یوارد خونه شدو منم پشت سرش با کل یحرف

 !!دیکشیبود داشت تو وجودم شعله م  یچ دونمیکه نم ییهمون حسا دوباره
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 داد؟ یبهم عالقه نشون م ای کردیم تیی بازم داشت منو اذ ارباب

 ... کنهینم دایبه من عالقه پ چوقتی اون ه نه

 روستا بودن! نیکه تو ا یمثل تمام مردم تمیرع هیفقط  من

 

 ارباب شوکه گفت:  دن یبا د مامان 

 د؟ یبرگشت یسالم ارباب جان، شما ک_

 . دییبفرما دییبفرما دیاومد خوش

 خان رو خبر کنم رمیم من

 

 چمدونشو گفت:  یدسته   یکتشو انداخت رو ارباب

 .. ششیپ رمی خودم م ستی ممنون، الزم ن_

 د ییبخوا ماش یچشم،هرچ_

 

 تکون دادو حرکت کرد سمت اتاق خان... یسر ارباب

آشپزخونه ومنتظر موندم تا مامان شربت درست کنه و ببرم   یحرف مامان رفتم تو با

 واسه ارباب
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 گفت:   ینیس یتو ذاشتیم وانارویکه ل یدرحال مامان 

 ان؟ یمگه قرار نبود ارباب فرداشب ارباب ب_

 .. چرا! خود خان گفت فرداشب . _

 

 رو داد دستمو گفت: ینیس مامان 

 خونه  نیتو ا ادیم می خوش ادیهروقت ب_

 . ی زیمامان جان، مواظب باش نر ایب

 

 اتاق خان شدم. یراه  ینی تکون دادمو بعداز گرفتن س یسر

زدو   یلبخند پهن دنمیپدر چشماشو باز کردو با دبه در زدمو وارد اتاق شدم،  یتقه ا

 گفت: 

 ؟ یاومد  یپسر تو ک_

 

 پدر.  دمیاالن رس  نیهم م؛سال_
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 پسرم  نمیکمکم کن بش ایب_

 

 : یصندل یتخت و خودمم نشستم رو یرو نهیکمک کردم بش پدرو

 نبود،مجبور شدم زود حرکت کنم! یپرواز  چیواسه فرداشب ه_

 پسرم،واسه فرداشب خان بهادرو دعوت کردم... یکرد یکار خوب_

 

 مکث کردمو گفتم:  یکم

 خان بهادر؟_

 

 باال ین روستاآره...خا_

 

 گفتم:  رفتمیکه سمت پنجره م یبلند شدمو درحال  یصندل یرو از

 

 به چه مناسبت؟ _
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 ی من باخبر تیاز وضع  یا گهیجان تو خودت بهتراز هرکسه د نیراد نیبب_

 دوست دارم....  من

 

 اما خودشو کنترل کردو ادامه داد:  دیپدر لرز  ی چونه

که  هی زیچ نیا نم،ین گرفتن تورو ببوسامو ...سررمیبم نکهی دوست دارم تا قبل از ا_

 مادرتم بوده.  یخواسته  

 رم یو بعد بم نمینوه امو بب خوادیم دلم

 

 

زده  رون یب یرگ ها تموی سرخ شده از اعصبان یره سمت پنجره و تا پدر چه برگشتم

   نهیامو نب

 نگفتم   یزیکردم و چ سکوت

 پدر ادامه داد:  که

 سال... ۱۸تو   هریسالشه و داره م۱۷روژا دخترشه،  _

 جان  نیمناسب تو هستش راد ست؛ی ن یبد دختر

 و اصل و نسب دار.  باخانواده
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 که صدام از شدت خشم دورگه شده بود گفتم: یدرحال

 پدر لطفا.... _

 

من دوست ندارم مرده باشمو تو  م؛یازش فرار کن  میتونینم ن،یراد تهیواقع  هی نیا_

 . یهنوز سروسامون نرگفته باش

 

 بلکه خشمم فروکش کنه  دمیشک یقیعم نفس

برسه به چه   کردیآب م ویبه حال ناراحتش که دل هرسنگ رهیسمت پدرو خ برگشتم

 من که پسرش بودم؛ گفتم: 

 . دیپدر...بهتر استراحت کن  کنمیبعدا راجبش صحبت م_

 

 صحبت ندادمو به سمت در اتاق پاتند کردم. ی اجازه

 ؟ ییاز من؟ ازدواج؟ جدا  خواستیم یچ پدر

 .... تونستمیگز نمهر من نه

 دخترک وجود من شده بودم،سخت بود دل کندن ازش... سخت بود! اون 
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 شربتو گرفت سمتمو گفت:  ینیبه دست اومد سمتم و س ینیقع طناز سمو همون 

 د ییبفرما_

 

شده همه  دمیشده بودم بهش...انقدر دوستش داشتم که تا به خودم اومدم د رهیخ

 !زمیچ

 دادویبهش نمقمو نسبت ابراز عش یاجازه  غرورم

 حال پدر برام از خودمم مهم تر بود.  یطرف از

 

 درست و غلط برام مشکل شده بود! صیکه تشخ دمیرس ییجا به

 !یرو انتخاب کن یکی یخواستن  زیدوتا چ نیب دیو توبا گردهیورق برم  قهیچند دق تو

 

 ر  درودمو گرفتم سمتش و گفتم: یپاکت بمیج از

 توعه!  یبرا _
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  یرو گذاشت رو ینیشد بهم، س رهیدرشت و معصومش خ یهمون چشماا ب متعجب

 و خجالت پاکتو از دستم گرفت  یبه آروم زویم

 بازش کرد! و

 و ذوق زده گفت:  دیدرخش شیآب یها لهیبودم ت دهیکه براش خر یریزج دن ید با

 منه؟! یبرا نیا_

 گفتم:  وارویامو دادم به د هیتک

 مال خودِ خودت! _

 : زدو گفت یلبخند 

 خوشگله ارباب...اما...  یلیخ نیا_

 

کردنش به   تی شونه اش و هدا یبرداشتمو با انداختن دستم رو واری د یامو از رو هیتک

 سمت جلو گفتم: 

  هیاحترام   ینوع ب هیکار  نی! ایاونو  پسش بزن دینبا ده،یم یا  هیبهت هد  یکس یوقت_

 عروسک!.
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! چون گونه هاش سرخ  دیکشیخجالت م کردمیکه عروسک خطابش م یزمان انگار

 !شدن یم

 گفتم:  دمویگونه اش کش یرو یدست

 د یاتاقم استراحت کنم، واسه ناهار صدام نکن رمیمن م_

 

 اش چسبونده بود گفت:  نهیکه گردنبد رو محکم با س یتکون دادو درحال یسر

 چشم. _

 

  یتا شب فقط نگاهش کنم چطور خواستیم دلم

 کندم؟ یازش دل م دیهش فکر نکنمو باب  تونستمیلحظه هم نم کی یرو که حت یکس

 غرورم؟ ای طناز

 پدرم؟ ای طناز

 بود...   ی...! انتخاب سختکدومش

 

 حوصله   یبودم وب کالفه

 کردم؟یم کاریچ دیگذاشته بود؛با یدوراه نیمنو ب پدر
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 !رمیبگ  میتصم تونستمینم میبار تو زندگ نیاول واسه

 هم دل وسطه هم عقل.  چون 

 

  دوارشیام رسوندمویپدرو به ارزوش م یالک   یعنی دم؟رکیم یازدواج صور  دیبا

 کردم؟یم

 بود!  یرحم یته ب  نیا نه

 

سال ازم  ۱۰شده ام که  ییروستا یدختربچه  هیمن عاشق  گفتمیم دیبا دمیشا ای

 تره؟  کیکوچ

 ... شدیمن اربابشم؟ نه نم و

 زم! زبونا بندا نی ب  مویخودمو و خانوادگ یراحت نیبه هم شدینم

 

 

تخت و دستامو باز  یکردمو وارد اتاقم شد خودمو انداختم رو یرو طها  پله رمقی ب

 کردمو چشمامو بستم 

 سخت!  یگرفتنا میاز تصم  ،ییهوی یبودم از اتفاق ها متنفر
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رو که درسته   یزیچ دی. باگرفتمیم میتو آرامش تصم دیداشتم...با ازیآرامش ن یکم به

 ! کردمیرو انتخاب م

 ه!اشب تی که به نفع اکثر یزیچ

 

 

 هم گذاشتم  یکردمو چشمامو رو یپلیر یبرداشتمو آهنگ مویگوش

 آهنگ فوق العاده بود:  نیا

 

 "بسه گهید یگیبا خودت م"

 "که دلت گرفته ینیبیم هوی"

 "آره روحت کرخته"

 "یکرد سکیر یچ یِبگو پا"

 "یکرد  ستی بودو ن یهر چ"

 "؟ییایدن یاآلن کجا"
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 "ییتنها دونمیمن که م"

 "یعوض کرد یچبگو منو با "

 "یهوس کرد یدیجد زِیچه چ"

 "رهید یلیکه خ رسهیم یروز هی"

 ... "یعقب گرد ن یجا گهید"

 

 به خواب رفتم...  دموینفهم یزیچ گهید

و   دمیچقدر تو خواب غرق شده بودم که با تکون خوردنم از خواب پر دونمینم

 تخت   یحال نشستم رو شون یپر

 شد یم نییباال پا ام با شدت نهیتخته س زدموینفس م نفس

 

 

طناز هم اومد که با استرس داشت   یکه صدا دمیعرقم کش سِیخ یشونیپ یرو یدست

 : گفت یم زدویصدام م

   د؟یخو...خوب_
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 گرفت سمتمو گفت:  یآب وان یل

 ارباب دیدیانگار خواب بد...د_

 

که اخمام به شدت بهم گره خورده بودنو حالم بد بود آبو از دستش گرفتمو  یدرحال

 :گفتم

 رون یبرو ب_

 

که تنش از دفعه   ییبا صدا ینسر ینخورد که ا یبودو تکون  ستادهیسرجاش ا دخترک

 قبل باالتر رفته بود گفتم:  ی

 رون یدِ برو ب  ؟ید یینشن_

 

 دهنشو قورت دادو گفت:  آب

 . ستی.خوب ن آخه...آخه حالتون خوب.._

 

 و گفتم: نگاهش کردم  رهیبود. خ  نیری اندازه ش یواسم ب شیحجم از نگران نیا
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 . ستین یز یمن خوبم،چ_

 ...شام حاضره ارباب! نییپا  میبر دیایپس ب_

 

  یو اون هم انگار عزم رفتن نداشت و از طرف  نتمیحال خرابم بب نیتو ا خواستینم دلم

 دوست نداشتم سرش داد بزنم 

 س یرفتم سمت سرو زیم یرو وان یبلند شدمو با کوبندن ل پس

 صورتم.  یرو دمیاچپ خیآبو باز کردمو چندمشت آب  ریش

 

 بدنم تنم آروم گرفت  یدوش آب؛ با برخورد قطرات آب گرم رو ریز رفتم

 دم؟ یبود که د یچه کابوس کوفت  گهید نیا

رو   یکابوس مزخرف نیروم بود که باعث شده بود همچو ناآ ختهیفکرم بهم ر  یقدر به

 نم یبب

 !یبه وابستگ  لعنت
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پامو   نکهیدر حمومو باز کردمو قبل ا دموی چیکه گرفتم حوله رو دور کمرم پ یاز دوش بعد

 کرد خکوبیطناز منو سرجام م  غیج یصدا رون ی کامل از حموم نذاشته بودم ب

 که گفت  یبلند  نیچشماشو با ه یگذاشت رو  دستشو

 ازم گرفت! روشو

 شده بود؟  ونهید دخترک

 !؟ دیدیمنو م یبار اولش بود که برهنه  مگه

 

 ! بابای...اینیبیم ینطور یاولته منو اطناز؟ مگه بار  یزنیم غیچرا ج_

 . دی...ببخشهویآخه...آخه _

 

 لباسام شدمو گفتم:  دن یپوش  مشغول

 ن؟ ییپا  یچرا نرفت_

 ! نییپا ارمتون یگفتم بمونم واسه شام ب_

 

 گفتم:  دمویخند

 واسه شام؟  یمنو ببر یخوایتو م_
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 ... امیب تونستمیم خودمم

 گفتم:  کردمیش نمخرج یکه تاحاال واسه کس یزیآم طنتیلحن ش با

 دلت واسم تنگ شده بود آره؟ _

 هان طناز؟ خواستیدلت آبنبات م دمیشا ای

 ... یبرگرد یتونیم

 

 گفت:  نویزم یرو دیپاشو از حرص کوب برگشتو

 نه ...نه خب من فقط...من فقط خواستم واسه..._

 

 .میشد ن ییپا  یکنمو باهم راه تشییاذ شتریب نخواستم

 !شدیم یعاد شیدگزن دیدخترک که با نیا فیح

 ملکه بودن رو داشت...  اقتیل اون 

 

بود رو کردم بهشو  ییرایصرف شام نادر که مشغول درست کردن چراغ تو پذ بعداز

 گفتم:

 نادر؟_
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 گفت:  دویاز کار کش ستد

 . سیصبح زود ببر سرو نویبرم شهر ماش  خوامیجانم ارباب؟ فردا م_

که نشد ثبت   نجایبرم شهر...ا دیز باثبت نام طنا یچشمم آقا...اتفاقا منم برا  یرو_

 .مینامش کن

 کرد...  فی نادر ماجرا رو برام تعر

 گفتم:  دمویاز قهوه امو نوش یکم

 شهر  برمشیمن فردا طنازو م_

 تو تهرانه.  یعال یمدرسه  هی ریاز دوستام مد یکی

 طناز چنده؟  معدل

 

 زدو گفت:  یلبخند نادر

 ارباب جان! بچه ام شاگرد زرنگ بود.   ۲۰_

 تکون دادمو گفتم:  یرس

 استعدادهاش شکوفا بشه.  شهیباعث م برمشیکه م ییخوبه! اونجا_

 ! میشیکه شرمنده اتون م ینطوریارباب ا_

 واستون بخدا  شهیم زحمت
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 بلند شدمو گفتم:   زویم یامو گذاشتم رو قهوه

  یروستا درس بخونه،از طرف یساده   یطناز که انقدر با استعداده تو مدرسه  دینبا_

 !ستین میصت خازحم

 اُپنه...  یرو چییسو

 

 : گفتیپدر از پشت متوفقم کرد که م یبرم سمت پله ها که صدا خواستم

 باهات صحبت کنم...  خوامیم نجایا ایجان؟ پسرم ب نیراد_

 

کنارش اشاره  یخال  یزدو به جا یزدمو طرف مبل پدر عقب گرد کردم پدر لبخند یپلک

 کردو گفت:  یا

 پسر.   نیبش ایب_

 پامو گفتم: ی کیاون   یمبل و پامو انداختم رو یرو  نشستم

 پدر؟  دیداشت یبا من کار_

 دستش جابه جا کردو گفت:  یعصاشو تو پدر

 . م یراجب فرداشب صحبت کن خواستمیاهم،م_
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 باال انداختمو گفتم:   ییابرو

 . شنومیم_

  لیبرخالف م یز یدوست ندارم چ ،یفکراتو بکن دیوصلت با نیراجب ا ؟یفکراتو کرد_

 شه.با تو

 

 گفتم:  دمویکش یقیعم نفس

 شما باشه.  لیمخالف م یزی! منم دوست ندارم چنجاسیمشکل هم_

 فکرامو کردم...  من

 خب؟  _

که من  یز یمدت...اگه اون چ هی یبرا  کنم،یخودم م غهیمن دختر خان بهادرو ص_

 . می کنیبود! خب باهم ازدواج م خواستمیم

 

 گفت:  دویسرخوشانه خند پدر

 بشه...  غهیممکنه خان بهادر مخالفت کنه که دخترش صما ! ا هیعال نیا_

 مکث کردو ادامه داد:  یکم پدر

 !کنهیموافقت م یپسره منه! با همه چ نیاما اگه بفهمه خواستگارش راد_
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 زدمو گفتم:  یلبخند 

 پدر!  ستی ن یکم زیمحتشم چ یوصلت با خانواده _

 تکون دادو   یسر پدر

 . تموم شدن صبحتامون رفتم باال.. با

 بود که گرفتم! یمیتصم نیبهتر نیا

 

... 

که از شدت شوق و ذوق تو ابرا بود اومد   یزود بعداز صرف صبحونه طناز درحال صبح

 سمتمو گفت: 

 ارباب!  ریصبح بخ_

 داخل راهرو چک کردمو تو همون حال گفتم: نهییآ یتو خودمو

 عروسک؟  ی! خوشحالریبخ_

 گفت:  نوییخت پااندا سرشو

 امروز تولدمه!_

 خوشحالم.  یلیبه بعد برم شهر درس بخونم خ نیقراره از ا نکهیوا

 کفشام گفتم: دن یرفتم کنارو با پوش نهییآ یاز جلو
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بچه هاش درس خون و  ی! اونجا همهیدرس بخون یعال  یمدرسه  هیقراره تو_

 طناز... ی تو از اونا جلو بزن خوامیشاگرد زرنگن، ومن م

 

 : با لبخند گفتدستش فشردو  یتو  کشویکوچ فیک دبن

 ارباب!  دمیقول م_

 

 .میشد نیسوار ماش مویزدمو از خونه جارج شد یمحو لبخند

 تنها باشم!  نمیزم یرو  یقرار بود با فرشته  یادیبود که زمان ز یبار نیاول نیا

 ضعف کنه! دنشیخلق شده بود که آدم با د نیا  یدخترک انگار برا نیا

 

 

 حدشوی ب  یلبش که حکم خوشحال ی بخندِ روکردمو طناز با ل یرو پل یآروم کیموز

 بود  ابونایاطراف و خ دن یمشغول د دادینشون م

 بشه؟  شیروز زندگ نیبهتر کردمیم یداشت اگه امروز کار یاشکال چه

 .میداد یمدرسه اشو انجام م یکارا دیقبلش با یول

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

225 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 میشد ادهیپ ن یباهم از ماش مویکرد ستیدر مدرسه ا یجلو

 کردم تشیرشو هداانداختم پشت کم دستمو

 ثبت نام   یاز کارا بعد

 !!شدیو تازه داشت روز ما شروع م میشد نیماش سوار

طناز کنارم بود و قرار بود روزمو کنارش بگذرونم خوشحال بودم که   نکهیازا  یقدر به

 !یا  گهیکار خودمم موکول کردم به وقت د

 

روبروشو نگاه   میپاساژ نگه داشتمو روبه طناز که با تعجب داشت پاساژ عظ یجلو

 گفتم:  کردیم

 شو طناز.  ادهیپ_

 

 یکه لباسا یطبقه ا میشد رفت ادهیپ نیکج کردو حرف گوش کن از ماش سرشو

 دخترونه داشت؛ 

 ! دمیخریبراش م شد؛یم ی ز یچ خینگاهش م ای ذاشتیم یرو هرچ دست
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شسته  لبم ن   یاون منم ناخودآگاه لبخند رو ینبود! از خوشحال ایدن نیاصال تو ا انگار

 ود... ب

موندن تو پاساژم   قهیحوصله پنج دق یبجز طناز کنارم بود حت  یا گهیاگه کس د دیشا

 نداشتم. 

 تجربه کنم! ادویکه بدم م ییزایواسه طناز حآضر بودم تمام چ اما

 

 کردن یم یشهر زندگ یسنِ طناز که توهم   یدخترا دیسالش شده بود؛ شا۱۵ تازه

از نظر تفکر با طناز فرق دارن؛اما   اشونمیبعض یگاهاز طناز بزرگ تر بنظر برسن  یلیخ

 بود اونا  یطنار برعکس همه 

 من ارزشمند بود.  یبرا نی بزرگ بودو هم تینهای وسعت قلبش ب اما

 

اما عاقل تر و باهوش تر از   دونستیعاشقانه نم یاز رابطه و فضاها یزیچ

 بود!  یا  گهیهردخترد

 ... رمیداشتم واسش تولد بگ  دوست

 داشت؟  یا  گهید یکارا معن نیا ای دادم؟یوداع رو انجام م یاارک داشتم

بفهمه من قراره دختر خان بهادرو   ی از طناز دور بشم؟ اصال وقت  تونستمیم یچطور

 ده؟ ینشون م یباهاش ازدواج کنم چه واکنش خوامیکنم و به گوشش برسه م غهیص
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 ...؟ کنهینگاه م یدیمنو با چه د اصال

 

 خودم راه انداخته بودم آزاد کرد...  نی که ب یاز جنگزنگ خوردو منو  میگوش

 درودمو تماسو برقرار کردم.  بمیرو از ج یگوش

 کرد! یادآوریکه واسه امروز به شهر اومده بودمو  ییبود! کارا یقادر

 ... زایچ هی چه برسه به بق کردیخود م یدخترک منو از خودمم ب نیا

 

 داشتم یرمو پرونده هامو ب میمجرد خونه  رفتمیم دیبا

 روبه طناز کردمو گفتم:  پس

 م یبر گهیبهتره د_

 تکون دادو گفت:  یسر

 بله ارباب. _

  مو یمجرد یخونه  ریبه حرکت درودمو مس  نویماش م،یشد نیزدمو سوار ماش نویماش قفل

 گرفتم  شیپ

 ! اما خب نشد. رمیواست تولد بگ خواستمیم_

 برگشت سمتمو گفتم:  طناز
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 !دیمنو خجالت زده کرد یکل دیکه انجام داد ییدایخر نیارباب...هم ستیالزم ن_

 لذت نگاهش کردمو گفتم:  با

 تر شده...خوبه.  نیسنگ ،حرفاتمی شیبزرگ م یدار گهید_

 دوباره خجالت!  یعنی نیو ا نییزدو سرشو انداخت پا یلبخند 

 خاموش کردمو روبه طناز گفتم: نویدم خونه و ماش میدیرس نیچندم بعداز

کالفه   نیباال چون تو ماش یایکار دارم، بهتره توهم با من ب یسریبرم باال  دیمن با_

 . یشیم

 چشم. _

 شو.  ادهیپس پ_

 

 رون یب میاز آسانسور زد ۷و بعداز چندلحظه طبقه   مویآسانسور شد سوار

 م یرو چرخوندم وارد خونه شد دیکل

 

 بود شده  ختهیر زیمبل و اُپن و م یمن رو لیباسا و وسابودو ل ختهیبهم ر یکم خونه

 کرد یروشو نگاه مروبه  یبلبشو یمتعجب داشت صحنه  طناز

 گفتم:  زویم یانداختم رو دارویکل
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 . شهی نم نیوضعش بهتراز ا یمجرد ی! معموال خونه ستین  یبیعج زیچ_

 تنها گذاشتم.  ییرایپذ ی اتاق تا کارامو انجام بدمو طنازو تو یتو رفتم

 

 

 طناز#

مبل  یگذاشتم رو  فمویرو مرتب کنم، ک  نجایا  کمیگرفتم  میاتاق؛تصم یرفت تو ارباب

 جمع کردم زیمبل و م یاربابو از رو یو دونه دونه لباسا

 نه بودو شستم هم که داخل آشپزخو یفیکث یسبد لباسا...چندتا از ظرفا  یگذاشتم تو و

نَم دارش کردمو   یپاک کن کجاست؛کم  شیش دونستمیبرداشتمو چون نم دستمال

 کردم.  یر یشروع به گردگ

 شد خونه!!! زهات

گلدون بود،رفتم سمت گلدون و گل هارو از داخلش برداشتم اما   یگل خشکم تو چندتا

  نوییپا فتهیب یعسل یمانتوم باعث شد گلدون از رو یخواستم برم تو آشپزخونه که لبه 

 ! یبشکن  یبد یبا صدا

 هزاربه   یبد یبود گلدون با صدا کیسرام نیبود و سطح زم ادیز بایارتفاع تقر چون 

 شد. لیتبد کهیت
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هارو  شهیگفتمو با استرس رفتم سطل رو اوردمو خم شدم تا ش رلبیز یلعنت

سربه هوا   یدختره  نیکردم ا یچه اشتباه گهیخودش م شیاالن ارباب پ  یبردارم...وا

 رو با خودم اوردم

 !جیطنازِ گ اَه

بودم  ر ت زیر یها شهیسطل و مشغول جمع کردن ش یتو ختمیبزرگ رو ر یها شهیش

 کرد  جادیرو ا یو خراش بد شهیش زیت یشد به لبه  دهیکه دستم کش

داشت از دست   ادیبود که انقدر ز یبار  نی! اما اولدیبریبارم نبودم که دستم م  نیاول

 . ومد یام خون م دهیبر

 شد بدتراز بد! حاال

 د ومی کرده بود اما انگار خونش بند نم دای دستم که خراش پ  یسالممو گذاشتم رو دست

 بلند شم که همون موقع ارباب پا تند کرد سمتم...  خواستم

 گفت:  یپاش نشستو با نگران یارباب خم شدو رو

 طناز؟ یکرد کاریچ_

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

231 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

  یقطره ها دمیدرحال گردش بود دنبال کردم که د نیدستمو زم نینگاهشو که ب رد

 کف خونه  دیسف کی سرام یرو  زهیریخون از ببن دستم داره م

 

 گفتم:  دمویگز نموییو لب پاشده بلند شدم هول

 

 کنم یم زشی! االن تَ...تمدی...ببخشی وا_

 اونو ولش کن یکرد کاریدختر جون با دستت چ_

 ایاز دستت؛دنبالم ب ادیخون م یبدجور  داره

 

 م یشد سیسمت راهرو و وارد سرو م ی زده دنبال ارباب به راه افتادم که رفت خجالت

کمد  یکه داشت تو یه ارباب درحالتا آبش بکشم ک  ییروشو یگذاشتم تو دستمو

 گفت:  گشتیم یزیدنبال چ سیسرو

 

 که...  یهارو با دست جمع کن شهیش دینبا_

 گلدو...  خوامیواقعا معذرت م_
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که  یدرحال رونویب دیکش ینیرو باز کردو ازش بتاد هیاول  یکمک ها یجعبه   ارباب

 گفت:  ختیریم نویدستم بتاد یداشت رو 

 نداره...   یتیاهم_

 

 اخمام رفت توهم   مویسوخت لب گزد دستم

 ! دادمیفحش م میگر یچقدر داشتم به خودم بخاطر دست پا چلفت دونستیم خدا

همه توجه ارباب دلم داشت   نیباند دور دستم،چرا دروغ از ا دن یچیکرد پ شروع  ارباب

 ! رفتیقنچ م

 گفتم:  نوییزده سرمو انداختم پا خجالت

 . دیممنون ارباب...ببخش _

 جعبه گفت:  و با بستنتکون داد یسر

 جون مواظبت کن دختر شتریب_

 چشم. _

 

 ک یکردن سرام زیها و تم شهی بعداز جمع کردن ش  رونوی ب میاومد سیسرو از

 و گفت:  ییرایپذ  یاومد تو یفیبا ک ارباب
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 !  نجایشده ا زیچه تم_

 م؟ یبر خب

 

 مبل برداشتمو گفتم:  یاز رو فمویک

 . میبله...بر_

 باال انداختو گفت:  یونه ا نگاهم کرد وش بی و عج رهیخ

 شده!  تی زیچ هیامروز _

 من ارباب؟ _

 اهم... _

 خونه رو قفل کرده گفت:  در

 گرفتت!  یسالگ۱۵احتماال غرور _

 زدمو گفتم:  یلبخند مچه یو من ن  دیگفتن حرفش مردونه خند بعداز

 نه ارباب!_

 خدا بس کن طناز یاه محض رضا_

 بله ارباب نه ارباب!..  یه
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 : گفتم  دمویگز لب

 ارباب.  دیببخش _

 

 ن ییباال انداختمو سرمو انداختم پا یینگاهم کرد که ابرو زیت ارباب

 بعداز انجام کاراش   لشونویو اما قبلش ارباب رفت شرکت وک میشد نیماش سوار

 میروستا شد یراه

  ادهیر جاده نگه داشت و پکنا نویتپ تپ کردو ارباب ماش نیکه ماش میراه بود یوسطا

 شد

 زد گفت: ک یکه به الست یبا ضربه ا دویرخچ نیماش دور

 . می! پنجر شدیلعنت _

  یرنگ که حکم غروب رو داشت نگاه  یاجر  یشدمو به هوا ادهیپ نیاز ماش متعجب

 انداختمو گفتم: 

 ارباب؟ میکن کاریچ دیحاال با_

 شلوارش درودو گفت:  بیاز ج  شویگوش ارباب

 امداد خودرو ! زنمیزنگ م_

 شده بود! کیهوا تار گهید م،یشد نیر ماشواس نیبعداز درست کردن ماش
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 کجا؟ یکیتار نیزود کجا، شب و ا صبح

 

 کردمیغش م یو گشنگ یداشتم از شدت خستگ واقعا

 کرده بود گفت:  تی منم بهش سرا یکه انگار حس گرسنگ ارباب

 ست! ه  کیداخل داشبورد ک_

 

رفتم روبه اربابو  ردمو گباز ک شونویکیداشبوردو باز کردمو دوتااز کلوچه ها رو درودمو  در

 گفتم:

 د ییبفرما_

 بهم انداختو گفت:  ینگاه ارباب

 بخورم  یچطور هیدختر من دستم به رانندگ_

 دهنم!  بزار

 

 باال و ارباب بامزه گفت:  دیتعجب ابروم پر از

 هوم؟ _
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 از کلوچه رو کندمو به سمت دهن ارباب بردم  یاکه یدهنمو قورت دادمو ت آب

 دو گفت: مشغول خوردنش ش  داخل دهنشو اون  گذاشت

 . گه یخودتم بخور د_

 چقدر گرسنه ام بود!  دمیاز کلوچه رو خوردم تازه فهم  یا کهیت خودمم

 

 کمیهم تا  یچشمامو گذاشتم رو شدی دست خودم نبود چشمام داشت بسته م گهید

 ... رهیچشمام آروم بگ

 

 شدو به خواب رفتم.  نیاراده چشمام سنگ  یبخوابم اما ب خواستمینم

 حسه!  هی رون پام چشمام باز شد اولش فکر کردم فقط  یرو یز یاحساس حرکت چ با

متعجب صاف شدمو   کنهیحرکت م نییو به سمت پا کنهیم یرو  شیداره پ دمید بعدش

 دمی کش یبنفش غیپام ج یرو یکیدست  دن یبا د

 

 گفت:  دویدستشو کش ارباب

 طناز...؟ عه آروم باش هیچ_

 گوشم پاره شد طنازز  بسه
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 که از ترس به سکسکه افتاده بودم گفتم:  یزدن برداشتمو درحال غیاز ج دست

 ارباب... _

 باال انداختو گفت:  یشونه ا ارباب

   ه؟یچ_

 ...دستتون شُ...شُما_

 نه  فرمو  یمن که دستم رو ؟یدستم چ_

 تکون دادو گفت:  دستاشو

 !ناهاشیا_

 ندازه یبارش هم معلوم بود داره دستم م طنتیلحن ش نیهم از

 !!رفتیم دیکه نبا ییجا رفتیدست ارباب م شدمی بلند م ریاگه د گهیلحظه د هی

 

 م یدیرس باالخره

 حس شده بودن  یقدم بردارم...پاهام ب  تونستمیکه نم ومدیانقدر خوابم م عمارت

 م یبرداشت و به راه افتاد دویخر یها سهیک اد،یموندم اربابم ب منتظر
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رفتم،   یکردو سکندر ریگ یپام به سنگ اطیوسط ح  دمیکشیم ازهیکه خم ینطوریهم

 شم که ارباب محکم بازومو گرفتو مانع از افتادنم شد  نیبود پخش زم کینزد

 گفتم:که از خواب خمارشده بود  ییشدمو با صدا صاف

  ادیخوااببمم م کمیاررباااب...من  دیییببخش _

 

 گفت:  دویمردونه خند ارباب

 دختر!  یمست خواب اد؟یخوابت م کمیفقط  یمطمئن_

 

 ها رو گذاشت پشت در؛  سهیک ارباب

 گفتم:  دمویامو بر ازهیخم

 ارباب...ممنون.   ریشبتون بخ_

 . ریبخ_

 

 نه مامان هست نه بابا  دمیاتاق که شدم د وارد

و همه جارو گشتم اما نبودن  نییرفتم پا  دیخواب از سرم پر یبه کل ستنین دمید یوقت

 . رون یبرهنه از اتاقش زد ب یارباب با باالتنه   دمیبرگشتم باال که د
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 گردنشو گرفتو گفت:  یارباب خستگ

 شده؟ یچ_

 ! ستنیمامانم و بابام ن_

 . میردختر ک یخب حتما رفتن عروس ستن؟ین_

 ؟ یعروس_

 تکون دادو گفت:  یسر ارباب

 حاال. ان یبخواب بچه م  ریاهم برو بگ_

 

رگشتم تو  مو برفت یز یر یاز خطاب قرار دادنم اونم با لفظ بچه به ارباب چشم غره  

جلو و برگه رو  ز،رفتمیم یشدم که مامان گذاشته بود رو  یاتاق که تازه متوجه برگه ا 

 برداشتم 

  روقتید دیشا میدختر کر یعروس میرینوشته بود: طناز جان منو بابات م مامان 

 هست.  چالی. شام تو خمیبرگشت

 

تنم درودمو حال با  از سرم کندمو مانتومم از  مویفرستادم و روسر رون یراحت ب نفسمو

 بودم  نیتاپ و شلوار ج هی
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 هم گذاشتم  یتخت پهن شدمو چشمامو رو یرو زدمو رو پنکه

اومده باشن ، با همون  نایفکر که مامان ا نیباز شد با ا هویکه در  بردی خوابم م داشت

 بسته گفتم:  یچشما

 د؟ یاومد_

 بازشون کنم. تونستمیشده بود که نم نیچشمام سنگ یحد به

 

شده بود بابا رو  که موهام دورم پخش  ی و درحال دمیشد؛ به پهلو خواب نییباال پا تخت

 بغل کردم چرا بابا درشت شده بود؟ 

 بابا،  یپا  یخورده بود سرمو گذاشتم رو ادیبود! حتما شام ز زاندامیکه ر بابا

 سرمو، موهامو از دورم کنار زد یرو دیدستشو کش بابا

 

 د؟ی برگشت  ریدر دخوب بود؟ چرا انق یبابا عروس_

 

 ! نجاسیعروس که ا_

 

 . کنهیم یارباب لم دادو و داره با موهام باز دمیبابا نبود! چشم باز کردم و د  یصدا نیا
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تخت پاشم که ارباب   یخواستم از رو زدمی پلکم نم یشدم بهش و حت رهیخ متعجب

 بغلش   یبازمو گرفتو هولم داد تو

 ار گفت: زمزمه و  شوی عضله ا ی  نهیچسبوند به س سرمو

 

 ! بخواب دختر شیه_

 

 اما...اربا... _

 

 اشو گفت:  نهیفشرد به تخته س  شتریب سرمو

 بخواب!  ریبگ ،حاالیکنارم باش کمی خوادیندارم،دلم م تیکار_

 

 بخوابم؟ با اون وضع تو بغل ارباب! به شدت معذب بودم  شدیمگه م آخه

 مطمئن بود!  یلیباب خاسترس اومدن مادر و پدر روهم داشتم، اما انگار ار  یطرف از

 

 زدو شروع کرد انگشتاشو داخل موهام فرو کردن  یموهام بوسه ا یرو

 دویتخت دراز کش یرو  شتریب خودش
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 تر بغلم کرد  محکم

خودمو  یگرم ارباب و نوازش کردن موهام توسطش باعث شده بود نتونم جلو عطر

 اریاخت  یبمونم ب داریب رمویبگ

 باب به خواب رفتم. شدو تو آغوش گرم ار نیسنگ چشمام

 شدم،  داریبه چشمام از خواب ب دیو زُل خورش میصبح با برخورد نور مستق

 کرد یشدم مامان داشت کمد رو مرتب م زیخ میتخت ن  یرو

انداختم    یوارباب متعجب اتاقو چشم چرخوندم، به خودم نگاه شبید یادآوریبا  

 تنم بود!  نمیهمون تاپ وشلوار ج

 

 اومد سمتمو گفت: مامان 

 . ریچه عجب! صبحت بخ_

 عه سالم _

 که به بدنم دادم گفتم:  یطوالن یبعداز کش قوس  دمویکش یبلند ی ازهیخم

 . ریصبح شماهم بخ_

کرد داخل کمدو  زونشون یو بعدش آو یگذاشت داخل چوب لباس  بابا رو یلباسا مامان 

 گفت: 
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 د؟ یبا ارباب برگشت یک_

 ا! دوش ارباب. زشته بخد یزحمتامونم افتاده رو همه

 توراه پنچر شد  نیشب بود! آخه ماش یها  مهیاممم ن_

 شد پس ریکه فوقش دوساعت طول بکشه، چرا انقدر د یپنچر _

 به دستم انداختو گفت:  ینگاه مامان 

 ! دهیدستتم که انگار بر_

 

از خون   یبودو اثر  زیباند دستم باز شده بود ؟ دستمم تم یبه دستم انداختم ک ینگاه

 !زدیم دیتو د شیدگیبر یازخمم نبود فقط ج یرو

 

 . هی...خراش سطحستین یز یاشم که ارباب کار داشت. دستم چ  هیخب،بق_

 

 تکون دادو گفت: یسر مامان 

 . یرخت خواب  یظهر شد طناز اما تو هنوز تو ،ی بهتره پاش گهید_

 گفتم:  سیسمت سرو رفتمیکه م یتخت بلند شدمو درحال یرو از

 د؟ یاومد یک  شبیچطور بود؟ شما د میدختر کر یعروس_
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که داشتم با هوله صورتم   یدرحال رون ی اومدم ب شیو صورتمو آب زدمو از سرو دست

 مامان گفت: کردمیخشک م

  یلیخ یعروس  م،بعدازیکمک کن رزن ی و پ میبه کر  کمی میموند م،یصبح بود که اومد_

کار کنن و با بابات مشغول   ومدی! دست تنها دلم نشون یبلبشو شده بود خونه و زندگ

 .میشد

 

و خالصه براش گفتم؛  ر روزیثبت نام مدرسه و د یو ماجراها نییپا میمامان رفت با

 مامان مشغول پاک کردن برنج بود گفت:  خوردمویکه داشتم صبحونه امو م یدرحال

 .ان یاش م که، امشب خان بهادر با خانواده  یدونیم_

 اهم _

هم   ارنویکه بابات م ییها وهیم دیبا میکار دار یلی،خیبه من کمک کن دیطناز امروزو با_

 م ییبشرو

 بشه.  یریگردگ دیهم با خونه

 چشم.. _

 بلند شدمو روبه مامان گفتم: زیپشت م از

 دستت دردنکنه. _
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 . زمینوش جان عز_

 

 اومد داخل آشپزخونه  وهیم ی سهیک یصبحونه باباهم با کل یبعداز شستن ظرفها 

  یبودو نگاه  دهیم خرب برااربا روزیکه د یلیوسا ینتونستم درست و حساب  یحت

 بهشون بندازم!

 

 ها گذاشتمشون داخل سبد تا خشک بشن؛ وهی از م یشستن انبوه بعداز

 خونه شدم. یریرو از مامان گرفتمو مشغول گردگ یریگردگ لیوسا

 زیاتاق خان بود تا پله ها رو تم کیتموم شد رفتم پله ها که نزد ییرایکه تو پذ کارم

 کنم

 خان به گوشم خورد ند بل  یخنده  یصدا که

در اتاق باز بودو ارباب با   نییچندتا پله رفتم پا دمویدست از کارم کش متعجب

اشو داده بود به عصاش صداشو   هیبودو تک ستادهی که به زحمت ا یدرحال یخوشحال

 : گفتیکه م دمیشن

 

 ! نیراد مهیروز زندگ نیامروز بهتر_
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 ارباب گفت: 

 چرا ؟ نکنه واسه... _

 داماد بشه! خوادیروستا م نی ا یندهیمرد! تک پسرم، خان آ هگیمعلومه د_

 که هم درجه خودمونه با اصل و نسبه و بزرگزاده اس،   یبا دختر  اونم

 ادامه داد:  دویخند خان 

 از خدا؟  خوامیم یچ گهید_

 

 نبودم   نجایباال...انگار اصال ا دیها شونه هام پر کیسرام یرو یبرخورد تِ یصدا با

 رون یب زدیام م  نهیبم داشت از سقل جان ینمو قورت بدم از شدت هده آب تونستمینم

 قلبمو آروم کنم  یام تابلکه تپش باال نهیتخته س یگذاشتم رو دستمو

 نشد...  اما

دوم  پام به سطل   یپله   نییپله رو رفتم پا هیگرفتم به نرده ها و به زحمت  دستمو

 داد  یبد  یو صدا نییبرخورد کردو، از پله ها افتاد پا

 

نگاهشو از   رون یام ارباب متعجب از اتاق زد ب فتهیبند نرده ها بند کردم تا ن خودمو

 سطل گرفتو تا خواست سر بلند کنه و به من نگاه کنه
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 پله ها نییرسوندم پا خودمو

 برداشتم و  نیزم یرو از رو یسطل و ت و

 به سرعت از کنار ارباب رد شدم  یدیبا ببخش 

 

 

 داشتم هوا بود،تنفس بود!  اجیش احتکه االن به یزیچ تنها

 کردمیم  یراه گلوم بسته شده بودو احساس خفگ انگار

 ! زدیدهنم نبض م یام داشت تو  نهیتپش داخل س یام به جا قلبه

 

 گرفت؟ یداشت زن م ارباب

شده  بیبود؟ نه نبود...معلومه که نبود! پس چرا حال من عج یبیعج زی..! مگه چرهیبگ

 بود؟ 

 

 بود؟ یچ  یتپش قلب باال برا نینفس،ا یتنگ نیا

 داشت؟  یل یچه دل کردیبرام سخت تر م دنویکه هرلحظه نفس کش یبغض  نیا
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 ارباب...  کردمیفکر م من

ارباب منو دوست   نکهیبه زبون اوردن ا یبه زبون اوردنش هم مسخره بود! حت یحت

 بود.  زیتمسخر آم تینها یداشته باشه هم ب

 

 ساده و زود باور بودم ییدختر روستا هیها بود که تن نیداشتم؟ جزا یچ من

به تمام نقاط بدنم دست بزنه،    م،یشخص  میبه حر بهیغر هی دخترِ احمق که گذاشتم  هی

 بشه!  کینزد

 

 خودم متنفر بودم، هم از خودم هم از ارباب متنفر شده بودم!  از

 داد...اون از من سوءاستفاده کرد.  یمنو باز اون 

 گرفت یم یجسم و روح منو به باز شدویم کیبهم نزد یهربهونه ا  به

 خواست یم شیشخص لیم یفقط منو برا  اون 

 ... ونه کمترشتریب نه

  یدسترس یمرد به تمام ممنوعه هاش به راحت هی راحت گذاشت  یلیکه خ یاون کس و

 کنه من بودم.  دایپ
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صورتم رو پوشندمو گذاشتم   چمن ها افتادم با دستم  یشل شدو رو زانوهام

 خفه ام نکرده.  نیاز ا شتریز کنه تا بسربابغضم 

 داشتم  یبیکرده ام که به سکسکه افتاده بودم،حس غر هیانقدر گر

 ! انتیحس خ جوری

 بان یگفته بود که حاال من داشتم گر یز یبا من داشت؟مگه چ یمگه نسبت  ارباب

 دم؟یدریم

 

 ارباب رو دوست داشتم؟   زم،منیاشک بر  نموی بش نجایتا شب هم خواستیم دلم

 ! ختمیانقدر بهم ر شیخبرداماد دن یبهش عالقه مند شده بودم که با شن عاطق

دوست نداشتم سهم   دونستمویخودم م یتاحاال اربابو برا  یشد،از ک ینطور یا شدیچ

 بشه؟  یا گهیکس د

زانوهام   یبغضم بدتر از دفعات قبل شکست سرم گذاشتم رو ینسریا دویام لرز چونه

 . ختنیشروع کردم به اشک ر

 

 شدم...  رهیو به جلو خمکرر مامان سربلند کردم یصدا زدنا با

 .دیدیوضع م نیبا ا مامان منو دیاالن نه...االن نبا یوا
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لباسم شدم تا مامام  یو مشغول تکوندن گوشه  نییو سرمو انداختم پاشدم بلند

 نه یسرخ رنگمو نب  یچشما

 اومد جلو گفت: مامان 

که   نجایا یکمک دستم باش بعد اومد وزو امر هی تو دختر؟ بهت گفتم  ییطناز کجا_

 من؟ زِیآخه عز یچ

 

 گفتم: یکردم به مامان و با برداشتن سطل و ت پشت

 شما  دی...برامیمنم م دی...شما برامیباشه...باشه م_

 !گهید ایخب ب  یلیخ_

 

 اد،کاشیصورتم تا حالم جا ب یرو ختمیر خیآب و چند مشت آب  ریسمت ش رفتم

 !ختمی ریم خیوش آب امم ر گرفته شیقلب آت شدیم

بمونم،از  نجایا تونستمینم گهید یبا ارباب چشم تو چشم بشم،حت تونسمینم گهید

  دیکه نبا گنیو م کننیخونه قبول نم می اگه به مامان بگم برگرد  دونستمیهم م یطرف

 ! میبنداز نیحرف ارباب زم
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 باال و وارد خونه شدم  دمیکش موینیب

 ! ومدن یو اونا نم شدیم ی زیچ هی ش امشب اون دختره متنفر بودم،کا از

کرد که باور کنم  یداد؟ چرا کار میبود که ارباب چرا باز نیا  کردیم تمیکه اذ یزیچ تنها

 دوستم داره؟  

که ارباب برام گرفته بود   یلیلباسا و وسا یها سهیباال و وارد اتاق شدم، تمام ک رفتم

که ارباب برام گرفته بود باز  یکالیتخت، جعبه موز  یم رورو از کمد درودم گذاشت

 کردم

 پخش شد،  یآروم کیموز که

 .هی نفهمه حسم بهش چ چوقتیارباب ه دوارمیام

تو راهرو   یمتوجه شدم کس نکهیبعداز ا رون،یرو جمع کردم از اتاق زدم ب لیوسا

   ومدینم ییرفتم سمت اتاق ارباب، گوشم رو چسبوندم به در، صدا ست،ین

مطمئن شدم ارباب   یدرو باز کردم و وقت یو ال نییپا دمیشک یدرو به آروم رهیدستگ

 اتاق شدم ست،داخلیتو اتاق ن

از اتاق رفتم   عیها رو گذاشتم داخل کمد اشک چشمم با دستم پس زدم و سر سهیک

 . رون یب

... 

 ارها وحموم کردن حاضر شدنمانجام ک بعداز
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 بودم.  بغضمو قورت داده بودم که گلوم درد گرفته ن،انقدرییپا رفتم

   زی م یرو گذاشتم رو وهیبزرگ م ظرف

 ! نییبود پا ومدهی مدت ارباب داخل اتاقش بودو ن نیتمام ا تو

 

 رو قورت دادم درو زدم،  می ...بغض لعنتخت یر یخورد،دلم هر  فون یآ زنگ

  شهیاز هم ن،ییپا ومدیدر؛ ارباب هم داشت از پله ها م یجلو  میرفت یگاستقبال هم یبرا 

 جذاب تر شده بود. 

هم تنش بود،   یبا شلوار کتون طوس ید یسف رهنی کج مرتب مدل داده بود و پ موهاشو

  دویکش رهنشیبه پ یبار دست نیآخر یروهم داده بود باال برا رهنشیپ یها نیآست

 اومد سمتمون.

 شدم نداشتم،  تی چرا رع نکهیازا یتیروژا ! شکا خوشبحال

 ارباب!  یدختر مورد عالقه  شدمیکاش م اما

 ... گرفتیارباب درنظر م یکه خان برا یدختر مناسب مشدیم کاش

 مبل،  یخان بهادرو خانواده اش نشستن رو 

 و اونا باهم گرم گپ وگفت شدن. میشد ییرایمشغول پذ ما
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 لبش مشغول گپ زدن بود.  یپاش انداخته بودو با لبخند گوشه   یپارو ارباب

 باباش رو به مبل داده بود با چشماش ار هیمغرورانه تک روژا

 گرفته بود.  رنظریز رو

 

 بود!  ایدن ن،دختریخوشبخت تر قطعا

به دخترک   رهیرو گرفتم سمتش خ ینیس دیرو دور چرخوندم و به روژا که رس ییچا

 تعارف کردم.  ییخوش اقبال روبروم چا

 توردم، یبهش قبته نم یا گهید زی چ چیواسه جا و مقامش،نه واسه پولش و ه نه

 . کردمیارباب، بشه خانم خونش بهش حسادت م یبشه زندگ قرار بود  نکهیا  یبرا تنها

 

 

و با   ینیس یواسم نازک کرد دستشو گذاشت رو  یباال انداخت،پشت چشم  ییابرو

 گفت: گرفتن روش اونم بااکراه ازم، 

 !خوامینم_

  نیلحظه هم بغضم از ب کیرفتم داخل آشپزخونه،  ینیزدم به همراه س یتلخ لبخند

 . نداختیبه گلوم چنگ م ینیبغض سنگ کردمیکوب مسر که یو باهر بغض رفتینم
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 دختر بچه ساده بودم،  هیفقط   یسالگ۱۴تو  من

 و کتاب خوندنش بود.  یباز یدختر بچه که همش پ هی

 !ستمی دختر بچه ن هی گهیبچه گونه ام بودم که فراموش کرده بودم د یایغرق دن  انقدر

بچه ها از رابطه و معاقشه سر  هینبودم که مثل بق  یمیبا دوستامم انقدر صم یحت

 !!ارمیدرب

 

  یایباهام کرد که مجبور بشم، سراز دن ییچندماه ارباب کارا نی مدت، تو ا نیتو ا اما

 ارم، یدرب یدیجد

 اواخر موضوع تمام کتاب هام شده بود   نیشد مفهوم عشق رو درک کنم، ا باعث

 !عشق

 .رون یب امیباعث شد من از جلد کودکانه ام ب  ارباب

 گرفتم  میبچه نباشم، تصم گهیگرفتم د میتصم میسالگ ۱۵تولد  تو

 بابا رو...  یمامان رو ادا یادا  ارم،یآدم بزرگ هارو درب یادا

 بزرگ شدن به ضرر خودمه.   نیا دونستمیغرور ارباب رو! اما نم یادا  یحت

 آرومتر از االنم بود...  یل یقبلم خ یکودکانه  یایدن کنمیکه فکر م االن 
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 بود.  میزندگ مِیآرزو تصم نیبر بزرگ عمل کردنم، بدتر میصمدن، و تبزرگ ش یآرزو

 

 خودم اومدم؛ زد،بهیخان که اسممو صدا م یصدا با

 روبه ارباب گفتم:  ییرایرو با پشت دست پاک کردم،رفتم تو پذ  اشکام

 بله خان!_

به   لیسمتم...خنده اش تبد دیسر دادو سرش ناخودآگاه چرخ یبلند  یخنده  ارباب

 لباش رفت   یکم لبخند هم از روشد و کم  لبخند

 گفت:  یبعداز مکث خان 

 دیکنشام رو حاضر _

 چشم خان._

 خودم رو کنترل کردم که به ارباب نگاه نکنم، اما سخت بود  یلیخ

 اس بهم.   رهیتوهم خ  یبا ابروها دمیبهش انداختم که د ینگاه تک

اضره و فتم شام حبه خان گ م،یشد زیم دن یدور شدم و با مامان مشغول چ ازشون 

 جمع شدن. ز،ی سرم یصرف شام همگ یکه برا  دینکش یطول

اونجا باشم، اما  خواستی دلم نم زیدختر و زن خان با غرور و تکبر نشستن پشت م

 .دادن یم یادیز یناشتا  یمامان دست تنها بود و اوناهم اُرد ها
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غذاشو   هم مشغول حرف زدن با خان بود وهم یشام خان بهادر با سرخوش زیسرم

 . خوردیم

 

 زیجمع کردن م یشامشون تموم شد براآشپزخونه تا هروقت  یتو میو مامان رفت من

 !ششون یپ میبرگرد

 دارد! یهم عالم  یعار یب نیا گفتنیکه م یعار یگرفتم بزنم بر طبل ب میتصم

رو با اون تجربه   زایچ نیارباب رو از ذهنم پاک کنم، من اول   شدیبود...نم یکار سخت اما

 ده بودم. کر

 

بشه خانم  خوادیو روژا م شدیداشت عوض م یموضوع که همه چ نیباور کردن ا یحت

 دردآور بود.  یلیعمارت هم، برام خ نیا

رو داشت که به   میتصم نیگرفته بودم بزرگ بشم و ارباب هم انگار هم میتصم من

 فکر ازدواج کردن افتاد.

 بزرگ شدنه!  یبا هرچ لعنت
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 بود  ومدهی بابا هنوز ن ،میخوردیغذا م میداشت ییتنها مامان تو آشپزخونه با

 خونه! گشتیبرم ریعمارت پدر سخت مشغول کار بودو شب ها د میکه اومد یوقت از

 

  یز یچ شترینتونستم ب  گهیخوردن سه،چهار تا قاشق  غذا،معده ام بسته شدو د بعداز

 بخورم. 

 م.قلپ از نوشابه رو خورد هیو  ختمیخودم نوشابه ر یبرا یکم

 

گرفتم تو   میو من تصم ییرایو برد تو پذ ختیر ییشام مامان چا زیجمع کردن م بعداز

 . رون یب زدمیعمارت م نیهمون آشپزخونه بمونم، اگر به خودم بود که از ا

به حرف اومد همه ساکت   یصحبتاشون رو بشنم؛خان وقت تونستمیبه وضوح م اما

 شدن.

 

 نمیاددخترتو واسه ر  خواستمیخب بهادر! من م_

 کنم! یخواستگار

  یموافقتت رو بدونم و برا  خواستمی و اما قبلش م ستیجاش ن نجایا  دونمیم البته

 . میایب یخواستگار
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 کرد و گفت: یبهادر مکث خان 

 کرده اس، هم خارج رفته! لیخان! هم تحص نیبهتره از راد یک_

 چشم.  یرو قدمتون 

 

 گفت: دویخند خان 

 . گهیهم از نظر خانواده هم از نظرات د ان یهم مدوتا جون، ب  نی! اهیعال نی خب ا_

 

بود ناراحت    یاما هرچ نم،یاالنش رو بب یچهره  تونستمیو من نم زدینم  یحرف ارباب

 ود! ناراحت، نخواهد ب تیموقع  نیتو ا یمرد چینبود، چون ه

 

 

  یخداحفظ  یگرفتن برن، برا  میشب شدو خان بهادر و خانوادش تصم یها  مهین یوقت

 . رون ی زدم بز آشپزخونه و احترام ا

 پکر!  نیبودوهمچن  بیدست به ج ارباب
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  یبه ارباب نکرده بود که بخوام بگم بخاطر ب یمحل یب چیبود که روژا ه نجایا جالب

خاص روژا  یکه محل به لبخند ها نگاه ها یروژا پکره!، برعکس اون کس یها یمحل

 خود ارباب بود.  کردینم

 

لحظه هم از بغل  هی م،یکردیجمع م لیساظرف ها و وبا مامان   میکه داشت یمدت توطول

و من مجبور بشم باهاش رودر رو  ارهیب رمیگ ییکه ارباب تنها خوردمیمامان تکون نم

 بشم. 

 یباال، وسط راهرو مامان دستشو مشت کرد جلو  میماهم رفت دیاتمام رسکارها که به 

 دهنشو گفت: 

 . خچالیرفت؟ غذا هارو نذاشتم تو  ادمی یچ یدیآخ د_

 ... رمیخب من م_

 . امیاالن م می رینه تو برو تو اتاق، منم م_

 

  یزیچ هیوخواستم درو ببندم که  دمیکش یقیتکون دادم، رفتم تو اتاق نفس عم یسر

 بستن در شد،  مانع

 در! یارباب پاشو گذاشته ال دم،یبرگشت که د متعجب
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 شدم رهیارباب خ ی  هیقیقورت دادم سرم رو گرفتم باال و به   یدهنمو به سخت آب

 گفت:  یبا لحن جد  ارباب

 باهات صحبت کنم.  دیبا_

 که...  خوامی...مخوام یاما...اما من م_

 قدم اومد جلو و گفت:  ه یدرست صحبت کنم، ارباب  تونستمینم  یلعنت

 معلوم هست چته؟ _

 من؟ _

 آره تو! _

 بهم بود گفت:  رهیکه خ ین یزبیکردو باهمون نگاه ت یاخم

 . میزنیفردا حرف م_

 گفتم: کردیارباب رو نظاره م یچهره  رازیغ ییکه هنوز چشمم جا یدرحال

 . ریبله. شبتون بخ_

 

اتاق رو ترک کرد و  بشیاز دستاش داخل ج یکیشتم مکث کرد و با گذا یکم ارباب

 شد! ختهیکنار در اتاق ر یکه گچ ها یمحکم در اتاق رو بست طور
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  میدیتخت دراز کش یلباسام رو ضیفرستمو بعداز تعو  رون یحبش شده ام رو ب نفس

 و چشم درد یکه از حجم خستگ دینکش یو طول

 خواب رفتم.  به

 

 بود!!!  دهیصبح خواب۸بار تا  نی بود، واسه اول دهیکه بلند شدم مامان هنوز خواب صبح

 باشه.  شبید یکارها یخستگ  تونستیفقط م لشیدل

 ه باشن!شدن داریخدا کنه خان و ارباب ب ن،ییو رفتم پا دمیپوش لباس

 همه خوابن!  دادینشون م نیغرق سکوت بود و ا خونه

 همه خوابالو شده بودن  امروز

 رفت یور م نش یبابا داشت با ماش دم،یکش اطیتو ح یسرک

 بابا  شیپ اطیتو ح رفتم

 . ریسالم بابا! صبح بخ_

 ؟ یسالم دخترکم چطور_

 . دمتون یخونه؟ من اصال ند دیاومد یک شبید ؟یخوبم...شما خوب_

 موندم.  رون یب  روقتیتا د نیهم یکار داشتم برا  ست،ی...بدنیه_
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 ارهیم  یضیهم مر یبابا، کم خواب   یانقدر خودتو خسته کن ستیآها...حاال الزم ن_

 خدانکرده! 

 

 گفت:  دویخند بابا

 شده؟  داریقربون دختر خوشگلم...چشم بابا، مامانت ب یاله_

 نه هنوز خوابه!_

 گفت:  بابامتعجب

 خوابه؟ _

 د. خسته بو آره، خب_

 نشدن. داریارباب جان ب خب، پس برو صبحانه رو حاضر کن تا خان و یلیخ_

 چشم. _

 

و گذاشتم و مشغول آماده کردن صبحونه   یبابا جدا شدم وارد خونه شدم، کتر از

که  یمحل یتازه یو برش کردن نون ها زیم یو مربا رو ریشدم، بعد از گذاشتن پن

گرفته بود، آب هم   ریابا از ننه ماه منحتم داشتم بشده بود و  دهیچ یدستمال پ یال

 رو دم کردم و  ییمد؛ چاجوش او
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 دستمال گذاشتم تا خوب دم بکشه.  یقور  یرو

 

 ! گشتیم یزی مبل نشسته و دنبال چ یکه رو دمیموقع بود که خان رو د همون 

 سمتشو گفتم:  رفتم

 . ری سالم خان، صبحتون بخ_

 بود گفت:  یز یو دنبال چ چرخوندیشم مهمونطور که داشت چ  یبعداز مکث خان 

 دختر؟  یدیمن رو ند  یگوش نیسالم دخترجان، طناز تو ا_

 . کنمیم داشی براتون پ رمی! اما االن مدمینه ند تونو؟یگوش_

 گذاشتم.  ییجا یآره برو حتما تو اتاق_

 چشم. _

گشتم، تا باالخره  شیدنبال گوش شیاتاق خان و بعداز صاف کردن روتخت  یتو رفتم

 امش!  افتهیکتاب هاش  یال زیم یرو

 

  دهیگرد کردم و خواستم برم سمت در که ارباب وارد اتاق شدو در و بست، ترس عقب

 قدم رفتم عقب.  هی ینیبا ه

 شد...  رهیاش رو به در دادو سرشو چسبوند به در اتاق و بهم خ هیتک ارباب
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 لب زدم: 

 شده؟  یزیچ_

 . نییسرم انداختم پا دمویگز نمویینگفت و سرشو کج کرد، لب پا یزیچ ارباب

 دستش و سرمو اورد باال...  یبه سمتم قدم برداشت، چونه امو گرفت تو ارباب

 بود.  یا  گهید هیکرد، اما من نگاهم جا نگاهم

  یکه از درد صورتم جمع شد، اما اعتراض یدستش فشار داد طور یامو تو چونه

 نکردم. 

 

 فت: شده اش گو قفل  فیرد یدندون ها نیاز ب ارباب

  یکه نتون کنمیات م  هیتنب یجور نم،یحرکتا رو بب نی...ازت اگهید باریفقط  گه،ید اربی_

 ! یروپاهات واس

 

   ؟یادبیب ایکرده بودم  یاحترام  یکرده بودم؟ ب کاریمن چ مگه

  وردیچونه ام م یکه ارباب رو یبا اون فشار تونستمیحرف بزنم، اگرم م تونستمینم

 قدرت حرف زدن نداشتم. 
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 کردو گفت:  شتریدستشو ب ارفش

 نکنه ال...  ؟یزن یچرا حرف نم_

  دونمیچونه ام بودو با درد نگاهش کردم، نم یدست ارباب که رو یگذاشتم رو دستمو

چونه ام برداشت،   یکه چشماش حالت ناراحت شدو دستشو از رو دیتو نگاهم د یچ

 اخماش توهم رفت و گفت:  یدوباره عصب

 کنم یعوضت م یز که جورواسه من عوض نشو طناواسه من عوض نشو... ن،یبب_

 ! یبش مون یاز کرده ات پش که

 

 امو گفت:   نهیاشاره اشو محکم زد به تخته س انگشت

 ... نویبفهم!..بفهم ا_

 

 و من شوک زده و متعجب سرجام خشکم زد؛  رون ی از اتاق رفت ب ارباب

همه   نیا  قیکرده بودم که شده بودم ال کاریکرد؟ مگه من چ ینطور یارباب ا چرا

 ارباب؟  یها یو تند دیتهد

  یچونه ام برداشتم، جا یدستمو از رو  نهییچونه ام رفتم سمت آ یگذاشتم رو دستمو

 چونه ام بود و قرمز شده بود  یارباب رو  یانگشت ها
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 د، یچشمم چک یاز گوشه   یاشک  قطره

 ارباب به درد اومد...   یمتیهمه نامال نی از ا قلبم

 

شده  یارباب از کدوم کار من انقدر عصب دونستمیکه نم نذاشت حرف بزنم، من یحت

 ؟یچ زدیاگه باز ناخواسته همون کار ازم سر م

 .رون یخراب رفتم از اتاق ب یبافکر ناراحت

 

و  دمیصبحانه رو چ زیتشکر بهم زد، م یبرا  یرو دادم به خان و اون لبخند گرم یگوش

 صبحانه صدا زدم.  یخان رو برا

 

 دمیرو برداشتم و فنجون خان رو کش ییچا ز،یم یستن رو خان، هم ارباب نش هم

  زم،یرو بر ییجلوتر تا چا

 !یطرف ارباب هنوز اخماش توهم بود و عصب رفتم

 گفت:  یو خشک  یواسش که با لحن جد زمیبر ییچا خواستم

 . خوامینم_

 زدم:  لب

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

267 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 بله ارباب. _

 

  یز یردن چخو به یلیآشپزخونه و صبحانه پدر و بهش دادم، خودم که م یتو رفتم

 نداشتم، اشتهام کور شده بود!

خان گفت که کارم تموم شد  ،یی رایصبحونه رفتم داخل پذ زیجمع کردن م یبرا یوقت

 منم اطاعت کردم.  ارمیقرصاشو ب

 حاضر شده روبه خان گفت:  ارباب

 پدر، خدافظ.  من رفتم_

 ن؟ یراد ن،یعااا راد_

 عقب گرد کرد و روبه خان گفت:  ارباب

 بله پدر؟ _

 بزارم؟   یفرداشب قرار خواستگار یبرا _

 به همراه همون اخم وحشتناکش بهم انداختو گفت:  ینگاه  مین ارباب

 پدر!  میکنیصحبت م ام،یم_

 

 ... رون یبه خان نداد و از خونه رفت ب یحرف یاجازه  ارباب
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 امروز ارباب چش شده بود؟ هووف! 

...ارباب قرار  تونستمیمکه باهاش گرم باشم!؟ نه من ن خواستیازمن؟ م  خواستیم یچ

 !دونستم یحد خودم رو م دیومن با رهیبود زن بگ

 .شهی اخالقشم خوب م  نیازدواج کنه حتما ا یوقت

 ! شهی...خوب مهه

 

 خونه بامن!  یبه مامان گفتم، استراحت کنه و کارا امروز

 درست کنم.  یگرفتم ماه میشام تصم یرو درست کردم و برا ناهار

 

مختلف گذاشتم تا مزه دار   یها هیو ادوا  مویهارو تو آبل یهما م،یرو که خورد ناهار

 بشن!

 درست کنم،  یواسه شام ماه خواستمیم

و  رمیبگ ادیرو  دیجد یبودم، تا دستور پخت ماه یمشغول خوندن کتاب آشپز خودمم

 درست کنم!  هیبق لیبتونم باب م
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ت کردم سمت  آشپزخانه بلند شدم و حرک یهای صندل یبه صدا درومد، از رو فون یآ

 فون؛یآ

 شد! ان ینما یریتصو فون یآ یصفحه  یفرهاد رو یچهره 

و  کردیتماشا م ون یزیو تلو خوردیخان که داشت دمنوششو م شیو زدم ورفتم پ در

 گفتم:

 خان، آقا فرهاد اومدن. _

 

 و بالبخند گفت:  زی م یفنجون رو گذاشت رو خان 

 کن.  شییراهنما_

 چشم. _

 

در صحبتاشون  یمتعجب از ال  زنه،یا فرهاد حرف مداره ببابا  دمیسمت در که د رفتم

 :دمیرو شن

 ؛ یس خورد به خم دونمینادر، م نیبب_

 هنوز سرقولم هستم مرد...عاقل باش! من

 کدوم حرف؟ _
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 فراموش کارتم کرده! یپول  یب ،ی نیبیم_

 

به   یاصال چطور   ؟یچ یعنیمن به خِمِس خورده بود؟  یبابا  گفت،یداشتن م یچ

 رفتار کنه؟ ینطوریمرد زحمت کشِ مظلومه ا هیبا پدر من که  دادیمخودش اجازه 

  نیهم خواستیچشمام رو گرفته بود و دلم م یدستام مشت شدو خون جلو ناخوداگاه

 کنم.  ادهیفرهاد پ زیه یچشما ریمشتِ گره خوردمو ز نیاالن برم و هم

 

 دم!ن متوجه نشاز حرفاشو  یچیکه اصال ه دمیجنگیداشتم تو ذهنم با فرهاد م انقدر

در باز شدو فرهاد  از کارم، از در فاصله گرفتم و رفتم عقب که همون موقع کالفه

 اومد داخل خونه.  ییتنها

 

 گفتم:  رلبیهمراه با خشم بهش انداختم و ز ینگاه مین

 سالم!_

مدل پاره پاره   نیشلوارِ ج بیکه تازه نگاهش به من خورد دست انداخت تو ج فرهاد

 گفت:  دوز یشخندیاش و ن

 تو؟  یبه! سالم طناز خانم، خوب _
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 به آشپزخونه رفتم  عیگفتم و سر یممنون رلبیسمتم که ز ومدی م داشت

خان و مشغول صحبت کردن باخان شده  شیرفت پ ومد،ی هم که از صداش م فرهاد

 بود... 

 بردن رو بکشه! ییمامانم خونه نبود، که ازش بخوام زحمت چا یحت

 ندم تا دم بکشه. ومنتظر مو دم کردم  ییاجبار، چا به

 

مرد  نی که طناز از ا گفتیم یحس هیکن،  یاز فرهاد دور گفتیاگه ارباب هم نم یحت

 دور بمون! 

 ... ییرایرو برداشتم و رفتم تو پذ ینی تو فنجون، س ختمیهارو ر ییچا

از   یحت  تیترب یمبل، ب یپاش و خودشو لم داده بود رو  یپاشو انداخت بود رو  فرهاد

 ادابانه نشسته!  یجلوش ب  ینطوریا کشهیخجالت نمخان هم 

 و گرفتم سمت خان و بعدش فرهاد، ر ییچا

صاف نشست، ظرف شکالت و قندون رو  یرو برداشت و کم ییبا مکث چا اونم

 گفت:  زدیخنده توش موج م یکه رگه ها ییکه فرهاد با صدا زیم یگذاشتم رو

 ن ؟جو ییها دامرغ  یبره قاط خوادیم  نمیخب پس، راد_
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 تکون دادو گفت:  یسر دویخند خان 

 پسر! م یباال بزن نیآست دیکم کم واسه توهم با گهید_

 خاص گفت:  یبهم نگاه کردو با لحن  فرهاد

 چرا که نه!!  _

 

 ازشون دور شدم و برگشتم تو آشپزخونه.  ید یگفتن ببخش با

 

درست عصر بود که، مامان هم از خونه خاله اومد، شامم رو شروع کردم به ۶ ساعت

 کردن،

 فرهاد انقدر مونده بود.  بود  بیعج

 

 که فرهاد بلند شدو گفت:  ارمیرو ب میکتاب آشپز یخور زناهاریم یتا از رو رفتم

 من برم...  ،ییدا گهیخب د_

 کجا پسرم؟ بمون واسه شام_

 دارم ادیکار ز_
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 کاراتو بزار کنار، شام رو با ما باش. باریحاال _

 

و با فرهاد  ادیب  یبودم، که وقتندن، ومن نگران ارباب فرهاد قبول کرد به مو خالصه

 ! دهیاز خودش نشون م یروبه رو بشه، چه واکنش

 نم، یشام رو بچ زیگرفتم م میبود که تصم می ون۷ ساعت

 بودم که ارباب هم وارد خونه شد زیم یبشقاب ها رو دن یچ مشغول

 م. و قورت دادآب دهنم ر یام حبس شده و به سخت  نهیلحظه نفسم تو س هی واسه

 

 من گفتم:رفتم سمتش و با مِن ،ی جاکفش یرو گذاشت رو فشیک ارباب

 . دیسَ..سال..ام، خس...ته نباش_

تکون داد و کتش رو  یکرد سر زیبهم انداختو چشماش رو ر یقیحرف نگاه دق یب

 نحس فرهاد هم اومد:  یون موقع صدادرود و گرفت سمتم، کتشو گرفتم که هم

 

 !نیکنه، ارباب راد دتیکاراتو خانم جد نیبهتره ا گهید_

 کارا رو زن آدم کنه، لذت بخش تره هوم؟  نیا
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صورت ارباب نشست، قدم   یرو ضیغل ینگاه متعجبشو به فرهاد انداخت، اخم ارباب

 دهنم  یبرداشت سمت فرهاد و من از ترس دستمو گذاشتم جلو

 فرهاد وگفت:  نهیدستشو زد به تخته س ارباب

 حر...  نمینَب_

 

بود  ومدهینجات اومد! چون اگه خان ن یموقع خان اومد و بهتره بگم فرشته  همون 

 .ومدی م شیپ  یلفظ  یریارباب با فرهاد درگ نیحتما ب

 

 گفت: خان 

 پسرم.   یخسته نباش ن،یسالم راد_

 

 فرهاد گرفت و روبه خان آروم گفت:  یبارشو از رو دینگاه تهد ارباب

 سالم پدر. _

 

 که به فرهاد زد ازش دور شد و حرکت کردم سمت پله ها...  یمحکم یبا تنه ارباب

 . دهیالعمل رو نشون معکس نیهم نهیارباب فرهاد رو بب یوقت دونستمیم
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شدنش، حرص خوردنش،   یچرا نگران عصبان ؟ینگران ارباب یچ یطناز تو برا  اصال

   ؟یناراحت بودنش 

که   یبده و نظر داشتن به مرد  لیخانواده تشک خوادیم گهینداره! اون د یبا تو نسبت اون 

 !هیشرفی همسر داره ته ب 

...دائما گرفتیآروم نم چجورهی! هگرفتیقلب؟ آروم نم نیکرد با ا شدیم کاریچ اما

 ارباب بودم؛  تابی ب

 نبوده که ناخوداگاه ذهنم و روحم سمتش پر نکشه.  یساعت یحت

  شهیواسه هم شدی من بردمش،یم نیاز ب دیبا کردم،یرو محارش م یحس لعنت نیا دیبا

 کرد! یزندگ ینطور یا

 !دیبا شدمیعوض م دیبا

جمع شدن، و خان گفت  زیارباب هم دور م یشام، حت یشد همه برا  دهیشام که چ زیم

 ... میخورکه ماهم شام رو با اونا ب

از گلوم   یزی فرهاد، چ  زیه یو با وجود ارباب و اون پسره  دمیکشیچرا خجالت م دروغ

 ! رفتینم نییپا
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و ارباب هم روبروش، من کنار مامان نشسته بودم وفرهاد هم   زینشست سر م ن خا

 روبروم!

 شد! امی نیشبیاما انگار برعکس پ  نه،یشیم یاون صندل یبابا رو کردمیم فکر

 

 مامان که دم گوشم گفت:  یصدا با

 ؟ یکشیچرا غذا نم_

  پلوی سبز واسه خودم کیکوچ یلیخ ری کف گ هیتکون دادم و  یخودم اومدم و سر  به

 ! ختمیر

 بود.  یادیکرده بودم هم ز ریغذاهم واسه من که محضور گ ذرهی همون 

 بشاقابم.  یخودم گذاشتم تو یهم برا کیکوچ یماه کهیت هی

خودم   یرو  تونستمیم یفرهاد رو به خوب  یمخف یوردم، نگاه هاقاشق خ  هیزحمت  به

 لبشو پاک کردو گفت:  یحس کنم، فرهاد گوشه  

 بود که خوردم! ییغذا نی بهتر_

 خانم کوچولو!  یرو خوب بلد باش یانقدر آشپز  دونستمینم
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جمع مخصوصا خانواده ام به وضوح آب شدن خودم و  یلفظ خانم کوچولو اونم جلو  از

 بدم. صی تشخ تونستمیسرخ شدن گونه هام رو م

لبش شدُ  یگوشه  دن ییبشقاب و مشغول جو یقاشق و چنگالشو پرت کرد تو  ارباب

 ... گهیطرف د روش کرد

 

 گفت: خان 

 بود! نجاینوش جانت پسرم، کاش مادرتم ا_

 زدو گفت:  یپوزخند  ارباب

 .شدیم لیمزخرف امشب تکم یآره مهمون_

 انداخت باال و روبه ارباب گفت:  ییابرو خان 

 جان چ...  نیراد_

 گفت:  دویخند فرهاد

 . میدار یما باهم شوخ ییدا الیخیب_

 ن؟ ینه ارباب راد مگه

کنه ارباب   یدرون خودش رو خال یکه عقده کردیخطاب م ینطوریو، ارباب رقست ا از

 فرهاد نگاه کرد و با تنفر گفت:  یبه چهره 
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 ندارم مردک! یشوخ چیمن با تو ه_

 

  کردویم یدست شیبزنه فرهاد پ یحرف  خواستیتا م شدی که هرلحظه متعجب تر م خان 

 . کردیم یشونیخودش و ارباب رو الپ نیبد ب یرابطه   ییجورای

 

بود و اما بامن آروم  یوحش  تا به سگ نگهبان عمارت غذا بدم، سگ اطیتو ح رفتم

 غذا دادن هام بهش باشه! نی هم لشیتنها دل  تونستیبود! وم

قالده اشو پاره کنه   خواستیم دیدیرو م  گهیمقابل ارباب رام بود، وگرنه هرکسِ د فقط

 و حمله ور بشه به سمت آدما!

 

برش گوشت ها اورده بودم، شستم و خواستم عقب گرد  یکه برا  ییدستمو و چاقو 

ارباب باشه لبخند   نکهیو از فکر ا دمییدور کمرم حلقه شد، لب گز  یدست هویکنم که، 

 فرهاد کنارمه. دمیلبام نشست، با همون لبخند برگشتم که د یرو  یمحو

 داد.  یظ یلبم پاک شدو جاشو به اخم غل یاز رو  لبخند

 توهم گفتم:  یو با همون اخما قبع دمیکش خودمو

 د؟ ییخوای م یزیچ_
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رو برداشت و مشغول پاک کردن چاقو با دستمالش  ینیبزرگ داخل س  یچاقو فرهاد

 گفت:  شخندیشدو با ن

شک   خواسته؟یتو رو فقط واسه استفاده اش م نیراد یدید ؟یدیحاال به حرفم رس_

آدم سود جوهستش  هیاون کرده!  نکارو یکه باهاش ا یستین  یدختر نینکن تو اول 

 طناز.

 

 خَش دار شده بود گفتم:  تیکه از شدت عصبان ییم و با صدادستامو مشت کرد یعصب

 

که   یاون ؟هان؟یزنیحرف م ینطور یارباب ا یدرباره  ی...به چه جرعتیتو به چه جرعت _

رو  هی بق یخوا ی و م ینیبیکه همه رو باچشم بد م یی...توییتو ضهیآدم مر هیسودجوِ و 

 . ینراب کخ

 . اااادیبه من دست نزن...ازت بدم م گهید

 

 قدم اومد جلو...   هیو دیازطرف من نداشت، خند یحرف  نیکه انتظار همچ فرهاد

 زدو گفت:  یپوزخند
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 ها؟ یکرد یعشق م زد،یحتما االن اون بهت دست م_

و عمارتم ت نیکلفت باهات رفتار کنه، چه بسا از ا هی نیازدواج که کرد، ع بندمیشرط م 

 طناز! رون یاتو بندازه ب  خانواده

 

! خون بود که دیساعدشو دستشو باهمون چاقو بر یزدو چاقو رو گذاشت رو یپوزخند

و   دمیکش یبلند  نیاز ترس ه شد،ی م یشده اش جار دهیشکاف دستِ بر نیاز ب

 که کرد جمع شد. یصورتم از کار

اونم بدون   د،یشو بربود! اون دست خود یمرد روان نیدهنم...ا یگذاشتم جلو دستمو

 !زنهیسر م وانهید هیکار فقط از  نیا ل،یدل

 

شدش که  دهیدست بر یرو دیانگشتشو کش  ن،یزم یچاقو رو پرت کرد رو  فرهاد

  میشونیپ یرو  دیکشیم یکه ضبدر یدرحال شویانگشت خون  ومد،یداشت ازش خون م

 گفت: 

 . نیباشامضاش! به پدرتم گفتم، بهتره عاقل   نمینشون، ا  نیخط ا نیا_

 

 گفتم:  یگرفته ا یبُهت زده ام زد و خواست بره که با صدا یافه یبه ق یپوزخند
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  یکه کس یهست  وانهیمطمئن باش تو انقدر پست و د ست،ین یآدم نی ارباب همچ_

 ! شهیتو نم هیشب

 . یروان  خورهیازت بهم م حالم

 

 کردم بهشو خواستم به سمت خونه برم که مچ دستمو محکم گرفت و  پشت

 ته باغ.  بردیو م دیکشیمردونه اش بود منو م یدستا  یکه مچ دستم تو یورطنیهم

 

 دستشو گفتم:  یگذاشتم رو دستمو

 ولم کن....ولم کن فرهاد...دستم شکست. _

 کن. ولمممم

 

و بازومو گرفت و هلم داد عقب، که   ستادی پشت درختچه ها ا  م،یدیته باغ که رس به

 برخورد.  واریکمرم باشدت به د

 جمع شدم و گفتم:ورتمو درد ص از

 ازجونم؟ گورتو گم کن...  یخوایم یچ_
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و از دردِ گلوم اشکم درومده بود،   شدیرو گرفت و فشار داد، نفسم داشت قطع م  گلوم

 . کردیلباش به لبام برخورد م زدیحرف م یتکه وق یصورتم اورد طور  کیصورتشو نزد

صورتم انداخت، دستشو   یاجزا که به تمام یلبشو داد باال وبعداز نگاه طوالن  ی گوشه

 گلوم برداشت گفت:  یاز رو

به پات، از پول گرفته    زمیریم یبخوا یسمت من، من هرچ  یا یب یتونیطناز، تو م نیبب_

 !یسال ها حسرتش رو خورد نیکه تو ا یزیتا هرچ

 ی زَجرِش بد یتونیم ،یر یانتقام بگ نی راحت از راد یلیخ یتونیکار م نیبا ا یطرف از

 هوم؟ 

 

رومه؛ از   یجلو  یواقع طان یلحظه حس کردم ش هیکه  یبود طور   یطانیش نشلح

 ترس آب دهنمو قورت دادمو گفتم: 

 

 برم تروخدا برو کنار. خوامین...نه برو اونور...برو کنار م_

 

 لبامو گفت:  یرو دیشد و دستشو کش زیر چشماش

 به نفع خودته. ا،یمن دوست دارم طناز! با من راه ب_
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 شد و با التماس گفتم: یشکام جارشکست و ا بغضم

 خوام ینم  یچی ...هخوامی تروخدا بزار برم، من...من نم_

 .. کنمیبزار برم.خواهش م فقط

 

 و گفت:  دیصورتم غر یتو

 . نمیزررر نزن بب_

 

 .دمیلرزیم دیهم فشردم، داشتم مثل ب یترس چشمامو رو از

 گونه ام و گفت:  یرو دیکش دستشو

 . خوامی نکن معذرت م هی نکن...گر  هیباشه...باشه گر_

 

 و از ترس به سکسکه افتاده بودم.  ومدیام بند نم هیگر

 دستش فشرد و گفت:  یهامو تو  نهی وس دی تنه ام کشبه باال یدست

 هان؟ ریخفه خون بگ گمیمگه نم_
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 کردو گفت:  شتریهام ب نهی س یدستشو رو فشار

 و...  کنمیلختت م نجایهم یاگه ساکت نش _

 

زدو با  یدهنمو سرمو تند تند تکون دادم پوزخند یذاشتم رودستمو محکم گ دوتا

 تکون دادن سرش گفت: 

 خوبه...ساکت! _

شونه ام،   یشکمم خودشو خم کرد طرفمو چونه اشو گذاشت رو  ینشست رو دستش

 گفت:  یخشدار ی تر با صدا  نییپا بردیکه دستشو م ینطوریهم

  شمیته که مجبور ماونوق  بشم و یپسربد شمیمنم مجبور م ،ی نباش یاگه دختر خوب_

 باهت بکنم و تو...  یوحشتناک یهایباز

 

 . شدیتر م کیو هرلحظه صداش نزد  زدیمامان اومد که داشت اسممو صدا م یصدا

  یعقب و ال  دیکه خودشو کش شدیم کیتنه ام نزد  نییفرهاد داشت به قسمت پا دست

 گفت:  شوینی ب یکرد، دستشو گذاشت رو یدرختچه ها خودشو مخف

 ... ادیبدو برو...صداتم در ن ،ی بگ یاالن و به کس یبه حالت اگه اتفاقا و حرفا  یوا_
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تکون دادم، با پشت دست اشکامو   یامو با ترس سر نهیتخته س یگذاشتم رو دستمو

 و خودمو به مامان رسوندم  رون یپاک کردمو از پشت درختچه ها اومدم ب

 مامان گفت: که

 ؟ یطناز؟ دختر معلوم هست کجا رفت_

 حرف بزن دختر. ده؟یچرا قرمزه؟ رنگت چرا پر تیشونیپ

 بود وگفتم:   میشونی پ یمامان که رو یدستا یگذاشتم رو دستمو

 داخل...  میخوبم...بر وار،ید یخورد به لبه  میشونیمامان، پ ستین میزیمن چ_

 .. ینم_

 داخل.  میمامان تروخدا بر_

 م، یوارد خونه که شد

 شدم؛ سیوارد سرو  و سرعت خودمو رسوند داخل اتاق به

واسه خودم   نکهیاز ا شتری انجام بده، ب  یداشتم که فرهاد کار احمقانه ا نویوحشت ا 

 . نن ینگران باشم، واسه خانواده ام نگران بودم دوست نداشتم اونا عذاب بب

 

خوردنِ ارباب   نیچرا انقدر دوست داشت زم ومد؟یمرد چرا انقدر از ارباب بدش م نیا

 ! نهیرو بب
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و اعتبارش غبطه   تیبه موقع  کرد،یم  یحدس زد! فرهاد به ارباب حسود شدیم البته

 !خوردیم

 

 !ومدیبرم یز یبود، و ازش هرچ یروان ضهیمر هی فرهاد

 

 و شستم،  میشونیصورتم و پ یرو ختمیمشت آب ر چند

 شد.  یکمم جاراش یو چشمه  دیبخوام چونه ام لرز نکهیا یحرفاش ب یادآوری با

  ون یمعلوم نبود اون ح دیرسیم رتریلحظه د کیکرد، اگه مامان  دیمنو تهد یعوض اون 

 ! وردیسرم م ییچه بال

کتکش زد و از عمارت  یشده کل کیفرهاد به من نزد دید یبار ارباب وقت نیآخر ادمهی

 . اما حاال نبود... رون یانداختش ب

 گذشت؟ یاز کنارمون م  تی اهم یاگرم بود ب دمیشا

 هیتفاوت یکه ب یاون روز ادیرگ هم بدتر بود؛ ن رام از مارباب ب یتفاوت ینه!..ب یوا

 ! نمیارباب رو بب

 گلوم بود.  یرو فشیکث یانگشتا   یاز سرم درودم، هنوز جا مویروسر

 به من دست زده بود!  طان ی گرفتم برم حموم و تنم بشورم، اون ش میتصم
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هامم   هیگرا دستام خودمو بغل گرفتم، هنوز بدنم لرز داشت و آب گرم و ب ریز رفتم

 نداشت.  یتموم

 ... یحسرت، ناراحت  ،ییتو وجودم رخنه کرده بود، تنها یبد یها حس

   شد؟یداشت عوض م یهمه چ چرا

فکر ارباب رو از سرم   تونستمیم یعنیرو تحمل کنم،  تیوضع  نیا تونستمینم گهید

 ببرم، فراموشش کنم؟ ادشیاز   شهیم یعنی رون؟یبندازم ب

 

 ست؟ یعشق ن یدادن به معن تی اهم  یعنی داد،یم تی هما  یلیارباب بهم خ ادمهی

 باشه... دمیشا

 نه! دمیشا

 اومده بود!   شیکه پ یاوضاع مزخزف  نیهم از ا یزندگ نیبودم، هم از ا خسته

بهش اضافه شد؛ من   دهاشمیهام کم نبود، کار امشب فرهاد و تهد یدلمشغول خودم

 بدشانس بودم.  یلیخ

خونه   میبرگرد  گفتمیبه بابا م دیبا م،یعمارت بر نیهرچه زودتر از ا  خواستیدلم م 

هامم تنگ   یتنگ شده بود، دلم واسه بچگ کمون یکوچ یامون، دلم واسه همون خونه  
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ام تازه   هیروح شدیاونجا وباعث م رفتمی م شهیهم که یواسه اون برکه ا  یشده بود، حت 

 بشه! 

 

 ... میرب نجایعمارت ما از ا نیبود قبل از اومدن روژا به ا بهتر

و   نمی بب کیارباب رو از نزد تونمیمثل قبل نم گهید نکهیناراحت نبودم، از ا ازرفتنمون 

 صداش رو بشنم ناراحت بودم. 

 

کارو نکنم   نیارباب ازدواج کرد فراموشش کنم، اگه ا  یوقت دم،یبه خودم قول م اما

   کرد،یول نم بانمویعذاب وجدان گر

دختر   هیبه  لیبود که تبد نیاما بهتر ازا شدیکارم م هیهروز گر شکست،ی دلم م دونمیم

 بد بشم! 

 

 ... شه یدرست م یمدرسه ها باز بشن کم کم همه چ یوقت

 ..!ارمیره، اگه بتونم دووم ب ب  شیخوب پ یاگه درست بشه! اگه همه چ البته
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لباسام مشغول شونه کردن موهام شدم که  دن یبعدازپوش  رون،یحموم اومدم ب از

 د اتاق شدن.مامان و باباهم وار

 بود االن موضوع رفتنمون رو با، بابا مطرح کنم... بهتر

 کاناپه و کنار بابا نشستم. ی باز گذاشتم تا خشک بشن و رفتم رو موهامو

 و گفت:  دیسرم کش یرو یدست بابا

 باباجون؟  شهیشروع م یمدرسه ها ک_

 . گهیکمتر از دوماه د_

 تکون دادو گفت:  یسر بابا

کنم،   دایوقت پ مهیقراره برم شهر کار ن ارمت،یو م برمتیخودم م اهم، خوبه...هر روز_

 . م یرسیدوتامونم به کارامون م ینطور یا

 زدمو گفتم:  یلبخند 

 بگم؟  یزیچ هی  شهیممنون بابا، م_

 ؟آره بگو _

 خونمون؟  می برگرد شهیبابام_

ومن   نییلبش محو شد و سرشو انداخت پا  یمکث کرد کم کم لبخند از رو یکم بابا

 و متعجب گفتم:  طاقتی ب
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 زدم؟  یبابا؟ من...من حرف بد_

 گفت:  دویکش یقیعم نفس

 اجاره کنم! دیخونه جد هیتا من بتونم   م،یبر ییجا میتون ینه دخترم،نه...اما ما فعال نم_

 

 لب زدم:  متعجب

 خودمون...؟  یخونه  یعنی_

اتم  مشکل بزرگ شدم، شرمنده  هیمدت دچار  نیمجبور شدم بفروشمش طناز، من ا_

 دخترم.

 م،یکنی...خب ما دوباره تالش مکه افتاده...خب  هیاتفاق  ،یشرمنده باش دینه بابا، تو نبا_

 !میرو درست کن یمثل اول همه چ

 

 زدو گفت:  یلبخند تلخ بابا

 ... کنهیفرق م بارن یا_

 گفت:  دویموهام کش یرو یدست

 بزرگ تره! یلیبابات مشکلش خ ینسر یا_
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 کردو گفت:  یدست شیبزنم که مامان پ یفلب باز کنم حر   خواستم

 پاشه. دیپدرت خسته اس، صبح زود با م،یبخواب یایطناز بهتره ب_

 لب زدم :   ناراحت

 چشم. _

  یپدر رفتم رو  یگونه  دن یخودم و کنترل کردم و با بوس دیچونه ام لرز یناراحت از

 تخت. 

 . نمیبب مویپدرم، قهرمان زندگ یدوست نداشتم ناراحت  چوقتیه

 پدر بنشونم.   یلبا یدوباره لبخند رو  تونستمیکنم...کاش م یکاری تونستمیم کاش

و حل مشکالتش  اشیکه جبران ناراحت ومدی از دست من برم یچه کار ؟یچطور اما

 باشه؟

 ! دیگنجیاز صبح خان خوشحال بود و تو پوست خودش نم

سش ازدواج کنه، زنش ارباب وا خواستیروستا م نیداشت تک پسرش، ارباب ا حقم

 !گهید ی و خواستن قشنگ  یاتفاقا یوکل ارهیوارث ب هی

 

کوه و از ته دل   یباال  رفتمیم یخان بودم از خوشحال یبهتر، منم جا نیازا یچ گهید

 !زدمیداد م
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 گرفته بود عمارت بمونه.  میپنجشنبه بود و ارباب تصم امروز

 گفتم: به سرعت خودمو بهشون رسوندم و  زدیخان که اسمم رو صدا م یصدا با

 خان؟ دیداشت یامر _

 .اریو دفترچه تلفن منو از داخل کشو ب یگوشدخترجان، _

 تلفن رو برداشتم  زیم یگفتم و رفتم ازداخل کشو دفترچه تلفن و از رو یچشم

 دادم به خان. و

  یب  یعنی نیا داد،یمبل و پاهاش رو تکون م ینشسته بود رو نهیدست به س ارباب

 حوصله اس و کالفه! 

 

که هنوز توهمون ژست،   فتادینگاهم به ارباب م یبودم و هرزگاه یر یگردگ مشغول

 به جلوش بود..!  رهینگاهش بااخم خ

 خان چشم از ارباب برداشتم   یصدا با

 ناخواسته به حرفاشون گوش دادم.  و

 

 روبه ارباب کرد و گفت:  یبا خوشحال خان 
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 رو گذاشتم.  یامشب هم قراره خواستگار ن،یخب راد_

 و شلوار... کت  یبرکه  بهتره

 

 اشو از مبل گرفت و گفت:  کهیت ارباب

 کت و شلواره پدر.  ادهیکه تو کمدم ز یزی چ ست،یالزم ن_

 هم خوبه!  یلیامم خ_

 روکرد بهمو گفت:  خان 

 طناز؟_

 

 جلوتر و گفتم:  رفتم

 بله خان؟ _

  یکه همه چ خوامیو قشنگ اتو بزن...م  ریکه ارباب مد نظرشه رو ازش بگ یبرو لباس_

 باشه! یعال

 چشم. _
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  یبهم انداختو بلند شدو رفت سمت پله ها و باسرعت پله ها رو ط ینگاه  مین ارباب

 کرد و من هنوز وسط پله ها بودم. 

 

 یلیو خلق نداره، وسا هیاالن که ارباب عصب کردمیسمت کمدش ومن دعا دعا م رفت

 . نهیبود و گذاشته بودم تو کمدش رو نب  دهیکه برام خر

 ... نهینب االن  حداقل

دلم طاقت   تونستمیاما نم داشتم،یاز ارباب نگه م یادگاریبه من بود که همشونو  اگه

 نداشت که بخوام هرروز خاطرات ارباب رو دوره کنه. نویا

 ... شدمیم ونهیحتم داشتم د چون 

 

بود   زون یآو یرنگشو که به جالباس دیسف رهنی رهنگشو به همراه پ یمشک  وشلوارکت

 : گرفت سمتمو گفت

 . ریبگ_

 

که محکم لباسو گرفت و اجازه   رمیبردم جلو و خواستم لباسو از دست ارباب بگ دستمو

 زانوهاش خم شد و بازوهامو گرفت، نگاهم کردو گفت:  یبهم نداد، ارباب رو یحرکت
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 طناز، من آدمِ...خب...هووف  نیبب_

اده گرِ  موجود سوء استف هیخودت از من  شیتو االن پ دونمیم. ستمین یآدم بد من

 !یاختنامرد س

چند روزه   نیا  یهمه چ دونمیم ن یدارم طناز، بب لیاشتباه نکن...من واسه کارم دل اما

 بدون که من...   نویعوض شده اما ا

 ....من دو... من

 

  نیا د،یکش یقیموهاش و نفس عم یبرد ال  یپاش بلند شد، دست یکالفه از رو ارباب

 اس.از حد کالفه  شیکه ارباب ب دادینشون م

 

 ! رفتیبراش لو م شتریحال زارِ خودم ب زدمیکه م یهرحرف گفتم؟یم دیبا یچ

 در کنترلش داشتم تا نلرزه گفتم: یکه سع ییتر کردمو باصدا لب

 . دیستی ن ینه...ارباب...شما آدم بد_

 

 انگار من بدم؟ ،ی کنیرفتار م یپس چرا طور_

 رباب. رو نکردم ا ی...کاریکار نیهمچ  چوقتینه...من...من...ه_
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 لباسو به دستم سپردو گفت:  ستادیمقابلم ا ارباب

 !ست ین چکسی ...به نفع هستیشم، چون به نفعت ن ینکن عصب  یکار هیفقط _

 گفتم.  رلبیهمراه با ترس ز "یچشم"زدمو  یپلک دهیترس

 از حرف و فکر تنها گذاشت.  ییایو منو با دن رون ی از اتاق رفت ب ارباب

 

نسبت   یرفتار گرم ایمثال هرروز برم به اتاقش؟  ست؟خوایارباب ازم م یرفتار چه

 کرد؟ یزن نداشتشو پر م یجا دیبا دمیشا ایبهش انجام بدم؟ 

 بود!! مسخره

 

  تونستمیم ین چطور عمارت، م نیتو ا ومدی که درست نبود! اگه روژا م ینطوریا خب

 ! خوادیباشم که ارباب م یکس

رو   خوادیکه ارباب ازم م ییرفتارا تمتونسی...من نمکردیم جیرسما داشت منو گ ارباب

 . ومدیازم برنم تونستمیداشته باشم، نم

 

 لب گفتم:  ریهم فشردمو ز یتکون دادم و از حرص چشامو رو  یسر کالفه

 تمام حرف و فکرات مزخرفه طناز...مزخرف....مزخرف... -
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 رفتم اتاق ارباب و ریدرگ یناراحت و فکر یارباب رو اتو کردم، با قلب  هیلباسا

 کردم. زون یهارو آولباس

 ! سابمیاتو کردم، خودمم باال سرشون قند م شویلباس داماد خودم

 

فتن، بابا رفت تا زودتر به رفتن گر  میعصر بود که خان و ارباب تصم۷  یطرفا ساعت

 رو آماده کنه. نیماش

 خان رو براش بردم که گفت:  یعصا

 ممنون دخترجان._

مرد کامل شده بود؛   هی هیاش بود! شبس ها برازنده چقدر اون لبا ن،ییهم اومد پا ارباب

 زدو گفت:  یلبخند  دنشیخان با د ن،یباوقار و سنگ

 !کنمیخواب آروم م هیخونه، امشب بعداز مدتها  میبرگرد یوقت_

 

دست   خواستینشه، انگار نم یکردم لبخند بزنم تا عصب ینگاهم کرد و من سع ارباب

 اس! گهید  هیکرش جااز نگاه کردنم برداره، معلوم بود ف

 و   نییانداختم پا سرمو

 بود؟ یکار چ نیوخان هم رفتن، االن بهتر ارباب
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 ؟ یالیخی ب ایغصه؟ سکوت  ای...هیگر

 . دادینم نیدرد قلبِ من رو تسک نکارایاز ا چکدومی ! هچکدومیه نه

  گفتن،ی...راستم مرهیگیبا خدا حرف بزن،دلت آروم م رهیگیدلت م یوقت گفتنیم شهیهم

نکنه و به   تیشکا یاز دردات بگ یباهاش حرف بزن یکه هرچ ستیبجز خدا ن یکس

 حرفات گوش بده. 

 

 

 وضو گرفتم و رفتم تو اتاق.  

بهم دست داد...حس کردم مالک   یحس خوب دم،ینمازمو پهن کردمو چادرمم پوش جا

 . امیدن نیآرامش ا

 خودم حرف زدم.  ینشستم و سرمو گرفتم باال، با خدا سرسجاده

زن  خوادیتودلم که مافتاده   یآره، قطعا بدم...بدم که مهر مرد م؟یمن دختر بد ایخدا

تو   یمن بدم ول شه،یکارها حساب م نینظر داشتن بهش جز بدتر یو حت رهیبگ

از   ایکن ارباب از ذهنم پاک بشه خدا یکاری ،یمون یو م یخوب هست یخدا  شهیهم

 ...ادیخودم بدم م

 االن رو دوست ندارم  طناز

 ندارم...  دوست
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 ه گوش خدا رسوندم. سجاده هق هق هامو ب یو افتادم رو دیام لرز چونه

 

 به غذا نداشتم،   یلیاصال م یواسه شام صدام کرد ول مامان 

 تخت و زانوهامو بغل کردم.  یرو رفتم

 

  بی همه ع یبود که رو ونهیمرد د هیفرهاد بود، اون  یحرف ها ریفکرم درگ هنوزم

 م من! ه تا پدرِ مظلواز ارباب گرفت ذاشت،یم

 دیبا د؟یکه حرف منو وسط کش خواستیاز پدرم م یاز جون ما؟ چ  خواستیم یچ

 . گذره یم یخرابش چ یتو اون کله  دمیفهمیم

 .ادیبرم یزیهرچ  مارهیکه روحش ب یاون مرد از

 

 شدم.  رهی سرم به سقف خ ریو دستمو گذاشتم ز دمیتخت دراز کش یرو

شدن وخوابم   نیسنگردن، باالخره پلکام هنم هجوم اومختلف به ذ یفکرا نکهیا بعداز

 رفتم... 
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چشمامو  اطیباز شدن در ح یبودم که با صدا دهیساعت چند بود و چقدر خواب  دونمینم

 باز کردم!

از   شدی باعث م ییصدا نیتر کیکه کوچ یبود...خوابم سبک بود، طور نیهم شهیهم

 خواب بپرم. 

 ... اربابه نیماش دمیدم پنجره که د رفتم

 

! چخبرته  گذشتیم عیداشت سر یاومده بودن، چقدر همه چ یخواستگارمجلس  از

 ...با  ا؟یدن

 ...! یو روزا مسابقه گذاشت  هاساعت

 

 شد... ادهیپ ن،یشد، ارباب هم بعداز خاموش کردن ماش ادهیپ نیزودتر از ماش خان 

 . نیزم یپرت کرد رو تیاز تنش درودو با عصبان  کتشو

 ارباب و کاراش!  ودم بهشده ب رهیخ متعجب

 لباشو روشنش کرد...  نیگذاشت ب  یگاریو س نیماش یاش رو داد به جلو  هیتک

 . رون یفرستاد ب شینیگرفت و سرشو گرفت باال و دودشو از ب یقیعم کام
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 نی حالش ا شدیکه باعث م کردیم ی ارباب حالش خوب نبود! چرا داشت کار انگار

 بشه..؟ 

داره   یفکر ارباب و بخونه و بفهمه چ تونستینم شکچیارباب؟ ه کردیداشت م کاریچ

 ..!کنه یم تشیو اذ چرخهیتو سرش م

 . نییساعتمو دور مچم انداختم، رفتم پا

 لبش.   یبه لبخند رو دیارزیاتفاقا م نیو خوشحال بود...همه ا  دیخندیسرمستانه م بابا

 

 احمق؟  یلیخ اینامرد بودم  یلیدر با طناز روبرو شدم، من خ دم

 تونستمینم نکهیطناز، ازا یشدنا نیسروسنگ نیمزخرف...ازا یروزا نیداشتم از ا گهید

 .شدم ی م ونهیبشمو حسش کنم، د  کیبهش نزد

 نگفته ام.  راهی شده بودم هم ب  ونهی اگه بگم د هرچند

 

بود   دهیاون فهم  داد،ینداشت، طناز داشت کار درست رو انجام م یریدختر تقص اون 

اما دل من طاقت نداشت   کرد؛یتر رفتار م نیسنگ نیهم یرا و ب رمیمن قراره زن بگ

 نمش، یتفاوت نسبت بهم بب  یانقدر ب

 تنش، طعم لباش! یتنش، بو یلک زده واسه گرما دلم
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 محروم شده بودم!  هان یا یحاال از همه  اما

 

لحظه بالباس عروس   هیتو  کردم،یم ری س یا گهیعالم د هیشده بودم بهش و تو رهیخ

 !شدیم یمن چ یخانم زندگ شدی، اگه طناز متصورش کردم

 . بودم ن یزم نیمرد ا نیاون زمان من خوشبختر قطعا

 درست بشه...  یزمان بگذره تاهمه چ دیبا

که   ییزایواسه چ دیبا ی...گاهشهینم یط  ،یکن یم ینیب شیکه پ  یاوضاع اونطور شهیهم

 . یبکش  یو سخت یبجنگ یخوا یم

 

ام اومدم و چشم از فرشته   ه به خودمو من تاز نییانداخت پا طنازدسرشو

ازشو نداشتم،    یمن روش معذب شده بود، تحمل دور رهیخ یگرفتم...انگار از نگاه ها 

 باشم!  گهید یکیچه برسه که بخوام با 

 به چشمم.  ادینم چکسیبه دلم، ه نهی شینم یاحدالناس  چیاون ه بجز

 باشه.  ایدن نیا یهاارک نیاز سختر ی کی تونستیم یخواستن زیدوچ نیانتخاب ب  اما
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  یعمارت باشکوه خان بهادر نگه داشتم، آوازه  یرو جلو نیماش یرانندگ نیبعدازچندم

 بود!  دهیچیهمه پ  نیب شیها یرحمیو ب ییزور گو

رو   هیکه فقط به فکر منافع خودشونن و حآضرن بخاطر خواستشون بق ییکسا از

 له کنن، متنفر بودم؛  رپاشون یز

 یرو داشت؛ ول  ادیازش بدم ب دیکه من با یمرد هی یها یژگیتمام وخان بهادر  االنم

چشم  زایچ یلیکنار اومدم، از خ ایلی. من بخاطر پدر با خکردمیبخاطر پدر مدارشو م

 کردمو ازشون گذشتم...  یپوش

 

 یسلطنت یمبل ها یخان، با تعارف هاش رو یها ییآمدگوو خوش  یاحوال پرس بعداز

 . می نشست  ییرایداخل پذ

 خدمتکار، خان هم فکش گرم شد... یها ییرایپذ بعداز

جلوم نشسته   متیگرون ق یلیمجلل و به ظاهر خ یبزک دوزک و لباس ها یبا کل روژا

  ییباینشده بود، ز بایصورتش بازم در نظر من ز یرو یه رنگپاشبود، با وجود اون هم

 ست یکردن ن شیبه هفت قلم آرا

 شه، یآدم م تی ه باعث جذابت کهس با،یظاهر ز رازیبه غ زایچ یلیخ

 !رتیبود. هم از نظر ظاهر هم س بایدختر ز نیبرابر ا نیچند طناز

 جواهر باارزش بود.  کهیت هیفرشته پاک و مثل  هی نیع طناز
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 راحت ازش بگذرم.  تونستمینم

 نگاهش کردم، که گفت:   یمخاطب قرار دادنم توسط پدر به خودم اومدم و سوال با

 پسرم.  دیسنگاتونو باز کن د،یرو بزن هیاول   یروژا جان صحبت هاا ب دیپسرم بهتره بر_

 

 

 تکون دادم و خان بهادر روبه روژا گفت:  یسر

 کن...  ییهنمادخترم، ارباب رو را_

 زدو گفت:  یلبخند پهن  روژا

 !بله پدر _

بود امشب   یچه سر  دونمیشدمو کتم رو صاف کردم و با روژا همقدم شدم. نم بلند

تو روژا طناز بود که باهاش یداشت و بجا تی کاش واقع کردم،یصور مروژا رو طناز ت

 . زدمیامون رو م ندهیاتاق حرف از آ

 ون ی منکر قشنگ بودن دکوراس شدی نم ،یصندل  یرو میاتاقش و نشست   یتو میرفت

 . ک یاتاقش شد! دخترونه بود وش

 

 گفتم:  گذروندویبهش که داشت با چشماش منو از نظر م روکردم
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 خب؟ _

پاش   یکیاون  یپاشو رو  یدرست کرد و با لوند رشیشال حر ریموهاشو از ز روژا

 انداخت گفت: 

 ن؟ یآقا راد یخب چ_

 ابرومو دادم باال و گفتم:  یتا هیزدمو  یپوزخند

!  یصداکن کیمنو با اسم کوچ فتادهیاتفاق ن  یزیچ نمون یتا ب ادیمن خوشم نم ن؟یراد_

 همون ارباب راحت ترم!

 گرفت و گفت:  شویورده بود، دست پروژا که ازحرفم جآ خ 

حفظ بمونه، بنظر   هیاتون جلو بقبهتره وجه  د،یروستا هست هیشماهم باالخره ارباب _

 نباشه! یصدا زدنتون مشکل کیخلوتمون اسم کوچ یمن تو

 تکون دادمو گفتم:  یسر

 هست...  یادیتا اون موقع زمان ز_

 سراصل مطلب،  میبر بهتره

  یتو  ستم،ی هام خونه نزمان  شتریمن ب ، یداشته باش یق یدقاز من اطالعات  کنمیم فکر

 بار برم کانادا. نیچند دیماه شا کی
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خونه و زنم   امیهرروز ب نکهیاز ا اد،یبچه گانه اصال خوشم نم  یو کارا یلزنک بازخا از

 بشمو...  یخونه نباشه متنفرم و ممکنه عصب

راه بره دست خودم   خمم یرو یبگم، من دست بزن دارم، اگه کس تُی واقع دیبا خب

 . فهمینم یز یچ گهیو د شمیپرخاشگر م ست،ین

زنم ازم بخواد هر ماه ببرمش سفر   نکهی من زمانِ ا گره،یخون جلو چشمامو م ییجورای

 رو ندارم! رون یبار باهاش برم ب نیهفته چند هیو تو 

 

  رهیخ کرد،یگرد شده داشت منو نگاه م یپامو به روژا که باچمشا  یانداختم رو پامو

 شدم

 لبم گفتم:   یباال دادم و با لبخند گوشه   ییابرو

 

 !میزود بچه دار بش  خوامیمن م کهنیو درآخر ا_

 

 سرخ شده بود گفت:  یکردم و نگاهش کردم، روژا که کم سکوت

شباهت به   یالبته شماهم ب  د،یاخالق هارو داشته باش نیا کردمیرا...راستش فکر نم_

 ! دیستیپدرم ن
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  شد،یاز خجالت آب م نجایقطعا هم زدمیبودو من حرف از بچه م نجایطناز ا اگر

 !وردیسراز رابطه هم درنم یبه خوب یحتمن  یفرشته 

 باال انداختم و گفتم:  یابرو 

 !شمینم یکس هیاما من خودمم، شب _

 

 انگشت اشاره امو گرفتم سمتشو گفتم:   دمویکش شمیبه ته ر یدست

 ... مونهیم یباق  گهینکته د هیآها، _

 زدو گفت:  یلبخند   روژا

 ارباب؟  دییبفرما_

 بعد...  م یمونیم غهیمدت ص هی پدرت حتما بهت گفته، _

 ندارم.   یبله پدرم گفت، من مشکل_

 

 بلند شدمو با صاف کردن کتم گفتم:   یصندل یرو از

 شم، یم یبپره وسط حرفمم عصب یکی نکهیازا_

 باشه؟  یباق  یا  گهید یحرف کنمینم فکر
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 ابروشو داد باال و با بلندشدنش گفت:  یتا هیاخت بهم اند ینگاه خاص روژا

 نمونده ارباب! _

 

.  نطوریمادرش هم هم گرفتم،ینم ینبود، از لبخنداش حس خوب  یعاد لبخندهاش

 به خواهر پدر داشت!  یادیبنظرم زن خان بهادر شباهت ز

 باشم، ازش متنفر بشم.  دهید ییازش خطا نکهیای ب شدی باعث م نیا و

 .ادیکه من ازشون خوشم م ییکرد آدما داشون یپ  شدیم سخت

 

هم زده شد  یاصل یاتفافات روزمره...حرف ها یصرف شام و حرف زدن درباره  بعداز

از   چکدون ی ه یموضوع برا نیکنم و ا غهیمن روژا رو ص ندهیآ یشد هفته  نیو قرار برا

 بود!   ومدهیآزار دهنده ن یحت ای بیخان بهادر عج یخانواده  یاعضا

 

خان بهادر  یو خانواده  میریبگ یکردن جشن غهیبود که بعداز ص نیستشون اخوا تنها

 .میتظاهر کنن که ما به عقد هم درومد

 نداشتم، پس موافقت کردم! یتیاهم برام
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عمارت پارک کردم و به پدر گفتم بره  اطیرو داخل ح نیبعداز اومدن از خونه خان، ماش

 ...امیداخل وتامنم ب

 

 . شدیچند روز اصال ازم جدا نم نیدوتا حالت تو ا نیبودم و کالفه ا یعصب

ازش گرفتم و دودشو از  یقیروشن کردم، کام عم گارمویس نیرو دادم به ماش امهیتک

 فرستادم.  رون ی ب مینیب

ه چشم به پنجره دوختم، طناز کنار پنجره  ، ناخودآگا پنجره  ِتکون خوردن پرده با

 . کردیبودم و داشت منو نگاه م ستادهیا

گرفتم، که طناز سرشو  گارمیاز س  یا گهیبودم کام د رهیکه بهش خ ینطوریمه

 و از پنجره کنار رفت.  یا  گهیچرخوند طرف د

 

 رفتم باال...  نیزم یپام له کردم و با چنگ زدن کتم از رو ریز گارمویس

 رو باز کردم. رهنمیپ یراه چندتا از دکمه ها تو

امشب تا خودِ صبح   دونستمیم ستادم،یسرجام ا پله مونده بود تا وارد خونه بشم که  هی

زنگ زدم و   ریشدم، تو راه به ام نیبخوام. عقب گرد کردمو سوار ماش تونستمینم

  یموقع ها خونه تنهاِ برا شتریب دونستمیم شش،یپ رمیباهاش هماهنگ کردم که م

 از ذهنم دور بشه!  یافکار لعنت نی ا مکن یکاریو  ششی دادم برم پ حیترج نیهم
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 تر شدنم.  یبود با روان  یموندنم مساو نهخو

 

 پارک کردم و بعداز باز شدن در رفتم باال...   ریام یدرخونه  یرو جلو نیماش

 !شدینم  نیبهتر ازا دم،یآسانسور د نهییآ یتو خودمو

دستم مچاله  یام باز بود، کتم رو که تو نهی تا قفسه س رهنمی پ یشلخته و دکمه موهام

بفهمه درونم چه   تونستیم نداختیبهم م ینگاه مین  یهرکسبود و  یکرده بودم خاک

 . هییغوغا

 

 

تو چهارچوب در  نهیدر خونه رو باز کرد و دست به س رمیباز شدن در آسانسور ام با

 . ستادهیا

 و گفت: باز شد ششین

 ! هه... ختهیبالو پر ر یایهمه قمر یسالمت_

 

رد خونه شدم کتمو پرت  بهش انداختم و کنارش زدمو وا ینگاه  میخسته ن یچشما با

 کاناپه.  یمبل و خودمم لم دادم رو  یکرد رو
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 دادم و چشمامو بستم.  هیمبل انداختم و سرمو به کاناپه تک یدوطرف لبه  دستامو

 

 سمت آشپزخونه گفت: رفتیهمونطور که م ریام

 نس...  ایقهوه _

 مشروب! _

 کردو گفت:  یتک خنده  ریام

 بله مستر! _

 

کاناپه. چشمامو باز کردم و  ینشسته رو دمیفهم  دیرس مشامم که به ریعطر تلخ ام از

که  وان یتو ل زهیبر خواستیدر مشروب رو باز کردو م ریامو از کاناپه گرفتم. ام  هیتک

 رو از دستش چنگ زدمو گفتم:  شهیش

 . مونهی من م شِیپ  نیواسه خودت بکن، ا یفکرد  هی_

 

 . دمیسر کش شترشویبکردمو  ک یروبه دهنم نزد مشروبشه یش یمکث چیهی ب

طعم مشروب صورتم جمع شدو تو معده ام سوزش  یاز تلخ نییرو که اوردم پا شهیش

 . دیچی پ یبد
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 .رون ی ب امیبچندساعت از فکر  نکهی به ا دیارزیم اما

 

 اشو داد به مبل وگفت:  هیتک ریام

 کشه؟ یمشروبو داره سر م شهیخان کل ش نیکه راد شدهیچ_

 

خسته و   ی! چشماشناختیاز خودم م شتریمنو ب یحت ریبه جرعت بگم ام تونستمیم

 خمارمو بهش دوختم و گفتم: 

 حال و حوصله ندارم...  ر،یام  خالیب_

 ... یخب م_

 گفتم:  یوسط حرفشو جد دمیپر

 حرف زدن رو! یحال و حوصله  یحت_

ازم جزء محاالته سکوت   دن ینخوام حرف بزنم، حرف کش یوقت دونستیکه م ریام

 چهرم...  یشد رو قیکردو دق

 پاشو گفت:   یپاشو انداخت رو ریام

بعداز    شیکیباشمت، که  دهید ینطوری دو دفعه ا یکیچندسال فقط  نیتوا دیشا_

 حرفا اصال...  نیا الیخیکه...ب شمیکیمرگ مادرت بود اون 
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 بهم بگو.  یشیبا گفتنش سبک م یکن یاومده و فکر م شیپ  یمهم زیچ اگه

 

 از مشروب رو خوردم و گفتم: جرعه

 . شهی درست م یکه همه چ هی فقط با فراموش  شهیحل نم یز یباگفتن، چ_

 !شنیکه فراموش نم زایچ یلیاما هستن، خ_

 

آدما و  یبعض  زها،یچ یبعض گفتینگفتم...درست م یزی انداختم وچ ری به ام یاهنگ 

درمان  یزیچ چیو با ه کننیقلب آدم جا خوش م یزخم گوشه  هی نیاتفاق ها هستن ع

 ... شنینم

 نفر بشم!  هی یدلداده  ینطور یا  کردمیفکر نم  قتو چیه

 دختربچه با قلب من؟  نیا کردیداشت م کاریشدت..! چ نیبه ا اونم

 

 

مست کرده بودم که از پوست تنم حرارت بلند   یموندم، به قدر ریام شیپ یساعت چند

نکنم، اما   یوضع رانندگ نیاصرار کرد که با ا یکل ری...امرفتیم جیو سرم گ شدیم

 گرفتم برگردم خونه.  میصمالفت کردم و تمخ
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بازومو گرفتو   ریکردم، ام وارید از افتادنم خودمو بند  یریرفت و واسه جلوگ جیگ سرم

 گفت: 

  یکن یرانندگ یتونی خونه، اصال م یوضع برگرد  نیبا ا یخوا ی که م یمطمئن نیراد_

 مرد؟

 

 وگفتم:  رون یب دمیکش ریاز دست ام  بازمو

 م من...خوبــــم. آ...آر...آره خوبــــ_

 دوباره نگاه نگرانشو دوخت بهمو گفت:  ریام

 مواظب خودت باش پسر. _

 ه..هســــتَم _

 

 تا باد به صورتم بخوره.  دمیکش نییرو تاآخر پا شهیرو روشن کردمو ش نیماش

چندتا چراغ قرمز رو رد کرده بودم و چقدر از تصادف کردنم جون سالم به در   دونمینم

 رت.عما دمیبردم که رس

به ساعت خونه انداختم   یپارک کردم و رفتم داخل خونه، نگاه اطیو داخل ح نیماش

 . دادیشب رو نشون م مهیدون
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  طمیمح  یرو یدرک تونستمینم یحت یومن از شدت مست فتادیهم م یدائما رو چشمام

 داشته باشم. 

 

  یط رویتا بتونم مس دادمیم هیتک واریسمت پله ها و دستمو به د کردمیحرکت م داشتم

و شکست، شونه هام  نییبود و افتاد پا زی م یکه رو یکنم، اما دستم خورد به مجسمه ا 

 باال.  دیاز صداش پر

 ی اه. لعــــنت _

 دادم به نرده ها.  هیپله و سرمو تک یرو  نشستم

 به گوشم خورد.  یکس  یپا یخودم بودم که صدا  یحال و هوا  تو

 .نییپا دایطناز داره از پله ها م دمیکه د دینکش یطول

 منگ خواب بود! بیسرش نبود و عج یروسر

مجسمه که   یشکسته  یها کهیقدم مونده بود که برسه به ت هی رفت و  نییها رو پا پله

 گفتم:

 ..واســــا... ی ...هیهــــ_

 . دیاز سرم پر  یلحظه انگار مست هی تو
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  یو دستشو گذاشت جل دنمیبرگشت عقب با د یشد، به آروم خکوبیسرجاش م طناز

 قدم رفت عقب.  هیدهنشو 

  یاما چرا جلو د،یاز حرکتاش معذب بودنشو فهم شدیسرش نبودم و م یرو یروسر

 یکارا و دور نی ا یوقت شدمیم ی روان کرد،یم میعصب نکاراشی من معذب بود؟ ا

 .دمیدیکردناشو م

 س..سالم ار..ارباب. _

 

  یم با صدا در باز نگه داشتنشون داشت یکه سع ییتکون دادمو، با چشما یسر

 گفتم:  یخشدار

 ؟  یکنیم کاریچــــ نجایا_

 من؟ _

 نگاهش کردم که دستپاچه گفت:  یعصب

 . ه یچ هیصدا.. نمیبه گوشم خو..رد اومد...اومدم بب ییصدا_

 خونه مــــرد نداره؟  ــــنیتو، مگه ا یکرد خــــودی ب_

 طناز دستپاچه نگاهشو اطراف چرخوند و گفت: 

 چرا ارباب اما خواستم... _
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 وگفت:  نییسکوت کرد و سرشو انداخت پا

 . ریارباب، شبتون بخ  خوامیمعذرت م_

 

  خواستینم  یحت گهی...دکرد ی..؟ رسما داشت از دستم فرار منیهم  ر؟یشبتون بخ یچ

 بکشه! قهیزماِن موندنش کنارم به دق

رفت و دستمو محکم به نرده ها  جیپله ها بلند شدم که سرم گ  یشدمو از رو یعصب

 گرفتم. 

 بگه، اما منصرف شد.   یزینگاه نگرانشو دوخت بهمو خواست چ ازنط

  هی شدمیم کیسمتش، با هرقدم که بهش نزد و حرکت کردم نییپله ها رفتم پا از

 . شدیقدم بلند ازم دور م

 شد؟ یچرا داشت ازم دور م کرد؟یبود؟ چرا ازم فرار م یچ یبرا اشیتفاوتی کارا وب نیا

 

 

رو پر کردمو با  نمون یقدم فاصله ب هی  ستاد،یسرجاش ابا برخورد پاش به مبل  طناز

 گفتم:  فشیظر یگرفتن بازو

 چــــته طناز؟ هاااا؟ چته..؟ _
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 هم فشرد وبا ترکردن لبش گفت:  یچشماشو رو دمیکه سرش کش یبا داد دهیترس

 ارباب.   یچی..ه یه_

نکنه، بهش گفته بودم دست   میشدم به چشماش...گفته بودم بهش عصب رهیخ یعصب

 کاراش برداره. پس خودش مقصره نه؟  نیز اا

 گفتم:  کشوندمشیودم به سمت پله م که همراه خ یدستشو گرفتم، همونطور مچ

 طناز. بهت گفته بودم...  یبهت گفته بودم سگــــم نکن_

دستت...امشب عواقــــب  ادیم یدور بــــرت داشته؟آرره؟ امــــشب همه چ  

 عروسک! ینیبیکارتو م

 دستمو گفت:  یخشدار دستشو گذاشت رو ییبا صدا طناز

 د؟یکنیم کاری...چ یارباب چ_

 بردمش داخل اتاق، هولش دادم داخل و  درو ازپشت قفل کرده ام.  ندادم و  یجواب

  دونستیم فهمم،ینم یزیچ گهیبشم د یعصب یوقت دونستیم یدختر به خوب نیا

 مجزاتش.  یعنیمن  یگوش ندادن به حرفا

 

 گفت:  نگاهم کردو دهیترس طناز

 ارباب.  ستی..حالتون خوب نستیشم...شما حالتو..ن خوب ن_
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 لبم کش اومدو گفتم:  ی گوشه

 !یتو حالــــمو خراب کرد _

 کردم ار..با..ب؟  کاریمن..من؟ چ_

  یبرخورد کردو من مقابل جثه واریکه اون کمرش به د یقدم برداشتم وطور سمتش

صورت   یر سرش و اجزاناک واریدادم به د هی قرار گرفتم، دستمو تک کشیکوچ

 از نظر گذروندم.  نقصشوی ب

رو آب  یکه دل هرسنگ  یه خودش به حرف اومدو با بغض و لحن نگاهش کردم ک انقدر

 چه برسه به من که مجنونش بودم، گفت:  کرد،یم

 نکردم ارباب.  یخدا من کار بدبه _

 کرد؟  تی دخترک رو اذ نیا شدیمگه م ایخدا

 هم گذاشتم.  یرفتم و چشامو روام گدست نیتخت، سرمو ب  یرو  نشستم

بود و ناراحت داشت منو نگاه   ستادهیاتاق ا یباز کردم و به طناز که گوشه چشم

 گفتم:  کرد،یم

 ... نجایا ایب_

دستشو گرفتمو کشوندمش طرف   ستاد، یآروم اومد و کنار تخت ا یبا قدماها طناز

 پاهام.  یخودم و نشوندمش رو 
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 چونه اشو گفتم:  ریت انداختم زمعذب تو خودش جمع شد، دس طناز

 . شمیم تی اذ یلی...خشمیم تی اذ یکن یم یازم دور ینطور یا  یوقت_

 طناز سکوت رو شکست و گفت: 

 بشم.   کیمن بهتون نزد ستی ...ارباب، درست ن دیزن دار گهیاما...اما شما د_

 ادامه داد:   یفیضع یو باصدا  نییسرشو انداخت پا طناز

 از رو... ...هم از شما هم کشمیخجالت م_

 لبشو گفتم:  یگذاشتم رو دستمو

  ،یباز تو مال من رمی اگه زنم بگ یمن حت ؟یفهمیطناز م ی! تو واسه خودم من شییه_

 . دونمیمن تورو از وجود خودم م

 کردم خودمو کنترل کنم.  یبودم هم از دستش هم از حرفش، اما سع یعصب یلیخ

 اما ارباب... _

تخت درازش   یشونه اش رو یشتن دستم روبهش ندادمو با گذا یحرف چیه یاجازه

  عیلباش، اما سر کیکرد، خواست بلند بشه که خودمو روش انداختم، سرمو بردم نزد

 چرخوند وبا بغض گفت:  یا  گهیسرشو به طرف د

 ... تونمی..نمی من نمنه...ارباب...نه.. _

 م گفتم: قفل شده ا یدندون ها  نیدوختم بهشو از ب مویعصب یچشما
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 ؟ یلعنت یتونیچرا نم ؟یتونیا نمچرااا؟ چر _

 ..من... دیاربا...ب شما زن دار_

 ....فقط تو طنازییهمه کس من تو_

 تو دستم گرفتم، صورتش رو چرخوندم طرف خودم و چشامو بستم و  فکشو

 تنگ شده بودم.  رینظیطعم ب نیدلم واسه ا بیلباشو شکار کردم...عج 

رفتن و   نیاز ب کبارهیهمه مشکالت به بدنش که به بدنم منتقل شد انگار،  حرارت

 دادن... یجاشون رو به آرامش و آسودگ

از  یزیر یهم گاز ها یو گاه زدمیم کی زبونشو م یگاه دم،یبوس یو نرم لباشو م سیخ

 . گرفتمیلبش م

 من بود.  یدختر تمامش برا نیا

 باهاش باشم. ادیز  تمتونسیو نم گرفتمیاالن که داشتم زن م یحت

خمارمو  یاشک شده بود، چشما سِیزش جدا شدم، صورتش خا و دمیبوس لبشو

 گفتم:  شویاشک  یدوختم به چشما

 رو مخم دختر.  رهیهات م هیطناز؟ گر یکن یم هیچرا گر_

 ... ستین یکار درست نیکارِ...ا نی برم...ا دیبرم ارباب، تروخدا بزار خوامیمن م_

 : دمیش غرحرفاز  یعصب دادن،یبهش نم یشتر یحرف زدن ب یهق هاش اجازه  هق
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  کنمیبخوام م یغلط؟ من هرکار یدرسته چ یکه چ ،یگیبه من م یتو دار_

 . یطناز...هرکار

 لبم وگفتم:   یگذاشتم گوشه  گارمویتخت، س یروش بلند شدم و نشستم لبه  از

 ... گه یدفعه د هی هیفقط کاف_

 

ه طناز ب دمیشدن تخت نصفه موند، متعجب سربرگردوندم که د نییبا باال پا حرفم

 ر پا تند کرده، سمت د

 و هلش دادم عقب...  دمیبود از پشت لباسشو کش دهیقدم به در نرس هیدرو باز کردو  

 با ترس زل زد به چشمام.  دویکش یخفه ا غیج

 لبم گفتم:  یکردمو با پوزخند گوشه  یعصب یدادم، خنده  چیدور دستم پ موهاشو

 اونم از من؟  ؟یفرار کن یخواستیم_

 ن..ن... _

لباسشو گرفتم و پاره  یه یقی واریبهش ندادم و چسبوندمش به د یحرف چیه ی اجازه

 کردم.

 گفتم:  دمویاش کش نهیس یتا قفسه  یگردنش و به آروم یگذاشتم رو  ناخونمو

 ها؟  یکرد یاز من فرار م یچرا داشت _
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چرا انقدر خرفهم شده   ؟ی! چرا حرف گوش ندادکنهیم میکارات عصب نیگفتم ا بهت

 طناز؟

 چرا:  دمیزدمو تو صورتش غر یهاشو چنگ هنیس

 چرا؟ هااان؟ _

 گرفته گفت:  ییهاش با صدا هیگر وسط

 ... خیکار بده...من نم نی...ادیزن دار گهی...شما ددیشما به من دست بزن خوامیمن نم_

شده بودم و   یدست خودم نبود، عصب یبا پشت دست زدم تودهنش...لعنت ارادهی ب

 . شدیجود به پا شده بود خاموش متو وکه  یشیآت نیا دیبا یجوری

 تو ذهنته؟  یا   گهینکنه هوا برت داشته؟ هااا؟ نکنه کسه د_

 گرفتمو با فشار دادنش گفتم:  گلوشو

ببرم    ییبو هی طناز...فقط کاف برمیو ذهنته، خودم سرتو م یتو زندگ یکس نمی اگه بب_

 ... م؟یا وونهیمنو که چه د یشناسیاست که کارت تمومه...م اون موقع  گهید

 گردنش برداشتم که به سلفه افتاد. یدستمو از رو

لبش پاره شده   یگوشه  یلبش برداشت، لعنت یزدو دست از رو یبا ترس پلک طناز

 من... بود..لعنت به من لعنت به 
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فکر...فکر   یچکس ی...هی چکس ی...من...من به هدیکنی..میاشتباه م نه..نه ارباب شما_

 ن خا...ن برم ارباب...تورو جا دی. بزارکنمینم

  شیحال دیتا آخر واسه منه، و  با دیفهمیم دیبا شدم،یوارد م یا  گهیاز در د دیانگار با نه

 دور بشه.  ایاز من فرار کنه   تونهیکه نم کردمیم

 برگرد!_

 نگاهم کردو آب دهنشو قورت دادم.  دهیترس

 تراز قبل گفتم:  یو عصب بلندتر

 گفتم برگرد. _

زانوهام خم شدمو  یو رو نییپا دمی پاره شده اشو از دستاش کش هنری پ برگشت؛

 تی و من از لمس کردن بدنش نها دیدوتا  چال کمرش زدم. به خودش لرز یرو یبوس

 . بردمیلذت رو م

پشت گردنش زدم   یشدمو از پشت بغلش کردم بوساز پاش دروردم، صاف  شلوارشو

 و سرمو بردم دم گوشش و زمزمه وار گفتم: 

 !یفرار نکن  چوقتیاز من ه ریگادبی_

 تخت.  یگرفتمو بردم سمت تخت، هلش دادم که افتاد رو بازوشو

 گفتم:  رهنمویپ  یبردم سمت دکمه ها دست
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 . ی دار شیدر پ یعروسک! درس سخت شهیدرس امشبت داره شروع م_

 عقب تر. کمربندمو باز کردمو شلوارمم از پام درودم. دیخودشو کش دهیترس

گفت و دستشو  یاش گرفتم که آخ نهیاز س  یزدم، گاز مهیروش ختخت و  یرو رفتم

 گفتم:  یخشدار  یدهنش برداشتمو باصدا  یدهنش، دستشو از رو یگذاشت جلو 

 صداتو بشنوم...  خوامیم_

 شکم خوابوندمش، شو.رتشو کامل از پاش دروردم. یگردوندمو رو رشب

 گرفتم وگفتم:  یزیسرشونه اش گاز ر از

 طناز.  ریبگ ادیبتو خوبه خوب، درس امش_

 .داشت یکردن دست برنم هیلحظه هم از گر کی

 گرفتمو گفتم:  یگوشش گاز یالله  از

 ...پس ساکت شو طناز.شم یتر م یمن عصب ،ی کن هیگر یهرچ_

 اربا...ب  کنم،یوا...خواهش مخ_

 خشدار گفتم: ییبه گردنش زدمو، با صدا یقیعم کیم

 !کعروسی صدام بزن  نیتو خلوتمون راد یتونیم_

 

 .راخش و با فشار واردش کردم.گذاشتم دم سو  انگشتمو
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 تنگ بود که حاال حاال ها نخواد گ.شاد شه! یقدر به

 .. یییآخ...ار..اربا..ب درد داره...بخدا درد داره.ا_

 بردم سمت گوششو گفتم:  سرمو

 توهم درد داشت طناز.  یحرفا و کارا_

ن، به سکسکه افتاده بودو از  کردم به زحمت انگشتمو داخلش عقب و جلو کرد شروع

اما خودش مجبورم کرده   نم،یبب دنشویدردکش خواستیدلم نم کرد،یدرد هق هق م

 . خواستیم ینطور ی.خودش ابود..

 : دیدوممو واردش کردم که نال انگشت

 نه تُ...تروخدا ارباب... _

 اشتباه چقدر دردآوره طناز؟  یتکرار کارها ینیبیم_

به باس.نش زدمو خواستم   یآروم یلیپا نشوندمش، سوروش بلند شدمو چهاردست  از

 همه کسم درد بکشه.   ومدی ...دلم نومدیخودمو وار.دش کنم، اما دلم ن 

تخت نشستم، طناز از شرم صورتش سرخ شده بود و تو خودش   یو رو دمیکش کنار

 جمع شد.

و تو  خجالت اما بالفاصله خودش ایاز ترس بود  دونمیبغل کردم، نم انشویعر زویر بدن 

 کرد.  یآغوشم مخف
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 کنم؟  تی دلم اومد دخترکمو اذ یچطور

 دفاعه؟   یانقدر مظلوم و ب یوقت

 بچه تو بغلم فرو رفته بود.  هی نیع

 زدم گفتم:  یموهاش بوسه ا یرو

 طناز؟... آره؟  یاز من متنفر _

و با پشت دست  دیباال کش شوینی آب ب رون،یسرشو از بغلم اورد ب ،یبا مکث طناز

 کردو با خجالت گفت: اشکاشو پاک 

 نه، ارباب... _

  نیفکر کن همه ا  ره،ینم شیپ ینطور یتا آخر ا ی...اما همه چدونم یکردم، م تتیمن اذ_

 ... هیباز هیاتفاقا 

 زد:  لب

 . ستی ن یخوب ه،یاما باز_

 شدم بهشو گفتم:  رهیطاقت خ  یبود، ب  دهیهم از سرم پر یمست گهید

 کنم خوب شه؟ تو بگو...  کاریچ_

 و گفت:  نییانداخت پا سرشو طناز

 .دیبگم ارباب، شما عاقل تراز من  ی...من...چخب _
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 لبمو با نوازش کردن گونه اش گفتم:  یاومد گوشه  یلبخند 

 ... یتو واسه من عقل نزاشت یول_

 و گفتم:  دمیلبشو بوس یگوشه

 . یواسم خاص شهیهم ،ی شینم واسه من تکرار چوقتیتو ه_

 گفتم:  دادمو یدور انگشتم تاب موهاشو

 . شنیسختم تموم م یروزا_

 آروم گفت:  کرد،یم یدستش باز  یکه داشت با انگشتا یدرحال طناز

 . کنهیدرست م ویخدا همه چ_

شدم، چقدر صدا و حرف زدنِشو دوست داشت...کاش تا  رهیدرشتش خ یچشما به

 صبح برام حرف بزنه! 

 زده گفت:  خجالت

 تاق؟...برم تو ایمن...من لباسام...لباسام...چطور _

 لبم.   یاومد رو  یلبخند مچهین

 .تخت و طنازم به پهلو کنارم درازکش کردم یرو دمیکش دراز

 جفتمونو گفتم:  یرو دمیرو کش پتو

 . ی به پوشش ندار یاجیکنار من احت_
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لختشو   یشونه  یدستمو گذاشتم رو د،یدستشو برد سمت دهنشو شونه هاش لرز  طناز

 بهش زدمو زمزمه وار گفتم:  یکیم

 . بخواب... یخودِ آرامش یعنت ل_

 برگردم تو اتاق اربا...ب؟  شهینم_

 ... نیبگو راد_

 درشت شدو گفت:  چشماش

 ن؟ یگفت.. یچ_

 صدام کن.  نیراد ن،یبگو راد_

 . نم،اربابتو یآخه...من...من ِن..نم_

 برگردم تو اتاق؟ یزار ینم  نی. بگو رادن یبگو راد ،ی تونیچرا م_

 گفت:  یکثبا زبونش تر کرد و بعداز م لباشو

 را...را... _

 چشماشو گذاشت روهم و گفت:  کالفه

 . تونمیارباب من نم_

 !یبر  زارمینم یتا نگ_

 گفت:  دویکش یقیعم نفس
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 من برگردم تو اتاق؟  نیزاریم  نیرا..راد_

 "برگردم تواتاق دیزارینم نیراد"لب گفتم  ریز دمویخند

 تو اتاق؟  برگردم یزارینم  نیراد یبگ دیات اشتباه بود، با نچ جمله _

 رو به دندون گرفت و گفت:  نشییپا  لب

 ! نیبرگردم تو اتاق راد خوامیمن م_

خنده امو   یم جلو نتونست گهیدهنشو من د یگفتن حرفش، دستشو گذاشت جلو بعداز

 ... دمیو بلند خند رمیبگ

  یام رو گهیشکمش و دست د یاز دستام رو یکیدورش حلقه کردمو با گذاشتن  پامو

 اش گفتم:  نهیس

 ... زارمینه نم_

 و گفتم: دمی موهاش و پشت گردنشو بوس نیبردم ب سرمو

 بخواب.  ریحاال بگ_

 !تشیته عصبان یعنی نیکرد، ا یهم و اخم یگذاشت رو چشماشو

 کنم! یر یاز در رفتنش جلوگ  خواستمیمحکم تو بغلم قفلش کرده بودم که انگار م انقدر

 ...خواب عمرمو کردم  نیموهاشو چشمامو بستم و بهتر کیبردم نزد سرمو
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** 

مست خوابمو به وروجک روبروم  یشدم، چشما داریطناز از خواب ب یتکون خوردنا با

 دوختم گفتم: 

 دختر؟  یکنیم کاریچ_

 خجالت زده گفت:  طناز

  ستمین  نهیبب  شهیبلند م گهیدوساعت د یک یبرگردم تو اتا...اتاق، مامانم  دیمن...من با_

 . شهیبد م یلیخ

 گفتم:  دمویکش یبلند  یازهیانداختم، خمباال   ییابرو

 ساعت چنده؟  _

 صبح ۵_

 بخواب بچه.  ریطناز بگ الیخی اووف...ب_

 گفت؟:  انهیگراخواهش  یلحن با

 . کنمیارباب خواهش م_

 جلو. ایخب ب  یلیخ_

 .ستادیرو دور زدو اومد کنارم ا تخت

 د گفتم: گردنش بو یکه نگاهم رو یشدمو درحال زیخ میتخت ن یکردمو از رو نگاهش
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 شده؟  یچ نجاتیا  نمیخم شو بب_

 انداختو سمتم خم شد،  نییبه پا ینگاه طناز

 . دمشیبوس یوالن لباشو شکار کردمو محکم و ط ییهوی کامال

 لبم گفتم:  یچشامو بستم و با لبخند رو دم،یتخت دراز کش یرو

 حاال برو... _

 . نییدوش گرفتم، رفتم پا نکهیصبح بعداز ا

گونه هاش سرخ   دنمیکه طناز با د زیرفتم سمت م د،یچیرو م صبحانه زیداشت م طناز

 و گفت:  نییانداخت پا ینشست، سر یز یر یعرق ها شیشونیپ یشد و رو

 . ریسالم ارباب، صبحتون بخ-

 

 طناز کردمو گفتم: یحواله  یچشمک بمویگذاشتم داخل ج دستمو

 پدر کجاست؟ -

 قدم بزنن.  کمی اطیرفتن داخل ح-

 م: تکون دادمو گفت یسر

 ؟ یچ نینادر و نسر-

 مامانم داخل آشپزخونه اس، بابام که... -
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 و ناراحت گفت:  نییانداخت پا سرشو

 . دونمینم_

 عقبو نشستم روش و گفتم: دیهارو کش یاز صندل یکی

 داره؟  یپدرت کجاست ناراحت نکهیندونستن ا-

 آخه ارباب...راستش... -

 ادامه داد:  دویکش یقیعم نفس

 خونه...  ادیم ریهرشبم که د گه،یبه ما نم  میزی، چبابام به مشکل خورده -

 کردمو گفتم:  یاخم

 . شمیپ ادیهرموقع از شب اومد بهش بگو ب  ،یباش  زایچ نی به فکر ا مخوادیتو ن-

 خوشحال گفت:  طناز

 چشم ارباب، ممنون! -

  یدادم و اون با سرخوش لشیلبم رو تحو ینشست رو یچطور دونمیکه نم یلبخند 

 .دیرو کامل چ زیو م برگشت تو آشپزخونه

 بلند شدم و رفتم سمت در که همون موقع پدر هم وارد خونه شد.   یصندل یرو از

 . ریصبح بخسالم، -

 بشاش گفت:  یابا چهره  پدر
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 من امروز حالش چطوره؟  نیسالم پسرم، راد-

 ! دادیمخاطب قرارم م ینطوریهام افتادم، اون زمانا هم پدر هم یکودک ادیلحظه  هی

 گفتم:  زویسمت م میدرو دستمو انداختم پشت کمرشو باهم رفتسمت پ رفتم

 .م یمنم عال یشما خوب باش-

 که پدر گفت:  میه بودخوردن صبحون مشغول

 . وقتت که آزاده پسرم ها؟ رون یب دیبا روژا بر دیو خر شیآزما یفرداصبح بهتره برا-

 صبحونه کوفت شد! بله

 وگفتم:  زی رو گذاشت رو م لقمه

 بله پدر. -

 بلند شدم که پدر گفت:  زیشت مپ از

 !یپسرم؟ صبحونه اتو نخورد  یریکجا م-

 شدم...  ریبخورم، س ییهوا  هیاستبل و رمیم-

  ی. بهش بگو بران یبه خواهرتم زنگ بزن راد یباشه مواظب خودت باش...اها راست-

 جشنت حتما خودشو برسونه. 

 هست.  یکه جشن ک ستیاما فعال مشخص ن-
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 ادیز ستی...درست نمیریگیهفته جشن رو م نی، آخر همهفته نیبهش بگو آخر هم-

 . میطولش بد

 گفتم: توموهام بردمو  یدست کالفه

 !گهیماه د کی می ماه وقتشو ندارم، بهتره بنداز نیاما پدر من ا-

 تکون دادو گفت:  یسر پدر

 . یتو بخوا  یباشه پسرم، هرچ-

 

 قدرت نه گفتن به پدرمو داشتم!  کاش

تکون دادمو با برداشتن   یبگم نه! سر  یبه راحت  رمیه پدر پداشتم که ب  نویدل ا کاش

 ... رون یاز خونه زدم ب میگوش

 

 اسب نر و   "ارید" دن یسمت استبل، با د رفتم

 انگار گل از گلم شکافت! بمینج 

 بود.  قامیرف ن یاز بهتر یک یبودمش...   دهیوقت بود ند یلیخ

کره اسب تودلبرو بود، بهم   هیه ک یرو درحال "ارید"تولدم  یسالم بود پدر برا۱۶ یوقت

 داد.  هیهد
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 گفتم: دمیکشیم اریبدن د ی که رو یه کردمو درحالرو به آب آغشت اسفنچ

 تنگ شده بود پسر!  یل یدلم واست خ-

 ...ایمرد شد یلیخ

 گفتم: دمویو پاهاشو داد باال خند دیکش یا  ههیش

 پسرخوب.  یذوق زده شد دنمیتوهم از د دمیفهم-

 کردم وسوارش شدم. کم کم از عمارت هم دورشدم.. یارکاررو آماده سو ارید

 دمیکه تو باغ و سمت کلبه زدم، داشتم برگشتم سمت استبل که طناز رو د یدور بعداز

 .شدیسکو داشت از استبل دور م یاز رو  ینیکه با برداشتن س

 دن یهم از د اریوپاهاشو داد باال انگار د دیکش یا  ههیش اریبهش رسوندم، د خودمو

 زده شده بود! جان یعمارت ه نیا کیکوچ یفرشته 

 

  یقدم رفت عقب، به قدر  هیاشو  نهیس  یو دستشو گذاشت رو دیترس اریطناز از کار د

 . دمیکنم و خند یدار  شتنیاش بامزه شده بود که نتوستم خو  افهیق

 شد؟  یارباب انگار...انگار اسبتون عصب_

 گفتم: اریشده امو با نوازش کردن صورت د خم

 ذوق زده شده ! دنتیپسرم از د_
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 متعجب گفت:  طناز

 دختر باشه! دیبا  کردمیاسبتون نره؟ من...من فکر م_

 نشستم و گفتم:  صاف

 ؟ یکرد یتاحاال اسب سوار _

 من؟ _

 انداختمو گفتم:  یاطراف نگاه به

 !ستی ن نجایتواجز  یکس_

 گفت:  نوییسرشو انداخت پا طناز

 . ستمیخب..خب راستش نه، بلد ن_

 جلو. ایخب ب  یلیخ_

سمت اسب برداشت خم شدمو با بغل کردنش   یسرشو کج کردو با مکث قدم طناز

 اسب و مقابل خودم نشوندمش.   یگذاشتمش رو ،یمثل پرکاه

 و گفتم: . بند رکاب رو گرفتم سمتشزدینفس نفس م جان یاز ه طناز

 . رشیبگ_

 ارباب.  ستمی اما..من که بلند ن_

 من حواسم بهت هست! ست،ی مهم ن_
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 دستش.  یبند رکاب رو به دست گرفت و منم دستامو گذاشتم رو زطنا

 زدم و اون شروع کرد به تاختن. ارید یبه بدنه  پامو

کنه، طناز چشماشو بسته  شتریفهموندم که سرعتشو ب اریکم با ساق پاهام به د کم

 . شد یلباش محو نم  یبود و لبخند از رو

 ! شدیمن م یِاشم باعث انرژخنده ه  دن ید یخوب بود خوشحال کردنش، حت چقدر

 ن؟ یبهتراز ا یچ گذشت،یداشت بهش خوش م نکهیا مثل

 شونه هاش. یخورد و افتاد رو زیاز سرش ل شیروسر

طناز کش  یدست بردم سمت موها کردم،یرو کنترل م اریدستم د هیبا  یدرحال

 موهاشو باز کردم.

لق بودن. عطر  هوا مع یموش رو یو تارها فشینرم و لط یموها یال خوردیم باد

  یزیچ چیباه گرفتم،یکه کنارش  م یحس خوب کرد،یموهاش کم کم داشت مدهوشم م

 نبود.  اسیقابل ق

 سمت استبل،  میبرگشت  یسوار قهیدقست یب کی نزد بعداز

 ! زدیچشمم به نادر خورد، داشت با فرهاد حرف م ریمس تو

 با نادر داشت؟  یو نادر؟ فرهاد چه کار فرهاد

 عمارت نشه!  نیا کیتا نزد شکونمی قلم پاهاشو م یروز یم باالخره خود  یلعنت
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طناز از اسب اوردش   یاومدم و باگرفتن پهلوها   نییاسب پا یاز رو  م،یاستبل شد وارد

 مون یقد یبخاطر فاصله  نیزم یشونه هام بودو با گذاشتنش رو یدستش رو نییپا

 .نییهام سُر خوردن وافتادن پاشونه  یدستاش از رو

  ینیریلبخند ش شیشگ یو هم یسرش و باهمون خجالت ذات یاخت رواند  شویروسر

 زدوگفت: 

 خوب بود ارباب، ممنون.  یلیخ_

 .کرد یو با لبخندو ذوق بهش نگاه م ارید یرو دینوازش وارد کش دستشو

 گفتم:  زیت یشونه هاش و برش گردوندم طرف خودم و با چشما یگذاشتم رو دستمو

 طناز؟_

 و گفت:  باال وانداخت ییابرو طناز

 بله ارباب؟ _

 زانوهام خم شدمو گفتم:  یهم قدشدن باهاش رو یبرا 

 داره؟  کاریپدرت با فرهاد چ یدونیم_

و   دیلحظه پر  هیرنگ دخترک تو دن،یهاش لرزت باال و شونه متعجب ابروهاش رف  طناز

 .لباش خشک شدن 

 گفت:  گرفتی که چشم ازم م یمشت کرده و درحال دستاشو
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 رباب.. ..دونم اینم..نم_

 ؟ یتو خبر ندار یعنی-

 شنهادمیپ یو رو یبهتره عا..عاقل باش  گفتیداشت به بابام م دمیاو...نروز شن -

 . یفکر..فکر کن

 فقط ارباب!  دونمیرو م نیهم

  یو رو شدیم نییاش تند تند باال پا نهیس یتر شده بودو...قفسه  دیاز قبل سف رنگش

 نشسته بود.   زیر یعرق ها شیشونیپ

 د؟ یاسم فرهاد رنگش پر دن یبود؟ چرا با شن یچ یزبون و هول شدنش برا  یگرفت نیا

 قفل شده ام گفتم:  یدندونا نیاز ب یعصب

 نشده ها؟ کی ت نزدطناز فرهاد که به -

 نگاهم کرد. حرفیطناز چشماش درشت شدو ب

 تر از قبل شونه هاشو تکون دادمو گفتم:  یعصب

 کرده بگو...بگو طناز.  تتیاگه اذ-

 باشو تر کردو گفت: زبون ل با

 با من نداشت.  ی...کارکار-

 توهم گفتم:  ییاخما با
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 ؟ یلکنت زبون گرفت  لیدل یچرا ب  د؟یپس چرا با اوردن اسمش رنگت پر-

داشتم لحنمو مهربون تر کنم تا باعث ترسش نشم، ادامه   یکه سع یزدمو درحال یپلک

 دادم: 

  یکار تونهیرس..بهم بگو...اون نمکرده به من بگو، نت تتیاگه فرهاد اذ  زمیطناز،عز-

 کنه.

 گفت:  نوییسرشو انداخت پا طناز

 باهام نداشت.  یکار-

ترسونده   ایکرده بود  دشیتهد زیهمه چ یحتما اون ب  د؟یترسیم ی! ازچگفتینم قتویحق

 بودتش. 

 کردم یم یعوض یکه یاون مرت هیحال دیبا

ن درافتادن به ضرر  که با م فهموندمیبهش م دیباعث نشه حرفم دوتا بشه! با که

 خودشه!

 زانوهام بلند شدم، دستمو انداختم پشت کمرشو گفتم:  یاز رو دمویطناز رو بوس سر

 برگرد خونه. -

گفت و ابه سمت   یچشم کردیم یبود و با انگشتاش باز نییکه سرش پاهمونطور   طناز

 و گفت:  ستادی استبل حرکت کرد. وسط راه ا یدرخروج
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 ارباب؟ دیایشما نم-

االن نرم اون   نکهیازا د؟یترسیم یترس بود؛ از چ یهنوز تو صداش رگه ها د،یترسیم

 اش کنم؟  کهیت کهیت ناموسوی ب کهیمرت

 زدمو گفتم:  یپلک

 تو برو...  ام،یم-

 و رفت.  نییسرشو انداخت پا حرفی ب

 فروکش کنه.  تمی نداشت، انگار قرار نبود عصبان یا  دهیزدم اما فا یاستبل چرخ یتو

 . گرفتمیآروم نم کردمینم ادهیصورت فرهاد پ یه خوردمو توگر همون مشت تا

  نیا کردیحدروهم داشت رد م نکهی مثل ا یول کردم،یمراعاتشو م یلیپدر خ بخاطر

 مردک!

و از استبل زدم  دمیهامو مال قهیشق  دم،ییلبمو جو یتو موهام بردم و گوشه  یدست

 . رون یب

داده بودو و داشت   کهیدرخت ت  یرسوندم به ته باغ، فرهاد تنها به تنه  خودمو

 زدو گفت:  یشخندیلبش برداشت و ن یاز رو  گارشویس دنمیبا د کرد،یدود م گارشویس

 به، پسرعمو جان! -

 گفتم: نشیتخته س یبهش رسوندم و بازدن رو خودمو
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 ؟ یکنیم یچه غلط نجایا-

 کردو گفت:  یتک خنده ا  فرهاد

 ... بابایسر؟ اآخه پ ی..تو چرا انقدر با من بدنیراد لخا یب-

 از پاکت درودو گرفت سمت و گفت:  یگاریس

 !مایهم هست لیفام یما ناسالمت-

 دستشو گفت:  ریز زدم

 ها؟  نمت؟ینب نورایندارم، مگه نگفته بودم ا  ینسبت  چیمن با تو ه-

 لبش و گفت:  ینشست گوشه  یپوزخند

 سربزنم. مییبه دا خوامیارباب جون؟ م امیچرا ن-

کم حرف   ؟یبه پدر من سربزن یاومد یگ یبعد م یمعرفت ندار  وجیهه! آخه مردک تو -

 مفت بزن. 

 ... گذرهیکه نم ایتو اون فکر خرابت چ دونمیکه م من

 :دمیدرخت و تو صورتش غر یاشو گرفتم و چسبوندمش به تنه  هیقی

 !زایچ یلی...خیبه گور ببر دیبا  زارویچ یلیخ یفرهاد، آرزو  یکور خوند یول-

 دستمو با خنده گفت:  یرو دستشو گذاشت فرهاد
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  یکنیکه تو اون خونه راحت ازش استفاده م یگیرو م ینکنه اون عروسک ا؟یمثال چ-

 ها؟

 ن؟ی راد ارهیدوم م رتیز یبچه اس چطور  ییخدا

صورت فرهادو  یتو دمیدست مشت شده امو بردم باال و کوب د،یپریخشم پلکام م از

 گفتم:

 . ی چالت نکردم عوض نجایشو تا هم. گمیگیچرا شروور م ناموس،ی ب کهیمرت-

  یصورتش، به خون یلب پاره شده اش و دستشو گرفت جلو  یرو دیدستشو کش فرهاد

 گفت:  دویدستش بود خند یکه رو

 !ایکنیدمون باشه، دوتا دوتا حال مخو نی. اما بادهیزورت ز گهید یارباب -

 باشه؟  رخوابتیز چارهی ب یاون دختربچه  یخوا یبازم م  یبا روژا ازدواج کرد حاال

 کردو ادامه داد:   یا  یخنده تک

 ،م یبابا دست خوش کاش ماهم ارباب بود-

 . دن یچرخیعروسکا دورمون م اونوقت
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من  یبرا  نیو ا کردیم نیچشمامو گرفته بود، اون داشت به طناز هم توه یجلو خون 

شکمش   ینشستم رو ن،یفرهاد و گرفتمو انداختمش زم یقه یقابل بخشش نبود، 

 ... دادیمشت هام داشت جون م ریز واون 

شدنم از پشت دست از زدنش برداشتم، نادر و باغبون عمارت منو گرفته   دهیکش با

 که فرهادو ولش کنم.  دن کریبودنو التماس م

  یرو نیومال نیداشتم خودمو از بندشون آزاد کنم روبه فرهاد که خون  یکه سع یدرحال

 از درد، توخودش جمع شده بود گفتم:  نیزم

  یزر بزن ادی. دفعه بعد زایخوریدفعه آخرت باشه گوه اضافه م ز،یهمه چ  یب کهیمرت-

 مکشمت الشخور. 

 گفت: داشت منو بکشه عقب  یکه سع نادر

 به خدا.  شی...کشتدیای آقا تروخدا...تروخدا ارباب ولش کن...کوتاه ب-

 .رون یب دیعمارت پرتش کن نیرو از ا ی حروم یکه یمرت نیا-

 :دمیفرهادو با خشم غر  یبه پهلو  زدم یمحکم لگد

 . صفتی ب زارمی تو مردمک چشمم زنده ات نم فتهیعکست ب گهیدفعه د هی-

 داشت منو بکشه عقب گفت:  یکه سع ینادر با گرفتن بازوم و درحال

 ...شما بفرما...بفرما ارباب جان.کنمیمن حلش م یچشم ارباب، چشم...شما بر-

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

346 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 زبنمو تو دهن چرخوندم و ازشون دور شدم. یعصب یاتوهم و چهره  یاخما باهمون 

 .دادیمجون  رکتکامیز یاون عوض شکی ب دن یرس یرمید گهیلحظه د هی اگه

عمارت و آدماش بچرخه  نیدوروبر ا دینبا  گهیمتوجه بشه که د دیجاش باشه، با یهرک

 .نبود  شیحال زادیحرفا بود! اون زبون آدم نیاما فرهاد خرفهم تر از ا

 کار سازش نبود، تنها راهش کشتنش بود..!  دهمیکتک و تهد یحت

 سرم گرفتم.  یآبو رو نگیباز کردمو شل رآبویباغچه و ش یلبه   نشستم

 .  شهیداره از سرم دود بلند م کردمیام داغ داغ شده بود و حس م کله

 سرم حرارت سرمو کمترش کرد. یکه خورد رو یخی آب

باال. حتم داشتم چشمام االن که جلوم گرفته شده بود گرفتم  یبا دستمال سرمو

 داره!  ویگرگ وحش هی  یشباهت به چشما

 . کردیال رو گرفته بود جلومو داشت هق هق مدستم یاشک یبا چشما طناز

 بهش نگفته بودم بره داخل؟   مگه

 و گفتم:  رون یب دمیبلکه خشمم کمتر شه، دستمالو از دستش کش دمیکش یقیعم نفس

 ؟یکنیم کاریچ جانیتو خونه، ا یمگه بهت نگفتم بر -

 باال و گفت:  دیکش شوینیب آب

 برگشتم.   دهیترس دمیشن دادیدادوب یباال اما صدا رفتمی..مرفت یبخدا...بخدا داشتم م-
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 به سرتاپاش انداختمو گفتم:  یتوهم نگاه  یسگرمه ها باهمون 

 ؟ یکنیم هیگر یدار  یاالن واسه چ-

  ییبال دمی...ترسدمیرسمن...من راستش ت د،یکردیبا فرهاد دعوا م دیشما داشت-

 .ادیسرتون ب

 گفتم:  تی امو گرفتم سمتشو با عصبانطناز و انگشت اشاره  یجلو ستادمیشدمو ا بلند

که   گهید یسر ی ادین ،یایفرهاد ب دیتو د نم یازت، دفعه بعد نب  نمینب  یچیدفعه بعد سرپ-

 شد؟  تیطناز! حال یکن میعصب

 ازم فاصله گرفت. و   نییاومدن نادر طناز هم سرشو انداخت پا با

 طناز و طنازهم تو بغل پدرش گم شد! یاومد سمتمون و دست انداخت دور شونه  نادر

 ارباب جان، دستورتون انجام شد. -

 به طناز انداختم.  ینگاه  میتکون دادمو ن یسر

 گفتم:  ینادر کردمو با همون لحن خشک و جد روبه

 باهات حرف دارم نادر، تنها !-

 دخترم، به مادرت کمک کن... چشم ارباب. برو باال-

  ینطور یتکون دادو رفت باال، اخ کاش انقدر مظلوم نبود، کاش چشماش ا یسر طناز

 ! کردن یدل سنگو آب نم
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که به پدرش گفت، حرکت کرد سمت    یناراحت نگاهم کردو با چشم یرچشمیز طناز

 .خونه 

 دستاشو جلوش گرفت و گفت:  نادر

 د؟ یداشت یامر  جانم ارباب-

 گفتم:  دمویکش  مینیبه ب  یبه نادر انداختم، دست یقیقد نگاه

 ؟یداشت کاریبافرهاد چ-

 جلوتر از نادر شروع کردم به قدم برداشتن.  بمویراستمو گذاشتم داخل ج دست

 خودشو هم قدمم کردو گفت:  نادر

 .بود  نمی نبود، بابت فروش زم یراستش آقا کارخاص-

 شون؟ یبفروش یخوای چرا م ن؟یزم-

 و گفت:  نییانداخت پا سرشو نادر

  میاومده مجبور شدم بفروشمش...کس  شیبرام پ یمشکل هیراستش ارباب جان، -

 .دیخر یآفت زده رو ازم نم  نیبجز آقا فرهاد اون زم

 داشتم وگر...  اجیجون بچه ام به پولش احت به

  یهرمشکل ه؟یدیچه پل یاون فرهاد عوض یدونیتو نم ؟یبس کن مرد، چرا به من نگفت-

 . یگفتیبه من م یداشت
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 بود.  نییسکوت کردو سرش همچنان پا نادر

  رهی نادر، انوقت کالمون بد م یبخوا  یزیاز فرهاد چ نمیبهم بگو، نب یدار  یمشکل-

 توهم باشه؟ 

 نی ا یچطور دونمیاصال نم ده،یرس یلی چشم ارباب، شرمنده ام بخدا از شما به ما خ-

 همه لطفاتونو جبران کنم.  

 ت برس.خب برو به کار یلیخ-

 چشم. با اجازتون. یرو-

 تکون دادمو نادر چند قدم برنداشته بود که گفتم: یسر

 ! یراست-

 سمتمو گفت:  برگشت

 د؟ ییجانم ارباب امربفرما-

 اشو گفتم:  نهیو زدم به تخته سانگشت اشاره ام  یشدمو به آروم کینزد بهش

 !جوقتیاتو قسم نخور...ه جون بچه  گهید-

 رفتم داخل اتاقم.  تراسه یوارد خونه شدم و 

دوش گرفتن بود، وارد حموم شدمو با همون لباسام  کردیکه حالمو بهتر م یزیچ تنها

 قرار گرفتم.  ردوشیز
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که گرفتم   یشده بود. بعداز دوش حسی آب تنم ب یبود که از سرد ریفکرم درگ انقدر

 از شدم.تخت در  یرو  دمویلباسمو پوش

فکر   نینمونده بود! فقط داشتم به ا یمان باقتا اون جشن مزخرف ز شتریب گهیماه د هی

 یکسچ یبا ه گهیچرا د یروژا رو تحمل کنم؟ لعنت دیمدت با نیتو ا یکه چطور کردمیم

 ساعت برام عذاب آور شده بود  هیاز  شتریتحمل کردن آدما ب کنم؟ینم یاحساس راحت

 نفر.  هیبجز 

 قلب خسته.   نیا ینفر که شده بود دغدغه  هی

 .داشتم  اجیاحت شتری ب ییبه تنها  رون،یتاق نزدم بعصر از ا تا

  دنشیروشن کردمو مشغول کش گارمویتخت بلند شدمو رفتم کنار پنجره، س یرو از

 شدم.

پک   نی با اول ومدینم ادمی یاومد که حت شی برام پ  یرینبودم، اما انقدر درگ یگاریس من

 ! انهیسوخته باشه  ییگلو انه؟یکرده باشم  یسلفه ا گاریس

هام   هیرو به ر رون یب  ریخنک و دلپذ یو هوا  رون یرو باز کردم، سرمو بردم ب رپنجرهد

 فرستادم. 

 . دادیبه طناز افتاد که داشت به سگ نگهبان عمارت غذا م چشمم

جلوش   میمعصوم بود که اون سگ وحش یروحش پاک بود به حد  یبچه به قدر  نیا

 رام بود! 
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  زیم یرو از رو یار پنجره رفتم کنار، گوشچشم از طناز برداشتمو از کن یزنگ گوش با

 توجه به مخاطب پشت تلفن جواب دادم:  یچنگ زدم و ب

 د؟ ییرمابف-

 ؟ ی خوب ن،یسالم راد-

 مکث کردم: یکم

 رها؟-

 ؟ یگر ینم یسراغ معرفت،ی چه خبر ب -

 گفتم:  دمو،یکش یقینفس عم  ز،یم ینشستم رو  دمویموهام کش نیب یدست

 ؟ ی خوب-

 هوم؟ یستینگار تو سرحال نخوبم...خوبم...اما ا-

 نه من خوبم. -

 ؟ یمطمئن-

 آره...چرا که نه. -

 گفت:  شکدوبه 

فقط    ستم،یشلوغ ن ادیداده؛ ز پیترت یمهمون  ری ام ؟یخب، واسه شب آزاد  یلیخ-

 ... ایخودمون
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 ر؟ یام-

 سردادو گفت:  یدارعشوه  یخنده رها

 . دمیخبر م نیاهم، بهش گفتم خودم به راد-

 وگفتم:  دمیو مالهام قهیدستم شق با

 !  شهی م یچ نمیحاال بب-

 . میودمونگفتم که فقط خ  ،یایب دی...باال یخی ب ن،یعه راد-

 قطع کنم رها.  دیدارم با یخب من پشت خط ام،یتونستم م-

 گفت:  دویکش یپوف رها

 فعال!  مایشب منتظرت ،ی اک-

 وصل کردم: مویو تماس پشت خط نییرو اوردم پا یگوش

 سالم. -

 ن، حالت خوبه؟ جا نیسالم راد-

 مرتبه؟  یهمه چ ،ی ممنون قادر-

 کردو گفت:  یمکث یقادر

... غرض از مزاحمت پسر، زنگ زدم که بگم که واسه حمل بارهامون ستیبد ن ،ی ه-

 اومده.   شیپ یمشکل هیبه کانادا 
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 کردمو گفتم:  یاخم

 ؟ یچه مشکل-

 بهت بگم.  یحضور دیاممم، با-

 .شرکت  امیم-

 باشه، پس فعال. -

داشتم به سمت در حرکت  ن،ییقطع کردم و بعداز حاضر شدن رفتم پارو  یگوش

 در اومد: پ یکه صدا کردمیم

 ن؟ یراد-

 گرد کردمو گفتم:  عقب

 جانم پدر؟ -

 پسرم؟  یریم ییجا-

 . ی قادر شیپ رمیآره م-

 اومده؟   شیپ یمشکل-

 . دیشما نگران نباش ست،ین ینه مشکل -

 باشه پسرم، فردا هم که... -

 هست.  ادمیهست پدر... ادمی-
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 . رون یازش از خونه زدم ب یتکون دادو بعداز خدافظ یسر پدر

 من عذاب آور بود.  یبرا نی من و روژا و ا نیب  وندیعجله داشت واسه پ یادیز پدر

 خودم داشته باشمش. شیکمتر طناز رو حسش کنم، پ دیبود که با آروعذاب 

 کشیاز دل کوچ  شدیم یچجور  دونمیکرده بودم. نم یمدت فقط باهاش بد رفتار نیا

 درود!

  یوابسته  یهمه چ شترازیطناز منو ب  تی و معصوم یبود. پاک یواسه من همه چ طناز

 خودش کرده بودم. 

بدون عشق معنا نداره  یزندگ دمی دردمجنون بودم، تازه فهم ریمدت که درگ نیا

 اصال... 

 و فقد روزگار گذروندم! نکردم  یتا قبل از طناز اصال زندگ کنمیم حس

 پارک کردمو رفتم باال.  یشرکت قادر یرو جلو نیماش

کار بهم   جهی نت یکردو منتظر برا  فیماجرا رو برام تعر یقادر  هیحال و احوال اول بعداز

 شد.  رهیخ

 گفتم:  یو بعداز مکث یامو دادم با صندل  کهیت

 . ستیبرم کانادا. کار تو ن دیخودم با گه،یماه د کیکارارو بزار -

 گفت:  دویخند یقادر
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 . میایکارم برنم هیما از پس  یعن یدست شما دردنکنه -

اشو ازمن برخاست؛ دستمو زدم به شونه   یرویبه پ  یبلند شدم و قادر  یصندل یرو از

 گفتم:

 . رمیمن م گهی. خب دییحرفا نیانکن کاربلدتر از  یشکسته نفس-

در  اما هنوز پامو از  میتکون دادو باهم به سمت در حرکت کرد یبالبخند سر یقادر

اشو از درد چهرش جمع   نهیس یدستشو گذاشت رو یکه قادر رون ینذاشته بودم ب

 و خم شد.  واریداد به د هیشدو دستشو تک

 رفتم سمتشو گفتم:  نگران 

 مرد...؟  یخوب شد،یچ-

 ست ی...نین  یزیآر..آره خوبم...چ-

بعداز دادن رسوند و  یخودشو به قادر مهیصدا زدمو اون سراس شویمنش عیسر

 بهتر شد.  یهم کم یحال قادرقرصاش، 

 کمتر کار بکش از خودت.-

 گفت:  دهیرنگ پر یبا صورت دویخند یقادر

 . هی ریاثرات پ  ست،ین  یزیچ-

 لبمو دادم باال و گفتم:  یگوشه -
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 ست؟ ی ن یمشکل گهید ت،یریکو تا پ-

 جان، شرمندتم. نیوقتت گرفته شد راد مینه...نه کل-

 تم: جمع کردمو با زدن به شونه اش گف لبمو

 شبت خوش. -

زنگ   میگوش فتم،یبه راه ب نکهیشدم، قبل ازا نیو سوار ماش رون یشرکت زدم ب از

 خورد، تماسو برقرار کردم: 

 . ر یسالم ام-

 تو؟ ییسالم پسر کجا-

 گفتم:  دمویکش یقیعم نفس

 .رکارهایدرگ-

 ما.  شی پ ایب ن،یکار باش راد الیخ یامشبو حاال ب هی-

 .. یب-

 . ی. بامی منتظر گه،یازت د نمی مخالفت نب-

لبم نشست و سرمو    یرو یلبخند مچهی رو قطع کرد. ن یکنمو گوش ینداد مخالفت اجازه

 تکون دادم.

 نبود! یگرفتن، کار درست دهیهمه اصرار رو ناد نینبود، ا یانگار چاره ا  نه
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 روندم.  ریام یرو روشن کردمو به طرف خونه  نیماش

دکلته تو چارچوب در قرار گرفت، با    یا لباسدرو فشردم که بعداز چندلحظه رها ب زنگ

که  ییبا چشما دیکه از مشروبش نوش یجرعه ا نکهیزدو بعداز ا یلبخند پهن  دنمید

 گفت:  دیرو د یتوش برق خاص شدیم

 خان! نیراد یخوش اومد -

 وارد خونه شدم.  بم،یتم باال و با گذاشتن دست راستم داخل جانداخ  ییابرو

 شو دور بازوم حلقه کردو گفت: که رها دست دینکش یطول

 خان، باالخره افتخار دادن. نیاز راد نمیخب بچه ها ا-

 ها جام هاشونو بهم زدن و با خنده گفتن:  بچه

 خان. نوووش! نیراد یسالمت-

 

شد که هروقت با بچه ها جمع  نیمنکر ا شدید نمپابرجا بو یشب مهمون یها مهین تا

 !  میکردیو غم و مشکالت رو فراموش م میزدیتلو تلو م یادیز یاز خوش دمیشیم

 گرفته بود مست نکنه من بودم.  میکه امشب تصم یکم بچه هاهم رفتن وتنها کس کم

 

 بود که واقعا بد مست بود!   نیمست بودو از اون بدتر ا ریام
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که روش   یصندل یدسته  یبچه ها مست کرده بود؛ نشست رو  یهم که مثل باق رها

 نشسته بودم. 

 گفت:  دویخند

 ؟ یریزن بگ  یخوایواقعا م گه؟یم یخُل چ ریام نی ا نیراد-

 زدمو گفت:  یپوزخند

 نکن.  یاالن مسته، تو توجه   ریام-

  کیمشروب رو به دهنش نزد شه یداشت شکه  ریبلند شدمو روبه ام  یصندل یرو از

 گفتم:  کردیم

 .رمیخودتو بابا... من دارم م یکشت ری بسه، بسه ام-

 گفتم:  دمویکش یف به رها انداختمو پو ینگاه

 . یبرگرد ییتنها یتون ی حالت نم نیحاضر شو توروهم برسونم با ا-

 کنارو گفتم: دمیصورتم کنه که کش کیاومد سمتم، خواست سرشو نزد رها

 حاضر شو دختر. -

 گفت: دویخند رها

 کــــنه.  انتینخواد به خانمــــش خ ــــریام  ینیــــبیاخ اخ م -

 زدم روبه رها گفتم:  ریام  یکه به پا یه و من با لگدخند ریو رها باهم زدن ز ریام
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 !رمایم ینباش نییپا  گهید قهیزهرمار، تا دودق-

 . پی خوشت ــــسیرئ امممیچشــــم قربان، م-

 گفتم:  رویپس گردن ام زدم

 المصبم بزار کنار.  نیمواظب خودت باش، ا-

 زدو گفت:  یشخندی ن ریام

 جووون! چشم. -

 تم: با تاسف تکون دادمو گف یسر

 فعال االغ. -

 !یعا عا راست-

 هوم؟ -

 .هی چه شکل نمیبب خوامیم نجا،یا اریطناز رو ب باری-

 پسر.   یشیم تیادیز-

 تکون دادمو گفتم:  یسر

 !نمتیبیم-
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 نهییآ ی. از تورون یکه در خونه باز شدو رها اومد ب دینکش  یو طول نیتوماش رفتم

پاشنه   یاون کفشا  شیت مستراه بره بدتراز حال تونستیبهش انداختم، نم ینگاه

 درست راه رفتنو ازش گرفته بودن.  یبلندش بودن که اجازه 

 کیقدم باهم نزدهم  ربازوشویشدمو رفتم سمت رها، دست انداختم ز ادهیپ نیماش از

 .میشد نیماش

 آخه؟  یانقدر مست کن یمجبور -

 گفت:  شخندیداد به شونه امو با ن هیسرشو تک رها

 . نیادخوبه ر  یلیخ یمســــت-

 زد. کیرو باز کنم که گردنمو م نیبهش انداختمو خواستم در ماش ینگاه مین

 خمار رها نگاه انداختمو گفتم:  یه چشماصاف شدو ب متعجب

 .نیتو ماشبرو  ایرها؟ ب یکنیم کاریچ-

 زدو گفت:  یزده بود رو با ناخوناش چنگ آروم کیاز گردنمو که م ییجا دویخند رها

 . یبمون نگلیس  شهیکردن، کاش هم واسه ازدواج یفیتو ح-

 . نیخل نشو رها، بش-

 شدم.  نیو منم سوار ماش نیداخل ماش نشست

 رها روندم.  یرو روشن کردمو به سمت خونه  نیبهش انداختمو ماش ینگاه مین
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شدو رها تا  یپل یدستش رفت سمت پخش خوردو و روشنش کرد، آهنگ خارج رها

 رو بلند کرد.  کیموز یآخر صدا

 و کم کردمو گفتم:ر کیموز

 ! دیواقعا دوتا احمقِ بد مست ریتو ام-

 شد بهم.  رهیو خ ی متم، صورتشو چسبوند به صندلس دیچرخ رها

دخـــتر دست   هی به  ت،یاصل..اصال شده تا..تاحاال تو مست  ؟یستیتو بدمست ن یعنی-

 هــــا؟  ؟یباهاش حال کُ..کن یوبخـــوا یبزن

برگشته بودم عمارت و طناز رو   یمست از مهمون افتادم که یاون شب ادیکردو  نگاهش

 !دمشیتو آشپزخونه د

 .شدمیم اریبا لمس کردن بدنش انگار هوش یبودم ول تمس

 باال انداختمو گفتم:  یا  شونه

 داره؟  یتیچه اهم-

 . نیخوش بحال زن تو راد ی. ولــــچیهه، ه-

 . لـــرزهی دلش م کنهی...آدم نگاهت میجَ..جذاب یلیخ تو

ازدستش   امیو بعض نهیبش ایلیتو دل خ شدیصفتشم باعث م نیرک بود! هم هشیهم رها

 باشن! یفرار 
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  تی. شخصوردیبه روش م  پروای داشت ب یب یع ینداشت و اگه کس یبا کس یتعارف

 داشت! یجالب

 داد باال وگفت:  لبشو

 مرد جذاب گوه اعصاب! هی ،یگند اخالق یل یخ یول-

 خنده. ریزد ز بلند

 : کردمو گفتم نگاهش

 بتوبم بهت؟ ایتشکر کنم  فتیاز تعر دیاالن با-

 فقط بوســـم کن.  یچ یه-

 گفت:  دویکردم که خند یاخم

 ! یـــدیکشته م یکنیاخم م  یگینم-

 من..  یگیبس کن رها انقدرم که تو م-

ـ -  . ینه، هستــ

 وارگفت:  زمرمه

 . یکه گفتم هست یینایا شترازیب ،ی حت-

 ادم. ادامه د  رمیحرف نگاهش کردمو به مس یب

 رو شکوند و گفت:  نمون یسکوت ب رها
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 ؟ یرو دوست داشته باش یتو کس  شهی اصال مگه م ؟ی دوسش دار یلیخ-

 گفتم:  دمویکش یقیعم نفس

 رو داست دارم رها؟ یک-

 .آره طناز.عاا طناز.  ؟یبود؟ ناز؟ ناز ی...اسمش چگهید گهیم ریدختربچه که ام  نیهم-

 ه بود گفتم:شد داشیاز کجا پ  دونمیکه نم یعصب بالحن

 بس کن رها.-

 فکر کنه.  یراجب طناز حرف بزنه با حت یدوست نداشتم کس اصال

 دختر باشه!  هیاگه اون طرف  یحت

 ش؟ ییخوای انقدر م یعن یاووو...-

 فرمون رو چنگ زدم.  ینگفتم و عصب یزیچ

 عروسک باشه که تو ازش خوشت اومده، ها؟ یلیخ دیحتما با ه؟یچه شکل-

 ازش؟  یندار عکس

   ؟یفهم یها بس کن، مر-

 و گفت:   یداد به صندل هیصاف نشست و سرسو تک رها

 . شمیخب باشه. خفه م یلیخ-

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

364 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

زده نشد و   نمون ی ب یحرف ریمس ی؛ تا انتهاتکون دادم  یچرخوندم و کالفه سر چشم

 رها. یدم خونه  میدیرس

 ! یممنون رسوند-

 در که گفتم:  رهیرفت سمت دستگ  دستش

 رها؟-

 نگاهم کرد، نگاهمو دوختم به جلو و گفتم:  یاز مست خمار یهمون چشما با

 . ریتند رفتم...به دل نگ کمی-

 زدو گفت:  یلبخند 

! من که همجنس  نیراد گهیعکسشو بده د ی. ولشمیازتونم رشمیگدل  یمن ازهرک-

 معشوقه اتم خوب! 

 .یباور کن دیروکه نبا  یشنو یم یکه از هرک ییچرت نگو رها، حرفا-

 . ستیدروغگو ن  ریبود! ام ریو امنبود یا اون هرکس ام-

 زده گفت: رواز داشبورد چنگ زدم، رها ذوق یلبمو تر کردمو گوش  کالفه

 !یشده حرفمونو گوش داد  بارمیآخ جون، واسه -

که بدون متوجه شدن خود طناز ازش گرفته بودم رو گرفتم سمت رها   ییاز عکسا یکی

 و گفتم:

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

365 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 ! ینر ایآرزو به دل از دن -

 ! زدیپلکم نم یعکس طناز شد؛ حت خیچشماش م د،یاز دستم قاپ رو یگوش دویخند

 عروسک متحرکاس؟   نیچقدر خوشگـــله! نکنه ازا نی...انیا یوا -

 از خنده توش بود گفتم:  ییکه رگه ها ییرواز دستش گرفتمو با صدا یگوش

 . ید ید گهیخب د-

 ش؟یدینازه! تاحاال بوس یلیخ-

 . روقته ید گهیشو د ادهیرها.. پ-

من که دخترم دلم   دنشیبا د یریگیخودتو م یجلو  یواقعا...واقعا چطور نیراد نیبب-

 رفت واسش. 

 ا اومد. دستشو گرفت باال وگفت: کردم که حساب کار دست ره یوحشتناک اخم

 اصال...  گمینم یزیچ گهی! دمیمن تسل-

 خوش گذشت باتو! سالم منو به عروسک خانم برسون!  یلیامشب خ یراست

 ادامه داد:  باز کردو درو

 . ریشبت بخ-

رو روشن کردمو به سمت عمارت  نیشد، ماش  ادهیپ نیتکون دادمو رها از ماش یسر

 روندم... 
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 . دادیشب گذشته بود و بازم حال خرابم داشت کار دستم م یها مهیساعت از ن

و  رون ی ب دمیاز پاکت کش یگاریشدم، س ادهیپ نیراه و از ماشزدم کنار بزرگ نویماش

 . دن یبه کش شروع کردم

سمتم هجوم اورده شرکت به  یو از همه مهم تر کارا یو عاطف یشخص یکاراها تمام

 بودو داشت 

 . نداختیاز کار م مغزمو

 ! خواستی رو م یا دغدغهیدلم دوران ب  خواست،یم یآرامش ذهن یکم دلم

عوض شدن، ماهم عوض   زاهمیچ  یلیخ م،یبزرگ شد نکهیخوب بود تا ا یزندگ"

 "!هی واشکی یو خنده ها  یم بزرگا پراز ناراحتآد یایدن م،یشد

 ادامه دادم.  ریشدم و به مس نیسوار ماش گارمینخ س نیخاموش کردن دوم با

 پارک کردمو رفتم باال. اطیرو داخل ح نیعمارت. ماش دمیبود که رس صبح

متوجه شدم   اشزه یم زهیاز جسم ر خونه،یداره نماز م یکس دمیگذاشتم د پاتوخونه

 طنازه!

قدس وهم باارزش، چه برسه به  عمارت هم م نیدختر توا نیپاک من. وجود ا یشته فر

 من.  یقلب کدر گرفته 

ها، طناز از سرسجاده بلند شدو  امو از چارچوب در گرفتمو حرکت کردم سمت پله  هیتک

 گفت:  یبا لحن متعجب
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 سالم ارباب. -

 تکون دادمو گفتم:  یسر

 ؟ ی چطور-

 گفت:  نوییانداخت پا سرشو

 ونم. ممن-

 به روش زدمو از پله ها رفتم باال.  ی لبخند   مچهیبود ن نییکه سرش پا یهمونطور 

من بدتر   یبرا دن یصبح قرار داشتم. سه چهار ساعت خواب۸روژا ساعت   با

 .وردیسردردم

 هام شدم. لیمیو مشغول کار و چک کردن ا زی گرفتم و نشستم پشت م یدوش

 باال! دیشونه هام پرغرق کار شده بودم، که با زنگ خونه  انقدر

 درکردم. مویخستگ دمویستامو کشد دم،یمال چشمامو

 بود! ۸  ینگاه کردم، لعنت مویگوش ساعت

و   موتیبا برداشتن ر  دمویپوش نمویو رفتم سمت کمد وست ج دمیکش یاکالفه  پوف

 .نییرفتم پا دهامیکل

م ودرکمال  باال انداختمو خودمو بهش رسوند  ییابرو دم،یپدر رو شن یخنده  یصدا که

 . کردیمبل نشسته بودو داشت با پدر خوش و بش م یکه رو دمیتعجب روژا رو د
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شکل نگرفته داره برخالف خواسته  نمون یب  یزیدختر هنوز چ نیا کرد؟یم کاریچ نجایا

 بدش چه خواهد شد خدا داند! کنه،یمن عمل م یها

 

 زدو گفت:  ییخودش دلربا ریتفسلبخند به   دنمیبا د روژا

 . ری صبحتون بخسالم، -

 پسرم؟  یاومد -

 روژا تکون دادمو روبه پدر گفتم:  واسه یسر

 سالم. -

 پسرم.   نیبش ایب-

بودم    رهیتوهم به روژا خ یکه با سگرمه ها یانداختمو درحال  ینگاه مویمچ ساعت

 گفتم:

 . میبهتره بر شه،یم رید-

رو  ینی س اومد سمتمون و بعداز سالم دادن؛  یچا یها وان یکه طناز با ل دینکش یطول

 اول گرفت روبه پدر و بعدش روبه من. 

 دادم باال.  ینگاهش کردمو سر قیعم
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که طناز خم شده بودو منتظر روژا بود،    یرو روبه روژا گرفت...بعداز کمث طوالن ییچا

 پدر گفت: 

 تعارف نکن عروس. -

 که واسه طناز نازک کرد گفت: یروبه پدر زدو با پشت چشم  یلبخند   روژا

 .میناشتا باش دیبا شیآزما یبرا-

نکنم و با شکستن فنجون ها   یهارو روش خال ییکردم که کل چا یدار  شتنیخو یلیخ

 هاشو تو بدن روژا فرو نکنم!  کهیت

 میناشتا باش دیبا گهیو بعدش م ستادهیدختر انقدر خم منتظرش ا اون 

 روبه روژا گفتم: دمویبه موهام کش یدست یعصب

 . میبلندشو بر-

صاف شدمو خواستم عقب گرد کنم که چشمم   خوره،ی نم ییا گفت چاروژ  نکهیبعداز ا

 ارباب...  یبرافروخته  یخورد به چهره 

 که واقعا ترس برم داشت!  زدیاش توش خشونت موج م دهیکش یچشما یقدر به

 روبه روژا گفت:  یبا لحن محکم و عصب ارباب

 . میبلندشو بر-

 زدمو گفت:  یلبخند   روژا
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 چشم ارباب!-

 ان وگفت:سمت خ روکرد

 خدافظ پدرجون. -

 بسالمت...بسالمت. -

 

 .رون ینگاه کوتاه آخرشو بهم انداختو جلوتر از روژا از عمارت زد ب ارباب

 آشپزخونه تا به مامان کمک کنم. یخان رفتم تو یدادن قرص ها بعداز

 ! نطورینبود. پدرم هم شهیمثل هم گهید مامان 

 تو چشماشون بود.  یتغم و ناراح هی انگار

 ! هیمشکلش تاچه حد دونمینم قی برخورده، اما من دق یبه مشکل مال گفتیم بابا

 ..!گهید زیچ ا ی هیمال یواسه مسئله  شیناراحت  دونمینم اصال

 . نمی بب شونویکه ناراحت اورریکه بود، اصال دلم طاقت نم یهرچ اما

 بکنم؟  تونستمیم کاریکنم تا مشکالتشون کمتر بشه، اما چ یدارم کار دوست

 عقبو نشستم روش.  دمیرو کش یصندل

 رو برداشتم و مشغول پاک کردن با مامان شدم. یسبز
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 نبود! نجاینه انگا  اصال ا  نداختم،یبه مامان م  ینگاه مین یهرزگاه

  یق یم. نفس عکردمیم یسپر  یا گهید هیبود، اما ذهن و روحش جا نجایا خودش

 اسمشو صدا زدم:  دمویکش

 مامان؟...مامان؟-

 ش تکون دادمو گفتم: صورت یجلو دستمو

 ؟ ییمامان جونم کجا یه-

 باال:  دیزدو ابروهاش پر یپلک

 جانم...جانم؟ -

خب   د،یستیمدته مثل سابق ن هیمامان؟ چرا تو و بابا  شدهیچ ؟ی ستین نجایانگار ا-

 . دیشده به منم بگ یزیچ

 هارو کندو انداخت تو سبد:  یسبز یزدو ساقه  یلبخند مامان 

به فکر درس و مشقات باش که قراره   ، ی فکرتو مشغول کن  خوادی. تو نمستین  یزیچ-

 مدرسه.  یبر گهیماه د هی

 شده؟ ی تروخدا چ گه؟یمامان...بگو د-

اصال برو دستاتو بشور به گل   ،ی خوری قسم م یعه دختر بس کن...خدا رو واسه چ-

 .یپاک کن  یسبز خوامی. نمآب بده اطیح یها
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 .دمیاچند وقته زبون بسته ها رو آب ند نمیبب بدو

 ما.. -

 گفت: یجد مامان 

 که گفتمو بکن. بدو دختر.  یطناز...برو کار-

ازش   شدی و نم گفتینم یچیتاآخرم ه  یعنی داد،ینم یحیو توض زدیکه حرف نم مامان 

 ! دیکش یحرف

 .اطیرفتم تو ح دمویکش یکالفه ا  پوف

 گن یبه من نم یزی اعصابم خورد بود...چرا چ اه

 آخه؟

 کردم یقرقر م  برلیکه با خودم ز ینطوریهم

 آبپاشو برداشتمو مشغول گل دادن به گال شدم. 

 ! کردیارباب چقدر بد به روژا نگاه م امروز

 اشو بکنه. کله  خواستیم انگار

روژا   دونهیدا م! خرهیو زود از کوره در م هیارباب آدم جد  کرده،کاریچ ستین معلوم

 ...انهیکنه  یبا اخالق ارباب سازگار تونهیم

 !هی باشه، آدم خوب و مهربون یچارباب هر اما
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 آبو باز کردم. ریبرداشتم ش لنگویو ش رون یآه مانند فرستادم ب نفسمو

 کردو از سرم کشده شد! ریبه شاخه درخت گ میبرم سمت چمن ها که روسر خواستم

 

 موقع بود که در خونه باز شدو بابا اومد تو. همون 

 گفتم.  یباباجون  رلبیزدمو ز یگشاد لبخند

  یبرا   چقوقتی بود ه یدوسش داشتم، واقعا مرد زحمت کش یل یرم بودم...خپد عاشق

 . زاشتیمنو مادرم کم نم

 نکارویو بدون تامل ا شکی سال ازعمرتُ کم کن و بده به پدرت ب نیچند گفتنیم اگر

 . ..کردمیم

 

 سمت پدر قدم بردارم که درباشدت باز شدو خواستم

 وارد خونه شدن.  یکیمرد کچل ه دوتا

اونم دوتا   کردن؟یم کاریچ نجایا گه؟یبودن د  یک نای...اکردمیداشتم سکته مترس  از

 هرکول! 

شدم و به اون دوتا مرد که داشتن با پدر   یسرم باز بود پشت بوته ها مخف نکهیا یبرا 

 شدم.  رهیخ زدن یحرف م
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 بابا رو گرفت و چسبوندتش به در... یه ی قیاز اون مردا  یکی

 .شدیم یز چشمام جارو اشک بود که ا دیترک بغضم

 شدم بهشون...  رهیخ  یاشک یدهنمو با چشما یگذاشتم جلو دستمو

 بد در هم بلند شد.  یکه صدا دیبابا رو محکم به در کوب

  یانقدر باهات مجلس  گهید یهفته پول ساالرخان و ند نینادر اگه تا آخر هم  نیبب-

 کنم یبرخورد نم

 انههههه؟ یشد  تیحال

 و از ترس به سکسکه افتادم.  دیمرد تنم لرز یعربده  از

   ته؟یمبلغش رفته باال حال اتیبدهکار-

 حواستو جمع کن. انه،یروبه پا مهلتتم میتا

 

 بابا گفت:  یزد روشونه  یا گهید مرد

 کاخ؛  نیتوا میاینه وقتشو که زرت و زرت ب میاشو دارمانه حوصله  نیبب-

  م،یببر  تیبده  یسرتو جا ساالرخان دستور داده ینکن  یهفته پولو اک نیآخر هم اگه

 شد؟ رفهمیش
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 دست مردو پست زدو گفت:  بابا

به   ریشماها...نامسلمونا ندارم. به پ دیرحمی چرا انقدر ب دادم،یاگه داشتم که زودتر م-

 ندارم.  غمبریپ

 سرشو با دستاش گرفت.  ن،یزم یخورد رو زیل بابا

 موقع بود که فرهادهم اومد.  همون 

 

تا  اطیل حداخ ومدمی و نم شکستید آخه. کاش قلم پام مبو یامروز چه روز ایخدا

نسبت به پدرم  رحمویدوتا مرد ب نیکردن ا یاحترام ی . تا بنمیشدن پدرمو بب کیکوچ

 . نمیخودم بب یبا چشما

 خواست؟ یم یچ نجایا  یفرهاد لعنت نیا

 گفت:  مرده

 شد سرت! تیکه گفتم، تا آخر هفته! پول نباشه بجاش سرت نادر حال ینیهم-

 

 .رون یزدن و از عمارت زدن ب یمحکم یدر ضربه  به

 چشماش برداشت.  یاز رو  شویدود نکیع فرهاد

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

376 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 باز کردو گفت:  ششوی پدر نشست و ن کنار

 نادر خان؟ هه. یطلبکارات چه کرد هیبودنا! با بق اشیاز اون وحش نایا-

 دستشو گفت:  یبا ضرب زد رو نکشویع یزدو دسته  یزیتمسخر آم پوزخند

 نادر احمق نباش! احمق نباش مرد.   نیبب-

 کنه؟  یطناز بدبخت زندگ یدوست دار تو

 ره؟ ی زنت هرروز با هزارتا گردن کلفت اره بده و توشه بگ خوادی م دلت

 

 دوخت به فرهاد و گفت:  شویاشک یچشما بابا

 بچه اس.  یفهمیآخه، طناز بچه اس! م یگیم یفرهاد خان چ-

 کنم؟  ی زور به ازدواج یتنمو راض یپاره  یچطور من

 من که بخوام بخاطر پول دخترمو زجر بدم.  رتیتوف به غ اصال

 

 سردادو گفت:  یاحمقانه ا  یخنده  فرهاد

 ؟ یشد وانهی د ؟یمرد؟ زجر چ یگیم یچ-

   گه؟یمن شمرم د یبگ  یاخو یم یعنی
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 نبود.  نینه...نه فرهاد خان، بخدا منظورم ا-

اون تازه شده  ه؟یچ یدگزن ه،یچ  شوهرشه ینم  شیطناز بچه اس حال گمیم من

 سالش. ۱۵

 من!  یواسه خودم زورش کنم که ازدواج کنه اونم بخاطر بده تونمیم یچطور

 من...   تیخر بخاطر

 

 : گه یم ندازهیکه به پدر م یقیو با نگاه عم دهیتکون م یسر فرهاد

 به پاش  زمی رینداشته رو م  یمن هرچ-

 !شهیطلبکارات صفر م حسابت با نکه یهم ا ،ی کنیهم طنازو خوشبخت م ینطور یا

 درستو انجام بده نادر...  کار

 

 اش گفت: پاره مدل نیاز کنار پدر بلند شد و بعداز تکوندن شلوارج فرهاد

 دیطناز با یو بدبخت  یخوشبخت نیکه ب یی تو نیا گهیمن اتمام حجت کردم باهات، د-

 ! یرو انتخاب کن یکی

 تو...  رمیم
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 بلند شدو گفت:  نیزم یبابا از رو

 فکر کنم...  دیفکر کنم...با یکم دیامن ب-

 

 . رون یخم شده از خونه زد ب یبا کمر بعدش

 

اون رفت باال و    نه،یکردم تا فرهاد منو نب  یبوته ها و درختچه ها مخف یال شتریب خودمو

 شکست...  بانهیزانوهام و بغضم غر یپخش شدمو سرمو گذاشتم رو  نیزم یمن رو

...نه  یدیزجرم که نم ؟ی کنیامتحانم م ی دار زه؟یریداره بهم م یآخه چرا همه چ ایخدا

 به بنده ات.  یدیتو زجر نم

 . شکنمیشکالت مم نیرایمن دارم ز اما

 

 .دم یپدرمو د هیگر دم،یخار شدن پدرمو د امروز

 باالتر؟  نی از ا یچه درد ن؟یبدتر ازا یچ گهید

 کرده بودم که به سکسکه افتاده بودم. هیگر انقدر

 . دومیدرست باال نم نفسم

 رذله بدذات.  واِنیح هی! ونهیح هیقطعا  فرهاد
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 خودش فکر کرده؟  شیپ یچ

 

 ازدواج کنم؟   یبا اون عوض یچطور من

 ! کنمیم دایباال لرزش پ رهیتپش قلبم م شدیحالم بد م دنشیبا د من

 کنم؟ یسقف زندگ هیریباهاش ز دیبا یچطور حاال

  یفکر کنم برا دیه گفت بامن باهاش ازدواج کنم. قطعا حرف آخرش ک زارهینم بابام

 از فرهاد لجن بود!  ییرها

 

  شدیم داشون یبازم پ افهیاون دوتا مردبدق نم،یبب خار شدن پدرمو تونستمیم یچطور

 کن. شیکار هینه! نه...خودت  ای. خداارن یسربابا م ییگفتن که باال

 روم بزار.  شیپ  یراه هی خودت

 شون یزیکنم پدرو مادرم چ یهرکارحاضر بودم با فرهاد ازدواج کنم! حاضر بودم  من

 نشه.  

 

  شیمانع از پ یحرفو به پدرم بزنم؟ خجالت لعنت  نیا دیبا یچطور دونستمینم اما

 ! شدیحرف ازدواج با فرهاد م دن یکش

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

380 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 ...خود کفتار صفتش!گفتمیبه خودش م دیبا

 اطیبدو بدو به سمت درح  نداختیکه چادرشو سرش م یکه مامان درحال دینکش یطول

 رد. حرکت ک

بود! اشکامو با پشت دست پاک  یچ  یبرا شیحال شون یانقدر عجله و پر دونمینم

 بلند شدمو رفتم داخل خونه. نیزم یکردمو از رو

 

 نبود؟  داشیکجا بود؟ فرهاد چرا پ خان 

 .دمیفرهاد رو کنار خان د مینیبش یسمت اتاق خان و براساس پ رفتم

تخت بلند شدو به   یان گفت از روکه به خ  یزیخان انداخت و با چ یپتو رو  فرهاد

 سمت اتاق قدم برداشت. باعجله خودمو از اتاق دور کردم.

 

 که گفت:  دمیفرهاد رو ازپشت سرم شن یکه صدا 

 ! زهیت یلیمن مشامم خ-

 

 برگردم گفتم:  نکهیدهنمو قورت دادمو بدون ا آب

 باهات حرف دارم. -
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ر داشت  با چشماش انگالباش جاخوش کرده بودو  یرو یسمتش لبخند خاص برگشتم

 ! دیکشیبرام نقشه م

 و گاز زدنش گفت: هاوه یاز ظرف م  یبیمبل و با برداشت س یانداخت رو خودشو

 طناز خانم!  شنومیم-

 

 نگاهش کنم گفتم: نکهیبدون ا وستادم یکنار مبل روبروش ا رفتم

 .دمیو شند دمینحص امروزو د یمن همه اتفاقا -

 تن. بهش گف ایبابام چ یطبکارا دمید

 بخوام از کوره در رفتم و گفتم:  نکهیای ب

  یانقدر آدم بد یتونیم ی! چطوریکردی م شتریعذابشو ب دویخندیتو به پدر من م یول-

 ؟یباش

 

 گفت:  دویخند فرهاد

 !یانقدر تو دلبرو باش یتونیکه تو م یهمونطور-

 باال و گفتم:  دیشوکه ابروهام پر

 ... یلیخ-

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

382 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 کردو گفت:  یارومو ازش گرفتم. تک خنده  تی عصبان حرفمو خوردمو با یادامه 

 حاال؟  یدار کارمیترش نکن دختر، بگو چ-

 

تا قبل از اومدن پدرو مادر موضوع  دیتا به خودم مسلط بشم، با دمیکش یقیعم نفس

  یازدواج به مرد  شنهادیخودم پ تونستمی م یچطور ؟ی...اما خب چطورگفتمیرو بهش م

 که ازش متنفرمو بدم؟ 

 کالفه گفت:  زنم،ینم یحرف دید یوقت فرهاد

 خب؟ -

 بگم که...  خواستمیمن ممن.. -

 دوباره سکوت کردم. ردندونامویبردم ز ناخونامو

 . گهیدِ حرف بزن د-

 صبر کن.  گمیخب... م یلیخ-

 . رمایم شمیبلند م  شه،یمن صبرم داره تموم م-

 

 لعنت بهت... لعنت بهت...  یا
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 ...دمیشن اطیون حرفارو تو حمن ا-

 !یگفت باریکه  نویخب ا-

 نگاه کردمو گفتم:  بهش

 ... یگفت یبه بابام چ دمیشن-

 ؟ ید یشن ویچ-

 من با تو... یعن یاگه...اگه بامن... یبه بابام گفت  نکهیا-

 !کنمیپدرتو صفر م یها یتمام بدهکار یآره اگه تو با من ازدواج کن-

 نگاهم کرد با زبون لبمو تر کردمو گفتم:  انهیو موز قیعم

 ات...باهات.. من باه-

 : دمویکش یقیعم نفس

 ! کنمیباهات ازدواج م-

 

شده بود بهم. حقم داشت، توقع  رهی خ یباال...شوکه بدون پلک زدن دیپر ابروهاش

 موافقت کنم.  شنهادشینداشت من با پ

که  ییزایتو دلم چه چ. کشمیدارم م  یکه من چه زجر دونستیفقط خودِ خدا م یول

 ... گذرهینم
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  یروز یبود بهمو لبخند پ رهیکه خ یدرحال یحرف چیهی بل بلند شدو ب م یاز رو فرهاد

 لبش مشهود بود قدم برداشت سمتم... ی گوشه

 !یاگه ید یاز هردفعه  شتری ب یحت م،یترسدیازش م هنوزم

 رفتمیو م گرفتمیقدم بزرگ ازش فاصله م هی داشتیکه سمتم برم  یهرقدم با

 . ستادیاثابت کردو فرهاد مقابلم ا واریبه د که پشتم  میکرد یرو  شیتر...انقدر پعقب 

 ! شدیداشت کنده م ادیاز تپش ز قلبم

 

کنارِ سرم، نگاه نافذشو دوخت به مردمک چشمامو   وارید یراستشو گذاشت رو  دست

 گفت: 

 ؟ یر یگب متویباعث شد انقدر زود تصم یچ-

 قورت دادمو گفتم:   یدهنمو به سخت آب

 بخاطر...بخاطر... -

 رو نداشتم.  یبعد  یقدرت گفتن جمله  خشک شده بود دهنم

 گونه امو گفت:  ینشست رو دستش

 طناز؟ بهم بگو؟  یبخاطر چ-

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

385 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 وگفتم: دمی برخورد دستاش به صورت گر گرفته ام لرز از

 . کنمیم کارونیمن...من بخاطر بخاطر ... پدرم. بخاطر پدرم ا-

 لبش کش اومدو گفت:  یگوشه

 هوم؟ ؟یعروس من ش یتو دوست ندار  یعنی-

 نشه...  کی کاش ازم دور شه، کاش بهم نزد یلعنت ن؛یینگفتم و سرمو انداختم پا یزیچ

 لبمو نوازش کردو گفت:  یشه صورتمو نوازش کرد، با دستش گو پوست

 اخالق ترما تازه مال من جذاب تره. خوش  نیمن از راد-

حرف   یفقط ب  دمیهم فشردم. منظورشو نفهم یمن از ترس چشامو رو دویخند

 کردم.نگاهش 

  یاز پشت سر باعث شد قالب ته ییرو بزنه که صدا یلب باز کنه و حرف بعد خواست

 کنم و اشهد خودمو بخونم!

 قورت دادم  یخان بود! آب دهنمو به سخت یصدا

 از فرهاد فاصله گرفتم.  عیسر و

 !دیاطرافش بودو منو ند  یزیکردن چ دایخان مشغول پ خداروشکر

بودم و داشتم از ترس عرق   ستادهی ا  وارید یشه گرفت باال و به من که گو سرشو

 کردو گفت:  ینگاه ختمیریم
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 ؟ یینجایعه دختر تو ا-

 . دیداشت یبله خان، امر بل.. -

 . یکن دای واسم پ  یزیچ هی خوامی دنبالم م ایب قهیدق هی-

لبش نگاهم   یبه فرهاد که داشت با لبخند گوشه  ینگاه  میگفتمو ن رلبیز یچشم

 خان راه افتادم. کردمو پشت سر کردیم

. کتابو خواست یکه م یکه گفتو انجام دادم گشتم دنبال کتاب یاتاقش که شدم کار وارد

 گفت:  دویبهش دادم که خند

 رو دنبالش گشتم.  . کل خونه یرشیدختر...پ یرش یپ-

 بامن؟  دیندار یا  گهی. امردکنمیخواهش م-

 نه برو دختر به کارت برس. -

 چشم، ممنون. -

 !گهیحرفامو به فرهاد زدم بجز چندتا مورد د یمه تو هال، ه برگشتم

 زودتر بحثو جمعش کنم.  ان یمامان وبابا ب ایارباب   نکهیقبل ازا دیبا

 . کردینگاه م لمیف  شیکه فرهاد روش نشسته بود و داشت با گوش یسمت مبل رفتم

 و گفتم: ستادمیا کنارش

 ... خوایم-
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 گرفت باال وگفت:  دستشو

 واسا...واسا آخراشه! -

دختره و پسره داشتن   ینگفتم. چشمم خورد به گوش یز ینفرت نگاهش کردمو چ اب

 ! احمق!نهیبیم ای. نگاه کن تروخدا چدن یبوسیهمو م

 . دادمیکه با فرهاد فاصله داشت نشستم و منتظر پامو تکون م یمبل یرو

 گفت:  زوی م یو پاهاشو گذاشت رو زی م یرو گذاشت رو یگوش نیچندم بعداز

 خب بگو؟ -

 بگم. به پدرم  دیبا  یچطور دونمینممن -

 گاز زدو بادهن پر گفت:  ارشویخ فرهاد

 ؟ ی بگ ویچ-

 گفتم:  دمویدندونامو بهم ساب نامحسوس

 ه ازدواج رو!مسئل-

 با فرهاد ازدواج کنم.  خوامینداره بگو م یکار-

که دستام از شدت خشم مشت شده بودن و ناخونام   ینگاهش کردمو درحال یعصب

 گفتم:  دادن یخراش م داشتن کف دستمو

 رو بزنم!   یحرف نی همچ تونمیمن نم-
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 . یتورو شوهر بده، حرف منم پشمشه! پس بهتره خودت بگ خوادینم گهینادر م-

 گفتم: دمویکش ی قیچشمام درشت شد. نفس عم شیادب یب از

 بگم.  تونمینم کشم،یکن...من از خجالت م یکاریخودت  کنمیخواهش م-

 ... نیبب  ی؛ ولبهش  گمیخب من م یلیخ ه؟یبابا خجالت چ الیخی پوف ب-

 متفاوت گفت:  یپاهاشو با لحن یگذاشت رو ارنجشو

 شه؟ یسرت م یاز مسائل زن وشوهر یز یاصال تو چ-

 

 گفتم:  دمویکش یتوچه؟ آخه به توچه! پوف  به

 بهتره من برم. -

ازش دور بشم بازومو   یلیخ نکهیمبل بلندشدم و از کنارش رد شدم قبل ازا یرو از

 رنگاهشیز صورتم دوخت،  یو نگاهشو به تمام اجزا  واریرفت و چسبوندتم به دگ

 رو گرفته بود. چشماشو به لبام دوخت و گفت:  میشونیمعذب شده بودم و عرق پ

 طناز... یکه خودتو خوب آماده کن خوامی! میشیعروس من م یبه زود -

 خودمو آماده کنم؟  یچ  یبرا ؟یچ یب...برا -

 و گفت: لبش کش اومد یگوشه
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 ادیصبرت ز یلیخ دیمتفاوته و تو با یل یخ نجایبا ا  نشیمن قوان یخونه  نکهیواسه ا-

 باشه!

 امو نوازش کردو گفت:  گونه

 ...رمیو زود هم از کوره درم تحملمی ب یلیمن خ-

 !یمواظب عملکردت باش یلیخ دی با ؟ید یطناز فهم یخوب حواستو جمع کن دیبا

 گرفتم.  آب دهنمو قورت دادمو ازش فاصله

 ! دیرو د یبدذات شدیتو چشماش فقط م یلعنت

 

انقدر  تونهیآدم م هی یفرهاد نباشم. چطور یچشما یاتاق تا حداقل جلو  یتو رفتم

 سوءاستفاده گر باشه؟  

کردن کمدم سرگرم کنم تا افکار مزاحم از ذهنم پر   زیگرفتم خودمو با تم میتصم

 بکشه. 

اخل وباره از اول تا کردمشونو مرتب گذاشتم د و د رون یب ختمیرو ر لیلباساو وسا تمام

 کمد.

 

 خاطراتم خورد! یبه جعبه  چشمم
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 .رون یب دمشیزدو با لبخند دست دراز کردمو از کمد کش یبرق چشمام

که به چشمم   یزیچ نی درشو باز کردم، اول ینشستم و با خوشحال  نیزم یرو چهارزانو

 ته بود. ارباب برام گرف شیها پبود که مدت  یخورد گردنبد

  ینور هیگذشته ها انداخت، کاش  ادی بود منو روش  یکیکوچ دیپالک که خورش اون 

 درست بشه.  یبتابه ! باعث بشه همه چ مون یو به زندگ ادیهم ب

 بشه دوباره اون آرامش و لبخند گذشته برگرده.  باعث

جدا کردمو گذاشتمش داخل جعبه وخودمو به لب پنجره   امنه ی از تخته س گردنبندو

 رسوندم. 

 رو زدم کنار، ارباب بود...  پرده

 

زنده  دیدیاگه ارباب فرهاد رو م یشدو حرکت کرد سمت عمارت. وا ادهیپ نیماش از

 ! زاشتیاش نم

که   دینکش یمونده بود. طول رهیبودم و همونجا کنار پنجره نگاهم به جلوم خ دهیترس

 رسوند. اطیباسرعت خودشو به ح اطیا احتفرهاد ب

 .دیرس اطیکمرشو خم کردو خودشو به در ح وارویپشست د رفت
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 .  رهیم هوایب ادی م هوی. مونه یجن م نیکنه! ع کارشیچ خدابگم

 لب پنجره نشستم.  دمویکش ینفس راحت رون یاز عمارت زد ب دمید یوقت

 . دشیارباب ند خداروشکر

 

عطر   هیبه مشامم خورد   یعطر یاما بو  نییخواستم برم پا دمویکش یقیعم نفس

 نه! مردو

 .دمیبود؟ سرمو خم کردمو لباسامو بو کش  کیانقدر بوش نزد چرا

 بود!  یعطر فرهادِ لعنت  یبو  نی...انی ا یوا

 لباسام موند بود.  یعطرش رو  یشد که بو  کیبهم نزد انقدر

 

فتم و تمام لباسامو تو رخت گر  یدوش مختصر هیپا تندکردم سمت حموم و  دهیترس

 .ختمیچرکا ر

وقت بود اومده   یلیبستم، ارباب خ یدم اسب سیخ سیموهامو خ دمیکه پوش لباسامو

 ببره!  یزیبودو مامان هم نبود که براش چ

 . نییسرم انداختمو رفتم پا مویروسر عیسر
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بودو ساعد دستشو   دهیکاناپه دراز کش یرو  رونشیب یکه باهمون لباسا دمیرو د ارباب

 . شیشونیپ  یگذاشته بود رو

زدم و   یگشت نتایکاب یدرست کردم، تو یو آب پرتقال به آشپزخونه رسوندم  خودمو

از آشپزخونه زدم  ین یو با برداشتن س وهیکردمو گذاشتم کنار آبم دایپ یاصبحانه  کیک

 . رون یب

 اش بود. نخورده بود حکما گرسنه   یزیاز صبح چ ارباب

 کنار مبل و روبه ارباب گفتم:  رفتم

 سالم... -

 

درودمو   ینیرو از س کیو ک وهیآبم زی م یرو رو گذاشتم ین ینداد خم شدمو س  یجواب

 . کنهیارباب داره نگاهم م دمیخواستم صاف بشم که د

 کرده دوباره گفتم:  هول

 سالم. -

چندتا   رهنشویپ یکاناپه نشست. دست برد سمت دکمه یتکون دادو رو یسر ارباب

 اول لباسشو باز کرد.  یدکمه

 کردو گفت:  نگاهم
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 کوره؟ وچرا انقدر خونه سوت -

 . کننیو خان هم تو اتاقشون دارن استراحت م رون یمامان وبابام رفتن ب-

 انداخت و گفت:  زیبه م  ی. نگاهدیکش یقینفس عم دویمال چشماشو

 . خورمینم-

 کاناپه بلندشدو گفت:  یرو از

 ...ناهارو زودتر آماده کن!رم یدوش بگ رمیم-

 لب زدم:  فکری ب

 . دینخور یز یچ دیکنیضعف م دیخون داد-

  یذهنم نقش بست، ول یبود باال... حرفمو دوباره تو دهیسمتم ابروهاش پر شتبرگ

 نزده بودم که!  یحرف بد

 نگاهم کرد. قیبرگشت سمتم و عم ارباب

 گفت:  بشویج یدستشو گذاشت تو 

 بوده ؟  نجایا  ی؟ کس نجایا ادیعطر مردونه م یبو  هی-

وحشت زده به   ییآب دهنمو فرو فرستادم و با چشما یدرشت شدو به سخت چشمام

 شدم.  رهیارباب خ

 ابروشو داد باال وگفت:  یتا هی ارباب
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 هوم؟ -

  گفتمیاگرم م  کردمیم یبو اربابو عص شدیبد م  یلیآره خ گفتمیاگه م گفتم؟یم دیبا یچ

 از امروزو فرهاد بزنه.   ینه ممکن بود خان حرف

 تر کردمو گفتم:  لبمو

 که رفت.  دمیتاق بودم از پنجره دباال تو ا  یوقت یعن ی...یعن ی...دمیخب من...من د_

 تکون داد.  یاخماش رفت توهمو سر ارباب

  

 ازت نگذره فرهاد که وجودت واسه همه عامل تشنج زا هست!  خدا

 از بغل ارباب مثل جت رد شدم. ید یو با ببخش نییانداختم پا سرمو

 ینفس راحت  امونه یس یقفسه  یکه رسوندم به آشپزخونه دستمو گذاشتم رو خودمو

 .دمیکش

 بودم.   دهیترس یلیخ یوا

 . فتادین یممکن بود ارباب واکنش نشون بده اما خداروشکر که اتفاق هرلحظه

 

 ا رفتن که هنوزم برنگشتن!  مامان و بابا کج ستین معلوم

 از داخلش درودم .  یو باز کردمو مرغ زریفر در
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 کردم و بعداز بار گذاشتن غذا رفتم تو هال .  سیروهم خ برنج

 

 ! ییبود نه آشنا ینه دوست گهینبود ... حوصلم سررفته بود. د چکسیه

 میدگذرونیزمان باهم خوش م هیکه  یی ندارم؟ پس اون دوستا یمن چرا دوست  اصال

 گشت بزنم ؟  رمیبرکه ؟ چرا تو جنگل و باغ نم رمیکجان؟ چرا من مثل گذاشته ها نم

 ؟ خورن یکتابخونه خاک م یچرا کتاب هام دارن تو قفسه  اصال

از  که تا قبل ستین  یزیکه االن هستم اون چ ینیهمون طنازم ؟ نه ... فکر نکنم، ا من

 اتفاقات  بودم.  نیا

 آلِ من  نبود ...! دهیمن، ا االنه

 

و دم در  اطیاز مامان و بابا نبود. رفتم تو ح  یهم حاضر کردم، اما بازم خبر غذارو

 . ستادمیا

 . زدیپرنده هم پرنم یحت

در کز کرده بودم و خواستم برگردم داخل که مامان و بابا رو  ینجا جلواو  یا  قهیچنددق

 .ومدن یم ابون یکه داشتن آسته آسته از ته خ دمید
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بهشون کردم که بابا فقط با سرجوابو داد و مامان هم  یاومدن داخل خونه سالم  یوقت

 داد.  رلبیتراز بابا بود سالم ز حوصلهیکه ب

 باال آروم گفتم:  میرفتیم  میکه داشت یحالو در ستادمیبغل مامان ا رفتم

 ن؟یمامان، کجا بود-

 نگاهم کنه گفت:  نکهیبدون ا مامان 

 دن؟ دوروبرا. ارباب اوم نیهم-

 .  شهیم یدوساعت یکی کی آره...نزد-

 که باال رفته بود گفت:  یینگاهم کردو با ابرها مامان 

 . یناهار که گذاشت-

 تکون دادمو گفتم:  سرمو

 بله. -

 بهم نگفت! یز یلباساش اومد تو آشپزخونه، بازم طبق معمول چ ضیز تعوبعدا مامان 

شد   رهیو خ یصندل  یکه مشغول درست کردن ساالد بودم مامان نشست رو یدرحال

 بهم . 

مامان  یره یدادم.... گذشت و بازم نگاه خ لشیتحو یبهش کردمو لبخنو کوتاه ینگاه

 گفتم:  دمویروم بود! متعجب دست از کار کش
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 شده؟  یزین چماما-

خط   زیم یاش رو. با ناخوندیکش یقیچونه اش برداشت و نفس عم ریمامان دست از ز

 گفت :  دُییلبش رو جو یگوشه  یطوالن یوبعداز مکث دیکش یفرض یها

 .  یچی ...هیچ یه-

و نگاهش به   دیکشیلباسش م نییکه دستاشو به پا یبلند شدو درحال  یصندل یرو از

 : اطراف چرخون بود ادامه داد

 پاشو طناز ... پاشو دخترم.  م،یناهارو حاضر کن  زیبهتره م-

 

. خواستم  بلند شدم  یصندل یباال دادم و از رو ییبودم، ابرو رهیفقط به مامان خ جیگ

 که مامان گفت: خچالیبرم سمت 

 اش با من.   هیبق ن،یرو بچ زیتو برو م-

 . رون یتکون دادمو با برداشتن ظرفا از آشپزخونه زدم ب یسر

 ... دمیچ زیم یظرفها رو رو ختهیبهم ر یو افکار ریدرگ یفکربا

 

هارو  وان یل ینیتو آشپزخونه ! س رفتمیم ییرایاز پذ  ییرای تو پذ رفتمیآشپزخونه م از

 برداشتم ونگاهمو به مامان دوختم. 
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  کردیم ریداشت س یا گهید هیاما خودش جا کردیهم مثل من آشفته بود ... کار م مامان 

! 

 مامان ؟-

 طناز ؟  هیچ-

 ؟ یشد مون یمامان؟ چرا پش یبهم بگ یخواستی م یزیچ-

 نکرده برو ...  خیبرو ارباب و خان رو صدا کن تا غذا -

 اما مامان ...-

 : دیبرگشت سمتمو سرم داد کش یعصب ن ماما

 طناز ؟ بهت گفتم برو ارباب وخان رو صدا بزن ...  ید یچرا حرف گوش نم-

بهم کردو منو زد کنار و خودش از  یشدم، مامان اخم رهیتوهم به مامان خ یاچهره  با

 . رون یآشپزخونه زد ب

 بود؟   یشده بود مامان؟ چرا انقدر عصب چش

خان و ارباب منو به   یکه صدا دمییدستمو جو یناخونا تو آشپزخونه موندمو انقدر

 خودم اوردن. 
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بخوام با   نکهیا یاما ب  رون یهارو برداشتم وباسرعت از آشپزخونه زدم ب وان یل ینیس

 کهیها و شکسته و چندت وان یل ینیاش شد افتادن س جهیشاخ تو شاخ شدم و نت یکس

 شدنشون !

شدم ... سرمو که بلند کردم   رهیخ نیزم یشکسته شده رو یها وان ی اول به ل دهیترس

 با ارباب مواجه شدم. 

 ؟  یشی... چرا آدم نم یلیطناز خ یاحمق یلیخ

کنم اما   یمو باز و بسته کردم تا عذرخواهلب  دمیبه صورتم کش یاسترس دست با

 . تونستمینم

 و گفت:  یصندل ینشست رو خان 

 و دستت نرن دختر جان .ها ت شهیقضا بال بوده ... مواظب باش ش-

 سرتاپامو از نظرگذروند و گفت:  ارباب

 مواظب باش ! -

 . دیبخدا اصال حواسم نبود...ببخش  د،یببخش-

 و گفت:  یصندل ینشست رو ارباب

 .رو ..  نایبرو ناهارتو بخور ولش کن ا فعال-

 ... اما خطر -
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 برو! -

 و برگشتم تو آشپزخونه.  نییحرف سرمو انداختم پا یب

بابا   یها یبدهکار کنمیمن باهاش ازدواج م نکهیو فرهاد با شرط ا گذشتیماه م کی

 رو صفر کرد!

 از پدر ...  خبری ب اما

 

 نتونسته بودم به بابا بگم.   هنوز

هفته بهم فرصت داده بود تا با پدر  ه یاد هم صبرش تموم شده بود و فقط فره یول

 صحبت کنم . 

که   کردینم ینداشت و بابارو راض یا دهیفا چیمامان و بابا ه یفرهاد جلو یحرفا چون 

 من با فرهاد ازدواج کنم !

 

 . دمیکشیم شیمسئله رو پ دیبود با یهرطور

و از  فرهاد ایشه، حتما اون موقع سر من بود که ارباب متوجه ب  یهمه بدتر زمان از

 . کردیبدنمون جدا م

 . برهیم ادیکم من رو هم از و کم رهیگیاالن اوضاع فرق کرده ارباب داره زن م اما

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

401 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 

  یلیخ اشونمیبزرگ، بعض یلیخ ی. آرزوهاام داشتم ..  ندهیواسه آ یادیز یآروزها من

 . رفتیم نیزدن از ب چشم به هم  هی که همشون داشت تو قیقشنگ بودن اما در

 

 .با فرهاد ازدواج کردم درسمو بخونم  یتونستم وقت دیشا

 گه ید یازش داشتم... بهتره بگم ازش متنفر بودم اما چاره  ینزاشت! دل خوش  دمیشا

 هم نبود! 

 

 بابا ازدواج من با فرهاد بود.   یاومده   شیحل کردن مسئله پ یراه برا تنها

رو  یکی دیازدواج با فرهاد باتو خطر افتادن پدرم و  یعنی یناخواستن  زیدوتا چ نیب از

 . کردمیانتخاب م

 بد رو انتخاب کردم! نیبد و بدتر نیب ومن

 

 روژا به عمارت قدم بزاره.  ادیز دادیماه ارباب اجازه نم هی نیتوا

 بزاره.  رپاشیکه اومد موفق شده بود  غرورمو ز یهمون چند دفعه ا اما
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 . کردیتار مرف زشیبا من مثل کن روژا

 دختر! یه  گفتیطناز بهم م یبجا

  یکاراشو تالف نیکه کل ا رسهیم ی. اما روز دادیممنون دستاشو برام تکون م یبجا

 خواهم کرد. 

 ...  ستیدورهم ن ادیبگذره . اما حتم دارم ز یادیتا اون روز زمان ز دیشا

 

اس رسم گذشته عمارت براس یاز اتاقِ ها  یکیکه از صبح نبود و روژا روهم تو  ارباب

 .کردن یامشب آماده اش م  یو برا کردن یداشتن بزکش م

 

 پدر!  نیدست تنها بود همچن مامان 

 ...   کردمیونابود م ستیتنها نبودن حداقل خودمو امشب ن اگه

 

عمارت خنده برلب نداشت فقط من و باباومامان و ارباب  نیکه توا یتنها کس انگار

 ! میبود

 . گذاشتنیها بعدازظهر به عمارت پا مون و مهم شدی کم داشت ظهر مکم
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برام نمونده از   یبگم ناخون تونمیگرفته بودم، م یصبح که بلند شدم استرس بد از

 بودم! دهییکه همشونو جوبس

تا بتونم  شدمیآروم م دی...اما بادونمینم شویچطور کردم،یم دایآرامش پ یکم دیبا

امروز   خوادیکرده بود، م دیین تاکو احسنت انجام بدم، چون خاامروزو به نح  یکارها

  شتری رو ب هیمن و بق یاسترس و کارها  نیو بدون نقض برگزار بشه و ا یعال یهمه چ

 .کردیم

 . میبود  دهیهارو نچ ینیریو ش وه یبود ! اما هنوز م۱۰انداختم   یرو نگاه ساعت

خونه   . و چندتااز زن هاهمدن یچیهارو داخل خونه م یزوصندلیاز مردها داشتند م چندتا

 .کردن یو مرتب م زیرو تم

 رسوندم.  اطیلباسمو گرفتم و بدو خودمو به ح یگوشه

  یها  وهیگفتم م بستنیم سهیداشتن ر اطیکه داخل ح ییهابه چندتااز پسربچه  رفتمو

 کنار حوض تا بشورمشون. ارن یدرو ب یجلو

 دن.رو که خواستمو انجام دا یکار

  وهیشده بود ... م یقشنگ  یحوض. صحنه  داخل ختمیهارو ر  وهیکنار حوض و م نشستم

 کرده بود. میرو ترس ییبایز یعمارت جلوه  یتو حوض بزرگ آب یرنگ یرنگ یها

 ها شدم.  وهیکردن دونه دونه م یزدم باال و مشغول آبکش نامویآست

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

404 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

داشت   گهیقول مامان دبه  کمرم یحوض بلند شدم وا یها که تموم شد از لبه  وهیم

 !کردیدهن باز م

شسته  یهاوه ی. خم شدمو خواستم ظرف مدمشیمال یکمرمو کم یگذاشتم رو تمودس

 از پشت گفت:  ییشده رو بلند کنم که صدا

 ؟ یکنیم کاریچ-

 ارباب بود، برگشتم سمت ارباب و گفتم:  یو رسا یجد یصدا

 هارو ببرم باال خش... وهی م خواستمیسالم ارباب، م-

 ؟ نجایا کارن یمردا چ نیباال؟ پس ا ی بر رو ب ینی سنگ نیبه ا  یها وهی م یخوایتو م-

 و گفت:  لون یداخل نا زاشتیرو م یاضاف یها  سهیکه داشت ر یروکرد به پسر ارباب

 پسر...  یه-

 بله ارباب؟ -

 . عیهارو ببر باال ... سر وهیم نیا ایب-

 چشم ارباب.  یرو-

مده بود اصال  او یهارو بردن باال... ارباب ک وهیاومدن و م  گهید یبا چندتااز پسرا   پسره

 که من متوجه نشده بودم؟ 
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زانوهاش نشست ومن سرمو چرخوندم طرف ارباب. از کار ارباب متعجب  یرو ارباب

 چشمام درشت شده بودو از خجالت صورتم گر گرفته بود. 

 من خم شده بود. یجلو ینطوریبود ارباب ا زشت

حواسش به ما   میکسخداروشکر  نه،یمارو نب یتا کس کردمیبه اطراف نگاه م دستپاچه

 ن.نبود و سخت مشغول کار کردن بود

از  عیشد که سر دایلبش هو یگوشه  یلبخند محو  مچهیچهره، ن  یشد رو قی دق ارباب

 رفت.  نیب

 حوض. یبازومو گرفت و منو نشوند لبه  ستادویا

 صورتمو گفت:  یشد رو خم

 ؟ یدیفهم ، ی شیمن پنهان نم دیلحظه هم از د  هیامشب -

 گفتم:  رفتمیدستم ور م یبودو داشتم با انشگتا نییکه سرم پا یدرحال تر کردمو لبمو

 چشم ... اما اگه ... -

 که گفتم. ن ی. هماری! تو حرف من اما و اگه و اخه نشیه-

 کج کردمو گفتم: سرمو

 ! دیشما بگ یچشم، هرچ-

 تکون دادو گفت:  یسر
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 خوبه... -

  یاشو گرفت جلوخواست عقب گرد کنه اما برگشت سمتمو دست اشاره   ارباب

 گفت:  صورتمو

 . شمیم یاونوقت بد عصب  نمت،یبه حالت سربچرخونم و تو مجلس نب یطناز وا-

 دهنمو قورت دادمو گفتم:  آب

 ارباب.  رمینم..نم ییجا-

  نیتو هم نمشیبب  کتیاگه نزد ی. ولادی امشب مجبورا بخاطر پدر گذاشتم فرهادهم ب -

 . زنمیم شیجفتتونو آت اطیح

 داد باال و گفت: ابروشو  هیتا هی

 ؟ یدیفهم-

کرده بود. صورت اصالح  رییتغ یلیاش خ ! چهره دمیدیتازه داشتم ارباب رو م انگار

 مدل دار مرتب شده.  یشده و موها

 ! یخان زاده واقع هیکه شده بود  واقعا

 . شد ینم دایپ ی نقص  هیجا گهید دیپوشیو شلوارشم اگه م کت

 زدو گفت:  یصورتم وشگن یجلو ارباب

 ...؟  ای یدیفهم-
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 زدمو گفتم: یتند پلک تند

 د؟ یگفت یارباب، حواسم نبود. چ  دیببخش-

 از ابروشو داد باال وگفت:  ییدوباره تا بش،یزدو دستشو گذاشت داخل ج یپوزخند

 دوروبرت باشه.  نمی خط قرمز !... نب ؟ی د یامشب فرهاد خط قرمزت باشه طناز فهم-

 چشم...چشم ارباب. -

 راهشو کج کردو رفت باال...  یبعداز مکث از نظر گذروند و سرتاپامو

 که قراره با فرهاد ازدواج کنم. دونستینم ارباب

 زدمو سرمو تکون دادم.  یپوزخند

که فقط   ایدن نیتوا می! ما اومدرهی بگ یرو جد ایدن نیکه ا یباشه کس وانهید دیبا

امتحانه   دوره نی. تو امیشی مواجه م یمختلف  ی... هر روزم با امتحان ها میامتحان بش

 ! نیمنِ پانزده ساله شده بود ا

 ! هیمشترک چ یزندگ  ه،ی ! شوهر چهیازدواج چ  دونستمیچه م من

 کرد؟ شیشوهر تلق هی امثالیداد  لی مشترک تشک یبا فرهاد زندگ شدیمگه م اصال

خود خان بخوان منو بفرستن   یحت ایمامان  ایبابا  ... اگهتلخ به کنار  یهاصحبت  ن یا

 بهشون بدم؟  دیبا ینوقت چه جواباو  ،یکار یپ

 چشماش باشم؟ یجلو دینه چون ارباب گفته با بگم
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چشم ارباب  یخود روژا من همش جلو  ایروژا  یها لیفام یجلو ستی زشت ن اصال

 چشمامو فشارشون دادم.   یهمسرش باشم؟ کالفه دستمو گذاشتم رو یعنی

 رفتم داخل خونه.  دمویکش یقیعم نفس

 یها به کمک چندتا از خدمتکارا رو یرنیو ش وهیم دن یها و چ وهیخشک کردن م بعداز

 رفتم باال.  زیم

ه ک یزن درحال هیدر باز شد و  هویکه   شدمیکه روژا داخلش بود رد م یاز اتاق  داشتم

   زدیحرف م  یکیدر بود و داشت با  رهیدستگ یدستش رو

 .فته یشد چشمم به روژا ب باعث

  کشیالعاده شداشت خودشو با اون لباس بلند وفوق  بود و ستادهیا  نهییآ یروبرو روژا

 . زدیم دید نهییآ یکه به رنگ بنفش بود، تو

من! ازش  یگرگ بود برا هی هیخوشگل شده بود... اما هنوز چشماش شب واقعا

 . دمیترسیم

 از فرهاد.   شتریب یحت

 .دمیترسیکه دوروبر ارباب بود ناخوداگاه م یاز هرک من

با لبخند به   دویکش یمتر کوتاه تر بود دست ین چند سانتبلندش که از م یموها به

 شد.  رهیخودش خ

 خوشگل شده بود! یلی! آخه خ دیلزیلش مروژا د دن یارباب با د حتما

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

409 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

کرده تر بود،   لیجذاب تر بود، تحص  یا  گهیخان زاده بودو نسبت به هرمرد د هی ارباب

 شه !بود که عروسش دختر خان با نیخارجه رفته بود! درستشم هم

 روژا زدم و رفتم تو اتاق.  یبه شاد یتلخ لبخند

 امو برداشتم و رفتم تو حموم.   هوله

 و چشمامو بستم.  ستادمیآب گرم ا ردوشیز

 شده بود؟  داشیبغض االن از کجا پ نیا

 قورت دادم.   نیبغضمو از ب یبه سخت  دمویلبمو گز یگوشه

 اتاق.  و رفتم تو  دمیچیحموم کردن هوله امو دور خودم ب بعداز

 اتاقو بستم و رفتم سمت کمد.  در

 . دمیرو پوش رون یاز بقچه برام دروده بود ب  یکه مامان به تازگ یدست لباس محل هی

 بلندمو شونه کردمو بافتمشون.  یموها

 رنگمو سرم انداختمو   یگلبه یروسر

 . دمیکه تو راهرو ارباب و روژا رو د رون یحاضر شدنم، از اتاق زدم ب بعداز

. کارم درست نبود اما دست  در نگاهشون کردم یو اتاق و از البرگشتم ت ن دنشویبا د

 و به حرفاشون گوش بدم...  ستمیمجبورم کرد با یحس هیخودمم نبود! انگار 
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کردنش   یدلبر ینشونه  نایلباش بود و ا یکه رو  یبه موهاش دادو با لبخند یتاب روژا

 . زدیواسه ارباب بود، داشت باهاش حرف م

  یال بردیدائم دستشو م نکهیارباب و ا یرفاشونو متوجه نشدم و فقط از حرکتا ح اولش

 متوجه شدم که کالفه اس ! دوختیموهاش و نگاهشو به اطراف م

 تر کردم که متوجه حرفاشون بشم ...  زیو گوشامو ت رون یاز در بردم ب  شتریب سرمو

 دادو گفت:  چیهاشو دور دستش پمو  روژا

 هتون بگم. رو ب  یزی چ هی خواستمیم-

 تکون دادو گفت:  یسر شیبا همون صورت جد ارباب

 بگو...؟ -

 بگم...  خواستمی اممم خب راستش م-

بهش انداختو  یارباب. ارباب نگاه یهی قیحرفشو خورد و دستشو برد سمت  یادامه  

 گفت: 

 ؟ یکنیم کاریچ-

 ارباب گفت:  یبازو  یدستش رو دن یشزدو با ک یگشاد لبخند

 ردم.رو درست ک اتون قه ی-

 زدو گفت:  یپلک ارباب
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 ؟ یبهم بگ یخواستی م یخب چ-

 تر کردو گفت:  یلب  روژا

 باشن؟ نجایا شهی قراره واسه هم  یخدمتکارا که باال بهشون اتاق داد نیا-

 گفت:  یعصب ارباب

 ...  دی. باستیحرفا ن  نی؟ االن وقت ا یپرسیم نویا  یچرا االن دار-

 

  یادامه  دن یشن  گهینشستم. د نی مز یرو زخوردموی و بستم وپشت همون در ل در

 حرفاشون به ضرر دل شکسته ام بود. 

روژا به ما گفت خدمتکار ! منو خانواده ام فقط بخاطر حرف ارباب که گفته بود از خان   

 . میبود نجایا میمواظبت کن

 ارزش خطاب کنه!  یانقدر ب ،ینطوریکه روژا مارو ا مینبود  نیا قی بود ال میهرچ

  شهیمحسوب م چارهیدونباشه خدمتکار و ب نیا یباب و از خانواده خان و ار یهرک مگه

 ؟

 . شد یمحسوب م ینطوریکوته فکر هم ی...آره تو نظر روژاآره

 . ستیطناز االن وقت قنبرک زدن ن پاشو

 ...   ی! توتازه اول راهیزیبهم بر ینطوریاونا ا یبا حرفا دیکه نبا تو
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 . رون یاز اتاق زدم ب میبلندشدمو بعداز درست کردن روسر نیزم یرو از

 روژا و ارباب اونجا بودن.  هنوز

و   نییارباب چشم از روژا گرفت  و نگاهم کرد، سرمو انداختم پا دمیبهشون رس یوقت

 کنارشون رد شدم. گفتم به سرعت از رلبیکه ز یبا سالم

 کردم خودمو با کار کردن مشغول کنم تا کمتر فکر کنم.  یو سع نییپا رفتم

 پرشده بود از مهمون.  بایوسالن تقر شدیم کیشت تارکم کم دا هوا

چشمش   یچشمش تکون نخوردم و جلو یکه ارباب گفته بود از جلو یزیچ طبق

 از مهمون ها شده بودم.   ییرایمشغول پذ

 دنشیبا فرهاد و خواهر خان مواجه شدم. با د رمنتظرهیبلند کردم و کامال غ سرمو

لبش بود داشت از در  یرو  یمزحک یکه خنده یلضربان قلبم رفت باال ... فرهاد درحا

 . شدیوارد م

سرمو   ینگاه کس  ینیقورت دادمو چشم ازش گرفتم اما با سنگ  یدهنمو به سخت آب

 ارباب مواجه شدم!  یبه خون نشسته  یرفتم باال که باچشماگ

 لحظه چشمم به فرهاد خورد.   هینکرده بودم. فقط  یکه کار من

متوجه بشه من   یوقت شدیم یعصب ینطوریردن من به فرهاد انگاه ک هیارباب با  یوقت

 ! کردی با فرهاد ازدواج کنم حکما خون به پا م  خوامیم
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 ادیارباب و روژا؛ چون فاصله ام باهاشون ز زیسمت م مادرش حرکت کردن  فرهادو

 قشنگ متوجه حرفاشون بشم.  شدینبود م

لبش بود خم شد طرف   یگوشه  بشیو غر بیکه هنوز همون لبخند عج  یدرحال فرهاد

 اربابو گفت: 

 جون!  ییپسردا گمیم کیتبر-

 سمت روژا وگفت:  روکرد

 بانو.  گمیم کیتبر-

 زدو فاصله اشو با ارباب کم کردو گفت:  یپهن  یلبخند   روژا

 ممنون.  یلیخ-

به ارباب نگاه   دهینشست. ترس یصندل  یکه بهم زد رو ینگاهم کردو با چشمک فرهاد

 بود.  گهید هیحواسش جاکردم، اما خداروشکر 

که از بازوم گرفته شد از درد صورتم جمع شدو با گرفتن بازوم برگشتم   یشگونیو با

 عقب. 

 سرشو خم کرد طرفمو گفت:  کردیه با اخم داشت نگاهم مک یمامان درحال

  ین یبیکن خواهر خان اومده نم ییرایطناز؟ چرا خشکت زده دختر؟ برو از مهمونا پذ-

 مگه؟
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شده بودم، مامان  رهیبه مامان خ داد یکه انگار مغزم فرمان نم یحالزدمو در یپلک

 بازومو گرفت و گفت: 

 گفتم ؟   یچ یدیطناز شن-

 .رمیها؟ آره مامان ... باشه باشه م-

 حواله ام کرد و رفت ...  یبا اخم چشم غره ا مامان 

کردن ازشون   ییرایفرهاد و مادرش و مشغول پذ زی لرزون رفتم سمت م ییپاها با

 شدم.

 گفت:  یسرشو اورد جلوتر و دم گوشم با لحن مسخره ا فرهاد

 ! بابای؟ ا نجایا  شهیمشروب سرو نم-

 بود باال نامحسوس گفتم:  دهیکه از تعجب پر ییدرشت شدو با ابروها چشمام

 مخالفن.  نکارایخان با ا-

 یحت  د،یرسیبه خودش م یلیشد. خ ان ینما دشیدست سف هی یدندونا دویخند فرهاد

مرد   نیکه ذاتش خراب بود و انگار ا دهیبود. اما چه فا یزیچ هی ساشم هر دفعه لبا

 .کردیخوبش پنهان مظاهر  ریداشت ذات خرابشو ز

 باال انداختم و خواستم ازشون دور بشم که خواهر خان گفت:  یا  شونه

 .اریآب ب وان یل  هیدختر واسه من  یه-
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 شیآب خنک پر کردمو گذاشتم تو پ  رو از وان ی گفتم و برگشتم تو آشپزخونه و ل یچشم

 خواهر خان.  شیو بردم پ یدست

و   نییاورد پا  وانویازشو  خورد، با اخم ل یرو ازم گرفت و کم وان یهمون تکبرش ل با

 گفت: 

. ست ی واسه من خوب ن خیآب  ستین  تیدختر مگه تو حال بابای . اخهیچرا انقدر  نیا-

 مشت ...  هی

  رهیدم داده بود وخ یصندل یکه رو یرهاد درحالبگم که ف  یز یلب باز کنم چ  خواستم

 بود به من گفت: 

 نکن.  تشییاذ مامان انقدر الیخ یب-

 !خوردی بهم م کردیازم دفاع م  نکهیدادم و رومو از فرهاد گرفتم، حالم از ا مینی به ب ینیچ

مامان، انقدر سالن شلوغ شده بود   شیلحظه سالن شلوغ شد خواستم برگردم پ هیتو  

 قدم برداشت.  یبه راحت  شدیکه نم

دامنمو تو دستم فشردمو   یارباب و روژا بود. گوشه   زیکه خلوت بود طرف م ییجا تنها

گوش   یبرنداشته بودم که صدا  مویخواستم از مقابل روژا رد بشم اما هنوز قدم بعد 

 خراش روژا بلند شد. 

 !یپاچلوفت مگه؟ آخ اخ دست یکور ؟یپامو شکوند ؟یکنیم کاری... دختره احمق چ ییا-
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 نکرده بودم.   ی! من که کارمیکردیاه ممن هم ارباب داشتم با تعجب روژا رو نگ هم

 انداختم .انگار پاشو له کرده بودم !  ینگاه نییپا به

من که حواسم بود! مطمئنم مطمئنم خودش از قصد پاشو جلوم قرار داد که لگدش  اما

 بزنم. 

 به حرف اومدو گفت:  ارباب

 ال ؟ نشده که حا  یزیچ-

 گفت:  ویباز یخودشو زد به کل روژا

 . بدردنخور  یدختره  نیپامو شکوند ا-

 من من اصال پاتونو ... -

 ببند دهنتو... گمشو  -

خودمو رسوا   نکهیا یدارمو به روژا دوختمو برا  نهینگاه بغض دار و ک یعن یآخرمو،  نگاه

 دهنم و ازشون دور شدم. ینکنم دستمو گذاشتم جلو 

 !  شدی...نمشدیعمارت و آدماش و همه دور بشم. اما نم نیا از خواستیم دلم

بهم   یتا هرکس موندمینم نجایلحظه ام ا  کیحال پدر و مادرم برام مهم نبود  اگه

 کنه.  یاحترامی ب
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 و خودمو به باغ رسوندم.  رون یو از در عمارت زدم ب اطیح یتو رفتم

درخت   ریز دمیوسط باغ که رس ..کنه.  تمیی نبود که بخواد اذ یموجود چیالاقل ه اونجا

شده   سیصورتم از اشک چشمام خ امینشستم و زانوهامو بغل کردمو تا به خودم ب

 بودن. 

 . زدمیخودم زار م یداشتم واسه بدبخت  و

 از دهنش درومد بهم گفت!   یهرچ

 الل شده بودم. یچ ی... ه یچیکردم؟ ه کاریچ من

کنم چون   ییاعتنای ب هیبق یبود به بددهنداده  ادیبابا بهم  شهیشده بودم چون هم الل

 .کننی م یخودشونو معرف تی اونا با حرفاشون شخص

 معلوم شد؟ تشیاالن روژا شخص اما

 ... نشد! نه

. اما فقط خدا  به ناسازا کردو بهم گفت  لیعقده از من داشت تبد یارباب هرچ  یجلو

 ادیب شیمسئله پ نیه اکرد ک یتقصر بودم و روژا از قصد کار یکه من ب دونستیم

 کنه.  کیارباب کوچ یکرد تا منو جلو نکارویا

نکرد. اول ازهمه از خانواده هم حاالم  یدفاع چیبار بود که ارباب ه نیدوم یبرا نیا

 خودم!

 داشت.  تینداشت ... اما خانواده ام برام اهم تیاهم ادیز خودم
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 . شم ی. متنفر مشمیاز ارباب متنفر م گهینرسه بار سوم. چون اگه برسه د خداکنه

 دهیبر یاز همه چ گهیکردم که نفس کم اورده بودم. د هیبه حال زارم گر انقدر

 . خواستیو مشکالت رو م ایبدبخت نی ازا ییبودم...دلم رها

بازم  یهم بود  یتیباشه توهر موقع ادتی خوندیمامانم تو گوشم م ادیم ادمی شهیهم

که   یممکنه از وضع بد   فتیمگ بدتر نکرده؛ نیو از اشکر گزار خدا باش که وضع ر

 بدترشم وجود داشته!  یاالن توش

 !نی ... فقط خستم ...دل شکسته ام. هم کنمینم یمن ناشکر اما

 درودل با خداِ.  جوریکردنامم  هیبلکه گر ست ین یناشکر نایا

 دلشکسته تروخسته تر.   شهیبدترم.از هم شهی بگم امشب از هم تونمیم

 

  یباال... اشکامو پاک کردمو از رو دیباغ بود شونه هام پرکه داخل  ییبرگه ها یصدا با

 بلند شدم. نیزم

 بره.    نیکردنم به وجود اومده بود از ب هیکه از گر یبلکه تار دمیمال چشمامو

 اونجاس؟  یکس-

 انداختم.  دن یدرخشیداشتن م یرنگ یبه عمارت که از دور با اون چراغ ها ینگاه

 شده بودم.  یاالتیانگار خ  نبود یاز نهادم بلند شد. خبر  یآه
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 . شدیخش خش برگ ها واضح تر م یکه صدا دینکش یطول اما

 .چشمام قرار گرفت  یاز پشت رو ییکه دستا بنداختمیم یاطراف رونگاه  متعجب

 . نییخورد و اومد پا زیصورتم ل یفرد پشت سرم از رو یو دستا برگشتم

  ییت فرستادم که چرا تنهاتوهم رفت و به خودم لعن  شتریفرهاد اخمام ب دن ید با

 ! نجایاومدم ا

 گفت:  بشویکرد داخل ج دستشو

 هوم؟  یدختر؟ نکنه ارباب جونت ازدواج کرده ناراحت یچرا غمبرک زد -

 توهم کردمو گفتم:  شتریب  ابروهامو

 نجا؟یا ی. چرا اومد ستیبه تو مربوط ن-

 گفت:  دویخند سرخوشانه

 منم اونجام!  یتو هرجا بر-

 ابروشو داد باال ادامه داد:  هیتا هیمرموز  تر شدو کی نزد بهم

 . شمیمن که از زنم جدا نم-

 مدت.  هیمُرد! حداقل واسه  شدیکاش م ایخدا

 تر کردمو گفتم:  لبمو

 برم.  دیبا-
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 .مایکجا ؟ تازه باهم خلوت کرد-

 گفتم:  یسمتشو عصب برگشتم

   ؟یکنیم تمییچرا انقدر اذ-

 گفت:  کندیختارو مکه برگ در یباال انداخت و درحال یا  شونه

باباتو صاف   یها یبدهکار چوقتیکنم که ه تیی اذ خواستمیطناز! من اگه م الیخ یب-

 !کردمینم

 زدمو گفتم:  یکوتاه پوزخند

 فرهاد خان! یکارو کرد نیبرات داشته که ا یحتما استفاده ا -

 دوخت بهمو گفت:  نگاهشو

 . خوامینکن ... من خوب شمارو م یانصاف ی ب-

نازک کردمو پشت کردم بهش هنوز چند قدم ازش دور نشده  براش  یچشم پشت

 که زد غصه هام تازه شد. یبودم که با حرف

 نرفته که طناز؟ ادتی ؟یبه بابات بگ یهفته وقت دار نیکه تا آخر ا یدونیم-

 کنه انگار! یبا اعصاب من باز  خواستی دختر؟ م نیچِش شده بود ا

من غرور   یاز االن که جلو نمی. ادیکش ش یپاشو  از صبح که مسئله طناز و خانواده  اون 

 اون دخترو شکوند. 
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  گهیبحث هارو د نیخودش متوجه بشه و ا دیکه شا لیدل نیبهش نگفتم به ا یزیچ

 نکشه!   شیپ

 . کردم یم هشیدرست توج دینه، انگار با اما

 :دیشده ام تو صورتش غر دیکل یدندون ها یمشت کردمو از ال  دستامو

 ؟ یچ یعنیا کار نیچت شده تو؟ ا-

 کدوم... -

 چشمامو بستم و گفتم:  یعصب

شکارم! فقط منتظرم مهمونا برن.   یلینگو که از دستت خ یچینگو ... ه   یچیه ش،یه-

 . هیچ گاهتیکنم جا یادآوریبهت  دیبا

 

ماست   شویغلط اضاف خواستیکه م یزدو کامل برگشت سمتمو با لحن  یپلک  ناباورانه

 کنه گفت:  یمال

 جان...  نیده ام رادکر کاریمگه من چ-

 !یکرد کاریچ شیپ  هیچند دق یدون یخوب م-

بزنه که انگشت اشاره امو   یاخماش توهم رفت. خواست حرف   دوییلبشو جو یگوشه

 گفتم:  موینیب یگذاشتم رو
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 بشنوم! خوامینم  یزیچ-

 

  خورد،ی اون دختر بود بهش برم یجا م یطناز کجا رفته؟ هرک ستی االن معلوم ن  یلعنت

 داشت.  یف یطناز که احواالت لط چه برسه به

 زنگ خطر ! یعن ی نیا ،رون ی بلندشدو از عمارت زد ب یصندل  یفرهاد از رو 

 پام نشست روژا سرشو اورد جلو وگفت:  یرو یدست

 ارباب؟  یبامن برخورد کن ینطوریا  تتهیدختر که فقط رع هیالزمه بخاطر  یعنی-

  کنم،یم یادآوریکه دارم بهت  مهکیروژا، من صد دفعه بهت گفتم، االن بار صدو نیبب-

 کننیدارن کار م نی! اونا مثل من و تو آزادن. خودشون زمستنیمن ن تیاونا رع

 خودشونه.  یدرامدشونم برا 

 به ابروم دادمو گفتم:  یبزک کردش انداختمو تاب یبه چهره  ینگاه

ژا  بفهم رو   نوی! امیدوران فئودال هارو ندار یها دهینه من نه خان مثل پدرت عق-

 ...باشه؟ 

 گفت:  یی ااغواگر  یگوشم اوردو با صدا کینزد سرشو

 ارباب من !  دیببخش-
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تو سالن که  هیبه آدما توجهیبهش انداختم، دستش رفت باالتر و ب یپوزخند نگاه با

ترم شدو با تن  کیبودن نزد شون یهرکدومشون مشغول خوش و بش با کناردست

 آروم کنار گوشم گفت: ییصدا

 کار امشبمو جبران کنم!  تونمیم ناراحتت کنم. ممن دوست ندار-

و چشماش   دییخارج شده بودن. لبشو گز یبه چشماش دوختم، از حالت عاد مونگاه

 گردنم ثابت موند.  یرو

 لبم از پوزخند کش اومدو گفتم:  یگوشه

 ؟ یجبران کن یخوا یچطور م-

 تو باشم.  یمخوام امشب برا -

 گفتم:  یتکون دادمو جد یسر

 انه؟ ی یدیروژا فهم یکن یازش عذرخواه دیت به اون دختر افتاد، باهروقت چشم-

 گفت:  دهیباال پر ییبرد عقبو با ابروها سرشو

 ... ی اما راد-

 بلند شدم و گفتم:  یصندل یرو از

 حرفم دوتا نشه!-
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 شدم. اطیو وارد ح رون ی ب میزدمو پشت کردم بهش از خونه زد حرفمو

 عمل کردم. اطیتا تونستم با احتبشه پس  یزیمتوجه چ یکس خواستمینم

 نبود  نجایرو کامل از نظر گذروندم. انگار ا اطیح

 کمر خم کردو گفت:  دنمیاز خدمتکارا با د یکی

 د؟ یداشت اجیاحت یزیارباب جان چ-

 گفتم:  یبعداز مکث بمویکردم داخل ج دستمو

 ؟ ید یتو فرهادو ند-

 .رون یکه از عمارت زدن ب دمید شیپ  قهیچرا آقا، چند دق-

 . کردیو با تلفن صحبت م دیکشیم گاری برگشتم عمارت، فرهاد تو باغ داشت س یوقت

شک گرفتم دوبه  میتصم دمویبه صورتم کش یاز عمارت نبود؟ دست  رون یمگه ب یلعنت

  چکسی ه نفع هب  کردمیمسئله فکر م ن ی راجب ا شتری ب یبودنمو کنار بزارم. چون وقت

 !شدینم

 

 زدحام بود.  خونه شدم، هنوز تو سالن ا وارد

 روستا جشن ازدواجش بود.  نینبود! ارباب ا  بیعج

 بود.  یمن کامال سور یجشن برا  نیا هرچند
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جشنو به پا کرده بودن، وگرنه   نیا الشون یبستن دهن فام یروژا و خانواده اش برا  و

 . ستین  یبودنش اعتماد دار یهم به پا غهیبود! ص  غهیص هیروژا فعال فقط 

 

 ... دادیبق کرده بودو ناراحت کار انجام م دم،یکنار مادرش د چرخوند و طناز رو چشم

 . دادمیحق م بهش

دورش اشتباه   یمعمول ی. اون دختر طنازو با آدماکردیم یاز طناز عذرخواه دیبا روژا

 گرفته بود. 

معصومش قلب آدم  یچشما از دورم یکه حت یدختر  ومدیدلش م یچطور اصال

 ؟ کنه  تیی اذ ینطور یرو ا لرزوندیم

 باشه که قلبش از سنگ باشه ! ینطوریا تونهیم یکس قطعا

 متفاوته.  یلیخ یرحم یبا ب غرور

 بودم خودم خبر نداشتم !  دمی... شا دونمیرحم رو ... نم یمغرور بودم درست اما ب من

 

 کم مهمونا هم عزم رفتن کردن.  کم

 نی ا خواستمیو من فقط م زمون یسمت م ومدن ی و احترام م کیتبر یبرا هرکدومشون 

 برسه و با طناز تنها بشم. ان یجشن مسخره به پا
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 ینعمت برا  هینگاه کردنشم  ی. حترهیدخترو تو قلبم بگ نیا  یجا تونستینم یکس چیه

 . شد یمن محسوب م

 نبود؟   بایواقعا ز ستادیایکنارم م گمیزند کیروژا طناز به عنوان شر یاالن به جا اگه

 ...یخی! تارکردمیم یخیاربود قطعا جشن امروز رو ت ینطوریا اگه

 شده بود.  رینظی واقعا ب یاون لباس محل با

 بود چشم برداشتن ازش.  سخت

 کارها بود.  نیاز سخت تر یکی باشیمعصوم و ز یاون چهره  ینگاهم از رو دن یدزد

 بود کنار خودم حسش کنم. نیا  خواستمیکه االن م یزیچ تنها

 تر بود واسم.  نیریش از همشون  یکی نیهمه آرزو ا نیا  ون ی...منیهم

 

 چند ماه بگذره.  نیمنتظر بودم ا فقط

 . م یخبر بود یهم تو راه بودن که ما ازشون ب یا گهید یاتفاقا حتما

 بدون طناز تموم بشن.  یروزا نیا گهید خواستیدلم م اما

 

 سمتمون. ادیب ک یتبر یکه برا دینوبت به خواهرم رس ودرآخر
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رو تو آغوشم گرفتمش و از خواهرم و روژا و  سالش بود  کیزاده ام که فقط  خواهر

 دور شدم.  هیبق

 

 شباهت به فرشته ها نبود.  یغرق خوابش انداختم، ب  یبه چهره  ینگاه

و نرمشو نوازش کردمو   کیکوچ یکوچولو بود ... دستا یفرشته  هیواقعا  انگار

 . دمشون یبوس

صورتم محو   یرو بخواد از نکهیا یلبام جا خوش کرده بود ب یرو دنشیبا د یلبخند 

 بشه! 

 

و داره نگاهم   ستادهی ا یاطناز گوشه  دمینوازش کردم، سر چرخوندم و د صورتشو

 . کنهیم

 بغلم جابه جا کردمو حرکت کردم سمت طناز.   یکوچولو رو تو سارا

 ؟ یبغلش کن  یخوایچقدر کوچولوِ، م یبنیم-

 گفت.  رلبیز یآروم یزدو بله  یلبخند 

 با لذت مشغول نگاه کردنش شد.کوچولو رو دادم بغلشو،  سارا
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به  شدیلحظه هم از صورتم محو نم کیامو دادم به ستون و با همون لبخند که  هیتک

 شدم. رهیطناز خ

 طناز بچه رو گرفت سمتمو گفت: 

 نازه!  یلیارباب. ماشاهلل خ دییبفرما-

م  به سارا کوچولو بود  رهیتکون دادم. توهمون حال که با لبخند خ یرو گرفتمو سر بچه

 گفتم:

 . مونهیها مفرشته  نیع-

کردمو  یکردن، نگران به طناز نگاه هی کوچولو شروع کرد به گر هویشد  یچ دونمینم

 گفتم:

 کنه؟ یم هیچرا گر-

 کردم به تکون دادن سارا کوچولو.  شروع

 با خنده دستشو گرفت سمتمو گفت:  طناز

 .ترسهیما بدتر مش یبچه با تکون ها  ینطوری به من...ا نیبد-

 بچه رو دادم دستشو گفتم:  جبمتع

 کن ... آروم شه. شصتا بچه نداشتم که. یکاریخب -

 .کردو بچه رو بغل گرفت  یزیر یخنده طناز
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 اش بند اومد.  هیکه سارا کوچولو آروم گرفت و گر  دینکش یطول

 

 ابرومو دادم باال و گفتم:  هیتا هی

 ساکت شد! -

 زدو گفت:  یگرم لبخند

 گرسنه اشه.  نکهیه مامانش مثل اب نشیبد دیبله، اما با-

 . شمون یخودش اومد پ مایتکون دادمو بچه رو ازش گرفتم خواستم برم که ر یسر

 گفت:  دویمن که بچه به بغل بودم خند دن ید با

 قسمت خودت.  شاهللی . اادی، چقدر بهت مقربونت برم داداش   یاله-

با تعجب  مایه رخواست از کنارمون رد شه ک یدیببخشکردو با  یسالم آروم طناز

 گفت: 

 ؟ ییطناز تو-

 لبش گفت:   یعقب گرد کردو با همون لبخند رو طناز

 خانم خودمم.  مایبله ر-

 

 گفت: دویخند مایر
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مثل سارا  ینوزاد بود  دمتیکه د یبار نی! آخر یدختر چقدر بزرگ شاد یوا -

 من.  یکوچولو 

 خانم.  مایر گذرهیبله، زمان زود م-

 و گفتم: مایبه ر روکردم

 کنه.  هیدوباره گر ترسمیم ؟یر یپرنسسو از من بگ نیا  یخوایاال نمح-

 

 که سارا رو از بغلم درمورد گفت:  یدادو همونطور لمیتحو یلبخند مایر

 کرد؟  هیمگه گر-

 به طناز انداختمو گفتم:  ینگاه

 اشه. پرنسس گرسنه   نکهیخانم پرستار گفتن مثل ا-

 

 اال رفته گفت: ب  یبا ابروها مایبا تعجب نگاهم کردو ر طناز

 ؟  هیپرستار ؟ منظورت ک-

 

که به جلو   ینطوریهم مایتکون دادم. دستمو انداختم پشت کمر ر یخنده سر با

 گفتم:  کردمیم تشیهدا
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 .گمیطناز رو م-

 م پشت طنازو باخودمون هم قدمش کردم. امو انداخت گهیدست د نامحسوس

 

 خونه.  کیلن کوچبرگشت تو سا نیطناز با صدا کردن نسر میپدر که رفت شیپ

 گفت: مایگل از گلش شکافت و روبه ر دنمون یبا د پدر

 دخترم.  نمیخوشگلمو بده بب ینوه -

... 

 به رفتن گرفتن.  میشب بود که خان بهادر و خانواده اش  تصم یها مهین بایتقر

 کردم کمتر با روژا تنها باشم.   یسع

 خونه.  یجا نیتر خلوت دمشی روژا رو گرفتم و کش یقبل از رفتنشون بازو اما

 دستمو با تعجب گفت:  یدستشو گذاشت رو  روژا

 ؟  شدهیچ-

 . یانجام بد یکار هیقرار بود -

 چرخوندو گفت:  چشم

 . زمیعز یکار چه-
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 کردمو گفتم: زیر چشمامو

 از طناز ! یعذرخواه-

 چشماش درشت شدو لب زد: 

 اما اون دختر ... -

 زدم: یپلک

 قبالهم گفتم حرفم دوتا نشه! -

 ابروشو داد باال گفت:  یتا هی د،ییلبشو جو یه گوش یعصب

 . دییباشه، هرطور شما بخوا-

 

کار اشتباهشو از دل طناز   دیفعال مهم طناز بود. روژا با یبه شدت مرموز بود، ول  لحنش

 .وردیدرم

پر و نصفه شربت داخلش بودو  یها  وان یکه توش ل  ینیموقع بود که طناز س همون 

 رو کردیمداشت به سمت آشپزخونه حرکت 

 و من به طرف خودمون خوندمش. ستادیزدم .ا صداش
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که گفتمو  یبود، روبه روژا کردم و با سر اشاره کردم کار ستادهیمنتظر با احترام ا طناز

 انجام بده. 

 .کنهیام فکر مدرباره  یبرام مهم نبود روژا چ اصال

دختر   نیا یچرا ارباب رو کردیخودش فکر م شیبرام نداشت اگه پ   یتیاهم چیه

 حساسه!

 

 بزنه اما نتونست.  یتر کرد لب باز کرد حرفلبشو   روژا

 باهاش فرق داره.  یکه ازنظر طبقات یکردن از کس یبود عذرخواه یکار سخت واسش

 ! یقشر و طبقه ا  چیمهم بود نه ه تیوسط انسان نیا یول

 

 وبا همون تکبرش گفت:  یا گهید هی دستاشو بهم گره زد، نگاهشو دوخت جا کالفه

 

 من بابت.... -

 ابروهاشو داد باال.  دویکش یقیعم نفس

 خب ... کارم اشتباه بود!  دم،یکه سرت کش یبابت اون داد -

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

434 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 گفت:  یمتعجب روژا رو نگاه کردو بعداز مکث طناز

 د؟ یبا من بود-

 

تکون  دییتا یبه معن یکه واسه طناز نازک کرد سر یبا پشت چشم دوییلبشو گز  روژا

 داد. 

 وگفت:  نییاخت پاسرشو اند طناز

 اشکال نداره... -

 شکسته   یلیمعلوم بود دلش خ یول

 کردو گاهم کرد: سربلند

 

 برم ارباب ؟ تونمیم-

نکرد فقط کار اشتباهشو به زبون اورد اما   یتکون دادمو طناز رفت. عذرخواه یسر

 بود ! یدختر که کوه غروره کاف نیهمونم واسه ا

 

 خودمون.  یل اتاق هاداخ میستراحت رفتا  یبرا یرفتن خان بهادر، همگ بعداز

 !گذشتیخسته کننده بود ... و بدتر از اون زمان بود که نم یادیز امروز
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 .امیدرب ی از کسل کمیبلکه  رمیبگ یحموم تا دوش رفتم

  دم،یکش شمیبه ته ر یآب بدنم منقبض شد ... دست یکه قرار گرفتم از سرد ردوشیز

 سراغم؟  بود اومده بود یچ یسردرد لعنت  نیا

 

 . نییلباسام رفتم پا دن یو بعداز پوش دمیچیرو دور خودم پ هوله

 کنم.  دایبتونم طناز رو پ بلکه

  یکه موها ینطوریرفته بود موهامو خشک کنمو هم ادمیبود که  ریانقدر فکرم درگ

 .نییسرم پخش بود رفتم پا یشلخته رو سمیخ

 ! شهیم یچ هنیسرووضع بب نیمنو با ا ینبود که کس نیبه فکر ا یحت

 حکم فرما بود.  یهمه جا غرق سکوت بودو خاموش دمیکه رس نییپا

 . دیظرف ها تو آشپزخونه به گوشم رس یخواستم برگردم تو اتاق که صدا  دیناام

 باال! دیپر ابروهام

 رو داشتم که شکارش تو تور افتاده . یکس حس

 لبم جا خوش کرد.  یرو  یبخش تیرضا لبخند

 و حرکت کردم سمت آشپزخونه.  مبیج یگذاشتم تو دستمو
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 . کردیظرفارو خشک م یداشت به آروم طناز

 پشتشو دم گوشش صداش زدم.  رفتم

لبم کش اومد و   یباال و دستمال از دستش افتاد. گوشه   دیهاش از ترس پر شونه

 . فشیظر یشونه ها یدستم گذاشتم رو

 .نترس منم! شیه-

 کون خوردن بدنشو حس کرد. ت شدیکه به وضوح م  زدیضربان قبلش تند م یحد به

 ؟ یانقدر هول کرد یچخبرته دختر، واسه چ-

 شونه هاش برداشتم و برش گردوندم سمت خودم.  یاز رو دستمو

 . زدیچشماش دو دو م هنوزم

 ترس برم داشت.  کمی...کمیارباب من  دیببخش-

 .زدن یمام سلول هام صداش محرف نگاهش کردم. ت یب

 هام فرستادم. هیزدشو تو ر رون یپشت ب از  یآغوشم گرفتمش و عطر موها تو

 .ادیدردش ب هویام  دهیسفت بغلش کرده بودم که ترس انقدر

 دور کمرشو شل تر کردم. قفل شده  یدستا

 . زیم یحرکت پهلو هاشو گرفتم و گذاشتمش رو هیجداشدم وتو  ازش

 هم فشرده بود.  یرو جان یکتم و چشماشو از هخورد از حر جا
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لبم   یرو یلبخند   مچهیاون از خجالت چشم ازم گرفت. ن  شدم به چشماشو رهیخ

 اومدو گفتم: 

 ؟  شهیشروع م یمدرسه ات ک-

 . گه یدوهفته د-

 تکون دادمو گفتم:  یسر

 هوم؟  یشد  تییامشب اذ-

 درشت شدو گفت:  شماشچ

 خب ... نه ارباب... -

 بودم به صورتش گفتم:  رهیکه با لذت خ یگونه اشو درحال یرو دمیکش دستمو

 .  یبش تیاصال اذ خوادی دلم نم-

 . زیم یشل کردمو دستم گذاشتم دوطرفش رو شویروسر ی گره

 که...  دمیتوکمد د یزی چ هیامروز -

 شده ادامه دادم:   زیر یصورتش بردم و با چشما کینزد سرمو

 نبود! ندیاصال برام خوشا-

 دهنشو قورت دادو گفت:  آب

 ارباب؟  دید یمگه چ-
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 ابرومو دادم باال:  یتا هیدور دستم تاب دادم و  موهاشو

 بال درودن اومدن تو کمد من طناز؟ م،یکه اونروز کرد ییدایخر-

 . تونستیبزنه، اما نم یحرف خواستیو م شدی بازو بسته م یمثل ماه لبش

 .کردن یم ییتو چشمام خودنما یادیز شیو صورت کیکوچ یلبا

 کردمو لبشو شکار کردم. کی به لباش نزد یبه آروم صورتمو

وصل بودم. انقدر طعم لباش   یمنبع انرژ هیلباش بود. انگار به   یبم روحرکت ل یب

 ازش جدا شد.   یبه راحت شدیبود که نم نیریش

گرفتن لب   یگرفتم و گذاشتم پشت گردنمو شروع کردم به باز کشویکوچ یدستا

 . شینییپا

  زمان از دستم در رفته بود و فراموش کرده یبود که به کل نی ریانقدر لباش نرم و ش

 !ارهیبودم که ممکنه طناز نفس کم ب

گونه اشو   یرو دمیشجدا شدمو به صورت سرخ شده اش نگاه کردم، دستمو ک ازش

 گفتم:

 . رهیزمان از دستم درم شتیکه پ ینیریانقدر ش-

 که بازوشو گرفتم و گفتم:  نییپا ادیخواست ب دوینگاهشو ازم دزد طناز

 ! یرینم ییجا-
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 . میباش نجاینداره منو شما ا  یخوب یجلوه  اد،یب یممکنه کس-

 کنم؟ یتو رو فراموش م  رمیمن زن بگ یکن یتو فکر م-

 کج کردو گفت: سرسو

 بگم ارباب؟  یخب...خب چ-

 موهاشو گفتم:  ینشست رو دستم

 طناز ...  کنمیفراموشت نم  فتهیب میبشه، هراتفاق  میمن هرچ-

 قلبم و گفتم:  یگرفتمو گذاشتم رو کشویکوچ یدستا

 قلب!  نیتوا نجاس،یتو جات ا زنهی م قلبم یتا وقت-

 . کنم یشما رو فراموش نم چوقتی منم ه-

رو که  یانگار حرف  نییسرشو انداخت پا دویگز نشوییباال ... طناز لب پا دیپر ابروهام

 زد! زدویم دینبا

 طناز دور موند. یلبخند از چشما نیلبم نشست و ا یرو یلذت بخش  لبخند

 . ی زیعز یلیبدون واسه من خ -

  ختهیباهم آم یوغم و ناراحت یباال اورد و نگاهم کرد ... تو چشماش خوشحال سرشو

 شده بود. 

 نگاهش قلبم کنده شد.  از
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 بود تو چشماش ؟  یغم چ نیا

 

 . دیکه به گوش رس نینسر  یبزنم که صدا یلب باز کنم و حرف   خواستم

 صدا کرد.  رلب ینگاه مظطربشو دوخت بهمو اسممو ز طناز

 گفتم:  دمویکوتاه بوس  لبشو

 باش.  یعاد-

 

پارچ آبو برداشتم و طناز هم دستپاچه مشغول خشک کردن ظرفها   خچالویسر  رفتم

 شد.

 دخترم ب... -

 

 زدو گفت:  یحرفش نصفه موند لبخند دنمیبا د نینسر

 .دیکردی امر م  دیخواستیم یز یچ د؟یینجایارباب شما ا-

 رو خوردمو گفتم:  وان یاز آب داخل ل یکم

 کارا بمونه واسه فردا.  یه یبق  د،یاستراحت کن دیما هم بهتره برنبود. ش یکار خاص-

 تکون دادو گفت:  یسر
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 .دییهم بود بفرما یچشم ارباب. کار-

 ممنون. -

 و وارد اتاق شدم.  رون یآشپزخونه زدم ب از

 بالشت به خواب رفتم.  یاتاق که شدم انقدز خسته بودم که با گذاشتن سرم رو وارد

 

 

 چشمامو باز کردم. دمویخواب پر از میزنگ گوش  یصدا با

 برداشتم.  یعسل یاز رو  مویدست انداختمو گوش خوابالو

 الو؟ -

 . میجان قادر نیسالم راد-

 خودم زدم کنار. یو پتو رو از رو دمیمال چشمامو

 اومده ؟  شیپ یحالت چطوره، مورد  یسالم قادر-

 اومده.   شیکار مهم پ هیآره -

 تخت نشستمو گفتم:  یرو

 ؟  شنومی بگو م-
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 کانادا.  میا برفرد  دیبا-

 ابرومو دادم باال و گفتم:  هیتا هی متعجب

 کانادا ؟ میبر دیچرا فردا با-

. وگرنه ممکنه  می فردا بر نیهم دی! بامیخبر  یو ما ب فتهیاتفاقا م یل یانگار اونجا داره خ-

 بزرگ!  یلیدردسر خ هی. ایب شیدردسر پ

 بگو منم متوجه بشم؟  یجوریمرد  یگیم یچ-

 . یقاچاق معمول   هیاونم نه  ونه،ی. بحثه قاچاق درمزنهیم رقولشیداره ز ون سیج-

 ادامه داد: دیکه کش یقیمکث کردو با نفس عم یکم

 . کنهیما قاچاق انسان م یاون داره با امضاء و اعتبار تو وخان کنار محموله -

 م: لبمو گفت  ینشست گوشه یکه زد متعجب پوزخند  یبا حرف

 ؟  یئن مرد؟ تو مطم یگیم یچ-

 سند دارم ...   یشک ندارم، ازشون کل-

  صفتی انقدر آدم ب شدی. مگه مدمیبه صورتم کش یدست یکردم، کالفه و عصب سکوت

 باشه؟

 کرد؟ کاریچ دیبا-
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متوجه بشن. تو بدون شک تو زندان  سای اگه پل نی. رادمیکن یریزودتر جلوگ دیفقط با-

 ازت سرزده باشه.   یگناه نکهیبدون ا یفتیم

 زدمو گفتم:  یبلند دپوزخن

 کنه ؟ اونکه شهرت خودشو داره.  ویکار نیهمچ دیاس! چرا باواقعا مسخره -

 گفت:  یبا لحن قاطع ا یقادر

باشه شهرتم  پوله، پولم  نهیگز نی اول می که هست یتو دوران هواداره پوله،  سون ی ج یول-

 خان.  نیهمراهشه راد

 زدمو گفتم:  یپلک

 کن، ساعتشم برام بفرس.  میفردارو تنظ یباشه برنامه  ... میکارا دار یلیخ نکهیمثل ا-

 جان. درتماسم باهات، فعال.  نی. به خان سالم برسون رادنطورهیهم-

 

 یرو گاری، چشمم به پاکت ستخت بلند شدمو رفتم سمت پنجره  یحال از رو  شون یپر

 نخشو روشن کردم.  هیافتاد، برش داشتمو  زیم

 روزام.  نیا دیدت جدهم شده بود عا دن یکش گاریس ناشتا

 شدم.  رهیخ رون یبه ب شدیانگشتام دود م نیب گاریکه س نطوریرو زدم کنار و هم پرده

 مختلف روبرو بشم؟  یمدت انقدر با اتفاقا نیوات شهی م یچطور د؟یاتفاق جد هی دوباره
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 جور باجور ...  یاتفاقا یو کل هیزندگ هی

  نیکه ب یجوری کنن،یو سخت مر یریگ  میکه تصم نیجوریاما  ستن،ین  یسخت یاتفاقا

 !  یندار شتریب  شونویکیجز حرف گوش کردن به  یو چاره ا  یفتیدل و عقلت تو جنگ م

 

 . نییو رفتم پا دمیپوش یمناسب لباس

گفت که   ششونوینشسته بودن همون موقع طناز هم رفت پ ییرایداخل پذ مایو ر پدر

 صبحانه حاضره. 

زدو  ینگاهم گره خورد. لبخند کمرنگسمت آشپزخونه که نگاهش به   رفتیم داشت

 گفت.  ریصبح بخ

 ایهفته،دوهفته  هی  کشه،یتو کانادا طول م یچه مدت کارمون با قادر ستین معلوم

 ماه! هی دمیشا

 همه مدت از طناز دور بشم؟   نیا یچطور

 انقدر وابسته شده بودم خودم خبر نداشتم؟  یتا حاال به کس یک از

 کرده بودم،  یخارج از وطنم زندگ ییتنها مویسال از زندگ نیکه چند یمن

 دختر واسم سخت شده بود.  نیجدا شدن از ا حاال
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 . یش یم یا گهیآدم د هی. ی ستیخودت ن  گهید یگرفتارش بش یوقت ه،یبی عج زیچ عشق

 رو هم داره! یآدم سنگ هیگفت عشق توان آب کردن  شهیبه جرعت م

 .میجمع شد ییرایپذ یتو  یصرف صبحونه خانوادگ بعداز

 ! میسه نفره ون یخانواده 

و دوست   نیریبود. ش نیریش یلیولو رو بهم بده، خخواستم که سارا رو کوچ مایر از

 . یداشتن

 . یبود آب مایهم رنگ خود ر چشماش

 ها هم رنگ دخترک منم بود... چشم  نیا

 

 شده بودم که پدر گفت:  رهیچقدر با لبخند بهش خ دونمینم

 پسرم.  نمیتورو بب یزنده باشمو بچه  دوارمیام-

 زدمو گفتم:  یپلک

 پدر.   نطورهیقطعا هم-

 انداختو گفت:  یبا لذت بهمون نگاه مایر

 به عمارت. یبهتره امروز روژا و خانواده اشو دعوت کن ن،یراد یراست-

 گفتم:  یکردمو جد یاخم ناخودآگاه
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 بعد.  یبمونه برا-

 ممکنه ... ینکن نکارویکه اگه ا یدونیاما پسرم م-

 و گفتم: مایدادم دست ر رو سارا

من  م،یرفعش کن یبا قادر دیاومده که با شیمسئله پ یسر ی، برم کانادا دیمن فردا با-

 نباشم؛  یط یبه روژا گفته بودم که ممکنه تو هرشرا

 داشته باشن پدر.  یتوقع ا  دینبا پس

 کرد منو به آرامش دعوت کنه.  یسع دویکش یقینفس عم پدر

 . یمهمون  کشهی، فقط چندساعت طول مفرداِ پسرم   یاما سفرت برا-

 پام انداختم و گفتم:  یرو ییپا

 فقط چند ساعت.   یخب ول یلیخ-

 زد.  یبخش تیپدر رضا

 . م یدیپس بهشون خبر م-

  شدمیمبل بلند م یکه از رو  ینطوریپاهام و هم یتکون دادمو دستمو گذاشتم رو  یسر

 گفتم:

 . ست ی ن یمشکل-

 .حال و هوام عوض بشه عمارت تا  رون یبرم ب  کمیگرفتم  میتصم
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 ام بخوره.  یبه کله یباد حداقل

 استراحت بدم.  کمیکه توش پره از مشغله ومسائل جورواجوره  یذهن به

 االن طنازم کنارم بود؟  شدیم  ی. چرون یاسپرتمو پام کردم و زدم ب یکفشا

 گرد کردم.  عقب

 دم.کر یطناز رو باخودم راه نیتو خونه و با چندتا جمله به نسر برگشتم

 بخوام و نشه ؟  یز یمن چ شدیمگه م اصال

هر روز و هرساعت  خواستمی. مثال مشدینم خواستمیکه م زویچ هیروزا  نیچرا...ا اما

 .شدمیکار م نیدخترک ور دل خودم باشه، اما خودم باعث نشدن ا

 .... غرور ! غرور

 ت.عمار رون یب بود که با خودم اوردمش بمتعج  خودشم

  نییو چنگ زدن پا نداختیمتعجب که بهم م ینگاه ها  مین یبعداز کل باالخره

 به حرف اومد.  شیروسر

 شده ؟  یز یارباب چ-

 باال انداختم گفتم:  یا  شونه

 که من خبر ندارم ؟ شدهیم یزیچ دیبا-

 اشو خوردو گفت:  خنده
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 نه ارباب. -

 . شدیجذاب م شتریدوبرابر ب زدی نگاهش کردم، لبخند م نامحسوس

 ؟  یدار روستارو دوست  یکجا-

 تر کردو گفت:  لبشو

 دوست دارم.  یلیبرکه ... برکه رو خ-

 که نگاهم به مقابل بود گفتم:  یدرحال بمویگذاشتم داخل ج دستمو

 برکه.  میریم-

 طرفمو با ذوق گفت:  سرچرخوند

 وقته که اونجا نرفتم. واقعا دلم تنگ شده بود.  یلیخ-

من مجبور شدم چشم ازش  و  نیی....سرشو انداخت پای و طوالن قیکردم عم نگاهش

 . رمیبگ

 

 بهش گفت برکه،  رودخونه شده بود.  شدینم گهیاما د  دم،یبرکه رس به

 آب باال اومده بود.  ریاخ یبارش ها بخاطر

 خونه رسوند.از کنارم رد شدو خودشو به رود طناز

 به آب زدو با ذوق گفت:  یدست
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 دیایشماهم ب  ،یآب خنک. چقدر آب باال اومده. چه دیرو نگاه کن نجای ارباب ا یوا -

 ارباب. 

 

 . زدی طرفمو باذوق حرف م چرخوندیسرم دائم

کنارشم بلند شدو چون پاش  دیفهم یپشتش و نگاهمو به رودخونه دوختم، وقت  رفتم

 کمرشو گرفتم.  عیبود پرت شه داخل آب که سر کیسنگ بود نزد یرو

 بود.   اندازشی ترس ب ینشون دهنده اشمنهی س یشدن قفسه  نییپا باال

 گوشش بردمو گفتم:  کی که دستم دور کمرش بود سرمو نزد همونطور

 !ینکن، ممکنه کار دست خودت بد یگوش یباز یلیخ-

 اش.   نهیس تخته  یزدو دستشو گذاشت رو یم پلکسره پشت

 مم...ممنون ارباب. -

  یتنش باال تر ببرم که دستا یکردمو خواستم دستمو رو یرو شیپ یکوتاه بعدازمکث

 نگاهم کرد. دهیترس یدستامو سربرگردوند. با چشما یگذاشت رو وکشیکوچ

 د کردم.به عقب دستمو از دورش آزا دنشیباال انداختم و با کش  ییابرو

  شیپ ی. نگاه مظلومش اجازه رمیگیعذاب وجدان م کنهینگاهم م ینطور یا  یوقت یلعنت

 . دهیباهاش رو بهم نم یو باز یرو
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 وا درهم رفت.که ه مینشسته بود یا  قهیچند دق

 . دیبارینم نم م بارون 

 بلند شدمو گفتم:  میکه روش نشسته بود یسنگ بزرگ یرو از

 نشده.  شتریتا بارون ب می بهتره برگرد-

 دستشو مقابلش باز کردو گفت: طناز

  م؟یاز جنگل بر شهیهنوز که تند نشده ارباب. م-

 تکون دادم.  یسر

 ...   میبر میرسیزودترم م-

من بود، اما   یبچگ  یها یمحل خوش گذرون نجایا یزمان هی م،یبر  میخواستیم انبریم از

 کرده بود.  رییتغ یلیحاال خ

  یروستا قرار داشتن رو به خوب نییکه پا ییهاخونه  شدیو م میبود دهیارتفاع رس به

 .دید

 گفتم: ستادهیطناز کنار دره ا دمید یوقت

 طناز؟ ی خودتو به کشتن بد یخوا ی... مگه م نوریا ایب-

 گفت: دویخند نازط

 قشنگه.  یلیخ داِیکل روستا پ نجای نه ارباب ... آخه از ا-
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 گفتم: کردمیکه داشتم با دقت خودمو از کنار دره رد م همونطور

 .یکن اطیاما بهتره احت-

 دره نباشه.  کیبازوشو گرفتم و کنار خودم کشوندمش تا نزد دم،یطناز رس به

 . بودمیظبش مموا دیگوش بودو سربه هوا با یباز دخترک

باال سرمون   نگیشل هیشباهت داد که انگار  نیبه ا شدیشدو م شتریسرعتش ب بارون 

 شده بود.  سیقرار گرفته بود. تمام لباساو سروصورتمون خ

 . میگرفت یو آبشونو م میچلوندی لباسمونو م یهرزگاه

 کرد، اخمامو توهم بردم وبرگشتم سمتش: یعطسه ا طناز

 فقط! یدعا کن سرما نخور-

 باال و با دلهوره نگاهم کرد.  دیکش شوینیب

 سرد بهش نخوره.  یشونه هاشو چسبوندمش به خودم بلکه هوا  یگذاشتم رو دستمو

 نمونده.   یزیچ گهید-

 من بود ...  ریارباب، همش تقص دیببخش-

 . م یرفتیخودمون رو م ریمس دیبا 

 . میشدیم دهی موش آب کش میرفت یخودمون رو هم م ریمس-
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کردم انگار اونم متوجه صدا شده   ینگاه میه گوشم خورد، به طناز نب  یخرناس یصدا

 خودشو تو بغلم چلوند و گفت:  دهیبود. ترس

 بود ؟  یچ ی... صدا یچ یصدا ... صدا -

محل گذرش بود، از خرس و روباه گرفته تا  نجایا  یکه بگ یونیهرح میکه بود ییجا

 ! یاهل یها ون یح

 .  ترسوندمیطناز رو م دینبا یول

 رسوندم به پشت کمرشو گفتم:  موستد

 .  ستین  یزیچ ی... صدا  یچ یه-

 .دن یشروع کرد لرز بدنش

 . دمیاما ارباب ... من ... من خودم صدا رو شن-

 ؟ یخسته که نشد م،یایدختر. بهتره تند تر راه ب ستین دن یواسه ترس ییجا-

 باال فرستاد.  یسر دهیترس یبا چشما طناز

 جلومون قرار گرفت.  یا خرس قهوه  که میرو برنداشته بود یبعد قدم

 !لرزوند یطناز بدن من رو هم م یلرزش ها گهید

 

 سرجاش ساکن بودو فقط زل زده بود بهمون. خرس
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 نکنه.  یطناز حرکت کردمیخدا م خدا

بارون و رعدوبرق درهم   یکه با صدا یآروم یلب باز کردمو زمزمه وار باصدا  یآروم به

 گفتم:  د،شیم ختهیآم

 نکن طناز. بهش نگاه نکن ... نگاه نکن.  ی... کار چی. هنکن .. یکار-

 دستشو قفل دستام کرد.  دهیترس

بهش   یکار دلگرم نیبا ا کردمیم یپشت دستشو نوازش کردم و سع باسرانگشتام

 بدم

 مشخص بود چقدر ترس برش داشته.  وردی که به دستم م ییاز فشارها

 کنم. زنم و به آرامش دعوتشحرف ب تونستمینم یحت  یلعنت

 شی. هواهم که سردشدیدرشت بارون بود که از سرو صورتموم رونه م یها  قطره

 . کردیتو بدنمون نفوذ م شتری هرلحظه ب

 که اومد لب باز کردمو نامحسوس گفتم:  یرعدو برق بلند یصدا با

 . رهیم گهیآروم باش طناز، االن د-

به جسم   هم عزم رفتن نداشت، سرجاش نشسته بودو نگاهشو ون یاون ح انگار

 ما دوخته بود.  حرکتی ب
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چشم بهم زدن رفت پشت تپه ها  هیچقدر زمان برد اما از جاش بلند شدو تو  دونمینم

 شد.  دیاز نظرمون ناپد

 

طناز دستاشو دور کمرم انداخت و با  هویفرستادم  رون یحبس شده امو ب نفس

 کردن. هیشروع کرد بلند بلند گر بدنم یگذاشتن سرش رو

 گفتم:  کردمیکه پشتشو نوازش م یپشت کمرشو درحال  ینشست رو دستم

 نکن دختر.  هیتموم شد طناز، بسه گر-

 

 خودشو ازم جدا کنه، وسط هق هق هاش گفت: نکهیا بدون 

 بهمون رحم...رحم کرد ارباب. یلیخدا...خدا خ-

 سرشو گفتم:  یرو دمیکش دستمو

 . م یبر نجایاز ا عیسر یلیکردن بسه طناز بهتره خ هیرآره. حاال گ-

 

 و با پشت دست صورتشو پاک کرد. رون یاومد ب  ازبغلم

 . کردیدستاش دور دستام حلقه بستو با ترس به اطراف نگاه م دهیطفل ترس هی نیع

 . کردیم تیی منو اذ نیبودو هنوز لرزش بدنش تموم نشده بودو ا دهیترس

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

455 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 تنش انداختم.  یاز تنم کندمو رو  رهنمویپ

 لرزونشو دوخت بهمو گفت:  نگاه

 ارباب...  دیخورینه شما سرما م-

 ؟ ی؟ خسته که نشد یایراه ب یتونی... م شهی نم میزیمن چ-

 دهنشو قورت دادو گفت:  آب

 .امیراه ب تونمیاما م کنهیزانوهام درد م-

 

م سخت نباشه خودمونو  که واسه طناز ه ییکردم با قدم ها یتکون دادمو سع یسر

 . میتر به عمارت برسون عیسر

 . نیزم یطناز  شل شدن و افتاد رو یزانوها دمیعمارت که رس به

 گفتم:  حالشوی جسم ب یخم شدم رو دهیترس

 ؟ طناز...  یشنویمنو م ی؟ طناز؟ صدا  یخوب-

 

  رینبود. دست انداختم ز اریاما انگار اصال هوش دادمیصورتش تکون م یجلو دستمو

 . میزانوهاشو بغلش کردم، وارد عمارت شد
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آغوشم بود متعجب شده   یمنو طناز که تو ان یعر یالتنهمخصوصا با دنمون،یبا د همه

 رفته بود.  ادشون یسالم کردنم  یبودن و حت

 

 دیبا دونمیبودن، نم ومدهی پله ها به سرعت باال رفتم، هنوز روژا و خانواده اشم ن از

 نه! اما برام مهم نبود.  ایشحال باشم خو

 مهم بود.  طناز یمن فقط سالمت یبود برا  نجایهم ا یا گهید هرکس

که با  مایبود به سمت پله ها حرکت کردمو روبه ر یکه آب از بدن منو طناز جار یدرحال

 گفتم:  زدیاسممو صدا م ینگران 

 . ستی. حالش خوب نمایباش ر عیرو بفرس دکترو خبر کنه ... سر یکی-

 گفت:  یدستشو روهوا تکون دادو با نگران مایر

 خب...ببرش باال.  یل یخب خ یلیخ-

  یراست رفتم تو اتاق خودم و طنازو گذاشتم رو هیسرعت رفتم باال،  نیرو باآخرها پله

 تخت. 

 !  شدیلخت من هم م یداشت و حرارت بدنش باعث گورگرفتن باالتنه تب

 . ازش نبود  یکنم، اما خبر  دایرو پ نیتا بلکه نسر نییپا رفتم

 :دیخودشو بهم رسوند و نگران پرس مایاون نه نادر. ر نه
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 شده؟ یافتاده؟ طناز چ یچه اتفاق نیراد-

 گفتم:  دمویکش سمی خ یبه موها یدست

 . شه یوضعش بدتر م سیخ یطنازو عوض کن، با اون لباسا  یبرو باال لباسا-

 به سروضعم کردو گفت:  یاشاره ا مایر

 پس؟  یدیچرا خودت لباس نپوش -

 زدمو گفتم:  یپلک کالفه

 جان. مایمن خوبم برو باال ر-

 حرکت کرد سمت پله ها. بعداز چندلحظه منم رفتم باال.  حرفیب تکون دادو یسر مایر

 وارد اتاق شدم. مایر یتو ایکه به در زدم و با ب یا هیتق 

انگار داشتن جونمو   جون ی و ب حالی طناز اونم ب  دن یبه تخت رسوندم. با د خودمو

 که از ظاهرم مشخص نبود گفتم:  شون یپر  ی.  با حالگرفتنیم

 ؟دکتر کجاس نی پس ا-

 گرفت سمتمو گفت:  یلباس مایر

 . ی برسه، بپوش سرما نخور دیبا گهید-

 . دمیبهش انداختمو لباسو از دستش گرفتمو پوش ینگاه
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 نییباال و پا شیآت یداشتم مثل اسپند رو نجایو من ا سوختیداشت تو تب م طناز

 . شدمیم

 . شدیبود که پشت سرهم خاموش و روشن م یگاریس یاومدن دکتر نخ ها تا

 ! ستیکردن ن ییاالن وقت بازجو  دونستیهم م مایر یحت

باورش براشون   د،یدیوضع م نیکه منو توا یهرکس شدی متعجب م د،یدکتر رس باالخره

  هیکه اون کس،  یمخصوصا زمان درم،یم بان یگر ینطوری ا یکس یسخت بود من برا

 باشه!  یو معمول ییدختر روستا

 

دارو   یسر ی دیبرخاست و گفت که با ی صندل یدکتر، از رو یتموم شدن کارها عدازب

 . میکن هیی براش ته

  ییاش شده تب باال  جهیو طناز سرماخورده و حاالم نت ستین یکه مشکل خاص گفت

 که داره. 

من  ته  یبرا   یعنی نیبود، ا دهیتخت خواب یو عرق کرده رو جون ی که دخترک ب نیهم

 عذاب!

 

نمونده بود بجز   یکار گهیشد، دانجام  شدیم قیبه طناز طزر دیکه با ییزایکم چ کم

 بشه.  داریتا خودش ب دنشیخواب
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  یتخت و دستمو گذاشتم رو ینشستم رو رون،یبه خواستم همه از اتاق رفتن ب بنا

 . شیشونیپ

 دختر بود.   نیواسه ا یامروز چه روز بد  دونستیبهتر شده بود، فقط خدا م یکم

 کارم من اشتباه بود!  دمیمن مقصر بودم، شا حتما

 اتفاق بود.   هیفقط  نیا اام

 کرده بود.  مون یاتفاق که منو از کرده ام به شدت پش  هی

 و زمزمه وار کنار گوشش گفتم:  دمینم دارش کش یسرش و موها یرو یدست

 واسه خودش.  یزندگ هیری چشمات بسته اس کو یشو. وقت داریزودتر ب-

 دخترک ساده برام دشوار بود.  نیکندن ازا دل

 ش کردنش!فرامو خواستیم مرد

 ساده به دستش اورد.  شدیدخترک ساده بود، اما نم نیا

طناز   یبودنو من هنوز بهشون ملحق نشده بودم. مهم تراز اون مهمون نییمهمونا پا

 بود!

 که به در خورد به خودم اومد.  یابودم بهش که با تقه رهیزدن خ پلکی چقدر ب دونمینم

ورود دادم و  یبه کنار پنجره اجازه بلندشدمو بعداز رسوندن خودم    یصندل یرو از

 وارد اتاق شد.  مهینگران و سراس نینسر
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 کنان گفت: هیگفت و خودشو به تخت رسوند. طنازو بغل کردو گر یسالم

 افتاده ارباب؟   یچ...چه اتفاق-

 گفتم:  یگذاشتمو به آروم بمیداخل ج دستمو

 اس.ساده  یسرماخوردگ هی ست،ی ن ینگران هیجا-

 باال گفت:  دیکش نشویب نینسر

 آقا؟  جونهی پس چرا انقدر ب -

 استراحت کنه...  کمیتبش باال بوده دکتر چکش کرده، انقدر نگران نباش. بزار -

اشت و  طناز گذ هیشون ی پ یبلند شد، دستشو رو  نیتخت زم یناراحت از رو  نینسر

 ناراحت لب زد: 

 تونم.شرمنده  .دیشد تییاتاق ارباب، شماهم اذ یکیداخل اون  برمشیپس جسارتا م-

 خب من ... -

طناز رو تو  نیتکون دادم و گذاشتم نسر یناچار سر  دم،یبه موهام کش یدست

 . رون یو از اتاق ببرتش ب رهیآغوشش بگ

 همانا! ممیحال شون ی همانا، پر رفتنش

 نخشو روشن کردم،  هیچنگ زدمو  زیم یاز رو گارمویس پاکت
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گرفتم و فرستادن دودش  گارمیس از یقیپنجره، کام عم یروبرو  ،ی صندل یرو  نشستم

 . که به در خورد یا هیشد با تق یمساو  مینیاز ب

  گارمیاز س یا گهیگفتم. کام د رلبیز "ییتو ایب"برگردم،  نکهیبدون ا حوصلهی ب

 گرفتم. 

 ادیه هام قرار گرفت و بعدش شروع کرد ماساژ دادن شونه هام، زشون یرو ییدستا

 جه شدم روژاِ! منتظرم نزاشت و با حرف زدنش متو

 

 گوشم اوردو گفت:  کینزد سرشو

 . دیهست حوصلهی ب دمیجون شن مایاز ر-

 خاموش کردم. یگاریداخل جا س گارموینزدمو س یحرف

 شیکرده اش افتاد! آرا رییپنجره نشست و من چشمم به صورت تغ یروبروم لبه  اومد

 ت تر بشه. از گذشته متفاو شدی که برداشته بود باعث م ییکرده بودو ابروها

  ینخشو از داخلش برداشت و گذاشت گوشه  هیبرداشت،  گارمویزدو پاکت س یلبخند 

 لبم. 

 بود؟  یکارا چ ن ی... ته ا کردمیفقط به کاراش نگاه م حرفی ب

 ! دیبا من حرف بزن دیتون یم-
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 گرفت.   گاریروشن کردو طرف س فندکو

 به حالت نداره.   یسود چیگفتنش ه-

 بلند شدم. یصندل یو از رو زیم یپرت کردم رو گارویس

 !کردیم یرو  ادهیبودم و االن روژا داشت رواعصابم پ خسته

 تنها باشم.  خوامیم-

. ساعددستمو  دمیطناز رو گرفته بود دراز کش یکه بو یتخت یسمت تخت و رو رفتم

 . می شونی پ یگذاشتم رو

جه  شدن تخت و خوردن عطر روژا به مشامم متو نییکه باال پا دیطول نکش ادیز

 حضورش کنار خودم شدم.

 سر دخترک رفته بود.  میخسته بودم، فردا پرواز داشتم، امروز هم تمام انرژ یلیخ

 !دیتفاوت که طناز دوبرابر من استرس کش نی. با امی بود دهیکش یادیز استرس

 طناز باشم. شیپ  خواستی و دلم م وردیطاقت نم دلم

 اره.خواب رو بهونه کرده بودم تا روژا تنهام بز اما

 . ادیتا به هوش ب داشتمی اتاق نگه اش م نیطناز رو توهم ییجوری کاش
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  ینبود چه زماناصال معلوم   کشهیمعلوم نبود سفرمون چقدر طول م یقادر یگفته  به

 !فتهیقراره واسمون ب ییچه اتفاقا یحت ای م،یبرگرد میتونیم

 . م یو آدماش به شدت خطرناک بودن و ماهم فقط دونفر بود سون یج

 . میگرفتیم میتصم یعقالن دیداشتم به زور و بازو نبود، با شیکه در پ یکار

 . می زدیم نشون یکه زم میکردیم دایپ یراه دیبا

 

 به حال منتقل کرد! یا گهیساعد دستم و منو از عالم د ینشست رو دستش

   ؟یبا من صحبت کن  یخواینم ن،یراد-

 دستمو ادامه داد: یرو دیوار دستشو کش نوازش

 زنتم!  گهیمن د-

 

 برداشتم.  می شونی پ یاز رو دستمو

 باهاش بد تا کنم.  خواستمیلبم. به هرحال نم ینشست گوشه  یپوزخند

 . شیمشک یشدم به چشما رهیخ یخنث
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من و تو زن وشوهر هم به   رهیسر نگ یکرده بودم که تا ازدواج یقبال باهات ط-

 روژا.  میایحساب نم

 ابرومو انداختم باال.  هیتا هی

 ؟  یوجه شد مت-

 

 صورتم گفت:  یلبش نشست با گذاشتن دستاش رو یگوشه  یلبخند 

 ... ! دونمیاما من شما رو همسر خودم م-

 

 لبام.  یصورتم خم شدو لباشو گذاشت رو  تو

 . شدیراه باز کنه؟ هه... نه! نم خواستیم

 منو رام خودش کنه. تونستیبازم نم کردیم میهرکار

 . گرفت یم شیو پزنانه ر یها استیاگه تمام س یحت

و مات شده بودم و مجنون  شیطناز و قلبم ک نی ب یوقت بود که تو باز یلیخ من

 دخترک کم سنم شده بودم. 
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چشماش از قلبت به   دن یدلتو بزنه؟ امکان نداشت با د ویحسش کرده باش شدیم مگه

 بره.  رون یب ایراحت نیا

 امو گفتم:نشست به چهره  یروژا جدا شدم، اخم  از

 . دهینم یکارا االن معن نیروژا ا-

 

 زم کم کنه ادامه داد: فاصله اشو ا نکهیای ب

 ارباب.  تی حوصلگ یکنم واسه رفع ب ی. حاضرم هرکارنمتیخسته بب خوامیاما من نم-

 پشت بهش.  قایتخت، دق ینشستم لبه 

پراسترس بوده واسم. به استراحت   یروژا من فردا پرواز دارم، امروز به قدر کاف-

 دارم.  اجیاحت

 تر کردو گفت: تخت بلند شدو مقابلم قرار گرفت، لباشو  یرو از

 کشه؟ یطول م یلیسفرتون خ-

 . ست ی معلوم ن-

 شونه هامو گفت:  ینشست رو دستش

 ! دیبهم بگ کنهیم تتون یاذ یز یاما اگه چ د،یتا استراحت کن میریم-

 . رون یتکون دادمو از اتاق رفت ب یسر
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داشت   شممیحس ش ایشده بودم  نیبدبنقشه داره!   هیمحبت هاشم واسم حکم  یحت

 داد؟ یبهم اخطار م

 . دمیبود، روژا روهم که د ومدهیکه رفته بود شهر ن  یسفر  یبهادر برا خان 

 بود.  دهیفا  یب نییرفتن به پا پس

بود که طناز داخلش بودو   یروحم تو اون اتاق لعنت  دم،یچرخیاتاق سردرگم م دور

 اتاق.  نیجسمم توا

  دنشیاما خب د  شدیکه نم یرفع دلتنگ نمش،یبب  ریدل س هی قبل از رفتن خواستمیم

 .کردیآرومم که م کمی

 متوجه رفتن روژا و مادرش شدم. دمیشن نییکه از پا ییصداها با

 به در خورد. رفتم سمت درو بازش کردم. درکمال تعجب با پدر مواجه شدم.  یا تقه

 شونه هامو نگران نگاهم کرد.  ینشست رو دستش

 ! شدی پسرش بود، م یکه تو چشما  یا یمتوجه خستگ  ه،گیبود د پدر

 رفتمو پدرو به اتاقم دعوت کرد.  کنار

سوخته   یپراز نخ ها یگاریو چشمش به جا س زیانداخت، رفت سمت م ینگاه اتاقمو

 افتاد.  گاریس ی

 به داغون بودنم ببره.   یو پ نهیوضعو بب نیپدر ا  خواستی گره شد، دلم نم مشتام
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   ن؟یپسرم؟ راد-

 سمتم.  گشتبر

 هست ؟  یمشکل-

 بزنم که پدر گفت:   یبردم باال و خواستم حرف دستمو

  شون یباعث شده انقدر پر ی. با من حرف بزن. چکنمیکه باور نم ستین ینگو مشکل -

 ن؟ یراد یحال بش

 و گفتم:  دمیبه موهام کش یدست

 . نیواسم سخت گذشته هم کمیفقط امروز  ست،ین یخاص زیچ-

 و گفت:  یصندل  ینشست رو پدر

جان من حواسم بهت هست پسرم، تو    نیامروزه؟ راد یحالت فقط برا  نیا  یمطمئن-

حس کردم هروقت الزم باشه   نکهیا ینگفتم برا   یزی. چست ی چند وقته حالت خوب ن

 اما انگار ...  ، ی زاریم ون یو مشکلتو درم یکن یبامن صحبت م

 اومده.  شیپ یمشکل کار یسر یپدر.  یخودتونو نگران کن ستیالزم ن-

 کردم. یرو داخل سطل خال  یگاریجاس زویسمت م رفتم

 کانادا ...  میبر دی. بامیسفر دار یفردا هم با قادر-

 اومده؟   شیپ ی؟ چه مشکل ییهویکانادا ؟ چرا انقدر -
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 بشه.  ی. فقط ممکنه سفرم طوالن میکنیتو بارها به وجود اومده پدر. درست م  یمشکل-

 فت: گبلند شدو   یصندل یاز رو پدر

گفت هنوز  نیزدم نسر یبه خودت برس پسرم. به طناز سر  شتریمن نگرانتم. ب-

 خوابه !

 اومدن اسم طناز متعجب روبه پدر گفتم:  با

 هنوز خوابه ؟ -

 کردیکه به سمت در اتاق حرکت م  یتکون داد. همونطور  دییتا یبه معن یسر پدر

 گفت: 

 بشه.  تیگزند کی قراره شر گهی. اون دتوجه کن  شتریبه روژا ب -

 گفتم:  بمویگذاشتم داخل ج دستمو

 من چقدر مشغله دارم.  دونهیخودش م-

 .انقدر مغرور نباش پسر ! گوش کن به حرف -

 تکون دادمو گفتم:  یسر

 باشه پدر ... باشه. -

 عمارت غرق سکوت بود.   رون،یشب بود که از اتاق رفتم ب یها مهین
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 کی دیبه اون اتاق گذاشت و من باپا   شدینم نیتاق طناز. با وجود نسرسمت ا رفتم

 فرودگاه. رفتمیدخترک م دن یبدون د گهیساعت د

 ! انهی گردمیسالم برم  دونمینم ی حت  کشه،یچه مدت طول م دونمیکه نم یسفر

 شد ! زیگوشام ت ومدیم نییکه از پا نی نسر یبا صدا  یول ستادمیدر ا پشت

 . طایبا نادر همقدم شد به سمت ح دمیسمت پله ها که د رفتم

بودو   دهیتخت دراز کش یوارد اتاق شدم. رو نمیطناز رو بب تونمیم نکهیاز ا  سرمست

 بلندش دورش پخش شده بود.  یموها

 نی تو خواب هم تسک دنشیتخت. د یسمت تخت قدم برداشتم. و نشستم لبه  به

 بخش من بود. 

 لب زد.  دنمیچشماشو باز کردو با د عیسر یلیخ

 ارباب. -

 شد. شونه اشو گرفتمو گفتم: زیخ میتخت ن یرو جون ی ب

 . یبلند ش خوادیبخواب ... نم-

 . چرخوند ی تو اتاق نگاهشو به اطراف م یز یبود وبه دنبال چ معذب

 ؟ یخوای م یزیچ-

 گفت.  رلبیز یانداخت و نه ا  نییپا سرشو
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فقط    ریدل س هی خواستی. دلم مرف خودمتر شدمو چرخوندمش ط کینزد بهش

 قشنگش.   یشدم به چشما ره یش کردمو خنگاهش کنم. دستمو قاب صورت

 اشو با سرانگشتام نوازش کردمو گفتم:  گونه

 کوچولو !    شهی. دلم واست تنگ منمت یمدت نب هیقراره -

 ابروهاش نشست و گفت:   نیب یاخم

 ! ستمیمن کوچولو ن-

 یا  گهیاون از هرکسه د  ست،یام گرفته بود، معلوم بود که دخترک من کوچولو ن خنده

 ود. بالغ تر ب

 لبم به خنده کش اومد.  یگوشه

 .  یمونی! تا آخرم واسه من کوچولو م یمن هی تو کوچولو یول-

 . دن یخندیحرف نگاهم کرد انگار چشماش م یب

 نمش؟ یخوشحال بب تونمیکه م نیبهتر از ا یچ

 . دیمواظب خودتون باش-

ومد  ا یول دیکشیبغلم. خب خجالت م ادینوازش کردمو دستمو باز کردم که ب موهاشو

 بغلم.  یتو

 داشت.  یکه چه حال خوب آخ
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 .  فشینرم و لط یام بود و من مشغول نوازش کردن موها  نهیتخته س یرو سرش

 سرش زدم:  یرو یبوس

 . یتنها باش ادیخودت باش ! دوست ندارم ز مواظب -

 جنبه ذوق زده شده بودم !  یام قرار گرفت و منِ ب نهیس یرو کشیکوچ یدستا

 . گرفتمیبه بدنم داشتم گر م یدختر یاز برخورد دستا میزندگبار تو  نیاول واسه

 کشه؟ یطول م یلیسفرتون خ-

 چند روز! دمیشا ایماه  هیهفته،  هی دی... شا ستی معلوم ن-

 ...  ادهیز یلیخ-

 نکهیتاب ا گهی؟ انگار اونم د زد یپروا حرف م  یطناز بود که االن داشت ب نیا

 کنه رو نداشت !  یاحساساتشو مخف

 هم نبود.  یداشتم که تو چشماش نفرت نیقیاما   دونستم،یه من رو نمب حسش

 .کردیحرفاش عالقه اشو بهم ثابت م نی با ا داشت

 اما مجبور بودم ...   ارمشیب رون ی نداشتم از آغوشم ب دوست

 .  دمیجدا شدمو گونه اشو بوس ازش

 !  نمتینب یمدت طوالن  هی قراره  کنمیچرا فکر م دونمینم-

 .دیبه رخ کش شویبلند و مشک  یوژه هازدو اون م یپلک
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 خطر باشه ارباب.  یسفرتون ب دوارمیام-

 . مدت رو از روحم خارج کنم نیا یکردم دلتنگ  یلباش قرار گرفت و سع  یرو لبم

 تخت بلند شدم.  یاز رو  دمویبوس سرشو

 که خودشو بند تخت کرد.  فته یبود ب کیتخت بلند شد اما نزد یاز رو  اونم

 با گرفتن شونه هاش گفتم: رفتم سمتشو نگران 

 حالت خوبه؟ -

 گرفت و گفت:  سرشو

 . ادهیز دن یخواب یرفت فکر کنم برا یاهیلحظه چشمام س هیبله، -

 صورتم نشسته بود.  یرو یاخم

 !ی فیضع یادیبرس طناز، تو ز  شتریبه خودت ب-

 چشم ... -

 ... رون یبعد از آغوش گرفتنش از اتاق رفتم ب نیآخر یتکون دادمو برا یسر

حال منشا اش از   نیا دونمیبه دلم چنگ انداخت. نم یعداز رفتن ارباب دلشوره و غمب

 کجا بود؟

 ارباب خوندم.   یسالمت یبرا رلبیز یورد

 .شدن یم نیکنار پنجره، ارباب و پدر داشتن سوار ماش رفتم
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 نگاه کردم.   رفتنشونو

رباب بهش  عطر ا یبو  دمییتخت. لباسمو بو یرو و برگشتم  دمیپرده رو کش نیغمگ

 مونده بود. 

 بود ! یعطر خوش چه

 تخت دراز کش شدمو تو خودم جمع شدم. یرو

 بود؟  یرفته بود، چ گ بانمویکه گر یناراحت  نیا لیدل

 .برد یهم. اما خوابم نم یو چشمامو گذاشتم رو دمیکش یحوصلگی از سر ب یآه

 !  دیچشمم چک یکه از گوشه ی اشک یاش شد قطره  جهی بغض کردمو نت هوی

 . هواشو داشته باش. یمراقب ارباب باش یتونیفقط خودت م ایخدا

 یا  یاز دلتنگ  یغمم ناش نیسفر؟ نه قطعا که نه ! ا رفتیبار اولش بود ارباب م مگه

 بود که بعداز رفتن ارباب بهم منتقل شده بود. 

 .کردیام خس خس م نهی وس سوختیپاک کردم. گلوم م اشکامو

  بود! میروز زندگ نیبدتر روزید

از   یکه ناش ی. بخاطر قرص ها و منگفتادی م یارباب نبود معلوم نبود چه اتفاق اگه

شدو به خواب   نیبودم چشمام سنگ ختهی که ر ییبود و به لطف اشک ها میسرماخوردگ

 رفتم. 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

474 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 

 .زد ی شدم. لبه تخت نشسته بودو منو صدا م داریمامان از خواب ب یصدا زدنا با

 گفتم:  یخوابالود یو باصداصورتم کنار زدم یرو از رو پتو

 بله مامان ؟-

  یکنی. فکر نم ینخورد   یچیتا به االن ه روزیپاشو طناز ... پاشو لنگه ظهره. از د-

 شه؟ ی م یدوباره چ رتتیضعف بگ

 صبحانه رو حاضر کردم. نییپاشو برو دست و صورتتو بشور پا 

 .سیگفتم و پتو رو کنار زدمو رفتم به سمت سرو یچشم

. داخل آشپزخونه که شدم نییصورتم زدمو بعداز حآضر شدنم رفتن پا به دست و یآب

 معدمم بلند شد.  یصبحانه ناله  زیم دن یبا د

تمام  دن یگفتم شروع کرد به بلع  رلب یکه ز ینشستمو بعداز بسم الله زی م پشت

 بود !  زیم یکه رو یاتیمحتو

 شده بودم و دلم درد گرفته بود.  نیخوردم که سنگ انقدر

 نه رو جمع کردمو بعداز شستن ظرف ها  رفتم تو هال. صبحا زیم

 .دادیداشت گل ها رو آب م اطیتو ح مامان 

 بهش دادم.  یزدمو با احترام سالم یخانم لبخند مایر دن ید با
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 در آروم کردن دختر کوچولوش بود گفت:  یکه سع یزدو درحال یمتقابال لبخند اونم

 ؟   یبهتر-

 بهتره.  یلیبله خداروشکر حالم خ-

 تکون دادو گفت:  یخانم سر مایر

 . نکردم یکار چیرو جمع کنم شب پرواز دارم و هنوز ه لمیکمکم وسا یایم-

   د؟یریم دیدار-

 . شه یداره تموم م میبرم. مرخص دیبا گهیآره د-

 زدمو گفتم:  یلبخند 

 من هستم در خدمتتون.-

ون داخل چمدون ن مشغول تا کردن لباسا و گذاشتنشداخل اتاق و م میخانم رفت مایر با

 شدم.

 لب زدم:  آروم

 . ستنیمخصوصا االن که ارباب هم ن شه،یناراحت م یلیخان با رفتنتون خ-

 تخت و گفت:  یخانم دخترکوچولوشو گذاشت رو مایر

 گمیاونجاس، کارم، همسرم. به بابا م میزندگ یخودمم دوست ندارم برگردم اما همه -

 .م راحت ترم خود یتو خونه  نجایا گهیخودم م شهیپ ادیب
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 چمدون رو بستم و گفتم:  پیز

 راحت باشه.  التون یخانم. شما خ مایحواسمون به خان هست ر نجایما ا-

 خانم سرمو نوازش کردو گفت:  مایر

به کارت  یتونیم ،یکه کرد ی. خب ممنون بابت کمکراحته  المیمعلومه که با شما خ-

 طناز جان. یبرس

 . دیبود بهم بگ یچشم، کار-

و به مامان که  اطیح یآشپزخونه مامان هنوز غذا رو بار نذاشته بود! رفتم تو یتو رفتم

 شدمو گفتم:  کینزد کردیداشت خاک گلدون هارو عوض م

 من برم غذارو درستـــ ...  یخوا ی م یمامان؟ انگار غذا رو نذاشت-

 .یکار کن ادیز دینه ... نبانه -

 دستکشاشو از دست درودو گفت:  مامان 

 .ی بخور دیتو. قرصاتم با ایرو بزار سرجاشون، بعد ب گلدون ها نیا-

 که گفتم مامان رفت تو خونه.  یتکون دادمو با چشم یسر

برگردم تو   خواستیهارو سرجاشون گذاشتم. کارم تموم شده بود اما دلم نم گلدون 

 خونه.  

 انداخت.   یارباب م ادیخونه منو  آخه
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 .حسش کرد دشیخونه م یعطر ارباب هم تو گوشه به گوشه  یحت

 یسرجاشون. باغ بون عمارت عروس اطی رو برداشتم تا ببرمشون ته ح یباغ بون لیوسا

 بور شد کارهارو کنه.دخترش بودو مامان مج

 .خاک از دستم افتاد  یسه یکه ک کردمیحرکت م اطیبه سمت ته ح داشتم

شدم  و بلند سهیتو ک ختمیخم شدمو خاک رو ر خت،یر رون یاز خاکش ب یکم یلعنت اه

 تنه به تنه شدم. یکیکه با 

 تعجب سرمو گرفتم باال و با فرهاد روبرو شدم. با

 شد؟یآدم ظاهر م یجلو  یطورآب دهنمو قورت دادم. چ دهیترس

 قدم ازش فاصله گرفتم.  هیزدم  یپلک

 زدو گفت:  یشخند ین

 پارسال دوست امسال آشنا طناز خانم !-

 .مایبود کرده ینه انگار که ما باهم معامله ا انگار

 . بهت  لعنت

 بهم وقت بده.  کمیبهت گفته بودم -

 تو کاسه چرخوندو گفت:  چشماشو

 وقتت تمومه ! -

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

478 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 صورتمو گفت:  یشد رو خم

 ؟  یتمومه طناز خانم متوجه ا -

 لبش گفت:  یباال و با همون لبخند گوشه  دیپر ابروهاش

 هوم؟  ،ی اع بشکه متوجه اوض نمی باهم بب یزیچ هی! بزار  میکن یکار هی ایاصال ب -

 باز کردو گرفت جلوم. شویگوش بشویکرد تو ج دست

 مرگه طناز ! هی مقد هینگاه کن بابا جونت -

... بابام اونجا بود که بعداز دقت کردن متوجه شدم آسانسوره. بابام  کیاتاقک تار هی

 ؟کردیم کاریچ

 کردمو گفتم:  یاخم

 ؟ کنهیم کاریچ نجایمن ا یفرهاد. بابا یزنیم یچرا حرف الک-

 !  یفقط تا امروز وقت دار-

 تر و بابام تعادلشو از دست داد.  نییاتاقک افتاد پا هوی

 به فرهاد نگاه کردمو گفتم:  دهیترس

به بابام نداشته باش، مگه ما قبال باهم ... باهم   یتروخدا کار ؟یکنیم کاریچ یدار-

 ...   میحرف نزده بود

 باال انداختو گفت:   ییابرو
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 ! یتو به وعده ات عمل نکرداما   میحرف زد-

 زدو گفت:  یفرهاد پوزخند 

 . نیا شهیم یتقاص بد قول ینیبیحاال که م-

 

 . زدیو جرقه م شدیآسانسور خاموش روشن م یتر رفت و چراغ ها نییاتاقک پا بازم

 زدم: غیج دهیترس

 تروخدا تروخدا فرهاد ... باشه ... باشه. -

 . زنمیامروز باهاشون حرف م ن یم... بخدا ه گمیامروز م  نیهم گمی... م گمیم

 گفت:  دویخند

سر من   گهیبشه د تیمن احمقم ؟ نه ... بهتره کارشو تموم کنم تا حال یفکر کرد-

 دخترجون ! ینمال رهیش

 فرهاد کردمو گفتم:  یبند بازو دستمو

االن با مامانم ... با مامانم حرف   نیهم ای... ب ایفرهاد نکن ... اصال ب  کنمیالتماست م-

 . بزن 

 

 گفت:  شخندیگونه امو با ن یرو دیخم شد طرفم دستشو کش فرهاد
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 رفته ؟  ادتیکار خودت بوده،  نیا  گهیدِ نه د-

 بابا !  یبابا ب گهیحرکت د هی با

 داره ها؟ جان یه یلی؟ هوم؟ خ میامتحان کن یخوا یم

 که خش دار شده بود گفتم:  ییوصدا هیگر با

  نی. تا اخر همرون یب ادیار بابام از اونجا ببز  کنمینهههههه تروخدا نه.... التماست م-

 .دمیفرهاد. بخدا قول م  دمی. قول م شمیهفته زنت م

 . چشمام بود  یمظلوم بابام جلو یکه چهره  کردمیالتماسش م یدرحال فرهادو

 گذاشت دم گوششو گفت:  شویزدو گوش یشخندین فرهاد

 . رون یب دشیاریتموم شد. ب یبچه ها باز-

 نشستم و هق هقام اوج گرفت.  نی زم یفرستادمو رو  رون یو بحبس شده ام نفس

 خم شدو گفت:  فرهاد

فقط   گهیفقط سه روز د  زنمیبا مامانت حرف م رمیاالن م نیبسه عر نزن انقدر. هم-

 !یمن باش یخونه  یتا تو یفرصت دار گهیسه روز د

 پشت دست اشکامو پاک کردمو گفتم: با

 . کنمیبه بابام نداشته باش فرهاد خواهش م یکار کنمیماست مباشه ... باشه فقط الت-

 ! نهیبینم یبیآس گهیاونم د یزنم بش  یوقت -
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 باال. می ریالمصبتو پاک کن باهم م یاون اشکا حاالم

طرف   دیتکون دادم. خواستم برم که بازومو محکم گرفت و کش یشدمو سر بلند

 خودش:

که جسد بابا توهم   کنمیم یکار یهست  یبفهمن ناراض یکن یکار ای یکن هیاگه گر-

 !ینکن  دایپ

 و گفتم:  دمیلرز

 حواسم هست بخدا حواسم هست. -

 گفت:  ضیغ با

 .فت یخب، راه ب یلیخ-

 

 . دیفهمیم یزیچ دیمامان نبا رم؛یامو بگ هیگر یکردم جلو یسع

 .دادمیکنم؟ داشتم جون م کاریلرزش بدنمو چ اما

 فرهاد گفت:  دنی. مامان با دم یخونه که شد وارد

 .دیم فرهاد خان، حالتون چطوره ؟ خوش اومدسال-

 مرد آشنا نشده بود.  نیام هنوز با ذات خراب ا چارهیب مامان 

 .زدیبودم با مامان حرف م دهیکه تاحاال ازش ند یو لحن یباگرم فرهاد
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موضوع   دونستمیو من م دکریرفتم تو آشپزخونه و فرهاد داشت با مامان صحبت م من

 . هیحرفاش چ

 !  شدیم ستین  نیزم یمردو ... کاش از رو نیا  کنه خدالعنت

 دستام. یو سرمو گذاشتم رو یصندل یرو  نشستم

 .رمیامو بگ  هیگر یجلو  تیموقع  نیا یبود تو سخت

 !دیگزیآدمو بکشه و ککش نم هی خواستی ... م دادیامو داشت به بکشتن م  چارهیب یبابا

 و رفتم توهال.  ختمیر ییچا

 لبخند بزنم ! دیخم و تخم فهموند که باکردم و فرهاد بهم با ا تعارف

 لبم نشوندم.  یرو رو یزیجون و تظاهر آم یکارم کردم و لبخند ب نیهم

داره انقدر خوب   یچطور نمیتا نب نم ینحص فرهاد رو نب ختیبرگشتم تو آشپزخونه تا ر

 . کنهیم یش بازنق

 . خوردیهم محالم ازش ب شهیهم شترازیمتنفر بودم اما حاال با کار امروزش، ب ازش

 . گذاشتیعمارت و روستا نم نیفرهاد پا به ا چوقتیه کاش

 . رفتم و زیم یرو گذاشتم رو ینیس

زدن و گوش دادن حرفاشون  دیمتوجه ام بشن مشغول د نکهیپشت ستون، بدون ا از

 شدم.
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 پاش انداخت و روکرد سمت مادرُ گفت: یرو ییپا فرهاد

 ؛ ! خانمه، باهوشه  هیطناز واقعا دختر خوب-

 مادرش بگه.  ی! اما خب گفت هرچ خوامیبه نادرم گفتم که طناز رو م من

 !  زدیپروا حرف م یداشت انقدر ب یچطور

 کرد؟ یم یحرفاش مامان رو راض نیداشت با ا ایبود؟  یراض بابا

 زدو گفت:  یلبخند مامان 

 . میدیزحمت کش تشیترب یبرا یلیفرهاد خان. بله من و پدر طناز خ  یشما لطف دار-

با خود طناز هم صحبت  دیمن با د،یکنیم  یاز طناز خواستگار دیشما... خب دار نکهیا و

 کنم .

 بهتراز شما؟  ی. وگرنه کهی نظرش چ نمیبب دیبا

 

 لبش گفت:   یبا لبخند رو  زویم یرو گذاشت رو شییاستکان چا فرهاد

 من دوست دارم طناز رو خوشبخت کنم.  -

 ورانه اش ادامه داد: پاشو با همون ژست مغر  یگذاشت رو  دستشو

رو  یزندگ نیندارم. و اگه طناز زنم بشه، بهتر یمشکل  یکه من از نظر مال دیدونیم-

 براش خواهم ساخت!
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 رو برام بسازه.  یجهنم زندگ  نیبدتر خواستی! اون م یچه دروغ قشنگ هه

 که هر روزش پرعذاب تراز روز قبلشه.  دمیدیرو م ییروزا

 فرهاد رو گوش کنم. یداشت، تا بمونم و دروغ هارو ن ستادن یپاهام قدرت ا گهید

 و سرمو با دستام گرفتم و چشمامو بستم.  یصندل یرو  نشستم

 کرده بودو لرز داشتم.  خیم دست و پاها هنوز

 .دمیدیچشمام م یبود داشتم مرگ پدرمو جلو  یکم زیچ مگه

 ... رحمهی ب ون یح هی فرهاد

 . رون یمامان از عالم هپروت اومدم ب یصدا با

 اس.   هیتو کشو اول ،ی قرصاتو بخور دیطناز با-

 تکون دادم. قرص هامو برداشتم و  یسر

 و مشغول خوردن قرصام شدم.  ختمیر یخودم آب یو برا  یصندل یرو  نشستم

خورده بودم و االن زده   یخال یبد بود، حالت تهوع داشتم. قرص هارو با معده  حالم

 . ردلمیبود ز

نگاهم کردو   یصندل یج بود اومد و نشست رو به دست که داخلش برن ینیس مامان 

 گفت: 

 طناز؟-
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 بله مامان؟-

 وبدون نگاه کردن بهم گفت:  کردیکه داشت برنج هارو پاک م یدرحال

 . یدار یدرک درست یو از زندگ یعاقل ،ی شد یدختر بزرگ گهیتو د-

 لبشو تر کردو ادامه داد:  مامان 

  ! ان یو م رن یم ادیز یدون یخواستگارم که خب... م-

 کنارو تو چشمام زل زد. دیرو کش ینیس

 طناز؟  یتو قصد ازدواج دار-

 ام.شوکه از حرف مامان به سلفه افتاده 

 .ببره   ییمن و فرهاد گذاشته شده بو نیکه ب یمامان از قرار  خواستمینم

 زد پشتمو گفت: مامان 

 آب بخور.  کمیطناز،  یخوب-

 کردمو گفتم: یاز آب رو خوردم. آروم ترشدم، به مامان نگاه یکم

 قصد ازدواج ؟-

 .بخت  یهم سن تو رفتن خونه  یدخترا یالن همه آره خب، ا-

که   ونهیآدم پست و ح هیداشتم به مامان بگم؟ بگم من از فرهاد متنفرم، فرهاد  یچ

 ؟  دادیسرمونو به کشتن م یه یداشت بابامو سا
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ذهنم دور کنم، اما بابا رو از  یو چهره  رمی بگ مویبغض لعنت یکردم جلو یسع یلیخ

 . ومدی ازم برنم  بود. یکار سخت شد،ینم

 

 تر کردمو لب زدم:  لب

 ؟  هیخواستگار اومده ؟ ک-

 زدو گفت:  یلبخند مامان 

 آقا فرهاد ! -

 درشت شدو ادامه داد:  چشماش

 کرده.  یفکرکن اون تورو االن از من خواستگار-

 قبلم با پدرت صحبت کرده.  از

 گفت: به برنج ها زدو  یدست مامان 

من و پدرت ازش   یدوسش داره، از طرف یلیاما خان که خ ه،یدرسته پسر خوشگذرون-

 خان هست.  لی. از همه مهم تر فاممیدیند ییخطا

 

 نامرده ...  هیمن! فرهاد خودش مظهر خطا اس!  ی... مادر ساده هه

 نگاهم کردو گفت: مامان 
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 جان.طناز  میذاریباشه منو پدرت بهش احترام م یتو نظرت هرچ-

 

 بود گره زدم.   زیم ریپام و ز یکردم صدام نلرزه. دستامو که رو یسع  یبدبخت با

 گفت:  دویبگم، که مامان خند  یزیچ تونستمینم

 .بشم من   تمیقربون دختر خجال  یاله-

ـ  یخوای اگه م باشه،  فکرا تو بکن بعدا جوابــ

 

 وسط حرف مامانو گفتم:  دمیپر

 نه ... نه.  -

 نگاه کردمو ادامه داد:  کرد،یت شده داشت نگاهم مدرش یمامان که با چشما به

 ندارم. بهتره تا مدرسه ها باز نشدن ... ی... من مخالفت یعنیخب -

 .کرمیداشتم مامان رو دچار شک م گفتم؟یم یکردم، داشتم چ سکوت

 انداختم و گفتم:  نییپا یسر

 .د یشما بگ یهرچ-

 زدو گفت:  یلبخند مامان 
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 . یرندا یتو مخالفت یعنی-

 باال انداختمو گفتم:  یا  شونه

 آره موافقم.  ی. ولارمیشما حرف نم میتصم ی. منم رو دیدونیشما بهتراز من م-

 

و منو تو   ارهیهفته منو به عقد خودش درب  هیدر عرض  یچطور دونستیخوب م فرهاد

 که اسمش خونه اس حبص کنه ! یاون جهنم دون 

 کز کردم. یصندل یرو یم و سردرگمغ یو من با کل رون ی مامان از آشپزخونه رفت ب

 شد !  ی... چ کردمیفکر م یچ

به اون   تونمیم دونمیبرم شهر، درس بخونم برم دانشگاه ... اما االن نم خواستمیم من

 . انهیهمه آرزوهام برسم 

 آرزوشو داشتم ؟  شهی که هم یبود که من بشم همون  طشیشرا اصال

ازه ! از روز برام روشن تر بود که فقط  رو بس یزندگ نیبرام بهتر خوادی م گفتیم فرهاد

 عذابم بده ...  خوادیم

متوجه   زدیتوشون موج م یرحمی برق ب شهیکه هم شیلعنت یاز اون چشما  شدیم نویا

 شد.
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 باال.  دیشونه هام پر دهیترس ومدی م ییرایفرهاد که از داخل پذ یقهقه  یصدا با

 هاشم ترسناکه. خنده

 من ....  یرسناکه برامرد ت نیا هیچ همه

هم من انقدر وحشت   کردیکه منو دعوا م ییزمان ها یارباب ... حت  برعکس

 داشت، یبرنم

 . کنمیفرهاد وحشت م یاز خنده ها که

 موضوع بشه ... نیو متوجه ا ادیاگه ارباب ب اصال

 ! کنمیشلوغش م یادینشه و من دارم ز یچیه دمی... شا دونمی؟ نم شهیم یچ

 

 .رون یشرشو کم نکرده از آشپزخونه نرم ب فرهاد یگرفتم تا وقت میتصم

 موفق هم نبودم چون خودش اومد داخل آشپزخونه.  نیهمچ اما

 روبه روم.   قایو نشست روش. دق رون یب دیرو کش یصندل

 ازش گرفتم و دستامو قفل هم کردم.  رو

 دستمو گفت:  یگذاشت رو  دستشو

 . با من خوب باش طناز، به نفع خودته -
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بلند   یصندل یو بدون نگاه کردن بهش از رو رون یب دمیکش ردستشیاز ز دستمو

 که بازومو گرفتو گفت:  رون یشدمو خواستم از آشپزخونه بزنم ب 

توهم. احمق من   رهیبره کالهمون م شیپ  ینطوریگفتم بهت. اگه هم یبفهم چ-

 ؟  یندازیلنگ و لگد م  ینطوری خوشبختت کنم بعد تو ا خوامیم

 

 صورتش براق شدم :  تو

  ینفع  هیفرهاد ؟ حاضرم قسم بخورم که ازدواج کردنت با من هم  یگیوغ مچرا در-

 . یذاشتی نم یقرار   نیهم چوقتیواست داشته وگرنه ه

چه برسه   کردم،یبهت نگاه نم چوقتی خانواده ام وسط نبود ه یباش اگه پا مطمئن

 بخوام باهات ازدواج کنم. 

 

 هام گفت: با نوازش کردن بازو دویخند

 یتا زندگ عیخانم کوچولو ! پس رام باش ... رام باش و مط ینکاری فعال که مجبور ا-

 واست جهنم نشه. 

 زدم:  یپوزخند

 جهنم شده ...  میکنم، زندگ یکه قراره با تو زندگ ینیهم-
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 زدو گفت:  یپوزخند

 باهم طناز. میخوش بگذرون یاشتباه نکن، ما قراره کل-

 .رون یآشپزخونه زدم بنفرت نگاهش کردم و از  با

 

 کارها بود.  نیمرد جزو سختر نیزدن با ا حرف

 . کنه لیتحم گران یباشه و حرفاشو به د  دون یم روزیخودش پ کردیم یسع شهیهم چون 

 

شد، داخل اتاق که شد مامان بحث امروز فرهاد رو با  داشیشب بود که بابا پ یها مهین

 گذاشت.  ون یبابا درم

 ! ستین یمشکل  گهیباشه د  یهم گفت اگه طناز راض بابا

قاتل فرهاد  دیکنه ؟ شا یمردو بشناسه و بازم بخواد باهاش زندگ نیبود که ا یک

 خودم شدم !

 کارو داشتم ...  نیجرعت ا کاش

 

از سفر برنگشته بود، خودشم گفته بود که سفرش   و هنوز ارباب گذشتیروز م سه

 بشه.   یممکنه طوالن
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 . میمنو فرهاد عقد کن ستیبود تا ارباب ن بهتر

 . فتادن یاما خانواده ام تو خطر م شدیکه به نفع من م فتهیاتفاق ب  یسریبود ممکن  چون 

 ارتباط داشت.  ی... با هرآدمبود   یآدم خطرناک فرهاد

 . زدیازش سر م یهرکار

 . خواستیو ازم نظر م  دیپرسیفرهاد سوال م یباهام درباره روزید بابا

 حالم بد نشه !  کنمیرهاد مکه از ف ییفایخودمو گرفتم که از حرفا و تعر یجلو یلیخ

 . دیخر میدنبالمو بر ادیامروز قرار گذاشته بود که مثال ب  فرهاد

عقد   یفردا هم برا  یک کنن. از طرفممکن بود مامان و بابا ش کردمیمخالفت م اگرم

 وقت گرفته بود. 

 ... خودمم مونده بودم از سرعت روزگار.  گرفتنیداشتن جونمو م انگار

 ؟  شدمیم کینزد امیتداشتم به بدبخ چرا

 

 تاباز شدن مدرسه ها مونده بود.  گهیروز د شیش فقد

 بود که زنگ عمارت خورده شد. ۵دروبر  ساعت

 براش !  شهیم  یداماد خوب ه،یفرهاد مرد خوب کردی... فکر م خوشحال بود یلیخ مامان 

 قاتل شوهرش بشه.   خواستیم  یروز کیمرد  نیا دونستینم
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 اومد سمتمو گفت: مامان 

 ...  مینه واسا باهم بر ایمنتظره . برو زود تر حاضر شو.  نییاز جان آقا فرهاد پاطن-

 باال روکرد بهمو گفت:  میرفتیکه با مامان م یدرحال

 منتظره.  نییکه دختر. االن بنده خدا پا  یدیپاشو حاضر شو گوش نم گمیبهت م یه-

 

جلومو تنم  گرفتیکه مامان م ییلباسا یحوصلگیو من با ب زدیغر م یرگبار مامان 

 .کردن یم

 ...  دمیپوش یچ  دمیفکرم مشغول بود که اصال نفهم  یقدر به

که مامان سرم انداخته بود متعجب   یمانتو و شال دن ینگاه کردم با د نهییخودم تو آ به

 گفتم:  یو حرص

 .یبرم عروس خوامی اخه؟ مگه م هیچ نایمامان ... ا-

 با لبخند حرکت کرد سمتم و گفت:  مامان 

شوهرش خوش ظاهر باشه، خوب   یجلو دیحرف ؟ دختر با نیا  یچ یعنیطناز عه -

 بپوشه خوب حرف بزنه. 

با   خوادیدلش م یسکوت کردمو گذاشتم مامان هرکار نیدادم و غمگ مینی به ب ینیچ

 ام بکنه.   افهیصورت و ق
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 . رون یب  میکه مامان بازومو گرفت و از در رفت نهییآ یبرم جلو خواستم

 انگار ! یگرفت مامان رسما دزد-

  ساریچرا ب یمامان چرا فالن کرد یدوباره غر بزن یخوای. االن ممنی... بدو بب  می بدو بر-

 ... یکرد

 فرهاد.  نیو حرکت کردم سمت ماش رون یبا مامان از عمارت زدم ب یخداحافظ بعداز

 و پشت سرمو نگاه کردم.  دمیکش یقینفس عم

 داد.  برام تکون  یچرا هنوز دم در بود؟ دست مامان 

 جلو رو باز کردم و نشستم.  یاجبار و با عجز در صندل به

از جاش کنده شد  نیهم بهم ننداخت و به محض بسته شدن در، ماش ینگاه مین یحت

... 

 . لبامو تر کردمو گفتم: یبودم به صندل  دهیچسب دهیترس

 تر برو ...  واشی کمی-

 کرد ! ادیآخر زد رو تا کرده بو یپل نیکه تو ماش یخارج کیموز دویخند سرخوشانه

 . دادیبرعکسشو انجام م گفتمیم یبود که هرچ  یکنم بحثِ رو کم کن فکر

 ؟  یمن عاشق سرعتم طناز توچ-

 گفتم :  دمویکش می شونی به پ یدست
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 . ست ی برام مهم ن -

چشماش برداشت و پرتش   یاز رو شو یآفتاب  نکیخشم سرشو چرخوند سمتم، ع با

بهت زده ام   یچشما یمتر یلیشت اشاره اش تو مداشبورد و با گرفتن انگ یکرد رو

 گفت : 

 . شکونمیرو اعصابم، وگرنه گردنتو م یبر نکارتینکن با ا یسع-

 بره.  نییکه بغض راهشو بسته بود پا ییاز گلو خواستیدهنم انگار نم آب

 خودم به عقب. سرمو تکون دادم.  دن یزدمو با کش یپلک

 : شدو نعره زد صاف

 چشم   یبگ  دمینشن-

 ه ... باشه . باش-

 پشت دستش زد تو دهنمو با آرامش گفت:  با

 ؟  یچشم ! ... نه باشه ... متوجه شد-

 تر شدو رومو ازش گرفتم.  چشمم

 چشم. -

 به همراه تکون دادن سرش زدو گفت:  یلبخند 

 خوبه ... خوبه . -
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 . میشد ادهی نگه داشت و پ  یاون پاساژ کوفت   یجلو باالخره

 متشیگرون ق نیمن بدون شک تو ماش میدیرسیم ررتید گهید قهیفقط پنج دق اگه

 . خوردی حالم بهم م

 رو خاموش کردو با همون آرامش و لبخند گفت:  نیماش

 شو   ادهیپ-

 مرد ؟  نیبود ا چش

که نگاهم به ساختمان بزرگ  یشونه ام جابه جا کرده ام و درحال یرو کمویکوچ فیک

 . میپاساژ بود به راه افتاد

 . دمین لرزنشست پشت کمرم و م دستش

 زدو گفت:  یبد  لبخند

  ویهمه چ یبا من  ی؟ وقت ینیبیم ،یباش  ومدهین ییجا نیتاحاال همچ بندمیشرط م-

 ی کنیتجربه م

واسم   یبود چه خاطرات یافتادم که ارباب من و اورده بود شهر ... چه روز یروز ادی

 ساخت ارباب. 

 کردو گفت:  ستی ا کیوتب  هی یجلو م،یگذروندیاز نظر م  یگریپس از د یکیهارو  مغازه

 برو تو. -
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با خوش  دنمون یبا د زدن یمغازه گشت م یکه تو یمغازه شدم و پسر و دختر  وارد

 گفتم: ییرو

 .دیسالم خوش آمد-

 گفتم و فرهاد کنار گوشم گفت: رلبیز یسالم

 انتخاب کن. یخوا یم یبرو هرچ-

 حرف رفتم سمت رگال لباسا ...  یب

نگاهم سمت فرهاد   زدمی وتاه و اجق وجق گشت ماون همه لباس ک نیکه ب  ینطوریهم

 کرد. دایسوق پ

و ظاهرش معلوم بود صاحب   افهیکه از ق یخم شده بودو داشت با دختر زیم یرو

 . دیخندیم و گفتیم کهیبوت

 بدم.  صیاشو درست تشخکرده بود که نتونستم چهره  شیدختره آرا افهیق یحد به

از ترس  شدی کنار گوشم گفت چ ی، وقتنداشت  یشدم ... کاراش به من ربط الشیخیب

 باال.  دیشونه هام پر

 براق شده اش نگاه کرده ام.   یسمتش و به چشما برگشتم

 ؟ یانتخاب کرد  یزیچ-

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

498 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 گهید هیمغازه کارمون تموم بشه و جا نی تو هم نکهیا ینگاه کردن بهش فقط برا  بدون 

 تکون دادم.  یسر می نر یا

 د رو انتخاب کردم و گرفتم جلوش. وضعش بهتر بو هیاز لباسا که از بق یکی

 زدو گفت:  یلباس تو دستم پوزخند دن ید با

 . نمیهم که ... هوف بکش کنار بب قهیسل-

 خوبه.   نیهم  خوام،ینم  یزیمن چ-

 گفت:  کردیم رورویکه داشت لباسارو ز یدرحال

 ی زنی حرف م یلیخ-

...   کردیم نگاهم یجورینفرت رومو ازش گرفتم که نگاهم به همون دختره خورد،  با

 بد.  یلیخ جورهی

دست   نیچند نکهیبشه ! نگاهمو ازش گرفتم و فرهاد بعداز ا الیخیب خواستینم انگار

 .رفت  شخوان ی کرده بود به سمت پ زون یلباس تو دستاش آو

 

گرفت روبه   گارشیکه از س یصاحب مغازه اس بعداز کام دمیدخترِ که فهم همون 

 گفت:  شخندیفرهاد با ن

 فرهاد خان. مهمون ما باش-
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بلندش الک   یبود و ناخونا یگردنش خالکوب... کل  دمشیدیم کیداشتم از نزد تازه

  یشده بود. موهاشم مشک یخالکوب کیکوچ  یستاره هیداشت و کنار چشمشم  یمشک

 کوتاه .  یلیبودو خ

 چندش رومو ازش گرفتم !   با

 گفت :  دویخند فرهاد

 جون.  لوین دهیرس ادیاز شما به ما ز-

 بودو گفت:   زیکه پشت م یبه دختر دروکر

 چقدر شد؟-

 قابل شمارو نداره سه و هشصد. -

از    یا گهیزدو کام د یگرد شدو به سلفه افتادم، دختره بهم نگاه کرد، پوزخند چشمام

 تو صورتم فوت کرد.  گارشویتر. دود س کیگرفت و اومد نزد گارشیس

 امیفرهاد؟ خوشم م دیخر یایواسه خدمتکاراتم م یداره، نگفته بود  ییچه چشما-

 ی کن یه خودت سوا مخوباشم واس

 . رخندهیزد ز وبلند

 که خدمتکارش نبودم ...  من

 اومد.  قهیو خودشم بعداز چند دق  رون یفرستادتم ب فرهاد
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گفته بود، حتما گفته من   یراجبه من چ ختیبد ر یبه اون دختره  ستین معلوم

 خدمتکارشم. هه ... بزدل !

تنته همه اشونو   یدهات یاون لبااز  نمیبب ،ی کنیتو خونه تنت م ارونیبه بعد ا  نیاز ا-

 .زنمیم شیآت

 . ستمی... باهاشون راحت ن ستمیمن ن یقه یسل نایاما ا-

 زدو گفت:  یپوزخند

 نه ؟  یگَله گشاد راحت یحتما با اون لباسا-

 ...  یتو حق ندار  نیبب-

 : دیگرفت و با شدت طرف خودش چرخوندتم وتو صورتم غر بازومو

 ؟  یحق ندارم چ-

از مغازه هاشون اومده بودن   ایداد زد که صداش تو کل پاساژ پخش شد. بعض یجوری

 . کردن یو با تعجب به ما نگاه م رون یب

 داد و گفت:  تکونم

 ...   گهی؟ حرفتو بزن د یالل شد -

 تر کردمو گفتم:  لبامو

   دیخب، ببخش یلیخ-
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 زدو گفت:  پسم

 . فتی. راه ب کنمیدم کوتاهش مخو یدفعه بعد زبونتو دراز کن-

 .میدیرس نیازش پاتند کردم تا به ماش جلوتر

  تونمینم یباشه من حت  ینطوریشده بود؟ اگه بخواد تا آخر ا یچرا انقدر وحش یلعنت

 کنم. ینفس بکشم چه برسه بخوام با آرامش کنارش زندگ

 .میرو باز کردو سوارشد نیماش در

 ؟  یاریربد یتو مغازه انقدر امل باز یمجبور -

 من ؟ -

 نگاهم کرد و گفت:  بد

 نه من! -

 دروردم ؟ من که ...  یامل باز یمن ک-

 اخمو گفت:   شوین یب یاشاره اشو گذاشت رو انگشت

... تو خونه   یطرز رفتارتم عوض کن دیمن با  یخونه  یایم  ی... حرف نزن، وقت شیه-

 .کنهیآدم رفت و آمد م ادیمن ز ی

 م، مشکلت کجاس؟من خدمتکارت یگیتو که بهشون م-

 زدو گفت:  یپوزخند
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 کنم ؟ هوم؟   تی معرف یدوست دار یچ-

 نحصش سرمو چرخوندم طرفش  یشدم، اما با صدا  رهینگفتم و به جلو خ یزیچ

 توکارام ... چون از آدم فضول متنفرم.  ینکن یفضول  چوقتیکن ه یسع-

 بهم انداختو ادامه داد:  ینگاه مین

... آسه  یکن آسه بر یحذر کن، سع یو نظر بد  یکنتو کارام دخالت  یبخوا  نکهیاز ا-

 . یایب

 نکن.  یکه آقا گربه قاط هه،

 

که بخوام تو کارت دخالت کنم، اما از  کنمیبگم من اصال آدم حسابت نم خواستمیم

 . دمیترسیشدنش م یوحش

 مرد جنون داشت ! نیا

االن  دیاش کردیبود که فقط به کتک زدن اکتفا م  ی... اگه کسومدیازش برم یهرکار

 جلوش زبوتم کوتاه نبود. 

 . دادمیجواب کاراشو م گهیجور د هیخودم وسط بود  یاگه فقط پا دیشا

فرهاد ناقص العقله و ممکنه   نکهیبود و از همه بدتر ا ریاشون گاالن خانواده ام پ اما

 ...  ارهیسر هرکدوممون ب ییبال
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 شکمم ومن با وحشت نگاهش کردم. یگذاشت رو  دستشو

 لبش کش اومدو گفت:  یگوشه

 ؟ یانقدر الغر  یجون تو بدنته وقت یچطور-

 

 هم فشردمو گفتم :  یبا عجز رو چشمامو

 ؟  یدستتو بردار شهیم-

 رفت باال تر   دستش

 ؟  ینکن  فیتکل نییمن تع یبهت گفتم برا -

 گرفت و گفت:  یشگونیشکمم ن از

 نگفتم بهت؟ -

 بدنمو داشتم. که حس کنده شدن گوشت  یکرد به حد شتریدستشو ب فشار

 ... ی گفت یچرا ... چرا گفت-

 

 گفت:  شگونشین ه یزدو با نوازش کردن جا یلبخند 
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 . یبمون ینطوریطناز، پس بهتره تا آخرم هم یهست یگوش کنتو دختر حرف -

 

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه می پامو ن یگذاشت رو  دستشو

 باشه ؟ -

 تکون دادم. یتند تند سر

 باشه ... باشه. -

 ابروشو داد باال:  هیتا هیکردو  نوازش سرمو

 خوبه.  یلی... خوبه ... خنیآفر-

 

 اومده بود ؟  رشیدفاع گ یب ایگرفته بود  ری... اس ایخدا

 . ختمیری صدا اشک م یو ب  نیخودمو چسبوندم به در ماش ریمس یانتها تا

گرفته بودم تا بلکه دوباره   نمویف نیف  یو جلو کردمینفسامو خفه م یصدا  یسخت به

 نشه.  یوحش

 

 عمارت از دور گل از گلم شکافت.  ینما دن یعمارت ... با د میدیرس باالخره
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  سهیدر نگه داشت و  دستشو خواست ببره عقب تا ک یجلو نویاشداشتم. م ییرها حس

 سرمو بردم عقب.  دمویکش  ینی ه دهیرو از پشت برداره که ترس دیخر یها

 نگاهم کردو گفت :  بد

 چته؟  -

 

 ها رو انداخت تو بغلم.  سهیکون دادمو کت یچ یه یبه معن  یسر

 گفتم:  یآروم ینگاه کردن بهش باصدا بدون 

 ممنون، خداحافظ. -

در. اما قبل از باز کردن در فرهاد بازومو گرفتو  یره یدستگ یگذاشتم رو دستمو

 چرخوندتم طرف خودش. 

 

 دوباره چشماش قرمز شده بود؟ آب دهنمو قورت دادمو منتظر نگاهش کردم.  چرا

 دیکل یدندون ها نیصورتم اورد؛ از ب   کیدستشو صورتشو نزد یامو گرفت تو نهچو

 گفت:  شده اش

 تو چشمام نگاه کن. یزن یباهام حرف م یوقت -
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 چشماش نگاه کردمو گفتم: تو

 . کنم ی... باشه نگاه م کنمینگاه م-

 شد به لبام. رهیتکون دادو خ دییتا یبه معن  سرشو

 آگاه با زبون لبمو تر کردم.لحظه لبام خشک شدو ناخود هی تو

 یینده بود که از همون بوسه هابند انگشت مو  هی یتر اوردو به اندازه  کینزد صورتش

  عیرو بزنه اما سر زدیلبام م  یکه ارباب به رو

 بردم عقب و گفتم :  سرمو

 . دیبرم ... ببخش دیبرم ... با دیمن ... من با-

 

وا  اطیبه در عمارت رسوندم و تو همون حشدم و به سرعت نور خودمو  ادهیپ نیماش از

 رفتم ... 

 برام نداشت.  یکارم عواقب خوب نیا  دونستمیم

 . دمیترسیکرده بودم و از عواقبشم نم یبه نظر خودم کار درست اما

 کن! یمامان موهامو مشک-

 جا خورده.  دمیشونه هام، فهم یکه نشست رو  دستش

   ؟یچ یطناز، برا  یگیم یچ-
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 .کنمیکن مامان، خواهش مو کوتاهشون  یمشک-

بال رو    نیبلند و خوش رنگتو ا یموها یخوا ی ازم م یچ یبدونم؟ برا  لشویدل دیمن نبا-

 ارم؟یسرشون ب

 هم فشردم و گفتم :  یعجز چشمامو رو با

 . کنمیخواهش م-

 یمخالفت نزاره . مامان مشغول کار یجا گهیلحنم محکم و عاجزانه بود که د  یقدر به

   که گفته ام شد ...

قراره وضع   شدمیتازه متوجه م فتادن یچشمام م  یجلو ن،یزم یبلندم رو یموها  یوقت

 بدترم بشه ...  نیازا

 بخت موهاش روشن وبلند باشه ! اهینداشت دختر س یمعن

 نه ؟  گه،ید وردخیم تمیبه وضع میهمه چ دیبا

 

 کرده بود. سیشده بود که کل صورتمو خ یاشکم جار یچشمه  یک دونمینم

  یاشک  گهید زمیصورتمو پاک کردم، اگه قرار باشه واسه هراتفاق اشک بر دستم با

 و ممکنه چشمام به مرور زمان کم سو بشه.  مونهیبرام نم

 باشم.   یقو دیبا پس
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 مون یکارو کردم و اصال از کارم پش نیخانواده ام ا ی... من برا امیکنار ب طیبا شرا دیبا

 ...  ستمین

 داشتم.  تیبودم و شکا یکرده بودم عاص ریخلش گکه دا یبد طیاز بدختم، شرا چرا

 .دیجنگ ریبا تقد شدینم اما

 و توکل کردن بود ! یراه چاره تنها صبور پس

 . دمید نهییآ یتو امو صدا زدنم توسط مامان به خودم اومدم، چهره با

 ! یکوتاه و مشک یموها

 درست بود ...  نیا آره

 کنه. یکارنداشته ام که مامان بخواد دست  یپر  یابروها 

 کردم.  تیصورتمو اصالح کنه کفا یکم نکهیدرحد ا فقط

روستا رو  نیا یتمام عروس ها یزمان هیکار خبره بود و  نیبود که مامان تو ا خوب

 .کردیخودش آمادشون م

کارو کنه  نی بهش بگم دست به صورتم نبره، ا یه  نکهیبود از ا یا  گهیاگه کسه د چون 

 ! شدیم یو اون کارو نکنه. عاص
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و به همون جشن   مینگرفت یخان تموم نشده بود و ما هم جشن یچهلمه پسرعمو  هنوز

 .م یکرد تیداخل محضر کفا یو خانوادگ کیکوچ

 ؟  نیبهتر از ا یچ

 ! میریکه جشنم بگ  فتهیاتفاق مبارک ب هی؟ مگه قرار بود  یچ یبرا  جشن

 .اومد عمارت ۵راس ساعت   فرهاد

اش جشن عقده اش بود باخودمون تا ون خواهرزادهچ یاحترام و از طرف یرو برا خان 

 . میکرد یدفتر خانه همراه

دروغ از مادر فرهاد خوف  جلو نشست و مادر فرهاد عقب و من هم کنارش. چرا  خان 

 داشتم !

باشم که   یروسیلحظه حس کردم ممکنه مبتال به و هیازم فاصله گرفته بود که  یجوری

 . کنهیم یشکل ازم دور نیزن به ا نیا

 . دادیخود داره ! جواب سالم و احترامم نم ی. نگاه که جاکردینگاهمم نم یحت

 نبود ... مهم نبود .   مهم

 

 . نیفقط امروز تموم شه. هم خواستیم دلم
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نگاهشو از خان و پسرش   نکهیپامو بعداز ا یبادبزنش به صورت هشداز زد رو با

 گرفت کنار گوشم خم شدو گفت : 

 منو که ؟ یشناسیدخترجون ! م رسمی سابتو مح یکرد تی پسرمو اذ نمیبب-

 

 زدمو با مشت کردن دستام لب زدم: یاالن ؟ پلک دمیترسیم دیبا

 بله. -

 توهم گفت :  یکون دادو با همون اخمات یسر

  یپزی. غذاشو میخدمتکار رو دار هیپسر من حکم  یهوا ورت نداره. تو فقط تو خونه -

 . یرسیم شی صشخ یو به کارها یکنیم زیخونه اشو تروتم

 !ادیکم نه ز نه

اسم   کنمیم یانوقت کار ،ی کن ییپسرمو هوا یبه حالت اگه به سرت بزنه بخوا  یوا

 .ادین ادتیخودتم 

 

 داد بزنم، داد بزنم تو صورتشو بگم من از پسرت متنفرم.  تونستمیکاش م ؟ییهوا

 سر به تن جفتتون باشه !  خوامیخوف دارم ... نم تی تو و اون پسر جان از

 ارزشش خاتمه دادم.  یمزحک و ب یکه گفتم به حرفا  یتکون دادمو با چشم یسر
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 قشنگ اتمام حجت هاشو کرد باهم ...   نکهی نداد. مثل ا ریبهم گ ریمس یتا ادامه  گهید

 

 که مامان برام بُرش زده بود رو سرم انداختم.  یدیچادر سف دنمون یرس بعداز

که   یاب پرست، رنگ عوض کرد . طورفرهاد با قرار گرفتنش کنار خان مثل آفت مادر

 ! خوندیمنو گستاخ م کردمیبازگو م یرو به کس  ششیپ  قهیچنددق یاگه حرفا

 

 اومد سمتم وبا حلقه کردن دستش دور بازوم گفت : مامان 

  یخوشبخت بش شاهللیدخترکم. ا  یمامان قربونت بره که انقدر خانم شد یاله-

 .زمادریعز

  شدیم یداشت که غصه حال منم بخوره؟ چ یگناه روبه مامان زدم، اون چه یلبخند 

 زن خوش بشه؟  نی تا دل ا کردمیاگه خودم رو خوشحال وانمود م

 

که خوشحال بود مادر بود. بابا که به شدت تو   یتنها کس م،یدفتر خانه شد وارد

 !کردیچرا تو چشمام نگاه نم دونمیخودش بود، نم

 گذاشت و گفت :  عصاش بود یدستش که رو یکیاون  یدستشو رو خان 

 . مبارک باشه دخترجان -
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 کرد سمت فرهادو گفت :  رو

 . دیبش ری هم پ یبه پا-

 

 رو گمون نکنم ! ریمرد تا مرگ برم، اما پ نیا یبه پا دیشا من

 که بهم انداخت رو به خان گفت :   یزدو با نگاه یکه سرمست بود، لبخند فرهاد

 . نیادبعد نوبت ر یدفعه  دوارمیجان، ام  ییممنون دا-

از   یبهم انداخت. انگار دنبال واکنش یاومد، نگاه بد  فشیزبون کث یاسم ارباب که رو

 طرف من بود. 

 .کردمیخبر نداشت من حال بدم رو داشتم سرکوب م یول

 . رم یبگ مویلعنت  یاشکا یکه جلو کردمیم مویتمام سع داشتم

 

 . دیارباب. دلم لرز یادآوری با

د که من بو نیدوستش نداشتم واز همه بدتر ا که شدمیم یمن داشتم رسما زن کس 

 تو دلم بود.  یا  گهیهنوز مهر مرد د

 . کردمیدست و پاهامو گم م دم،یدیارباب رو م  یوقت هنوز
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اسمم    تونستمیم یانوقت چطور زم،یریاشک م ادشیشب ها به  یکه هنوزه گاه هنوزه

 بره که ازش متنفرم.  یمرد یتو شناسنامه

 بود؟  دی؟... اونم سف  یبدختم چ تنم بود اما دیسف لباس

 

 شروع کرد به خوندن خطبه عقد دائم !  عاقد

 نبودم.   نجایاما من ا خوندیو م خوندیم

 اتفاقات همه خواب باشه. اما نبود.  نیا خواستیم دلم

 تلخ من بودن.  تی واقع همشون 

 حرف عاقد به خودم اومدم :  با

 نشده ؟  نییتع نجای ا هیمهر یجناب بهرام-

 گفت :  دیچرخی که نگاهش روبه من م یالدرح دویندخ فرهاد

 !  یتا سکه تمام بهار آزاد۱۰۰۰ دیبزن -

من   هی روبه عنوان مهر یمبلغ هنگفت نیهمچ دیدرشت شد، چرا فرهاد با چشمام

 انتخاب کنه؟ 

  نیداشت که به ا نیقیباشم  یمن تا آخر عمر توخونه اش زندان نکهی. حتما از اهــه

 بود. سخاوتمند شده  یراحت
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 شونه هام ، به خودم اومدم.  ینشستن دست مامان رو با

   کنم،یبار سوم عرض م یبرا-

  تیشما را به عقد زوج لمیبنده وک ایآ یمحترمه مکرمه سرکار خانم طناز مراد زهیدوش

،   دیجلد کالم اهلل مج  کی   ٔ  هیبه صِداق و مهر  یفرهاد بهرام  یآقا یشگیدائم و هم

 درآورم؟  یسکه تمام بهار آزاد۱۰۰۰ هی اخه نبات و مهرش کیو شمعدان،  نهیآ کی

 که خشدار شده بود گفتم :  ییصدا با

 بله -

 

 عروس بشم !  ینطوریا کردمی فکر نم چوقتیدست بود که بلند شد. ه یصدا

آرزو  هیدرحد  آرزو بودن و دارن  هیفقط  یبچگ  یاون آرزوها دمیفهمیداشتم م تازه

 ...  موننیم یباق

 شد.  دهیدرم بود توسط فرهاد کشدستم که بند چا

 حلقه رو داخل انگشتم کردو دم گوشم گفت :  فرهاد

 . حاال تو دستم کن. یاریتو خونه درش ب  یتون یم-

 . دمیکشینگاهش داشتم عذاب م ریز یاز دستش گرفتم، لعنت انگشترو
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دستم به دستش نخوره، حلقه رو تو  کردمیم اطیکه احت یلرزون و درحال یبا دستا 

 انداختم. دستش 

 

 و بابا اومدن سمتمون و من به احترامشون بلند شدم. مامان 

 که تو دستش بودو با لبخند به لباسم وصل کرد. یا نهیبغلم کردو گل س مامان 

 قشنگه.  یلیممنون مامان خ-

 و گفت :  دیامو بوس گونه

 کت باشه طنازجان.مبار-

 بگه.  کیکه تبرروبه مامان زدم ... حاال نوبت بابا بود  یکم جون  لبخند

 چشمام بود گفت :  رازیغ ییکه نگاهش جا یدرحال

 دخترم.  یمبارکت باشه بابا. خوشبخت بش-

 بابا ؟... -

آغوشو   نیحرف تو آغوشش فرو رفتم. مدت ها بود طعم ا ینگاهم کرد. ب  باالخره

 بودم.   دهینچش

 پدرم دورم حلقه شد. یمردونه  یدستا یهم گذاشتم وقت یرو پلکام

 به بودن پدرم.  دیارزی تفاقا ما نیا همه
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 زد.  یسرم بوسه ا  یو رو دیبه سرم کش یدست

 بود به من و مادرت بگو طناز. یهروقت مشکل-

 بابا؟ باشه

 مردونه اشو گرفتم وگفتم:  یدستا

 . ستی ن ینگران یبابا. جا رهیم شیخوب پ یهمه چ-

 از موهام که کنار صورتم بود رو بابا داخل فرستادو گفت :   یا طره

 !  یکوتاهشونم که کرد ه؟یچرا موهات مشک-

 کردم و لبامو داخل دهنم فرستادم.  سکوت

 طناز ؟ بابا ؟... -

 بهش که راست باشه؟ لبمو با زبون تر کردم وگفتم: گفتمیم دیبا یچ

موهام کوتاه باشن   شهی. مدرسه ها کم کم داره باز مینجور یهمخب ... اممم ...  -

 بهتره. 

 ماش رفت توهم و با فشردن دستم گفت: شد انگار. چون اخ ناراحت

 گفتم. یباشه بهت چ ادتیمواظب خودت باش . -
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از خانواده ام دور شم... از اون   خواستمیمن م رون،یب میبود که از محضر زد غروب

 جدا شم.  خواستمیبکر ...م  عتیاز اون برکه و اون طبعمارت پر خاطره ... 

 سخت بود واسم .  چقدر

با مامان و بابا   ی. وقت خداحافظکردمی م از دست دادن رو حس ماالن داشتم طع تازه

 شد

 جدا شم ازشون.   ومدیدلم نم آخه

  یبزارم. مامان هم که دلشوره ها ان یافتاد اونا رو درجر یکرد هر اتفاق دیتاک بابا

 خودشو داشت.  یمادرونه 

 

 جای دی. بابستیازشون جدا شدم. بغضمم کم کم داشت راه گلومو م باالخره

 . شکوندمشیم

 فرهاد شدم و اونم نشست پشت فرمون.  نیماش سوار

 مثل حضورش تلخ بود ...   عطرش

 رو روشن کردو گفت : نیماش

 مگه؟ سنجایا یچادرتو بابا ک اریدرب-

 بهش انداختم و گفتم :  ینگاه مین
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 ... ی ... خونه  یخونه  میریراحتم ... االن م-

 بهم انداختو گفت:  ینگاه

 ن !م یخونه  میریم-

خدمتکار ساده  هیخودش؛ من اونجا فقط  یخونه  گفتیمن هه ... راست م ی خونه

 بودم. 

خونه رو خوب   یهمه  ستمیکه ن یخونه. بهتره تو اون زمان امیم روقتیمن شب د-

 که کارت راحت تر باشه.  یردیبگ

 متوقف کرد.  نشویماش یاخونه  یجلو

  ییهاش حالت سرباال ابون یود. خمتفاوت ب گهید یهاش باجاها ابون یکوچه وخ نجایا

 داشت ! 

 بود برام.   بیعج

 سوت و کوره.  یلیخ نجایما اشهر، همه جا شلوغ بود ا میبا ارباب اومده بود یوقت

عقب و  دیکه دستشو کش رمیرو ازش بگ دیرو گرفت جلوم، دست بردم که کل دیکل

 گفت : 

 . 20. واحد شمیش  یخونه حواست باشه ! طبقه  گردمیشب برم-
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از دستش گرفتم   دویتکون دادم و کل یهم بهم گفته بود! ... سر  گهید باریکه  نویا خب

 شدم. ادهیپ نیو از ماش

به خودش زحمت   یبود. حت نیسنگ یلی عقب با زحمت برداشتم. خ یاز صندل چمدونمو

 کمکم.  ادینداد ب

 رنگم و  دیسرووضع سف نیبا ا راستش

 ...  نهیمنو بب یکه کس دمیکشیت مکه مامان کرده بودتم. خجال  یدابیسرخاب سف 

بره   فتهیراه ب ییبوده ازدواج کنه و خودش تنها ی کسبود اوضام. تاحاال بانهیغر چقدر

 خونه اش 

 یخدمتکار رو دار هیکه فقط داخلش حکم  یخونه ا  اونم

 شد ! یعقد مرد جان ،یخدمتکار یکه برا  ینوشت دختر خیتو تار دیبا

 لند و بزرگ بود.ب یلیساختمان خ هیاش تو  خونه

 رو باز کردم و وارد محوته شدم.  یا شهیش در

 بود و  ی. داخل ساختمان نگهباندمیرو با زحمت به دنبال خودم کش چمدون 

 .ون یزیمشغول تماشا کردن تلو قیعم
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فوتبال  یباز دن یو با دقت مشغول د شکوندی که پشت سرهم داشت تخمه م یدرحال

 بود گفت : 

 سالم. -

  فتمیبهش گفتم. دوباره خواستم به راه ب رلبیز یو سالم ستادمیاال. اب دیپر ابروهام

 که گفت: 

 ن؟یکار دار یبا ک-

 جلو و گفتم :  رفتم

 من ... من  -

 .کردمیم یفرهاد معروف یخودمو ک دیبا  دونستمینم

 هستم ...    یبهرام یآقا یمن از آشنا ها-

 . ستنین-

 دادن به من که برم باال.  دشونویبله، اما کل-

بودم واسش انگار. متعجب نگاهم   بی چرخوند طرفمو سرتا پامو نگاه کرد. عج سر

 .کردیم

 آزارم! یمن ب دی تکون دادو گذاشت که برم ... اونم فهم یسر

 اونم با ارباب سوار شده بودم.  باری. فقط دمیترسیاز آسانسور م راستش
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با  ی. وقتهست   شمیاما دلم قرص بودم که ارباب پ  دمیترسیاون موقع هم م هرچند

 ...  یبترس یزی از چ ستیالزم ن گهید یارباب باش

 

. با اون چمدون سختته ادن ینگهبان اومد. پله ها ز یسمت پله ها که دوباره صدا رفتم

 با آسانسور برو. 

 آخرمو به آسانسور دوختمو لبم رو تر کردم و گفتم : نگاه

 . رمیا منه ممنون، از پله ه-

 ؟   یترسیم-

 . نییو انداختم پانگفتم و سرم  یزیچ

 گفت :  دیکشیم یکه داشت محوطه رو ت یبه پسر  دویخند

 . گردمیحواست باشه منصور، من برم-

 چشم آقا. -

 سمتمو با گرفتن چمدونم حرکت کرد سمت آسانسور و گرفت:  اومد

 دخترجان. ایب-

 وسواس سوار آسانسور شدم و گفتم:  با

 حمت شد واستون. ز دیببخش-
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 مرد چمدونمو گذاشت دم در گفتم :  نکهیهمون طبقه و بعداز ا میدیرس هی چند ثان بعداز

 . نی. لطف کردممنون  یلیخ-

 بهم انداختو گفت :  ینگاه

 بسالمت.  کنم،یخواهش م-

 رو چرخوند و وارد خونه شدم ...  دیتا وارد خونه بشم. کل ستادیا

به سمت   بود خونه دمان یچ ییبایز خیکه نگاهم م یدرو درحال یچمدونمو گذاشتم جلو

 جلو قدم برداشتم. 

 . زیانقدر تم  ک،یداشته باشه؛ انقدر ش یخونه ا  نیکه فرهاد همچ کردمیفکر نم 

رو بشم، اما برخالف تصورم روبه  فیو کث ختهیبهم ر یخونه  هیاالن با  کردمیم گمون 

 و مرتب بود.  ابیز یلیاش خخونه 

که ته راهرو   یاتاقبه سمت چندتا  شیمتر یوخورده ا۱۰۰گشت زدن تو هال  بعداز

 بود قدم برداشتم. 

 

 تخت دونفره داخلش بود.  هیاز همه بزرگ تر بود و   شیکیتا اتاق داشت،  سه

 . دیاتاق تنها باشم، پشتم لرز هیممکن بود من با فرهاد تو  نکهیلحظه ازا هی

 حد اتاق باعث شد برم و داخلش رو نگاه کنم. ازشیب ییبایز
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 باب بود ...  اتاق ار  یکیاتاقش به ش دکور

 اتاق قرمز رنگ بود !   نیبود و ا یو مشک  دیتفاوت که رنگ اتاق ارباب سف نیا با

 رو نگاه کردم نییپا از باال بود واردش شدم. ییبالکن بود ... درش کشو هیاتاق  داخل

 بود. ادیارتفاعش ز چقدر

 وحشتناک بود ...  یلیخ

 معلوم بود.  از شهر یمین بایارتفاع تمام خونه ها وتقر نیا از

 فضول شده بودم  یلی. خرون یاتاق اومدم ب از

 .دمیرو هم سرک کش گهیدوتا اتاق د اون 

 منه !  یکدام اتاق برا  دونستمینم

 خونه. یچمدونمو برداشتم و گذاشتم گوشه  پس

 .ادیگفتش آخرشب م ی؟ ول کردمیشام غذا درست م یبرا دیبا

 تکون دادمو وارد آشپزخونه شدم.  یسر

 . نطوریها هم نتیپر بود کاب زریفرو  خپالی

 همانا و شکسته شدن بغضم همانا.  یمامان قلبم گرفت. دلتنگ یآور ادی با

  هیاونارو به  تشون یمحکوم یادامه  ی که برا ییها یدانداشتم ... زن رهارویاس حس

 ! کننیم دیدورافتاده تبع یره یجز
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 ودم. شده ب یفانتز  یواریچهارد هیاز اون بهشت باصفا وارد  من

 . خواستمیروزگارو نم نیو ا یزندگ نیا من

 باهم سرجنگ داشت.  ریافسوس که تقد اما

 مامان و بابا تنگ شده بود.  یروزم نگذشته بود دلم برا کی هنوز

 ؟پس  روزها رو نیسر کنم ا خواستمیم یچطور

 بود ! ادیساله ز۱۵من   یاتفاقات برا نیا  بخدا

مدت   هیقراره  کردمینبودم اما حس م یوس . دخترلختمینشستم و اشک ر یصندل یرو

 خانواده ام محروم بشم.  دن یاز د  یطوالن

 . سخت بود برام. تونستمیمن بودن ... من بدون اونا نم یچ یهمه  اونا

 دم یبه صورتم کش یدست

 . رون ی ب ومدمیحال و هوام م نیاز ا  ینطوریا گرفتمیبود تا فرهاد نبود دوش م بهتر

 ا ! به خدا ... خود خد سپردش

 از اون بنده هاش بودم.  یکی...خب منم واسه بندهاش  خواستیبد نم چوقتیه اون 

  یاز داخل چمدون برداشتم و با هوله تو دستم راه  دهیدست لباس مناسب و پوش هی

 حموم شدم.

 . رون یدوش گرفتم و اومدم ب یزود  نیهم یداشتم برا ترس
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نشون کنم ... کوتاه شده  رو صرف خشک کرد یادیموهامم بلند نبود که وقت ز گهید

 . بودن 

 چندساعت !  نیبلندمم تنگ شده تو ا یها دلم واسه اون مو یحت من

خودم درست  یبرداشتم و برا یتنم کردم و وارد آشپزخونه شدم تخم مرغ لباسامو

 کردم.

 خورهی. پس حتما شامشم مادیم ریدرست کردن شام شدم. فرهاد گفته بود د الیخیب

 .... 

 له بود.  که کوه کنده کوفته و یتنم مثل کس خسته بودم ...

 نشستم.  ون ی زیتلو یروبرو ینرم و چرم یهاکاناپه  یرو

 . چرخوندمیخونه م یجا ینگاهمو به جا بازم

 شدو به خواب رفتم.  نیو پلکام سنگ دمیکاناپه دراز کش یرو یکم از خستگ کم

 .پلکامو باز کردم یکه به مشامم خورد ال  ییبو با

 باز که زل زده بود بهم  مهیتا چشم ندو دن ید با

 شونه ام.  یو خواستم بلند شم که دست فرهاد نشست رو میدیکش ینیه دهیترس

 ؟ یدیخواب نجایچرا ا-
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مست بودنش بود داشت   یبد دهنش که نشونه   یدهنمو قورت دادم و نشستم. بو آب

 . کردیحالمو بد م

 دادمو گفتم:  مینی به ب ینیچ

 ابم. کجا بخو  دیبا دونستمینم-

کاناپه دستش نشست لبه مبل، خودمو جمع و جور کردم و ازش   یانداخت رو خودشو

 گفت :  دویفاصله گرفتم، خند

 طناز  ینبود  یهمه اتاق، تو که دختر احمق نیا-

 

 . ستیبودو مشخص بود اصال کارهاش دست خودش ن مست

ود و هر  بود حاال که مست ب یآدم خطرناک شیاریمرد تو هوش نیبودم ا دهیترس یکم

 . زدی ازش سرم یزیچ

 . مثل برق از جام بلند شدمو گفتم : دن یکه نشست پشتم شونه هام لرز دستش

 تو همون همون اتاق ...  رمیمن ... من م-

تا  دادینشون م نیکردو ا یزد ... سکسکه ا یانداخت و پوزخند ینگاه سرتاپامو

 خورده ! ایتونسته بود فقط از اون لعنت

 . داشتیلبش کش اومده بود به سمتم قدم برم یگوشه که یشدو درحال بلند
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 بلند ازش فاصله گرفتم.  یقدم مونده بود فاصله امون به صفر برسه، با قدم ها هی

 دور بازوم انداخت و تو صورتم خم شد. دستشو

 ! شدیداشت جونم گرفته م نشیسنگ یها رنگاهیز

 تو؟  یهست یک ی؟ ها ؟ فکر کرد  یهست یک یفکر کرد-

 شد. می شونیندادم و اخمم باعث جمع شدن پ جوابشو

 گفت:  دیکشیکه م یخمار و کالمت یدادو با همون صدا  تکونم

عالقه ندارم دست به  یمن حت نیازت دخترجون؛ هه بب ادیفکر نکن من خوشم م -

 بدنت بزنم ! 

 

 زد  یشخندی کوتاهم ن یموها یبا بردن دستاش ال دویخند

 طناز؟  یینجایا  یواسه چ یدونیم-

 زد: ادیانداخت دور گلومو با فشار دادن گلوم فر تشودس

 ؟  یدونیم-

هم فشردم و   یبسته شده بود، چشمامو رو وردی که به گلوم م یتنفسم از فشار راه

 باال انداختم.  یسر

 گفت: پوست صورتم  یاز دور گلوم باز کردو با کشدن دستاش رو دستشو
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 ! شهیاون بخواد نم  یزیه هرچ احمق بفهم نیاون راد  نکهیا  یفقط برا  یینجایتو ا-

 که ارباب جونت متوجه بشه من از اون جلوترم، باالترم.  نجای اوردمت ا 

 زدو گفت:  یا  قهقه

 .هی اون پسر موفق و با جربزه ا کننیهمه فکر م-

 ابروشو انداخت باال و انگشت اشاره اشو مقابل صورتم گرفت:  یتا هی

! اون ارباب کله خرو   ی، فرهاد بهرام... من زنمیم  نشی. من زمستی ن یچی اما اون ه-

 . زنمیم نیزم

 بود گفتم :   یو ناراحت تی که از شدت اعصبان یخشدار یپس زدم و با صدا دستشو

 ی! برا  ی، تو کمبود دارکارات متوجه شد  از شهیم نوی. ا فرهاد  یهست  یتو مرد عقده ا -

احمقانه ات   یکارها نی با ا یدار کنهیبهت باور نداره و روت حساب باز نم یکس نکهیا

 . یکنیم یخودتو خال

 . یبا عرضه و باجنم بود  ،یتوهم مثل ارباب بود کاش

 ...  یچیفرهاد ه یست ین یچ یتو ه یول

 خون شده بود دستش رفت باال و یکاسه چشماش

 . و صورتم خم شد دیبه دهنم ضربه زد که هوش از سرم پر  یپشت دست طور با

 ؟ یشی م ریحاال واسه من ش ؟یزبون درآورد-
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 ام جمع شده بود. لبم چهره  یگوشه یدهنم بودو از سوزش پارگ یجلو دستم

 که زدم گور خودمو کندم.  ییحرفا نیبا ا دونستمیم

 رحم بگه ! یمرد ب نیهارو به ا تیواقع  نیا شدی م دایهم پ یکس دیبا اما

 رو گفتم. حاال اگه به ... تی من ... من فقط واقع-

 فرهاد حرفم نصفه موند.  شدن بازوم توسط دهیکش با

 . دیکشیگرفته بودو دنبال خودش م دستمو

 .ارمیخودم ن یکردم به رو یاما سع  دم،یترسیم شیحرکت بعد از

 تحمل کنم. تونستنیالبته اگه م دادمیضعف نشون م دینبا

 

 . نیزم یاتاق رو باز کردو هلم داد داخل که پرت شدم رو در

رو گرفته بودم، مچ دستم به شدت درد   نیزمبرخورد صورتم با  یبا دستام جلو چون 

 گرفته بود. 

 رفت سمت کمربندش ...  دستش

 

 طناز !  فتیبهت گفته بودم با من در ن-

 ها؟  یمنو بچش یها هیتنب نی ریطعم ش یخوا یار مانگ یول
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 و قدم برداشت سمتم.  دیچیکمربندشو دور دستش پ بند

 ؟ هوم؟  میبدنتو نوازش کن کمیباشه ... چه اشکال داره -

 . دمیزدو من خودمو عقب تر کش یا  قهقه

 فرهاد ت... -

 اولشو زد به کمرم.  یبرد باال و ضربه  دستشو

 اش ... رحم نداشت مگه ؟ محکم بود ضربه   ادیز یلیخ

 ی بزن یادیزر ز نمینب گهید-

 کرد.  ادهیپهلوهام پ یرو  یا گهید یضربه 

 ...   یفقط الل  نجایا-

سرشونه هام نفسم رفت و اشکم شروع به   یروکمربندش  یفرو اومدن ضربه  با

 ناراحتم کرد.  یاز چشما ختنیر

 یرو ای یکنیرو م یعوض نیاون راد  یجانب دار یدار نمیبب گهیدفعه د هیفقط -

 ...  کشمتیم یریاعصاب م

 زدیجونم  م  یبه بدنم ب زی م شویدر پ یپ  یها ضربه

 . دمینال یکم جون و خشدار  یهام و با صدا هیگر وسط
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 فرهاد ...نزن درد داره ...  نزن -

 

 رحمانه اش  یب  یها تی عرق شده بود از فعال سیخ صورتش

 بلندم کرد نیاز زم یلباسمو گرفتو مثل پرکاه ه ی قیبه شکمم زدو  یلگد

 و  وارویبه د چسبوندتم

گلوم و گرفتن انگشت اشاره اش مقابل صورتم با  یاز دستاش رو یکیگرفتن  با

 : دیکه متورم شده بود غر یگ گردنکبود از خشم و ر یاچهره 

 

 بگو گوه خوردم فرهاد خان !بگو غلط کردم ... -

   کنمیدفاع نم زیهمه چ یب  نیاز راد گهید بگو

 تا ولت کنم  بگو

 .شکوندیمن بود که سکوت اون اتاق وحشت آور رو م ینا یف نیف

 صورتم و گفت:  یزد تو ینه چندان محکم یضربه 

 ...   االی-

 : گفتیو چنگش گرفته بودو با تکون دادنم ملباسمو ت یهیقی

 ی دیاتاق جون م نیبگو بگو تا ولت کنم، وگرنه تا صبح تو ا-
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 شدم تو چشماش. رهینگفتم و با نفرت خ یزیچ

 کنار دستم بود،   زیم یکه رو یبا گلدون تونستمیم یبه راحت 

 . شکاف بدم و بزارم انقدر ازش خون بره تا جون از بدنش خارج بشه .. سرشو

 بود.  دهیمورچه هم نرس  هیآزارشون به  وقتچیبودم که  ه یکه دختر پدرومادر فیح اما

 از عرق سیخ یدستاش کم شد کمربندشو بغلم رها کردو با تن و صورت یروی ن یوقت

 . رون یاز اتاق زد ب

 تنم سِر شده بود ... آدم مست مگه چقدر توان داره؟  گهید

 از درد روح خسته ام نبود !  شتریتنم کبود شده بود. درد بدنم ب تمام

 داشته باشه؟  نهیفرهاد انقدر از ارباب ک دیارباب بد بگم چرا ؟ آخه چرا با  از خواستیم

 ؟  هیو موفق فیچقدر مرد شر دونستمیم یوقت کردم،یاز ارباب دفاع م دینبا چرا

 ... هرجا ! کردمیهرجا الزم باشه از ارباب دفاع م من

 باشه.  ون ی مرگم درم یاگه پا یحت

 کم لطف نکرده بود به ما...  ارباب

 اتاق. با دستام خودمو بغل گرفتم  یگوشه  دمیکش خودمو

 بره!  شیپ ینطور یا میزندگ زاشتمینم چوقتی من ه زم؛یکردم اشک نر یسع

 . کردمیو مشکالت رو به جون بخرم، اما تحمل م یسخت یادیمجبور بشم زمان ز دیشا

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

533 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 ...! گذشتمیازش نم  یحال و روزمو به راحت نیعامل ا من

 

 نیراد#

 . میشد یتپه ها مخف پشت

   شون؟ینیبی اونها م-

 کنن؟ یمواد هاشونو جابه جا م ینطوریآشغاال ا نیکامال، پس ا دمنیآره ... تو د-

 به اسم من !  اونم

 هست که دارن  یاز هزارتا محموله ا   یکی نیهه تازه ا-

 .دمکریکه فکرشو م هیزیتر از اون چ هی حرف سون یج باند

 دست به کار شد دیبا-

 آره-

 با تکون دادن سرش گفت:  یو قادر میتپه ها نشست نییپا

 . میخطر کرد یکل میکه اومد نجاشمیتا هم-

 به کار بلدش! میکارو بسپار دیبا

 .شه ی من خطر محسوب م یاونا برده و برا  یبرا گذرهیکه م یهر ساعت-
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 تکوندمو ادامه دادم:  مویخاکشدم، شلوار  بلند

 . میبزار ان یتره فردا برادرتو درجربه-

 بلند شدو گفت:  یقادر

 مرد . نهیکار درستم هم-

اش که    دهیسربه فلک کش یبا درخت ها یجنگل طی نامحسوس از اون مح کامال

 م یخارج شد میداخلش بود

 می پارک کرده بود نجایاز ا یادیز یکه با فاصله  ینیبه ماش  یرو ادهیپ یبعداز کل و

  مییکه دوران دانشجو یمجرد یو به سمت هتل خونه  میشد نیو سوار ماش دمیرس

 . میشد یبودم، راه دهیخر

  دای. تا سه روز اول فقط دنبال پمیمستقر شده بود نجایا  یکه با قادر شدیم یهفته ا  هی

 . میو باندش بود سون یج یکردن مقر و جا

بود    کیزدکه ن ی... هرچند اگه نخوام اون دوبار مشون یداشت رنظریمدتم ز نیا تو

رو حساب کنم،   میبر یغول اندامشون تا مرز نابود یگاردهایموقع نزاع با اون باد

 بود.  یخطر یسفر ب بایتقر

طناز  یاز اوضاع عمارت و حت  نکهینه تونسته بودم به پدر زنگ بزنم نه ا هفتهه ی نیتوا

 باخبر شم. 

 تاب بود.  یب دلم
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. بلکه دلم از  یخطرناک و جان یدماسفر و روبرو شدن با آ نیا  یاب بود نه برات یب

 تاب شده بود.  یب نامی بهتر یدور

گذرونده بودم، به   ییرو تنها میاز زندگ یمیبود که ن ینبودم ! من پسر  ینطور یا من

 وابسته نباشم عادت کرده بودم.  یبه کس  نکهیا

 کرده بودم.  دایپ ی دختر وابستگ نیبه ا شهیترازهمشیب اماحاال

به   میبود دهیرس یانداختم، ک ی. اطراف رو نگاهرون یفکر اومدم باز   یقادر یصدا با

 بودم؟  دهیمقصد که من نفهم

 ! میدار شیدر پ ی امشب رو خوب استراحت کن فردا روز بزرگ-

لبم گفتم   یشونه اش با لبخند گوشه  یانداختمو با گذاشتن دستم رو   یبه قادر ینگاه

: 

 نم مرد. ممنو  یتو خطر افتاد یلیمدت واسه من خ نیا-

 تکون دادو گفت :  یبا خنده سر یقادر

بوده   فهیکردم انجام وظ یخان. هرکار ن یحرفا به خان بدهکارم راد نی ا شترازیمن ب-

 فقط !

 شدم. دهایپ نیکه بهش گفتم از ماش یر یاشو فشرده ام و با شب بخ شونه

 یفه خ طیکه زد ازم دور شد. دلم مح  یبعداز بوق یقادر  بمویج یگذاشتم تو دستمو

 قدم بزنم.  یگرفتم کم می... تصم خواستیخونه رو نم

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

536 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 . شدیبارون هم درشت تر م یکم کم قطره ها گذشتمیسوت و کور که م یها ابون یخ از

 دروردم تا به عمارت زنگ بزنم بمیاز ج مویگوش

 شب بودو االن پدر تو طول روز طبق معمول گذشته، مشغول کتاب خوندنش بود.  نجایا

تو گوشم   نینسر یصدا دن یچیرو وروجک برداره اما با پ یاالن گوش کردمیخدا م خدا

 شد.  دینا ام دمیام

  ید که چطوربو نیا ریرو داد به پدر من هنوز فکر درگ یگوش نی نسر نکهیا بعداز

 !  رمیاز طناز بگ یخبر

 ؟   نمیراد-

 سالم پدر  -

 دم دلواپست بو یلیمدت خ نیا ید یجواب نم تویحالت چطوره پسر ؟ چرا گوش-

 گفتم :  دمویکش سمی خ یبه موها یدست

 مرتبه.  یهمه چ ستین  یمن خوبم، مشکل-

  دیهمونطور که گفته بودم طول کش سفرمون 

 دردسترس نبودم که بخوام زنگ بزنم پدر. واقعا

 

 انجام شد؟ تی ؟ کارت با موفق یخودت خوب-
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 باشم.  نجایا امگهیچند روز د هی دینرسوندم کارمو با ان یفعال که به پا  ن،یهمچ  یه-

 گفت:  یبعداز مکث پدر

 ؟ یدی حالشو پرس ؟یباشه پسرم، به روژا زنگ زد -

 ... روژا !  روژا

 اوردم. ادشیاسمشو اورد به االن که پدر  نیهم تازه

 تو دست جابه جا کردم: مویلب تر کردم و گوش

 رو نداشتم  رمیارتباط بگ یبخوام با کس نکهیگفتم بهتون که پدر، زمان ا-

 

 گفت :  دویکش یقیعم نفس پدر

 . شیبزار یتو نگران ستیزنگ بزن بهش پسرم ... خوب ن-

 باشه پدر.  -

 .ارمیاز طناز ب  یحرف شدیزبونم باز نم یلعنت

 لبم شکل گرفت.  یرو یبا اوردن اسم طناز از زبون پدر ناخودآگاه لبخند پهن  اما

 طناز هم که ... -

 سرداد:  یکوتاه یخنده
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موفق   میریباهات تماس بگ خواستمیم ی. هرچقد کرد با فرهاد ع شیچند روز پ -

 . مینبود

ون گفتم که ممکنه اما من بهش  یکه تو حتما شاهد عقدشون باش خواستیم فرهاد

 معطل بشن  ادینزاشتم ز نیهم یکارت طول بکشه ... برا 

 انداخت.  قیبه تعو دیکه نبا رویکار خ 

 ...  رفتیبه مدرسه م دیبا گهیطناز هم چند روز د یطرف از

 

 نداشتن.  دن یتاب شن گهیمن گوشام د زدویحرف م پدر

 لحظه نفسم رفت و ضربان قلبم نامرتب شد.  هی واسه

 پدر؟ عقد ... فرهاد  گفتیداشت م یچ

که من مدت هاش  ی؟ با طناز من ؟ با همون دخترک یعقد کرده بود اما با ک فرهاد

 دلباخته اش شدم .. 

 شده بود با فرهاد ...   یضامکان نداره ! طناز چطور را  نیا نه

 .  لرزونهیتنمو م فکرشم

 ی من بود حاال چطور یمن بود تمامش برا یدختر برا  اون 

   یا  گهیباشم که سهم کَسِ د نیشاهد ا تونستمیم
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 ؟ شده

 توان تحمل وزنمو نداشتن.  گهید زانوهام

 . شد یزمان متوقف م کاش

 تنهاش نزارم ...  شدیم کاش

 . رون یاش بکشم ب نهیخودم از س ی اد رو با دستااالن قلب فره نیهم شدیم کاش

که ترگ خورده   یقلب لعنت نیا  یبرا ی ا  دهیفا چیکه االن ه یا گهیهزاران کاش د و

 بود نداشت ! 

 قاتل من بود ...!  فرهاد

 زدنمو .   نیموافق شده بود ... خوب بلد بود راه زم انگار

 انگار موفق شده بود.  زنهیم نمیبود زم گفته

بهش دست زده باشه،   یحت ایطناز بشه  کیبخواد نزد یاون فرهاد لعنت نکهیبه ا فکر

 . رسوندیمنو به مرز جنون م

 خود شدن.  یو از خود ب  یوانگیمرز د به

 جان ؟ نیراد یهست-

 کنم ؟  کاریبا بغضم چ  یلعنت

 . زنمی... زنگ م زنمی پدر ... من ... من زنگ م-
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 رو قطع کرد.  یگوشباشه  از سمت پدرش  یمنتظر جواب نکهیبدون ا

 . کردیم  یشهر رو ط یها ابون یکل خهدف  یو ب ناالن 

  هیو ابروش که داشت توسط  تیثیح یحت  ومدن،یم تی اهم یدرنظرش ب  یهمه چ گهید

 . رفتیم رسوالیو خالفکار ز یمشت جان

 شده بود. ارزشی براش ب  قهیتو چند دق یچ همه

 . !هم براش پوچ شده بود یماد یایدن نیو ا یزندگ یحت

 هم بدون اون دخترک تباهه.  شیزنگ کردیفکر م یحت

 که براش مهم بود دخترکش بود !...  یزیچ تنها

 کوچکش که از دستش رفته بود.  عشق

  شتریدخترک رو از جونش هم ب یکه حت  یمرد  یاتفاق برا نیبود تحمل ا سخت

 دوست داشت. 

 . ذاشتی نم یکنشوا یبد بود که سرما و بارون پر سرعت هم براش جا یبه حد حالش

 طناز رو از دست داده بود.  یراحت نیبه ا  شدیهم باورش نم هنوز

 !... کردیم یخودش سرجنگ گرفته بود و خود خور با

 طناز رو از دست داده بود خودش بوده.  نکهیا لیدل کردیفکر م 
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رو که واسه   یکس یراحت نیبودن به همخودش و غرورش باعث شده  کردیم گمون 

 شقش شده بود از دست بده. بار عا  نیاول

 بود.  بی خودش هم عج یشد. برا شییبار عاشق دخترک روستا نیاول   یبرا یوقت

و اون غرور   لیاص یاون هم از خانواده ا   یکرده و امروز لیتحص  یبود مرد  بیعج

 بشه ! تشیبخواهد عاشق دخترک رع ؛یذات

 نداشت.  ستادن یتحمل ا گهید زانوهاش

و  تی حواسش به موقع نکهینشست بدون ا ابان یخ یسنگ فرش ها ی... رو نشست

 مکان باشه.

از خبر ازدواج معشوقه اش   ینطور یمحتشم ا نی... راد نیارباب راد کردیباور نم یکس

 کمر خم کنه !

 کرد.  هیرمق و از ته دل گر یب یزانوها یگذاشت رو  سرشو

 بوده !.. یکرده بود ک هی که گر یبار نیشت آخرندا ادیهم به  خودش

رعب آور درهم  یبارش باران و اون رعد و برق ها یمردونه اش با صدا  یهق ها هق

 شده بود.  ختهیآو

و از   ییتراز جدا زیسخت تر و ترس برانگمرد  نی ا یبرا یزیچ چیزمان ه نیتو ا اما

 دست دادن طناز نبود !

 زاموهاش برداشته شد. یکه از رو سرش

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

542 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 دا رو صدا زد.رنگ و از ته دل اسم خ  رهیکرد به اسمون ت رو

 از آشوب درونش کم بشه.  یتا کم زدیم داد

 ؟  گرفتیآروم م نکاریتابش با ا یدل ب اما

 شد تا به خونه بگرده.  بلند

 راه رفتن هم نداشت.  یبلند شد، نا  نیزم یزحمت از رو  به

 خونه اش.  یها  یکیبه نزد دیره رسبود باالخ یبه هر زحمت اما

ه انگار برق ها رفته بود که همه جا رو ظلمت ک یبود، به حد  کیساکت و تار محله

 گرفته بود. 

رو تو در چرخوند   دیخودشو به در خونه رسوند و کل رمقیدرود و ب بشیهاشو از ج دیکل

 تاد. و دهنش به تقال اف ین یب  یجلو یرنگ دیگرفتن دستمال سف اما با قرار 

به جون   یکلیمرد ه کم نشده بودو باعث شده بود دوتا شمیرمق یارباب تو اون ب زور

 کنن. قی نفس عم دن یو اونو مجبور به کش فتنیارباب ب

مطلق   یاهیو بعد س دیکه کم اورد به اجبار مواد آغشته با اون دستمال رو بو کش نفس

... 

رنگ   یرو بلند کردن و به سمت ون مشک ن یپوش و درشت اندام راد اهیدومرد س

 کردن.  تیهدا
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 بود ! رنگ  یآدم ها مشک نیا هیچ همه

  یاهیذات و قلبشون که رنگ س یو حت نشون یرنگ لباس ها ونقاباشون گرفته تا ماش از

 به خودشون گرفته بود .  یرحم یو ب

 عقب دراز کش کردن  یصندل یرو رو نیراد

 به راننده کردو به راه افتاد.  یر اشاره ابا س مرد

 . گرفتنینم نی لحظه هم نگاهشون رو از راد کی یبرا  دومرد

 !  شونهیوضعش پر نقدریمحتشم ا نیبود که چرا راد بی ونا هم عجا یبرا 

بود   ستادهیدر باغ ا یکه جلو یکلیمتوقف شدو مرد ه  نیماش دن یمقصد که رس به

 رو کول کردو برد داخل باغ ...  نیراد ومد،یونگهبان اونجا به حساب م

 دهیچ یخارج ون یدکوراس نیکه با مدرن تر یمتر  صدیس یخونه شد . خونه ا  وارد

 شده بود. 

  یکه موها یبا لباس و شلوار چرم یخواست حرکت کنه سمت پله ها که دختر  مرد

مرد رو  یبشار ... صاف و بلند ! جلوآ ه یبسته بود درست شب یرنگشو دم اسب یمشک

 گرفت و گفت : 

 ؟  یریکجا م یه-

 : کوله اش جابه جا کردو گفت  یرو رو نیراد مرد
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 اوردم خانم !  شونویآقا. امانت شیبرم پ خوامیم-

 یچونه  ریشد انگشت اشاره اشو گرفت ز کی نزد نیدور مرد زد به راد یچرخ دختر

 و سرشو گرفت باال ...  نیراد

 بسته دل دختر رو لرزوند.  یاون هم با چشما نیراد یچهره  دن ید

 ارباب ...!   یرایگ یخورد از چهره  جا

 بود!  دهیو ندارباب طناز کوچول  یبه  جذاب یکه تاحاال مرد انگار

 روبه مرد گفت :  شیشگیو غرور هم تیگرفت و با جد نیزحمت نگاهشو از راد به

 ...  یبر  یتون یم-

  نیراد یدارش رو یمعن یداشت که اگه اون مرد متوجه نگاه ها نویاسترس ا یکم

 ! یشده باشه چ

 بود.  سون ی نبود ... اون دختر ج یکس کم

و  یرزم یبا ورزش ها شیکودک یها یباز یبا اسلحه و به جا یکه از بچگ  یدختر

به خودش گرفته   یکامال پسرانه و جد یبزرگ شده بود و خُلق زیخشونت آم یکارها

 بود. 

 یتا آخر هم عاشق بشه چون اون دارا  دیکه نبا کردیعاشق نشده بود و گمون م تاحاال

 باشه.   یکس عیمط خواستی قدرت بود و نم
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 !  انگریدختر سرکش بود ... سرکش و عص نیا

 ود. ارباب ب یگفت و حرکت کرد سمت پله ها. اما سارا هنوز نگاهش رو یچشم مرد

 ؟ کردیداشت که همه رو مجذوب خودش م یمرد ؟ چ نیبود ا یک

 و رفت تو فکر.  یچرم یکاناپه ها ینشست رو  ،یی رایبرداشتم سمت پذ قدم

 تکون داد تا از افکار مزاحمش خارج بشه.  یزد ! سر بیخودش نه به

 کنه.  دایآرامش پ یمخصوص رو درست کنه و کم یرو صدا زد تا براش قهوه  کارخدمت

 که قهوه اش حاضر شدو مقابلش قرار گرفت.  دینکش یولط

پاش انداخت و مشغول مزه مزه   یرو  ییبرداشت، پا  زیم یشدو قهوه رو از رو خم

 کردن قهوه اش شد. 

 زود قهوه اش رو به اتمام رسوند.  یلیخ

چهره اش باعث جلب   شیپ قهیکه چند دق یب یاز اون مرد عج  ترشیب  خواستیم دلش

 . ارهیتوجه اش شده بود سردرب

 ...  ستادیاتاق کار پدرش ا کیحرکت کرد سمت پله ها و نزد پس

در به طور   یواز ال ستهیپدرش باعث شد با یوارد اتاق بشه، صدا نکهیقبل از ا

 شه.  قی حرف هاشون دق ینامحسوس رو

 ! ارهیسردرب ی زیونه از اون مرد ناشناس چکه بت دیام  نیا به
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 کارشیاس. چ  دهیپسر که رنگش پر نی ا دش،یاریاحمق من گفته ام سالم ب یه-

 ؟ دیکرد

 دستپاچه گفت :  مرد

 طبق دستورتون ما ... دیآقا ... باور کن یچ یه-

چشمم گمشو تا تا ندادم سگام پوست از بدنت جدا   یساکت شو بدرد نخور. از جلو -

 کنن !

کردو به سرعت خودشو به در رسوند و از اتاق خارج شد.   یعذرخواه  دهیترس دمر

 هم نبود ...  سشی حواسش به دختر رئ یبود که حت دهیانقدر ترس

 رو به اطراف پرخوند و گفت: نیسر راد سون یج

 ! ینیوضع بب نی اکه قدرتمنده رو تو  یلذت بخشه مرد یلیخ-

مبل نشسته بود و داشت   یاش که روو به برادر زاده  شیچرم یپشت صندل  نشست

 انداخت و گفت :   ینگاه کرد،یقهوه اشو مزه مزه م

جوره از دستش  چیه دی! نبا اجهیمحموله ها به بودنش احت نیانتقال راحت ا یبرا-

 . میبد

 زدو ادامه داد:  یا  قهقه

مون  مرد جوان که مارو به اهداف نیاز ا دی! با دارهیجارو برمآوازه امون همه  یبه زود -

 ...  می ج میتشکر کن کنهیتر م کیو نزد کینزد
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 . دن یحرفش جفتشون باهم خند یانتها بعداز

 کار پدرش نبود. ان یافتاده و درجر ی چه اتفاق  دونستینم ج،یمتعجب بود و گ سارا

 نبود ! یبودو فهم موضوع براش کار دشوار یاون دختر باهوش  هرچند

 افتاد.  نیجون راد یه چشمش به جسم ب به در زدو وارد اتاق شد. اول از هم یا تقه

 ...  دهیورز یکلیو ه یمشک  یبا موها یمرد

 شده بود.  شیکه از آغاز ورودش به باغ باعث شگفت یمرد همون 

 شد.  رهیخ پدرش دهیکش یپدرش چشم از مرد گرفت و به چشما  یصدا با

 ؟  نجای ا یایباعث شده ب یسارا ؟ دخترم چ-

 ! ید تو اتاقت بو شهیموقع شب هم نیا

 احساس معذب بودن داشت.  میپسرعموش ج یجلو

که سارا  یهم از حس  می تنفر داشت و خود ج می ج یخاصش و برق چشما ینگاه ها از

که  یحرفا بود و به هر نحو  نیباخبر بود اما اون سمج تر از ا  یبه اون داشت به خوب

 سارا رو تصاحب کنه.  خواستیشده بود م

 یسارا آرزو یرکیحال ز نیو درع ی و باهوش ییابیبه اندازه ز یداشت ، دختر  حق

 بود ! یهرمرد

 گفت:  یتر کردو جد لب
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 خواستم بهتون سر بزنم. -

 : انداخت و گفت  ینگاه نیتفاوت به راد یب

 پدر ؟  هیمرد ک نیا-

زدو   یدور سارا چرخ زیم یمبل بلند شدو با گذاشتن فنجون قهوه اش رو یاز رو میج

 ت : لبش گف  یبا همون لبخند گوشه 

 ! زیعز یسارا ی ماجراها کن نیا ریتو خودتو درگ ستیالزم ن-

فاصله   میبه کنار برداشت و از ج یقدم  شیو چرم یمشک یها نیبا همون پوت سارا

 گارد گرفت و گفت : نهیگرفت مقتدر دست به س

 . میمنو با پدرم تنها بزار ج-

 ت گفت : سارا انداخ یکه به سرتاپا یکردو با نگاه یکوتاه یخنده  میج

 سارا .  یتو بخوا یهرچ-

  فی سارا به طور خالصه تعر یسارا رو دعوات به نشستن کردو ماجرا رو برا سون یج

 کرد.

  نکهی. از ادیدلش لرز یپدرش باخبر بود اما کم یمتعجب نشد چون از عقبه  سارا

 ..! ارهیدرب ییمرد بال نیپدرش سر ا

 روبه پدرش گفت :  یثکامال خن یبرخاست و با لحن یصندل یاز رو سارا
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. البته اگه زنده  بشه  یدگیرس تی به وضع دیاتاق مخصوص. با نشیبهتره ببر-

 . نشیی خوایم

 تکون دادو گفت :  یبلند شدو سر یصندل  یاز رو سون یج

 پزشک رو خبر کنن.   گمیباشه دخترم. م-

 . کنم ی. خودم چکش م ستیالزم ن-

  یبه راحت سون یشت و جپدرش نذا  یبرا  یشک یتفاوت سارا جا یمحکم و ب لحن

 ...  رفتیحرف سارا رو پذ

 اتاق مخصوص.   یرو بردن تو نیاومدن و راد یکلیدو مرد ه

 ! کردیارباب دل سنگ روهم آب م حال

آدم کشا و قاچاق فروش ها شده  ریاس  یاش رو از دست داده بود و از طرف معشوقه

 بود. 

 حالش.   نیدرد ناک بود ا یلیخ

 ب شکست.  که کوه غرور بود امش  یمرد

 کنه.  دایخودشو پ یتو دل ها جا تونستیم یمعصوم بود وبه راحت طناز

حال  نیکه بخواد  عاشق دختر ساده و درع کردیرو تصور نم یروز الشمیتو خ یحت

 از دستش بده ...  یاون رو به راحت یمثل طناز بشه و بعداز مدت ییبایز
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 بود ! دهی مرد رو شن نیا یزجه ها یخداهم صدا  امشب

  تونهینم گهیهوشه د یب  یوقت ،ینطوریبه نفع اش هم بود ! الاقل ا  نکهیخب مثل ا ماا

 زجر نبودن دخترک رو بکشه. 

 با دومرد تا اتاق مخصوص همقدم شد. سارا

  دیسف ونشیکه دکوراس یکه داخل اتاق بزرگ یتخت دونفره ا یرو گذاشتن رو نیراد

 گفت خلوت !  شدیم بایرنگ بودو تقر

 و اونا هم اطاعت کردن.فتن دو مرد کرد امر به ر سارا

 جون ی رفتن اون مردها که مطمئن شد در اتاق رو بست و به سمت تخت که جسم ب از

 حرکت کرد.  روش قرار داشت  نیراد

مرد   نیامشب جن زده شده بود ! چش شده بود؟ چرا دوست داشت راجب ا انگار

 بدونه و اون رو کمک کنه ؟  شتریب

 .دی کش شیشونی به پ  یدست نشست و نیراد کنار

 داغ بود.  شیآت یکوره مثل

 . بردیم نیازب نی روهم از داخل بدن راد یهوشی اون مواد ب دیبا

 کرد.  ادهیپ نیبدن راد یرو رو ازیمورد ن یدستش کردو کارها یدستکش

 مرد دلشکسته امشب.  سخوتی تو تب م داشت
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 یده یو ورز کهیت شیچشمش به شکم ش یرو باز کرد وقت نی راد رهنیپ یها دکمه

 افتاد آب دهنشو پر صدا قورت داد .  نیراد

 بود درمقابلشون، پس چش شده بود؟   یبودو خنث  یبراش عاد  زایچ نیکه ا اون 

کالفه   دویدستشو پس کش عیسر یلی. اما خنیبدن راد یناخودآگاه نشست رو  دستش

 تخت بلند شد.  یاز رو

 .دمونیمرد ناشناس م نیا  شیپ نیاز ا شتریب دینبا

 مرد باعث توقفش شد.  ییناله ها یاما صدا  رون ی از اتاق بزنه ب خواست

 تر شد،  کینزد بهش

   گفتیم ون یهز دویلرزیغرق عرق بود و دائم م نیراد صورت

 طناز طناز...-

 . شدینم چکدومشون ی ... که متوجه ه گهینامربوط د یچندتا کلمه و

 بلد بود.  شیکم و پ یفارس نیمه  یتبار بود برا  یران یدو رگه بودو از مادر ا سارا

 بود.  یکه فهمشون کار سخت گفتیجمالت نامفهموم م رلبیز نیراد اما

 . شدیمتوجه اون م نیاسم طناز بود که اول و آخر هر جمله راد فقط

خودش کرده بود و باعث شده بود   ریمرد رو درگ  نیبود که انقدر ا یبود طناز ؟ ک یک

 ..!هم ازش اسم ببره   یهوش یتو ب یحت
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 صورتم جمع شد. دیچ یسرم پ یکه تو یبا درد بد

 از درد بسته شده امو باز کنم. یها پلکه  تونستمینم یحت

 سرم که کمتر شد آروم پلکامو باز کردم. درد

 . دیرکشیکل بدنم ت شدم زیخ می تخت ن یاز رو یتا به نور عادت کنم. وقت  دیکش طول

 چم شده بود ؟  یلعنت

 د ...؟ افتاد بو یچه اتفاق شبید

 ادینم ادمیبه   شبمیاز د یچ یه چرا

 کجا بود؟ نجایبه اطراف انداختم، ا ینگاه

 ! کردمیم کاریچ نجایا من

تخت بلند شدم و حرکت کردم  یبدنم بود از رو یکه تو  یو ضعف جهیوجود سرگ با

 سمت در.

 کردم، باز نشد !  نییدرو باال پا رهیدستگ

 بود انگار...  قفل

به در و داد  دمیکوبیکردمو با مشت م شتریدرو ب  رهیدستگ کردن  نییباال پا سرعت

 : زدمیم

 منو؟  یصدا  نیشنوی ؟ نم ستیاونجا ن ی... کس  یه-
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 ایخراب شده رو لعنت  نیدر ا دی... باز کن دیرو باز کنه ... باز کن یدر لعنت  نیا ادیب یکی

 تو موهام بردم. یبه در زدم و کالفه دست یپام لگد با

 برگشتم سمت در.  عیسر دیچرخیدر م یتو که دیکل یصدا با

 وارد اتاق شد ! کولیمرد ه هیکه باز شد  در

 ت : گف یسی انگل شون،یقدم برداشت و به همون زبون اصل سمتم

 ؟ یکنیم دادیچته انقدر داد و ب-

 بردم سمتشو گفتم:  ورشی

  ایعوض  نیکرد یزندان نجایکجاس ؟ چرا منو ا نجایا-

 یرو  یمحکم یاشو گرفتم و با سر ضربه   هیقیخم بود. م یلبش بد رو یگوشه  لبخند

چند قدم رفت عقب و دستشو   دی که از درد کش یاکردم. با نعره  ادهیصورتش پ

 شده بود.  یکه خون ازش جار شینیب  یگذاشت رو

 شدنش شد .  خکوبیباعث م یدختر یسمتم قدم برداره که صدا  خواست

 . االی...  رون ی. برو بی... ه یه-

 . رون یکردو با انداختن نگاه آخرش به من از اتاق زد ب ین اطالعت گوش ک حرف

 پوش روبه روم نگاه کردم   اهیدختر س به

 !  یمشک ییو چشم و ابرو دهیکش ینیب
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 بسته بود.  یمحکم دم اسب  موهاشو

 . دادینشونش م یصورتش بود که به شدت جد یرو یاخم

 ابروم نشست و گفتم :   نیب یاخم

 تو ؟  یهست یک-

 گفت :  یارسزدو به ف یپوزخند

  یمعقول یمهمونامونم آدم ها نکهیبه شرط ا ستمین یبد زبان یما م ،ییتو مهمان ما-

 باشن!

 ...  فـــیتو اصال م-

 . دمیهامو مال قهیدستمو از درد مشت کردمو شق دیچیکه تو سرم پ یریت با

 از بدنت خارج شده .   یهوش یتازه مواد ب  یبهتره استراحت کن-

 و حرکت کردم سمتش. تکون دادم یسر

 باشه! یدختر معمول  هیبهش فقط  خوردینم

 پشتش.  واریشدم که ناچار تنه اش خورد به د کیبهش نزد انقدر

 توهم نگاهم کرد :  ییو با اخما واریبه د دیچسب

 برو عقب. -

 کنار صورتش ستون کردمو گفتم : دستمو
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 بچه ؟   هیک ستیرئ-

اش نامرتب   نهیس یو چشمام و قفسه زده بود ت حرف زل یدرهم ب ییهمون اخما با

 .شد یم نییباال و پا

 : دمیگلوش و تو صورتش غر یگذاشتم رو دستمو

 ناکارت نکردم . نجایبگو تا هم-

به   یمحکم یاش ضربه  گهیو با دست د چوندیدستش دستمو گرفت وبازومو پ هی با

 پشت گردنم زد !

 ز خودش نشون بده . ا  یعکس العمل نیهمچ کردمیاعتراف کنم فکرشم نم دیبا

 پوش بود ! اهیدختر س هی از  شتریبودم و زورم ب نیمن مرد بودم راد اما

اشو گرفتم و    هیقیوارد کردم.  ربغلشینه چندان سفت که به شکم و ز یدوتا ضربه تو

 . واریکوبندمش به د

 از من ؟  نییخوای م یبگو چ-

اما الزم بود   کردمیم ادیاش ز نهیس یقفسه  یداشتم فشار ساعد دستم رو رو یادیز

 دختر چموش ! نیواسه ا

  یبزنه. چقدر سرسخت بود. زل زده بود به چشمام و حت  یانگار حرف  خواستینم

 که ولش کنم.  کردمیخواهشم نم
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 تو صورتش براق شدم :  گهیبارد

 ...  سون ی... از طرف اون ج یحرف بزن لعنت -

 لبم و گفت :   یحرفم تموم نشده بود که انگشت اشاره اشو گذاشت رو هنوز

 ..! از پدرم بد نگو ....  شیه-

 سلفه کرد :  یدر پ یپ

 که نبا...  یکار شمیکه مجبور م-

 داد زدم :  یفاصله گرفتم و عصب  ازش

 نکن   دیمنو تهد-

 ابل صورتش :سمتشو انگشت اشاره امو گرفتم مق برگشتم

 همتونو ... تک تک تونو !  کنمیبدون نابود م-

 که زدم ادامه دادم :  یپوزخند لبم کش اومدو با  یگوشه

 ؟ دیکن کاریچ دییخوای اصال مگه م-

  هیپنجره تک یکه تو اتاق قرار داشت دستمو لبه  یبزرگ یکردم سمت پنجره  حرکت

 دادم :

 به نفع منه ...  دیکارو کن نیزودتر ا ی. هرچد یخب بکش  دیمنو بکش دییخوای اگه م-

 :زمزمه کردم  دمیشنیکه فقط خودم م یطور  رلبیز
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 . کشمیمنم کمتر زجر م ینطوریا-

 طناز خودش از مرگ و هزارجور شکنجه بدتر بود.  نبودن 

 ؟ هیطناز ک-

 موند. یاون مخف  دیاما از د دیابروهام پر متعجب

 فکر کنم ؟   یدوست دار یلیخ-

 گورتو گم کن.  ستیبه تو مربوط ن-

 زدو گفت :  یپوزخند

 طناز ... -

 دمیکه باعث پرت شدنش به عقب شد غر شونه اش یبردم سمتشو با زدن رو هجوم

: 

 ارری... ن ارین  فتیزبون کث یاسم اونو رو -

 اورد.  می نیب کیاورد جلو و دستشو نزد سرشو

 از دماغت داره ... -

 : ستشیردیز زدم

 دست نزن به من -

 چشماش درشت شد. شوکه
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 دستشو سمتم دراز کنه که  گهیبار د خواست

 . واریبه د دمشیاشو گرفتم و کوب  شونه

 .زدمیکه سر طنازم داد م ییبود ... مثل  وقتا یجوریزدم تو چشماش، چشماش  زل

به جز اون لحظه به   یشباهت چیاون ه یول شدمیم ونهیچشما د نیمن با ا یلعنت

 دخترکم نداشت. 

 تخت.  یکردم بهشو نشستم رو پشت

 نی تو ا خوامینم برو ... نجایاز ا ! نجایا  ادیب سون یبگو خود ج رون ی... برو ب رون یبرو ب -

 اتاق عطرت باشه. 

 بسته شدن در به گوشم نخورد.  یهاش و صداکفش  یبجز صدا ییصدا

بجز طناز دستم به تن دختر   خواستیدلم نم گهید یموهام، حت یدستم بردم ال  کالفه

 بخوره ...  یا گهید

 شده تا آخر عمر. یحت

 طناز ... طناز

 ؟  کردیم کاریفرهاد ؟ چ یبود ؟ خونه  کجا

 ! یچ دادیفرهاد عذابش م هاگ

 .نبود. دخترباز بود و دائم ااخمر  یمرد سالم اون 
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 . کردیام م  ونهی د زایچ نیبه ا فکر

 . گرفتمشیبه سخره م زدیکه از درد هجران و عشق حرف م یهرکس نیقبل از ا تا

 درد مبتال شده بودم.  نیحاال خودم به هم اما

و  گرفتنیجونمو م نجایهم ایدنباا طناز  رفتمیو م کردمیم داینجات پ نجایازا دیبا ای

 وسالم !

 شب شده بود !  یک دمیاصال نفهم

 ه مغزم آمپر سوزونده بود. بود و تو خودم رفته بودم ک ریفکرم درگ انقدر

 بود.   یبد طیشرا

 کرد. یزندگ شدیمرد نه م شدی که نه م یهااون موقع  از

 هام متر کردم.رو با قدمبار تمام اتاق  نیچندم یتخت بلند شدم و برا  یرو از

 . ستادمیاتاق بود ا یکه تو یکنسول یجلو

 شدم.  رهیخ نهییخودم تو آ به

 ... اغراق نبود ! اما نشناختم خودمو   شون یبودمو پر داغون 

 من نبودم ...! نیا

 از پا انداختتم.   یچطوردختر  هی نیبب اینبودم. خدا فی انقدر ضع من

 .خونه خرابم کرد  یعشق چطور هی نیبب
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 .کردیام م  ونهیاالن طناز رو نداشتم داشت د نکهیا

 بود.  ینبودنش بد درد درد

 معصوم نبودن.  شیلعنت ی انقدر خوب نبود کاش انقدر اون چشما کاش

 فرو اوردم.  نهییتو آ مشتمو

 شدنم بود مهم آروم گرفتنم بود   یدرد دستمم برام مهم نبود ... مهم خال یحت

 ! شدمیکارا آروم م نی... البته اگه با ا هه

 شده و خونه خراب شده.  یرو داشتم که از اموالش زد یکس حس

 منو خونه خراب کنه ! خواستی ... م خواستیم نویهم هم یفرهاد لعنت اون 

 شدم.  رهیخ کردیم یکه داشت حال زارمو ، نبودن طناز رو  بهم دهن کج یا نهییآ تو

 داشت ؟  یت یبود اما چه اهم  ریبود که از دستم سراز خون 

تو   یمن گهیواسه ام نمونه د یینا گهی خون انقدر از بدنم خارج شه که د شدیم کاش

 نامرد نمونه.  یایدن نیا

 چشم دوختم به در.  یگرگ زخم هیقفل در که به گوشم خورد مثل  دن یچرخ یصدا

 شد. ان یگنده بکش نما یها گاردیو اون دوتا باد سون یباز شد و قامت ج در

 حرکت با سر فرو اومدم تو صورتش. هیو تو ور شدم سمتش  حمله

 اش بلند شد.   نعره
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که بهم زدن  یشدن و با شوکر میرو شیبا گرفتن بازوهام مانع پ گاردیدوتا باد اون 

 در آروم کردنم داشتن.  یسع

 . یصندل  یرو نشوندنم

 باعث شد دستامو ببندن ! ادمیز یتقالها

  یرنگ یمال مشکبا دست  رنگ شده بود و داشت یخون دشیسف رهنیکه پ سون یج

 : گفت  دویخند کردیپاک م  نشویخون  ینیب

  شناسمیشدنت باشه ! من تورو خوب م دهیدزد یبرا   تونهینم تتیهمه اعصبان نیا- 

 نیراد

 

 جهنم دره خالص شم،  نیازا کردمیم یکار دیبا

 طناز  یپ رفتمیم دیبا

 .رون یب   دمشیکشیاز دست اون فرهاد الشخور م دیبا

 . گرفتمیم میو عاقالنه تصم شدمیآروم م دیبا

 . دمیکش یقیعم نفس

 درونم کم نشد.  شیاز آت  یذره ا اما

 تر کردمو گفتم :  لب
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   نویبرم ... بفهم ا دیبا سون یبرم ج دیمن با-

شهرو انجام بده فقط   یبکن. اصال با اسم من برو کل خالفا  یبکن یخوا یم یهرکار

 خارج شم.  یباغ لعنت نیبزار من از ا

 . ران یرگردم اب دیبا من

 جلوتر و نشست روش.  دیرو کش یصندل

 ؟  یسر دستت اورد ییچه بال-

 گفت :  گاردهاشویاز باد یکیکرد به  رو

 .عیسر اریپانسمان رو ب لیبرو وسا-

 پاش انداخت و خونسرد گفت :  یرو ییپا

 . میکارها باهم دار یلی! ما خ نیعجله نداشته باش راد-

 . میخوش بگذرون  یلیخ قراره

 : شده ام گفتم  دیکل یدندون ها نیاز ب  تیزدمو با عصبان یبلند دخنپوز

 نجارویا یوارهایاگه شده تمام د یحت شم ی که م یدونی... مشمیخالص م نجایمن از ا-

 .کنمیکارو م نیبا دست خراب کنم ا

 سون یج کنمیم اهیباشم روزگارتو س دهی به خواسته ام رس ریروزم د کیبدون اگه  یول

. 
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 : گفت  دویخند

 محتشم.  نیراد  یکن دیمنو تهد یکه بخوا  یستی ن یتیتو موقع-

 بشه.  یط یبه درست  زیباش ... صبور باش تا همه چ صبور

 . میهم باش یبرا   یخوب ی! پس بهتره دوستا هیو طوالن ادیز یلیکارمون باهم خ ما

 خراب شده برم.  نیاز ا دیبا گمیمن م کهیمرت-

 ؟  ستین تی حال چرا

 بلند شد.  شیصندل یاز روزدو   یلبخند مچهین

 دستش بود اومد سمتم.  ه یاول یکمک ها یکه جعبه یدرحال گاردشیباد

 باز کردو خواست پانسمان کنه که داد زدم : دستمو

 ندارم.  اجیاحت ایمن به کمک شما عوض دی... گمش دیگمش-

 ه. خودش خلوت کنبا  دی... با میرو تنها بزار نیراد یکم دیبا میاوه پسرا بهتره بر-

 :  دمیغر شدیکه از اتاق داشت خارج م یدرحال

 مرد   کهینزد تی؟ نابود ی د ی... فهم نویبدون ا سون یج کنمیبدبختت م-

 

 شد.  نیچند متر عقب تر پخش زم یبلند شدم که صندل یطور یصندل یرو از
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 شد. ان یکه در اتاق باز شدو قامت همون دخترک نما دینکش یطول

 ؟  داشتنینمچرا دست از سرم بر  ایعوض نیا

 خودمو کنترل کردم که گردنشو نشکونم !  یلیسمتش خ برگشتم

 ؟  نجایا یایم یواسه چ -

   زهیریبرو ... حضورتون فقط بهمم م گمشو

 عفونت...  یدستتو پانسمان کن دیبا-

 االی رون ی ب به جهنم ... به جهنم برو-

 باال انداخت و خونسرد گفت :  یا  شونه

 خب آروم باش.  یلیخ-

 !  خوردیخون خونمو م تی تخت و من از شدت عصبان یرو نشست

 ستادم یپنجره ا کنار

 ؟  یدار گاریس-

 . کشمینم گاریس-

 دارم.  اجیاحت یی؟ من حالم بده به تنها یمنو تنها بزار  رون یب یر ینم یهه واسه چ-

 ؟  یستی انقدر آشفته ن نجایحضورت در ا ی؟ مطمئنم فقط برا یچرا انقدر ناآروم-
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 بهت جواب پس بدم ؟  دیاب یکنیچرا فکر م-

 مثل خودم نگاهشو به روبرو دوخت و دستاش پشتش قفل شد.  ستادیا کنارم

 اوردتت ؟  نجایبه ا یچ یپدرم برا   یدونیم-

 پنجره بود گفتم :  یلبه  لبمو دادم باال و با مشت کردن دستم که یگوشه

 بهتراز خودت  یحت-

 کرد : نگاهم

 نداره ؟  تیبرات اهم نیستفاده کنه و ااز نام و آوازه ات سوء ا  خوادیاون م-

شدو اخم   زیبهش انداختم و برگشتم سمتش انگشت اشاره ام جلوش ت ینگاه مین

 هام درهم رفت 

 . نی. همرون یخراب شده برم ب نیاز ا  نکهی مهمه ! اونم ا یز یچ هیواسه من فقط -

 نافذشو دوخت بهم :  نگاه

 ؟ یداره که انقدر دنبالش  یچ رون یاون ب-

 چرا اما لب زدم : دونمیسمت پنجره نم برگشتم

 ده یازم دزد مویزندگ رون ی اون ب یکی-

 رو تکرار کرد.  یزمزمه وار زندگ رلبیز

 نداره ؟  ت ی اهم  دزدهیرو م تتیثیداره ح یکیهم  نجایا - 
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 ؟ یتو باک-

 که کردم ادامه دادم :  یبرگشتم سمتش و با اخم کامل

 گراگان پدرت ؟ ایبا پدرت -

 اومدو ازم فاصله گرفت. لبش کش  یگوشه

 گفت:  ینیو با برداشتن باند و بتاد هیاول   یکرد سمت جعبه کمک ها حرکت

رها  نجایکه از ا کنمیداره مطمئن باش کمکت م یواقعا چه ارزش رون یاگه بدونم اون ب-

 .یش

 ؟  یاز من حرف بکش  یخوایم-

 مرد باال تره هی تیثیاز ح  یزی بدونم چه چ  خوامینه اما م-

 عشق  -

 شدو پشت سرم قرار گرفت :  کی نزد همب

 عشق ؟ -

 کردنم ...  یزندگ یقلبمو از جاش کنده برا یکی آره عشق . -

 رو ازش گرفتم :  لیسمتشو وسا برگشتم

 دارم ! اجیبه قلبم احت-
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و من فقط تونسته بودم   گذشتیزندان و حبس شده انم م نیاز ورودم به ا یهفته ا  هی

 به عمارت زنگ بزنم و با مامان صحبت کنم.  ستیه ن که فرهاد خون یدوبار اونم زمان

 که هنوز به عمارت برنگشته.  گفتیو مامان م گرفتمیخبر از از ارباب م میرمستقیغ

 یلیموضوع خان رو خ نیو هم دهیخان رو نم یجواب تماس ها یحت گفتیم مادر

 نگرانش کرده. 

 . دلم آروم و قرار نداشت دمیخبرهارو از مامان شن نیا  یوقت از

 اومده باشه.  یینکنه سر ارباب بال نکهیدلشوره داشتم و ترس ا همش

 طرز صحبت کردنشم متفاوت بود.  یرفتنش حت  موقع

 شده بود که ارباب سالمت برگرده به عمارت.  نیهر روزم ا یدعاها

 نداشت.  ینشده بود و باهام کار کی مدت فرهاد بهم نزد نی بودم که تو ا خوشحال

کار به   نیبا ا خواستی بود که م یفیبود ! انقدر آدم ضع ینهدفش فقط رو کم ک اون 

 . شهی بخوام همون م  یچکنه که من هر یارباب حال

 ...  کردیاشتباه فکر م اما

 نداشت ! یچ یمرد ه نیا

 نبرده بود.  تی از انسان ییبو

 بود.  واناتیح یزندگ هیشب شیزندگ
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 !  شیجنس ازیو رفع ن دن یخواب خوردن 

 مختلف تو خونه ...  یبا اوردن دخترها اونم

شده   زاریخراب چقدر از شب ب یفرهاد و اون دخترا یبا کارها دونستیخدا م فقط

 بودم. 

 کنم.  داینجات پ فیکث یخونه  نیشده از ا یهرجور خواستی دلم م دیرسیشب م یوقت

 ! شدیجونم تموم م متیخونه به ق نی رفتن از ا رون یاگه ب یحت

 روز مدرسه ام بود.  نیفردا اول پس

 . رستان یروز ورودم به دب نیولا

 کرد. یسی که ارباب منو اونجا اسم نو یرستانیدب همون 

 ! یمنو سرافکنده کن دینبا  گفتیارباب تو گوشمه که م  یصدا هنوز

 انه؟ یبه مدرسه برم  زارهیفرهاد م  دونستمینم

 بود که اجازه بده.  نیتمام خواسته و آرزوم هم اما

 گذاشتمش.نجا رو گازمعمول شام رو درست کردم وهمو طبق

زمان  یدوساعت دشیجد سیشب بود وتا اومدن فرهاد و ک۱۰رو نگاه کردم  ساعت

 مونده بود !

 مبل کز کرده ام.  یگوشه
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 ... ادیز یلیارباب تنگ شده بود. خ  یبرا یلیخ دلم

 فراموشش کنم.  تونستمینم

 دم ارباب رو از ذهنم پاک کنم.کر مویهفته که تمام سع کی نیتو ا یحت

 اصال ممکن نبود !   شد؛ینم اما

 تجربه نکرده بودم.   یا  گهید یجای رو ه دادیکه ارباب بهم م یحس

 . دمیکشیخجالت م جلوش

  یبرا   نیبهش عشق داشتم و ا ... اما بازم ته قلبم  هاشیکیوجود تمام کارها و نزد با

 من سخت بود. 

 . شهی م یلقکه به اصطالح همسرم ت هیشناسنامه ام اسم مرد یکه تو یمن یبرا 

 من نبود ...  چکسیاون ه اما

 مردم.  نیا یآشپز و مستخدم شخص هیبه عنوان  نجایفقط ا من

 دل شوره داشتم.  یلیفردا خ یمن ... برا  یخدا

 برام عذاب آور بود. عقلی مرد ب نیحرف زدن با ا دلشوره

 .دمیاز جام پر زیت دهیتو در ترس دیکل دن یچرخ با

 سمت راهرو ...  دمیدو

 . دیفاصله هم فرهاد رو د نیز هما شدیم
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 دست تو دست دختره وارد خونه شدن.  خوردیتلو تلو م یکه از شدت مست یدرحال

  یها پیبودم بزک کرده بود و با ت ده یمدت د نیکه تو ا ییمثل تمام دخترا دختره

 بد خودشو آراسته بود ! یلیخ

 د. بو  ینبود هرزگ ی... اما اسمش دلبر  کردیم یکه داشت دلبر مثال

 . رخندهیمبل و بلند زد ز یافتاد رو فرهاد

 پاش.  یکنارش قرار داشت، مچ دستشو گرفت و دختره افتاد رو دختره

 سردادو دستشو دور گردن فرهاد حلقه کرد. یو پرناز یملح یخنده

 گ.شادت کنم.  یحساب وامخی امشب م یلعنت-

 گفت :  دویفرهادو بوس   یدختره لبا

 کار ! نیآماده ام واسه هم-

دختره رو   یها نهیو با دستاش س دیکش رون یمانتو و شال دختره رو از تنش ب رهادف

 چنگ زد. 

 دختر بلند شد. ظیآه غل که

 امم فرهاد  -
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 دم یگرد کنم که د دهنمو خواستم عقب یباال ! دستمو گذاشتم جلو  ارمیبود ب کینزد

 فرهاد 

 حرکت بلندش کرد   هی دختره و تو یزانوها ریانداخت ز دست

 از اونجا دور شدمو خودمو به اتاقم رسوندم. عیسر

 آه و ناله هاشون به اتاقم نرسه.  یامشب صدا  هیالاقل  کردیدعا م دعا

  گفت یکه م ومدی راهروهم م یفرهاد از تو یصدا

 ...  یکنیام م ونهیتو د یلعنت-

 

 تو دلم زدم.  یپوزخند

به   وردیم گروید یدخترا ازهاشیرفع ن یبود که حداقل فرهاد برا اریباهام  شانس

 خونه. 

 ! شدیم یبود معلوم نبود سرنوشتم چ  نیرازایاگر غ وگرنه

 نگران اوضاع االنم باشم.  نکهیا شترازیب

 زنم رو داشتم. ارباب و فردا که قراره بود با فرهاد درمورد مدرسه حرف ب  یدلواپس

 ار ارباب داشتم.  یزیچ یشماره ا هی کاش

 .  دهیکه ارباب جواب تماس هاروهم نم گفتینداشت چون مامان م یسود البته
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 ! دونستمیرو نم یهمه نگران  نیا لیدل  واقعا

 .شدیلحظه هم از ذهنم پاک نم کیارباب  یچهره 

 ؟  شهی م یبرگرده و خبر ازدواج من رو با فرهاد بدونه چه حال  یوقت یعنی

 بودم ؟  تیدختر رع هیمن فقط تو نظرش  ایمهمه براش  اصال

  هی گهیبرسم که د یزندگ نیباال تو ا یاکنم و به درجه  شرفتیپانقدر   خواستیم دلم

 نباشم.  یدختر معمول هی یحت ای تیرع

 ارباب ! مثل

 نبود ...  یآدم معمول اونم

 دوستش داشتن، مورد احترام همه بود.  همه

 

 از تخت کز کردم.  یتخت و گوشه  یرو رفتم

  یداده بود با شوق از روکه ارباب بهم  یگردنبند یادآوریجمع شدم و با  توخودم

 تخت بلند شدم و رفتم سمت کمد.

 . ستادمیا نهییآ یداخل جعبه، گردنبند رو برداشتم و روبرو از

 

 شدم. رهیو انداختم و باذوق به گردنم خر گردنبند
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 چشمام رد شد. یاز جلو  یلمیخاطرات اون موقع مثل ف تمام

 بود کنار ارباب.  یخوب یروزا چه

 زودگذرن ! ایخوش گنیراست مزود گذشت ...  چقدر

ام   نهیباال وقلبم به شدت خودشو به س دی شونه هام پر دهیکه اومد ترس یغیج یصدا با

 . دیکوبیم

 ترسو شده بودم.  یلیخ مدت نیا

 . داشت یترس برم م ومدیکه م ییهرصدا با

 سمت در اتاق و بازش کردم.  رفتم

 گرفتم. و دم در اتاق فرهاد قرار  رون یصدا از اتاق رفتم ب یب

 تن لختشون  دن یدر باز بود سرمو نامحسوس چرخوندم سمتشون اما با د یال

از در فاصله   دمویکش یبلند  نی. هشدیتن دختر عقب جلو م  یرو ان یکه عر یفرهاد و

 گرفتم. 

 آه فرهاد ادامه بده . -

 نثارشون کردم و برگشتم تو اتاقم.   یلعنت

 نداشت. یا  دهیگرفتم بازم فا میبا گوش دستامو

 و وارد بالکن شدم. دمیچی رو دور خودم پ الفهم
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قرمز که   یبالکن و به شهر و چراغ ها نی زم یپهن کردم و نشستم رو رمیز یا پارچه

 . زدمیشدم و تو دلم با ارباب حرف م رهیخ دن یدرخشیم

 تخت خواب بودم.  یچشم باز کردم که رو یصبح وقت

 . دم یتخت خواب یم و رو هم اومد یرو فتادن یداشتن م یپلکام از خستگ یوقت  شب

 که سرما خورده باشم.  دادمیو احتمال م سوختیم یکم گلوم

 آزاد ؟  یتو هوا رهیمالفه م هیتو اون سرما با  یعاقل کدوم

 . کنه یم یکه مجبور باشه هرکار یکس

 ! یاون شخص باش یجا نکهی قضاوت کرد مگر ا ایدرک  شهیرو نم چکسیه

 جمعه بود و فرهاد هم خونه.  امروز

ناهار و شام که به فرهاد بدم   یفقط برا  گذشته که کل رو رو تو اتاق بودم و یه هفت

 از اتاق.  رون یب ومدمیم

 مرد واسه من حکم شکنجه رو داشت.  نیا دن ید یحت

 . ادیب رون یب یکرخت ن یبلکه بدنم از ا رمیبگ یتو حمام تا دوش رفتم

 . رون یحمام زدم ب و از دمیچیکه گرفتم هوله رو دور خودم پ یدوش کوتاه بعداز

 در باز شد. هویشدم که  رمیز  یلباسا دن یو مشغول پوش ستادمیکمد ا کنار

 . دمیچ یو هوله رو دور خودم سفت پ دمیکش یبلند نیه دهیترس
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 شد. ان یفرهاد تو چارچوب در نما قامت

 !  خوردتمیلبش کش اومده بودو با چشماش داشت م یگوشه

 ادمو گفتم:فرست  نییبود پا یدهنمو با هرزحمت آب

 . امی.. م امیشم مس..سالم لباس بپو-

 آسته آسته طرفم قدم برداشت.  دویخند

 ؟ هوم ؟  یکنیم میکه از من قا یدار  یچ-

 نه.  گهی... د ایخدا

 ندارم.  گهیمقابله باهاشو د توان 

 که از ترس توهم رفته بود رفتم عقب و گفتم :  ییاخما با

 خودم. لطفا.  امی؟ بخدا لباس بپوشم م رون یب  یبر  شهیم-

 متفکر گفت :  دویبه صورتش کش یدست

که انقدر سرسختت   یدار  یچ نیبب  میش یمن مشتاق تر م یکنیم ینطور یا  یهرچ-

 کرده طناز

 

 مردونه اش دور بازوم حلقه شد. یبزنم که دستا یحرف خواستم
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هوله امو خواست کنار بکشه که دستشو ناخودآگاه پس  یاشاره اشو برد لبه  انگشت

 با عجز گفتم : زدمو 

  رون ینکن ... برو ب-

 گفت :  دویخند

 ...  یست یو واقعا درحدم ن ادیاحمق من شوهرتم ! درسته ازت خوشم نم-

بود   ختهیصورتم ر یکه جلو سمویخ یاز موها یا اورد جلوتر و با دستش طره  سرشو

 رو کنار زد:

 . کنمیدلم بخواد باهات م یاما من هرکار-

 ؟ ی دیفهم

 شده بودم بهش.  خیم زدیو استرس دودو م جان ی که از شدت ه ییحرف با چشما یب

 ؟؟؟  انهی یفهمد-

 تکون دادمو گفتم : یسر تندتند

 . رون ی برو ب کنمیحاال ... حاال ازت خواهش م دمیآره ... آره فهم-

 منو با زور کشوند طرف تخت.  دویبازوم بودو سفت تر چسب  یکه رو دستش

 آزاد کنم ؟ ردستشیاز ز خودمو ای رمیهوله امو بگ  دونستمینم

 . رهیگیرو داشتم که داره مورد تجاوز قرار  م یکس حس

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

577 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 فقط تو شناسنامه. یبود اون همسرم بود ول  یوانگید

 . شدیم ریتخت از چشمام سراز یپرتم کرد رو یدرشت اشک بود که وقت یها  قطره

 انداخت روم. کلشویبهم نداد و ه  یمخالفت یاجازه

 . شدمیخفه م رشیز داشتم

 ... ادیز یهم از شدت خفگ  یاز شدت ناراحت هم

 صورتمو گفت :  یرو دیکش دستشو

 ...  کنهیداره که انقدر مقاومت م  یخانم سرسخت چ نیا نمیخب خب حاال بب-

 نکن فرهاد ... تروخدا ... نکن -

  یلبا  یسرم چشماش بسته شدو لباشو رو یدستامو گرفت و گذاشت باال جفت

 خشک شده ام قرار داد. 

در  یبازوهاش سع یتوان داشتم تو خودم جمع کردم و با گذاشتن دستام رو یهرچ

 داشتم.  دنشیعقب کش

 بهش.  دیرسیزورم نم اما

 تمسخر گفت :  ایخنده بود  دونمی که نم یجدا شدو با حالت بشاش ازم

 فقط ! ییکوچولو یلیخ-

 با بغض گفتم :  دویاز چشمم چک  یاشک یقطره 
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 برو کنار -

 .رمیگیم میفقط من تصم نجایبال بهت گفتم ا... ق شینچ نچ ه-

بدنم  دن یبود و هوله امو کنار زد با د دهیفا  یگلوم. تقالهام ب یرو دیکش دستشو

 زدو گفت :  یچشماش برق

 تو دختر...  یدیچقدر سف یلعنت-

  دیخند

 ! یستی ن یانقدر هوادارت شده بود بد جنس  یزرنگ واسه چ نیاون راد فهمیتازه م-

 گرفته بود  امم شدت هیگر

 نکن    تمیی... اذ کنمیفرررهاد خواهش م-

 کردو گفت :  یاخم

 . رسمیم یحسابتو اساس یحرف بزن گهیکلمه د کیببند دهنتو -

 بدنم که زنگ خونه به صدا درومد.  یدستشو بزاره رو  خواست

 وار گفت :  دیچشماشو تو کاسه چرخوند و تهد کالفه

 !  یفکر نکن خالص شد-

 تخت ولو شدم. یحال رو  یمن ب و رون یاتاق رفت ب از

 . زدیقلبم داشت تند تند م هنوز
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 قلب ناآروم.   نیا رون یب  شدیام پرت م  نهیداشت از س رسما

 نجاتم داد ؟  یمرد روان  نیمن که از دست ا یبود اون ناج یک

تنم کردم که بادهم سرعتش بهم   یتخت بلند شدم، لباسامو طور  یاز رو عیسر

 ! دیرسینم

 امروز با فرهاد حرف بزنم اما حاال ... ستمخوای من م یلعنت

 اومدن از اتاقم نداشتم.  رون یب یحت ای ییرایجرعت پا گذاشتن تو پذ یحت

 بود.  یقفل کردن اون در کوفت دیکه به ذهنم رس یکار نیتر یعقالن

 در و قفلش کردم.  سمت رفتم

 ...   ستادمیپنجره ا کنار

 ... بابا ! بابام بابام. با

 ؟  کردیم ارکیچ نجایا اون 

 من بود.  یتر شدم، آره خودش بود. بابا قیدق

 ؟  نهیبود منو بب اومده

 باال ؟  ومدی چرا ن پس

 از ذهنم پاک شده بود.   شمیپ  قهیاتفاقات چند دق یحت

 .دمیفرهاد رو شن دادیدادو ب یکه صدا  ییرایباز کردم و رفتم تو پذ درو
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 برو !  گمیشصت دفعه؛ بهت م نی نه ... نه ا-

 تو هم مرد.  رهیکالمون بد م نجایا یپاتو بزار گهیدفعه د هیگوش کن نادر  خوب نیبب

 برو ...  حاالم

 برگشت.  ضیسرجاش و با غ دیرو کوب فون یآ یگوش

 لب زدم :   ناباورانه

 ؟  یزد یبا بابام حرف م یفرهاد بابام ... تو داشت-

 بهم انداختو گفت :  ینگاه مین

 گرسنمه . درست کن یزیچ هیبرو  ستیبه تو مربوط ن-

   نمیبابام بب خوامی من م یول-

 برو کارتو انجام بده   االی-

 حداقل اجازه بدهـــ ... -

 مبل و   یپرت کرد رو خودشو

 زد :  نعره

 که گفتمو انجام بده.  یبجنب کار االینکن  می مخمممم ... وحش ینرو رو -

 و به آشپزخونه پناه بردم.  دیام لرز چونه
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 . نیسمت ماش کردیکه داشت ناراحت حرکت م دمید آشپزخونه بابام رو یپنجره  از

 .کردیتار م دمویهام داشت کم کم د هیگر

 بابامو صدا زدم   رلبیز

 ج انداخت و رفت. مغموم آخرشو به بر نگاه

 خوردم و نشستم ...  زیکف آشپزخونه ل یرو

 . کردمیزانوهامو هق هق م یگذاشتم رو سرمو

 صبحانه حاضر باشه گهید قهیتا دودق-

 ...  یعنتت کنه که انقدر بد ذاتل خدا

 یریکاش بم یریبم کاش

 آشپزخونه برخاستم. یها کیاز کف سرام جون ی ب

 مرد.  نیرو برام نذاشته بود ا یکار چیانجام ه  یبرا ییروین

غذاش   یتو  یزیچ یو به خودم لعنت فرستادم که چرا سم خچالیسمت  رفتم

 تا به درک واصل شه ؟! زمیرینم

 تخم مرغ برداشتم و مشغول سرخ کردنشون داخل تابه شدم. دوتا

 کارام داشته باشم.  یرو ینبود که بخوام تمرکز نجایا فکرم
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  خوری... حالم ازش بهم م زیم یکه حاضر شد نون هارو گرم کردم و گذاشتم رو غذا

 ؟ زدمیصداشم م دیحاال با

 :  ستادمیچهارچوپ آشپزخونه ا تو

 شام حاضره-

از جاش بلند  زیم یرو خاموش کرد و با پرت کردن کنترل رو ون یزیتلو یمکث بعداز

 شدو اومد تو آشپزخونه. 

 بهم زد.  یمحکم یکه از قصد تنه  رون ی محض ورودش از آشپزخونه خواستم برم ب به

  دهیکه فکر نکنم اصال شن یآروم تر یبا جمله  رلبیبازومو ز یگذاشتم رو دستمو

 باشه، از آشپزخونه خارج شدم. 

 ا ونه از خودش بود. باب نیاز ماش ینه خبر  گهید ستادمیکنار پنجره ا رفتم

پرده رو تو دستم فشردم که عربده فرهاد  و شکسته شدن ظرف ها تو  نیغمگ

 . دیآشپزخوته پشتم رو لرز

 چرا انقدر شوره ؟  یلعنت  نیا-

 ... بببنم  نجایا ایطنااااز ؟ ب یه 

 مشت کردمو رفتم تو آشپزخونه.  دستامو

 پرت کرد جلو و گفت :  بشقابو
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 من هان ؟ یجلو  یگذاشت یکرددرست  هیچه زهرمار نیا-

 ؟  هیمگه چ-

 خودت بخور.  ای! ... شوره زهرماره ب هیمگه چ گه،یهه، م-

 . دیحواسم نبود ببخش-

  جادیا  کیسرام یشدن رو دهیاز کش ی بد  یعقب که صدا  دیرو با حرص کش یصندل

 کرد.

   یخور ینم یچ یبدرد ه-

 لب زدم :  ناخودآگاه

 فرهاد ؟-

 متوقف بشه با برگرده گفت :  نکهیا یب

 ها ؟-

 مبل   یسرش راه افتادم تا نشست رو پشت

 داشتم، دستامو قفل هم کردمو گفتم :  استرس

 . شه یفردا برم مدرسه ؟ از فردا مدرسه ها شروع م یزار یم-

 گفت :  دویخند
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؟ ها ؟ بگو   یخوا یم یچ گهی؟ د یبزارم ددر دودورم بر یدیکاراتو خوب انجام م یلیخ-

 ف نکن. تعار

 ؟ یزیچ ی؟ سفر خارج یمسافرت

 !  نداختی دستم م داشت

 نیبا ا کردمیآروم تا م دی. بادمیکش یق یآرامش گرفتنم نفس عم یتر کردم و برا لب

 . شدی بلکه رام م یگرگ وحش

کردم،   زیهفته کارامو خوب انجام دادم. هر روز خونه رو مرتب و تم هی نیمن که تو ا-

 ناهار و شامم که به موقعِ بود. 

 شده بود دهیاتو زده تو کمد چ شهیکه هم لباساتم

 نکرده ام خوب؟  کاریچ گهید

اکه طرفت آدم   یحرف حق جواب نداره حت  گفتنیبهم انداخت. راست م یقیدق نگاه

 نباشه !

 تکون دادو گفت :  یسر یطوالن  سکوت نسبتا بعداز

 خب.  یلیخ-

 توهم ادامه داد :  ییسمتمو با ابروها برگشت
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منو   یشناسی! م یتا آخر حق درس خوندن ندار  گهید یکارتا خوب انجام نداد نمیبب-

 ؟  شهیحرفام دوتا نم یدونیکه ؟ م

 دروغ نگفته بودم ! شدم،ی بگم داشتم ذوق مرگ م اگه

 لبم شکل گرفته بود، گفتم :  یرو یک دونمی که نم یبالبخند 

 ربع راه باشه !  هی د یشا ستی دور ن نجایممنون ... مدرسه ام از ا-

 خونه  امیم زودم

 حوصله گفت :  یتکون دادو ب یسر

 خب بسه.  یلیخ-

 . شکافتیداشت گل از گلم م یاز خوشحال 

 فرهاد هم تو اون لحظه برام عذاب آور نبود.  یناراحت کننده  یحرفا یحت و

 شدم : خکوبیاستم برگردم تو اتاق که با لحن فرهاد سرجام مخو

 کجا ؟-

 سمتش :  برگشتم

 تو اتاق   رمیم-

 واسه ناهار درست کن  یکوفت هیبرو  خودیب-

 ؟  نکهی خوش بحالت شده مثل ا ادیز
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 . هویمبل بلند شدو قدم برداشت سمت، چرا دروغ ترس برم داشت  یرو از

 .قرار گرفت  می مقد هیو فرهاد تو  واریبه د دمیچسب

  دهیترس ادیصورتم فرو ب یقراره دستش رو  نکهیرو برد باال و من از ترس ا دستش

 چشمامو بستم و تو خودم جمع شدم. 

 کنار صورتم و گفت : وارید یگذاشت رو  دستشو

 ؟  یدیحواست به کارات باشه ... فهم-

 از حدش به خودم بودم.  شیب  یکیحرف نگاهش کردم هنوز تو شوک نزد یب

 گرفت و گفت :  گلومو

 ؟  یالل شد -

 ؟؟ آررره

 نه نه ... متوجه ... متوجه شدم. -

 بود که راه تنفسم بسته شده بود.  ادیگلوم ز یفشار دستش رو انقدر

 گلوم به سرفه افتادم.  یبعداز برداشتن دستش از رو بالفاصله

 ادامه داد:   یبد یتوهم و لحن  ییاخما با

   یکنیم زیاتاقمم تم  یریم-

 ی شوریهم م لباسارو
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 تکون دادمو با نوازش کردن گلوم گفتم : یسر

 باشه  -

 .مبل  یزدو نشست رو چنگ  زیم  یاز رو  شویکه بهم رفت گوش یچشم غره ا  با

 به اتاق فرهاد پا گذاشتم.  دمیکه به صورتم کش یدهنمو قورت دادم و با دست آب

 چشمام نقش بست ...  یجلو شبید یاتاقش صحنه ها دن ید با

 بد شد. حالم

 شیدسته صندل  یو رو نیزم یگوشه رو هیفرهاد بود که هر کدومشون  یلباسا

 شده بود ! زون یآو

 دونه دونه برداشتم و گذاشتمشون داخل سبد رخت چرک ها. لباسارو

 . ختمیر ییلباسشو نیداخل ماش لباسارو

 صحبت کردن فرهاد انقدر بلند بود که راحت بتونم بشنوم.  یصدا

 

 نشد ! یبگ یبه من زنگ بزن یایکه ب کهیمرت دمینم  یمن بهت پول الک -

 - ... 

رو واسم   یکوفت یتا اون سند ها ی فرصت دار گهیتو ... تا دو روز د یکنیغلط م-

  یکن فشیرد
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 کنن تی سالخ دمیم وگرنه

- ... 

 . گهی... تا دو روز د یزنیزر م یادیز یدار  گهید-

 

 تماسشو تموم کرده بود.  یعنی  نیقطع شدو ا صداش

 . هی عصب یلیبود خ معلوم

 . رون یرو برداشتم و از آشپزخونه زدم ب یریگردگ لیوسا

 بودم که هوار زد :  دهیراهرو نرس به

 ؟  یهو -

 لبمو از حرص کندمو برگشتم سمتش   پوست

  اریآب ب وان ی ل هی-

 رفتم سمت فرهاد.  یآب خونک وان یتکوت دادمو با ل یسر

 برداشت و  یدست شیرو با حرص از داخل پ وان یل

 .  دشینفس سر کش هی

 انداخت :  ینگاه نموییباال تا پا  یچرخوند طرفمو عصب سرشو
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 چته ؟ -

برگشتم تو اتاق تا ترکش هاش به  عیسر لمیباال انداختم وبا برداشتن وسا یا  شونه

 منم اثابت نکرده ... 

 کردن تمام اتاق. یریکردم به گردگ شروع

 کنم.  شون یشدم که وارس کیاون همه برگه تحر دن یبا د دمیکه رس زکارشیم به

 زدن اون برگه ها شدم. دیبه در اتاق انداختم و مشغول د ینگاه

 خورده بود.  یبرگه ها مهر خاص یهمه  داخل

 اون مهرها که انگار از دادگاه بود  از

 که اسم ارباب داخلشون بود تعجبم دوچندان شد  ییبرگه ها دن ید با

 تو دستم تا بخونم که در اتاق باز شد. رمیبرگه هارو بگ خواستم

  زیکردم که به به سرعت از م دایپ نویبود من فرصت ا شیچون فرهاد سرش تو گوش

 . رمیفاصله بگ

 کرده ام  زی م یریمشغول گردگ خودمو

 نشست نگاهم کردو گفت :  زیو پشت م اومد

 ی دیخب برو، بسه انقدر ساب یلیخ-

 زدیغر م  رلبیکه ز کردیهاشو داشت مرتب م برگه
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 کن زیهمه جا برو انورو تم نیا یکوفت  زیم نیبه ا دهیچسب یلعنت-

 گفت :  زویصاف کردنشون زد به م یبرگه هارو برا نییپا یلبه 

 ؟  هی چ یدونیم-

 مخم.  یرو ینر  ینطوریبزنمت تا ا یخوریدارم تا م دوست

 گفتم :  ستادمویاما ا رون یاز اتاق برم ب  خواستم

 کردم ؟ کاریمگه من چ-

 کن  زیتم ایب یگفت خودت

 شد بهم :  رهیوحشتناک خ یا توهم و چهره  ییاخما با

 اال ی...  یتا نزدم کبود ش رون یگمشو ب-

اتاق  رون یپا به ب لمینثارش کردم و درو باز کردم و بعداز برداشتن وسا یعوض رلبیز

 . واریمحکم پرتم کرد سمت د دوینزاشته بودم که بازومو کش

 نگفته بودم.  راهی بگم مغزم اومد تو دهنم ب  اگه

 . سوخت یاز درد داشت م پشتم

 : چنگ زدو گفت  بازومو

 ؟  یزر زد یهااا چ ؟یزر زد یچ-

  یچ ی... ه یچی... ه یه-
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 من مثل اون اربابتم بوست کنم نازت کنم ؟ یاحمق فکر کرد-

 .ارمیدمار از روزگارت در م یگفته بودم پا رو دمم بزار بهت

 

که به صورتم زد و منو از عالم هپروت  ی چک کردم،یبا ترس داشتم نگاهش م حرفی ب

 اورد.  رون یب

 منو بده الل نباش جواب -

   سوختی چپ صورتم از ضرب دستش داشت م طرف

 کرم از خودته. یکتک بخور یخودت دوست دار-

 

 تو اتاق.  دینگاه کرد بازومو گرفت و منو دنبال خودش کش  یاطرافشو عصب دیکش عقب

 ولم کن فرهاااد ... ولم کن ترو خدا ولم کن.  -

 کرد تو اتاق در کمدشو باز کرد  پرتم

 انروز واست بس نبوده . ها؟ یانگار کتک ها-

 .  تیپ ومدی ن  یزدیم نتی؟ اربابتم که سنگشو به س ینیبیم

 دستش  یبود  چهیتو فقط باز احمق

 هوا لب زدم : یب
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 . ییییگی... مزخرف م یگیمزخرف م -

 ! یاعصاب دار یکه ناراحت ییتو ،یضی که مر یی... تو ستین یم بدآد ارباب

  دیو خند دیچی تو دستش پ کمربدنشو

 جنگ بزرگه ...   هی یکه شروع کننده   یعصب  یاون خنده ها از

 ؟  ضمیکه من مر-

 گفت :  شخندیبه پام زدو با ن یلگد

 ... زود باش طناز االیکن واسه آقا فرهاد  ی؟ بلبل زبون ی... چرا الل گهیحرف بزن د-

 . تمیبلبل زبون  منتظر

 :  دمیباال کش موینیب آب

 . ستی ن یبزن حرف یتو که فقط زدن بلد-

 زدو گفت :  یا  قهقه

 ؟  یاریدرم یمظلوم باز یمثال دار -

 به پهلوم زدو گفت :  یمحکم لگد

 ی هست  یتو چه جونور  دونمیمن م یدِ عوض-

 . کردمیخفه م ام رو داشتم هیگر یصدا
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 رم یبگ  ختنمویاشک ر ینداشتم که جلو   نویقدرت ا اما

 یپوست بدنم جا خوش نکرده ضربه  یهاشو شروع کرد هنوز کمربندش رو ضربه

 . زدیرو م یمحکم بعد 

 . کردیم یضربه هاش خال یحرصشو رو تمام

حس  تونستمیم یشدن خون گرم از بدنم رو به خوب یشدن پوست بدنم و جار نازک

 کنم.

 لباسم بلندم کرد  یکه رفت کمربندشو رها کردو با گرفتن گوشه توانش

لباس   نیشدنش از ب  دهیبازوم که خراش یدستش رو دن یوبا کش واریبه د چسبوندتم

 پاره شده ام کامل مشخص بود گفت : 

 کن . یبلبل زبون  یبازم اگه تونست  -

توسط فرهاد   رهنمیپ یپاهامو نداشتم و با رها کردن گوشه یرو ستادن ین اجو گهید

 پخش شدم.  نیزم یرو

 . رون یبرو ب -

 بلند شدم. نیزم یتو دستم گرفتم و از رو  بازوهامو

 مرد ...  نینبود تقاص پس دادن ا دور

 لنگون خودمو به در رسوندم و وارد اتاقم شدم. لنگون 
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 ه بودم !ناهار درست نکرد ی... وا ناهار

 بازم خواد بازخواستم کنه.  دمیترسیم

 ستم؟یپاهام با یرو تونستمیتن و حال خراب چطور م نیا با

 گهید یرو با لباسا خوردی رد خون هم روشون به چشم م یپاره امو که بعض یلباسا

 عوض کردم.

 لباسمو دادم باال چه کرد بود با تنم ...  ستادمیکه ا نهییآ یجلو

 ! رحمی ب

سر صورتم  ییاورده بودم که دستمو سپر صورتم کرده بودم و نتونسته بود بال شانس

 . ارهیب

 برم مدرسه ؟  تونستمی م یچطور  یول

 کبود و داغون !؟ یبا صورت اونم

 کنار رفتم و خودمو به آپشزخونه رسوندم.  نهییآ یاز جلو مغموم

درست کردن انتخاب  یغذا رو برا  نیو راحتر نیرو باز کردم و آسون تر زریفر در

 کردم.

 گاز رو کم کردم و مشغول درست کردن ساالد شدم. ریز

 .کردمیدردمم فراموش م گهید ینطوریبهتر بود ... ا باز
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 خانواده امم محروم کرد.  دن یمنو از د یکرد. اون حت یبا روح و جسم من باز فرهاد

 شده روزگارم ! نیباورش برام سخته که ا هنوزم

 بودم.  ییساده روستا یدختر بچه  هی من

 . کردیم یسپر عتی که هر روزشو تو جنگل و دشت و طب یدختر

از از اون    یکیگفت  شهیکه م یواریچهارد هیهفته اس که تو کیتراز  شیاالن ب اما

 شدم ! یزندان شهره  نی لوکس ا یهمه خونه ها 

 تنگ شده.  یا گهید زهیتر ازهرچ شیدلم واسه ارباب ب 

 بود ...  یمرد خوب اون 

 داشت. درست مثل خان. و برعکس مثل فرهاد ! رحم

 شد.  دهیصورتم کش یکه به صدا اومد ناخواسته دستم رو  فون یآ زنگ

 شده بود ... چرا !؟ سیخ صورتم

 کرده بودم که خودم متوجه نشده بودم؟  هیشروع به گر یک

 خورد و داد فرهاد بلند شد فون یزنگ آ دوباره

 رو خفه اش کن.  یاون کوفت  -

 برم جواب بدم !  یعنی

 رسوندم.  فون یبلند شدم و بعداز شستن دستام خودمو به آ  یصندل یرو از
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 ..؟  کردیم کاریچ نجایفرهاد ؟ اون ا مادر

 سربزنه حتما. شیآخه ! اومده به پسر روان سواله

 زدم و بلند گفتم : درو

 مادرتونه  -

 ساز روهم روشن کردم. ییرو مرتب کردم و چا زیم یرو لیتو آشپزخونه، وسا برگشتم

 .میو با فرهاد شاخ تو شاخ شد رون یآشپزخونه اومدم ب از

اشو   گهیدست د یانگشت اشاره  بشو،یدستشو گذاشت داخل ج هیفاصله گرفتم؛  ازش

 مقابل صورتم تکون داد :

 . رسمیحسابتو م یبزن یادیحرف ز-

 شد ؟  تیحال

 نگاهش کنم گفتم : نکهیتکون دادمو بدون ا یسر

 یی رایتو پذ امینم-

 چه عجب مخت کار کرد -

 بدتر بود.   ی. زخم زبوناش از همه چدمیباال کش نموینگاهش کردمو ب  دلخور

 قدم شد. شیباز کردن در پ یبه در خورد و فرهاد بزا یا تقه

 که با فرهاد کرد وارد خونه شد.  یخشک یکه باز کرد مادرش بعداز احوال پرس درو
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 گفتم.  رلبیز یجلوترو سالم رفتم

جواب سالممو بده حرکت   نکهیکه رفت بدون ا یبهم انداختو با چشم غره ا ینگاه مین

 . ییرایداخل پذ یکرد سمت مبل ها

 ندادم.  تی اهم

 تعجب کرد ! دیخانواده ... پس نبا نیا اتیبود خلق معلوم

 بود ...!   زیواقعا تعجب برانگ یز یچ هی یول

 . گهید تیدوتا شخص شدن یفرهاد و مادرش کنار خان بودن م یوقت

 بد ذات قبلن ...  یدوتا زن و مرد همون آدما نیا شدیآدم باورش نم یطور

 . ختنیر ییو شروع کردم به چا ینیس یتو دمیاستکان هارو چ دیکه دم کش ییچا

 شدم. ییرایپذ یرو تو دستم فشردم و راه  ییچا ینیس

 .تعارف کردن بهش ییچا هیدرحد  یبا اون زن روبرو شم حت خواستینم دلم

 عذاب آور بود.  یهرکس یبدتر از پسرش داشت که واقعا برا  یزبون و اخالق اون 

 درشت عرق جاخوش کرده بودن.  یهاقطره   میشونیپ یرو

 از روبرو شدن باهاشون.  دمیترسیم

 قدم برداشتم.  ییرایبه سمت پذ آروم

 . زدن یحرف م داشتن
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 ! کردن یم تیبگم داشتن از هم شکا بهتره

 گفتم.  رلبیز یدییمادر فرهاد و بفرما یرو گرفتم جلو ییچا ینیس

 بهش نگاه کرد.  قی چپ چپ نگاه کرد، استکان رو برداشت و گرفت باال و دق سرتاپامو

 . رهی بگ رادی ا خواستیم

رو با دستش هل داد و با   ینیپاشو س یفرهاد پاشو انداخت رو  یرو گرفتم جلو  ینیس

 گفت :  یلحن گزنده ا

 خوام ینم-

 ...  زهیبر ییکه چا یدیرو هل م ین یچرا س خورم،یخب بگو نم یخورینم

 آشپزخونه شدم و مادرش نزاشت من دور شم تا پشت سرم حرف بزنه !  یراه

 که بهش ؟  یدست نزد-

 که بخوام دستم بهش بزنم؟  تی بچه رع نیداره ا یخلم مگه ؟ چ-

 زده  بشی کجاست، غ ستی معلوم ن نمی راد نیا-

 . دهیجواب نم شویگوش زنهیبهش زنگ م یهرچ گهیم خان 

 

 نامحسوس نگاهشون کرد.  شدیم

 دستاشو مشست کردو گفت :  یحرص فرهاد
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 به جهنم. بره به درک ... -

 زدو گفت :  یپوزخند صدا دار مادرش

 احمق  یکن پسره  یحسود ستیالزم ن-

   یاون بود  یاالن تو جا  یجربزه داشت کمی اگه

 ؟  یریگینم ادی یچی چرا ازش ه آخه

 مبل ادامه داد :  یا  شهیش زیم یفنجون رو  دن یتکون دادو با کوب یسر مادرش

 .میبهش برس تونمیچون نم ادیما از اون بدمون م -

 . هی پسره نترس و موفق هیکه ... اما اون واقعا  ستین نجایا یکس

 اون؟ ای یتو مامان؟ تو با من یگیم یچ -

 داد زد : یمبل بلند شدو با عصب یاز رو فرهاد

 ! یچ ی؟ ه ید ی... فهم ستین یچی اون ه-

 . اریمن ن یاسم المصبمشو جلو  انقدر

 . زنمیم نشیقول دادم که زم من

 ...  زنمیم و

 از ارباب ؟   خواستنیم یچ نا؟یا گفتنیم یچ
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 تساحب کنن؟ تشویموقع  مخواستن

 نداشتن.  اقتشویمگه ؟.. ل تونستنیم

 بهش که ارباب باشه.  خوردیم ارباب

 . نطوریهم هم خان 

نه قائل بودن نه خودشون ارزشمند بودن   یچی ه یبرا   یارزش چیزن و مرد ه نیا یول

 انجام کارها. یبرا 

انقدر تو    زشیکجاست که گذاشته عز ده؟یکجاست که جواب خان رو هم نم ارباب

 بمونه.   یدلواپس

 نبود.  یآدم نیهمچ ارباب

 بمونه.  یتو دلواپس  یکس ذاشتینم

 ! ی... ه یلعنت

 تنگ شده.  یلیدلم براش خ 

 .ادیز یلی... خ یلیخ

 عکس داشتم.  هیازش  شکا

 . ادیشبا انقدر بهش زل بزنم که تو خوابم ب تا

 کنه ...   بغلم
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 نبودم.  یمن دختر بد آره

 ...!  ستمیکه ن کنمی . الاقل فکر مستمین  االنم

 بود. شیخوب بود، انگار اونجا منبع امن آسا یلیآغوش ارباب خ اما

 دروغ؟  چرا

 .کردی که ارباب بهم توجه م یبه خودم زمان دمیبالیم

 . دتمیبوسیم

 .حاال .. اما

 کردم حتما که خدا دورش کرد ازم. یناشکر

 بود وجودش.  ینعمت

 رو خواهان خودش نکنه ؟ یکس نکهیکم داشت ارباب واسه ا یچ

 با اصل ونسب.  ی... خانواده  مایخوش س ب،ی ... خوش ت باسواد

 ارباب رو دوست نداشتم.  نایمن بخاطر ا اما

 ارباب بهم داره شده بودم.  کردم یکه فکر م یفرض  یعاشق اون عالقه  من

 دوستم نداشت ارباب؟  یعنی

 . کردینوازشم م کردیبغلم م آخه

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

602 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 کارو کنه و عاشق نباشه ؟ نی ا یمگه کس شهیم

 رو !  نیریش یپرداز الیخ نیا کردمیبزرگش م ادیمن داشتم ز دیشا دونم،ینم

 . دمیارباب نفهم یصحبتاشون رو درباره یتو فکر رفته بودم که ادامه  انقدر

 نداشتم.  یبود حس خوب یهرچ اما

 ارباب تو خطره.  کردمیم حس

 کنه زنگ بزنه به خان. خدا

 بگه ارباب از سفر اومده.  زنهیمامان زنگ م یکنه وقت خدا

 . خوادیعطر وجودشو م دلم

 آغوش امن.  اون 

 سرم.  یرو کشهیمکه دستشو  یلحظه ا  اون 

بو    قیو عم کردینوازششون م شهیاون موهارو هم ندارم که ارباب هم گهید

 . دشون یکشیم

 جلوشون گذاشتم.  یدست شیپ ییرایهارو گذاشتم داخل ظرف و رفتم تو پذ وهیم

 عوضش زل زده بودن بهم.  مزدن ین یاون لحظه ساکت بودن و حرف  تو

 مخربشون.  ینگاه ها ریز شدمیآب م داشتم
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 دمیو خواستم دور شم که فرهاد با اسم جد یدست شیهارو گذاشتم داخل پ وهیم

 صدام زد !

   یهو -

 !.. نکهیمثل ا دیشده بود اسم جد یهو

 سمتش  برگشتم

 بله؟ -

 . زیآم نیبد و توه  شهیمثل هم لحنش

  امیم ری. شبم دستمیمن ناهار خونه ن -

 ؟ ید یفهم  نمتی نب ییرایتو پذ خوامینم امیم یوقت

 فرهاد بلند شد. یشاک یگفتم و برگشتم تو آشپزخونه که صدا  یا بله

 تو خونت ؟  یاریهرزه رو ب یدخترا نیا  یخوایم یآره؟ تا ک یدختر باز یریم-

 آروم کرد. لحنشو

 . چشه مگه ؟ ی که دار ینی استفاده کن از هم-

 رو که داره.   برو

 نداره.  می و نقص بیع

 .کمی یواست بلکه سرت بخوره به سنگ آدم ش ارهیتوله ب هی
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 گفت :  بشویفرهاد دستشو گذاشت داخل ج

 مخ من.  یرو یریفقط م یینجایبس کن مامان، برگرد خونه. تو که ا-

 . نکهیمثل ا یکمه توهم بهش اضافه شد اون دختره  یاحمقانه یکارها

 پسر.   خوامیمن که بدِ تو رو نم-

هست چرا ازش استفاده   نجایا نیا   یتاوقت ه؛یصنقدُ ول نکن بچس به ن گمیم من

 ؟ ینکن

 

 !.. شنومیمن نم کردی تر و مثال گمون م نییاورد پا صداشو

 دختره رو دوست داره ؟ ها؟ نیا نیراد یگیتو مگه نم-

 تکون داد دییتا یبه معن یسر  یعصب دویتو موهاش کش یدست فرهاد

اون خان  هیچقدر تو روح یدونیم ارهی و برات بچه ب یباش نیتو با ا می خب پس وقت-

 ذاره؟ یم ریزاده تاث

 فرهاد !  یزنیکار بهم م نیبا ا تمرکزشو

وا  یاز شدت تعجب و شگفت دهیزن پل نیچقدر ا نکهیکه تموم شد من از ا حرفش

 مونده بودم .
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آدم انقدر  هیزدن  نیواسه زم تونستیم  یبدذات باشه؟ چطور تونستیآدم چقدر م هی

 نقشه بکشه ؟!

 زدو گفت :  یپوزخند  فرهاد

 مزخرفت مامان ! یفکرا نیدست بردار از ا-

 بردار...  دست

 خاندان نفرت دارم.  نیاز ا من

 دختر !  نیاز ا  یاون ارباب نفرت دارم حت از

 چرا؟  یدونیم

 .فتم یارباب م ادی نمشیبی م یوقت چون 

 زجرش بدم.  خوادیم دلم

واسه منه   گهیاون د  نهیخونه بب نیسراغ طناز تو هم ادیو م گردهیبرم یدارم وقت دوست

! 

 منه ... خدمتکار

 من ! یجیبود با مرگ تدر یحرفاشون مساو یدادن ادامه  گوش

و گوشامو گرفتم، بلکه   زیم یو آرنج جفت دستامو گذاشتم رو یصندل یرو  نشستم

 نحسشون رو . ینشونم صدا
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 بود که شکسته بود.  یکرده بود. بدتراز اون قلب سیچشمام صورتمو خ اشک

 خورد شده ام رسما !.. امروز

 از همه داشت ؟  نهیفرهاد انقدر ک چرا

 ... ایخدا

 . ارن یسر ارباب ب ییبال نزار

 چقد نذر کرده ام واسه ارباب .  دونستیخود خدا م فقط

  دیزن پل نیعزم رفتن کرد ا باالخره

 . رون یباهم از در خونه زدن ب جفتشون 

 نبود خودم بودم و خدام  یکس

 ...  هیرگریزدم ز بلند

 . کردمیدستام گذاشتم و بلند بلند هق هق م یو سرمو رو  زیم یگذاشتم رو دستمو

 . شون یهمه نامرد  نیدرد گرفته بود از ا قلبم

 سربلند کردم.  دهیخونه که باز شد ترس در

 بود.  فرهاد
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 انگار. گشتیم یز یزد، دنبال چ یحال رو گشت دور

 کردو گفت :  یظ یاخم غل دنمیتو آشپزخونه خواست حرف بزنه اما با د اومد

 ؟  یواسه چ یچه مرگته ؟ عذا گرفت-

 با پشت دست پاک کردمو گفتم : اشکامو

 ی چ یه-

که روش لباسا رو پهن   یطرفمو بازومو گرفت و بلندم کرد و برد سمت بند رخت اومد

 ده بودم. کر

 . رهیتر تا صورتش مقابل صورتم قرار بگ  نییگرفت پا سرشو

 اشاره اشو به طرف لباسا گرفت :  انگشت

 تو کمد. ینیچ یو مرتب م یزن یلباسارو اتو م نی همه ا-

 . یکنیرو عوض م یروتخت

و  ون یزیتلو یلبه  دیانگشت اشاره اشو کش ون ی زیبازومو گرفت و برد سمت تلو دوباره

 تش مقابل صورتم گفت : با گرفتن انگش

   نجارویا  یندازی برق م-

 مدرسه  یازت مدرسه ب  نمیخطا بب هی.  ینداز یخونه رو برق م تمام

 شد ؟ رفهمیش
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 دم یباال کش موینیتکون دادم و آب ب یسر

 خوبه ! -

 گفت :  چشیکرد، حرکت کرد سمتش و با برداشتن سوپ  دایسوق پ زیم یرو نگاهش

 حواست به کارات باشه. -

 برنگرده خونه ! گهیو دعا کردم د دمیکش ینفس راحت رون ی خونه که رفت ب از

 که گفته بود رو انجام دادم. مو به مو!  ییکارا

 مدرسه رفتنمو از دست بدم.  یمتیق چیبه ه خواستمینم

 بلند شد.  فون یزنگ آ یشدم که صدا یرو زدم به برق و مشغول اتو کش اتو

 .   فون یرفتم سمت آ

 فونه یپشت آ  ینبود چه کس معلوم

 رو برداشتم :  یگوش

 د؟ ییبفرما-

 شد  ان یمامان نما یمکث چهره  یکم بعداز

 سالم طناز جان. منم مادر -

 ذوق زده درو زدم : نجاس،یمامان ا شدینم باورم
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 تو مامان جون ایب-

 بغلش.  دمیآسانسور باز شدو من هنوز مامان وارد خونه نشده پر در

 .شدی انگار داشت له م  یبغلش کردم طور محکم

 عطر مامان از تنم خارج کنم. دن ییبا بو  کردمیم یمدت بود سع نیا یدلتنگ  یهرچ

 

 کنارش نشستم.  ،ییرایو رفتم تو پذ ختمیر ییچا براش

 تنگ شده بود  یلیمامان دلم برات خ-

 .ی اومد  یکرد بخو

 گفت : دویبه سرم کش یدست مامان 

 دخترکم. یمادر قربونت بشه چقدر الغر شد یاله-

 گفتم : دمویخند

 که ! یدون یم اده،یکار خونه ز-

 تا مامان دلواپس نشه.  کردمیم نکارویا دیکردن. اما من با یبود نقش باز سخت

 رو خورد و گفت : شییاز چا یکم

 نمش، یبب خوامیطناز م شی منو ببر پ گمیبابات چشه، بهش م دونمینم-
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 . کنهیامروز فردا م همش

 . نمتیخودم اومدم بب وردمیطاقت ن گهید آخر

 زدم.  یکم جون  لبخند

 . زمیخودمو کنترل کردم که با اوردن اسم بابا اشک نر یلیخ

 :  دمیبه صورتم کش یدست

 . دیخوب شد که اومد-

 ممنون مادر.-

 مرتبه ؟ اوضاع چطوره؟  ی... همه چکن   فیتعر خوب

 خوبه.  یخوبه مامان. همه چ-

 د؟یو بابا خوب شما

 عمارت چخبر؟  از

 که از ارباب حرف بزنه.  کردمیاز مامان طلب م میرمستق یغ داشتم

 . اما خان ...میما خوب-

روکنار زد و با بغض  دیچک یکه از چشمش داشت م یاشک یسکوت کردو قطره مامان 

 گفت : 

 حالش خرابه   یلیخان خ-
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 ؟  شدهیچرا مامان ؟ چ-

 ارباب  -

 لب زدم :  دهیترس

 مامان تروخدا حرف بزن.  ی؟ ارباب چ یارباب چ-

 . هیرگری نتونست خودشو کنترل کنه و زد ز گهید مامان 

و به آرامش دعوتش کردم و ازش خواستم تا حرف بزنه  دمیبه پشت مامان کش یدست

 . فتمیپَس ب نکهیتا قبل از ا

باهاش   یبه عمارت تماس نگرفته. خان هم هرچ گهیهست که د یارباب چند هفته ا -

 خاموشه. شیگوش رهیگیتماس م

 . کنه یدق م یخدا داره از ناراخت  بنده

 که تو دلشوره بندازتش.  خوادی. اما خان گفت نممیخانم رو خبر کن مایر خواستم

 

 به پا بود.  ییشده بود. تو دلم غوغا اشک سیصورتم خ یک دونمینم

 وجودم افتاده بود رو مهارش کنم  یکه تو یاسترس  تونستمینم

 . دمیبه صورتم کش یدست

 ارباب ... اربابـــ ...  یعنی؟  یچ یعنیمامان -
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 . ستین یز یکه چ شاهللینه مادر، خدا نکنه . نه ا-

 . ست ی ن یزیکه چ شاهللیا آره

 هم شک داشت، مامان هم دلشوره گرفته بود.  مامان 

 ارباب. یپ  میرو بفرست ی... کس یکس شهی ارباب نم-

 ازش گرفت.   یزی ، چ یبشه خبر دیشا

 : دیکش یقینفس عم مامان 

 زنگ زد خان. لشمیبه وک-

 اومده.  شیبراش پ یکار هیارباب  گهیم اونم

 ... گهیکه راستشو نم گهیخان اصرار داره و م اما

 نگران شدم. یلیمامان من خ-

 واقعا دلشوره گرفتم.  واقعا

 گفت : دیبه پام کش یدست مامان 

 نکن خودتو دخترم.  شون یپر  گذرهیم ری. به خستی ن یز یچ شاهللیا-

 که گفت :  رون یب میایحال و هوا ب  نیخواست از ا مامان 

 فرهاد کجاست ؟ سرکاره ؟-
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 ! هه...! سرکار

 . شیبازدنبال عشق و حال و دختر  رفته

 کردم.  تیکفا یتکون دادمو به خوبه ا یسر

 . گذشتی جهنم دره م نیشدنم تو ا یاز زندان یدو هفته و خورده ا 

 .کردی نم یفرق چیه یروان ماریب هیحالم با  رسما

ازم خبر نداره   هیپدر که مدت ضیطرف بود و فکر به قلب مر هیواسه طناز  مینگران 

 . کردیداغونم م شتریب

 شد ؟ ینطور یا  هوی چرا

 سروسامان شدم.  یبدتر خودم ب یسامان بدم به همه چ اومدم

 .وردیاز طناز برخالف باورم داشت از پا درم م یدور

 . بستیصورتم نقش م یاش کاراش دائم ودائم جلو  چهره

 . کردمیم یزندگ الشیبا خ داشتم

 

 هاد. واسه فر دن یحبس بودم کارم شده بود نقشه کش نجای روزه که ا ۱۵،۱۶ نیا تو

 ! نییپا  ارمیبزنم فکشو م دمشید یوقت  یچطور  نکهیا

 جونشو از بدنش خارج کنم ؟  یچطور ای
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 ! رمیانتقام بگ یچطور

 

 منو به خارج شهر بردن.  گهید یامضا و کارا  یسری یبرا  شیروز پ دو

 بودم. رنظرشون یبه شدت تحت مراقبت بودم و ز یول

 کرد. یکار شدینم

 خالص بشم ...  نجایکه از ا یدور نبود روز  یول

 

 کردم.  ضیتخت گذاشته بودن تعو یکه رو ییگرفتم و لباسامو با لباسا یدوش

 .شدیهر روز بلند تر م شامیگذشته بود و ر شیکار از ته ر گهید

 سالم بود ؟  چند

 ؟  ۶۵ ای۲۵

 شده بود.  دیام سف قهیشق یجلو یاز موها یکم

 .کردیم ییبد خودنما شمیر یهم رو  یدیسف یمو رد

 روزم انداخته بود ! نیبه ا فکر

 تخت   یرو دمینبسته دراز کش  رهنمویپ یها دکمه
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 دستامو دو طرفم باز کردم. و

 . خواستمی م یا گهید زهیاز هرچ  شتریرو ب مرگ

 ! کردمیم هیآدما تسو یرو با بعض  زایچ یسری دیقبلش با اما

 

 باز شد. در

 من تا غذا. یهر مار بهتر بود برا ناهار بود انگار ... ز  وقت

 همون دختره اس !  دمیعطر گرمش فهم  یشد و از بو نییباال پا تخت

 ...  سون یج دختر

 ؟ نجایا ومدیم یهمه خدمه ، دخترک واسه چ  نیا

 . دادیکنارم عذابم م بودنش

 ناهار ... -

 غذا تو دستش بود.   ینیدستش که س ریتموم نشده زدم ز حرفش

 . رون یگمشو ب-

 ستاد یمقابلم ا نهیخونسرد از جاش بلند شد دست به س شهیهم مثل

 بلند شو ... -
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 نکردم   ییاعتنا

 بلند شو.   گمیبهت م-

 بودم و هرآن ممکن بود بزنم گردنشو خورد کنم. یعصب

 موهام بردم   یال  یتخت نشستم و دست یرو

 ...  نکـــیتا قبل از ا رون ی... برو ب رون یبرو ب -

 دنبال طناز ؟  یبر  یخوا یم ینطوریا-

 از جام بلند شدم و قدم برداشتم سمتش.  بهش انداختم.  یزیت نگاه

 ؟ شد یکه با هرقدمم چند قدم ازم دور م دیترسیم

 . واریقدم مونده بود برسه به د دو

 . ستادیو اونم ا ستادمیا

شد صورتش  جادی که تو تخته پشتش ا یکه از درد یطور واریدادم سمت د هولش

 جمع شد

 فشردم   گلوشو

 ؛ نگفتم ؟  اریبهت گفته بودم اسمشو به زبونت ن دفعهی-

 لبش کش اومد.  یگوشه

 کردم :  شتریدستمو ب فشار
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 دفعه آخـــ ... -

 لب زد :   یسخت به

 ؟  یدنبالش چ یکنم بر  یاگه کار-

 

گرفته بودم   کیکنار صورتش ستون شد، ت وارید یاومدو رو نییناخواسته پا دستم

 .  زدمیانگار که انقدر پشت سرهم پلک م

 . نمیدرست حرف بزن بب-

 لبش گفت :  یو با لبخند گوشه  دیبه گلوش کش دستشو

 ! ینداشته باش یبا پدرم کار نکهیبه شرط ا کنمیردت م نجایاز ا-

 به قهقه شد. لیفاصله گرفتم پوزخندام تبد ازش

 فرضم کرده بود ؟  وانهید ایبود   وانهید

  زنمیحرف م یمن دارم جد-

 شدم تو صورتش :  براق

   یزنیحرف م یجد  یکنیم جایتو ب-

 من ؟ یدرباره  فکریچ

 ... ؟ها

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

618 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 شدمو با تکون دادن سرم گفتم : کشینزد

 تو دختر جون ؟  یفکرد  یچ-

 گرفته راحت بگذرم ؟  یبه باز تمویثیکه ح یاز کس  یدار توقع

 محتشم  نی... راد  نمیمن راد احمق

 ؟  نجامیتا االن ا یواسه چ یدونیم

 تکون داد :  یسر

 تمرکز ندارم   نکهیواسه ا-

 بشونم.  اهیاون پدر و دارو دستشو به خاک س  یچطور نکهیا تمرکز

 داد باال :  ییزدو ابرو یپوزخند

 محتشم ! نیخودته جناب راد لیم-

 آبروت ... ایطناز  ای

 با زبون تر کردو به سمت در قدم برداشت ...  لبشو

 فرستاد. رون ینفسمو پر حرص ب دمویبه صورتم کش یدست

 خب واسا ... واسا   یلیخ-

 ستاد، ی از در فاصله داشت، ا رون یقدم تا ب هی
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 برنگشت.  یول

 دندون بردم :  ریز لبمو

 .باهم  میایباشه، کنار م-

 زد :  یسمتم و لبخند  برگشت

 کامال منصفانه اس !  یمعامله هی نیا-

 زدم :  یپوزخند

 منصفانه.  یگیم هیکار که اسمش نامرد نیکه به ا ستین ادیمعلومه دانشت ز-

 . کنمیمن قبول م یول

 ؟  یدیم یچه ضمانت-

سودمنده پس   یلیمعامله خ نیتو ا یکه بدم؛ اما برا  نمیبی ندارم و الزم نم یضمانت-

 ! سون یکنار دختر ج میارزش رو بزار یب  یبهتره حرفا

 

 چنگ زدم و رفتم کنار پنجره.  زیم یرو از رو گاریس پاکت

 لبم.  یاز داخل پاکت برداشتم و گذاشتم گوشه یگاریس

 . دادیشدنش بهم رو م کیکفشاش خبر از نزد یصدا

 .روشن کرد گارمویرو زد و س فندک
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   دمیانجام مامشب کاراتو  نیهم-

 اگ....  اما

 :  نییسمتش. دستشو اورد پا برگشتم

 من نزار.  یاوال با دست بامن صحبت نکن. دوما شرط و شروط برا -

 ! یهمه چ ریز زنمیم ید ید هویام ،  ونهید من

 

 ...  نکهیمثل ا دیترس

 خب ... باشه ! یلیخ-

 آماده باش. امشب

 

 خارج کرده امو گفتم :  مینیاز ب گارمویبرگردم دود س  نکهیدور شد، بدون ا ازم

 ساعت چند؟ -

 منتظرم باش. -

 . رون یزدو از اتاق رفت ب حرفشو

 بود ؟   یخوب یمعامله
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 گمونم که خوب بود   آره

 نبود ! یزیکه چ تمیثیحاضر بودم واسه طناز از جونمم بگذره ام ح من

 

 زدن . رو به اسمم ایدن کردمیکه فکر م یبودم. طور خوشحال

 نبود ...   نمیا رازیغ

 نداشت.  یکم خوشحال نیا دمیرسی به طناز م داشتم

 . کردمیخودمو اصالح م دیبا

 نه شلخته و داغون.   نه،یبب ادشهیکه  یمعشوقه ام منو همونطور  خواستیم دلم

 حرکت کردم.  سیسمت سرو به

 اصالح رو برداشتم شروع کردم به انجام کارام. لیوسا

 چه کنم ؟ دیسف یمو نیبا ا  یلعنت

 شدم. الشیخیکرد. ب شیکار شدینم

 زدم یکه تموم شد صورتمو آب کارم

 کنار مثل سابق شده بودم.  میرو بذار دیسف  یاون موها اگه

  ... کردی روح مرده رو زنده م نیا نمش،ی قراره دوباره بب  نکهیخبر ا یحت
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کرده بودن   فیکه تو کمد برام رد ییاون لباسا نیو از ب رون ی ب میاومد سیسرو از

 . رون یب دمیکش شویکی

 بودن.  دهیبهم بد بگذره که انقدر برام تدارک د نجایا خواستنی نم انگار

 

 رو تنم کردم. رون یکه از کمد دروده بودم ب یرنگ دیسف لباس

 انداختم.  یرو نگاه ساعت

 بود ...   میون۸

 که برام اورده بود رو خوردم.  یشام

مدت غذام آب بود و  نی. تمام اخوردمی م نجای بود که ا ییغذا نیمدتها سوم بعداز

 قرص مسکن. 

 تعجب تمام غذا رو خوردم. درکمال

 .کردیم یکه نسبت به طناز داشتم منو وادار به هرکار یعشف

 

 ی تم ... اونم چه ذوقساله شده بودم ... ذوق داش ۱۵ یهاپسربچه  مثل

 . ینشدن وصف

 . ستادمیپنجره ا یروبرو
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 باغ روبروم برام مثل بهشت شده بود.  گهید

 عوض شده بود.  ینسبت به همه چ دمید

 قشنگ شده بود انگار.  یچ همه

 

 شب شده بود ! ۱۲ساعت   یک دمیتو فکر بودم که نفهم انقدر

 در نگاهمو از پنجره به در اتاق دوختم. یصدا با

 به پا بود.  ییغوغا دلم یتو

 خودمو کنترل کنم.  تونسمی جوره نم چیه

 .شدمیآروم م دیبا یول

 کرده بود ؟!  لیشوق زده تبد یاحساس رو به مرد  یدختر که منه ب نیکرده بود ا چه

 

 باز شدو سارا داخل اتاق شد. در

 تر شدو من چند قدم مونده رو پر کردم. کی نزد بهم

 .  ماسیهواپ طِی شدم، متوجه شدم بل قی بهش دق یدستش بود که وقت یتو ییها برگه
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 کرد.  یام مکثچهره  یرو

 !  گهید یکرده بودم نسبت به روزا یادیز ریی داشت، تغ حق

 رو گرفت سمتم :  طیبل

 . استیرفتنت مه یبرا ی. همه چ  طیاز بل  نمیا-

 ؟ کردمیشکر مازش ت دیبا

 !رسوندی م زمی. اون داشت منو به عزکردمیکارو م نیهم دی... آره بنظرم با آره

 در حقم نکرده بود.  یلطف کم

 : دمیبه صورت اصالح شده ام کش یتر کردو دست لب

 ممنون. -

 ها رو از دستش گرفتم.  طیبل

 ن یقولت بمون راد یفقط پا-

 

و پدرت گرفتار شد، بدون من نخواستم   دی. اما اگه روزگار چرخمونمی قولم م  یمن پا-

! 

 

 . دیکش یچشمش دست یگوشه  به
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 تا کتمو بردارم.  برگشتم

 به طناز ...  شهی م میحسود-

 کردمو متعجب برگشتم سمتش.  یمکث

 .ستادیانداخت و پشت بهم ا نییپا سرشو

 ...  ایدنبالم ب-

 

 دادم.  حیرو ترج سکوت

 بود. یکیغرق سکوت و تار الیسرش به راه افتادم، و پشت

ها دم در  گاردیچندتا از باد یشهر رفته، ول رون یبه ب یانجام کار یامشب پدر برا -

 هستن. 

 سمتم:  برگشت

 . م یباغ بر  یاز در پشت  میمجبور-

 تکون دادم :  یسر

و از کدوم  یچطور کنهی نم  یحاال فرق رون،یخراب شده برم ب نیاز ا خوامی من فقط م-

 . ریمس
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 . می برس یتا به در پشت دیطول کش یکم

بود که   یکه برام لذت بخش بود صحنه ا  یزیمن برام مسافت مهم نبود ... تنها چ اما

 .کردمیطناز رو تو آغوش خودم حبسش م

 

استار شده   یکه کامال حرفه ا  میشد ا یدر کیو نزد میها و درختچه ها رو کنار زد بوته

 .یآهن لیاز درخت ها وسا یانبوه نیبود ب

 برداشت.  نیزم یرو از روقرار داشت  نیزم یکه رو یا  کوله

 .لت یوسا نمیا-

 

 :هرچند کوتاه روبهش زدم  یبار لبخند  نیاول یرو از دستش گرفتم، برا  کوله

 سارا.  یدر حقم کرد یحساب تو با پدرت جداس ! لطف بزرگ-

 .کنمی فراموش نم  چوقتیه

 

 زدو گفت :  یلبخند 

 .  یبرس  یخوایکه م یز یبه چ دوارمیام -

 قدرتو بدونه.  یلیخ دیبا طناز
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 :  دمیکش یقیعم نفس

 که قدرشو ندونست من بودم. نه اون ...  یاون-

 زد: یپلک

 منتظرته ...  ابون یسر خ یبژ رنگ نیماش-

 بازوش : یرو زدم

 بازم ممنونم ازت، خدانگهدار !-

 که گفت :  دیسارا به گوشم رس   یگرفته  یباز کردم و از باغ دور شدم، صدا درو

 مواظب خودت باش. -

 براش تکون دادم و به راه افتادم.  یدست

 بود ! یخونگ یاز اون زندان میطناز برام لذت بخش تر از آزاد دن ید فکر

 که نشونه هاشو داده بود حرکت کردم.  ینیبه سمت همون ماش اطیبا احت

 انداختم.   الیآخرمو به و نگاه

 مدت.  نی برام گذشت ا یروزگار بیعج

 

 عقب رو باز کردم، در
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رو به سرعت به   نیپدال گاز فشرد و ماش یشد و مرد بالفاصله پاشو رو  نیماش سوار

 حرکت درورد.

 

 باز کردم. پشویپام قرار دادم و ز یرو رو کوله

 تا پدر زنگ بزنم.  گشتمیم میگوش دنبال

 کنه.  دایآرامش پ یاز خوب بودن حالم کم تا

 

 . دیچیپدر تو گوشم پ یخسته  یکه تلفن خورد، صدا یبوق  نیدوم با

 الو ؟ -

 . نیسالم پدر. منم راد-

 

 کرده بود ، انگار شوکه شده بود ! سکوت

 کنه.  یرفع دلتنگ خواستی م شتری گله کنه ب نکهیا  یحرف که اومد بجا به

 که داشتم.  یگرفتار یمدتم رو گذاشتم به پا نینبودن ا لیدل

 .رو هم به پدر گفت  یهمه چ شدی نبود اما نم یدرست هیتوج

 انقدر زجرش دادم.  ینطوری بودو من ا  ضیکه قلبش مر یپدر
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 رو که قطع کرده ام. تماس

 مامو بستم.دادم، چش هیتک یصندل  یبه پشت سرمو

 . وردمی به دست ن میآرامش روهم با وجود آزاد نیاما ا  خواستمیم آرامش

 تو اوج آرامش بودم که وجود طناز رو کنار خودم حس کنم. یزمان تنها

 

 بود.  یبه من که انقدر قلبم سنگ  لعنت

 کنار خودم داشتمش و قدرشو   یچطور

 دونستم؟ ینم

 مرد به خودم اومدم :  یصدا با

   میدیرس-

 

 . میانداختم. فرودگاه بود  یباز کردم و اطراف رو نگاه چشمامو

 شونه ام انداختم.  یشده ام و کوله رو رو ادهیپ نیماش از

 خانم گفتن که بهتون بدم.  نویا-
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 انداختم :  یدستش نگاه یجعبه تو  به

 ؟ نی ا هیچ-

 . ستمین ان یمن درجر-

 تکون دادم و جعبه رو ازش گرفتم.  یسر

 

 الزم رو انجام دادم و منتظر نشستم.  یفرودگاه شدم، کارها وارد

 عروسک ! هیداخلش بود با  یرو باز کردم نامه ا جعبه

 باال انداختم و نامه رو باز کردم. یا  شونه

 سارا بود.  از

 خوندم.  قیبه خطشو دق خط

مدت چقدر با پدرش صحبت کرده که دست   نیا نکهیاز ا گفت،ی عالقه اش به من م  از

 از کارش بکشه، اما اون نخواسته. 

 بشه.  گهیآدم د هی خوادی به بعد م نیبود از ا نوشته

 

  شیزندگ دنمیبود که با د نیصحبتاش ا ینکرده بود اما خالصه  یطوالن ادیز حرفاشو

 روبه اون رو شده.  نیکامال از ا
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 زدم. یلبخند 

کرده   رییبود که عزم تغ دهید یدختر تو اون جسم و روح داغون من چ نی ا دونمینم

 بود !؟

 .کردمیم تیموفق  یبود ته دلم براش آرزو یهرچ اما

 

 بلند شدم و به راه افتادم.   یصندل یرو که اعالم کردن از رو پروازمون 

 . ومدیخواب هم به پلکام نم یطول پرواز، حت  تو

 طناز بود و پدر ...  یفکرام پ تمام

 بود ! ینزاره من استراحت کنم و تو خودم باشم کاف نکهیا  یافکارم برا نیهم

 فرهاد لجن نداشتم.  یاز خونه  یدادم اول برم عمارت، چون آدرس حیترج

 بخوابم.  یکم دن یدادم تا رس حیگرفتم و ترج یدربست

 راننده چشم باز کردم :  یصدا با

 . میدیجناب رس-

 شدم.  ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش هیکرا

 . ستادمیعمارت ا یجلو
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چند   نیو خاطراتش تو ا نجایا یعمارت. چقدر دلم برا  یرون یب  یدوختم به نما نگاهمو

 وقت تنگ شده بود. 

 نذاشته بودم ! نجایکه پا ا انهیسال انگار

 

 که نادر در رو باز کرد. دینکش یدر رو فشردم و طول زنگ

 حرف بزنه.  تونستی شده بود و انگار نمشوکه  دنمید با

موش  یتارها نقدریندارم ا ادیشکسته شده، تا قبل از رفتنم به  یادیز کردمیم حس

 بوده باشه.  دیسف

 طناز ...  نکنه

 شدن دستم به خودم اومدم.  دهیکش با

 عقب و بغلش کردم.  دمیدستم رو ببوسه، دستمو کش خواستیم

 مرد  هیچه کار نیا-

 شوکه شدم. دنتون یآقا ... واقعا از د دیخوش آمد یلیخ-

 . دیو سالم حیکه صح خداروشکر

 

 :  میجدا شد ازهم
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 مگه قرار بود نباشم؟ -

 نه آقا زبونم الل ... خدانکنه. -

 گفتم :  میرفتی که به سمت خونه م یزدم و درحال یخنده به بازوش ضربه ا با

 . ستین میرنگ یگل هااز اون  یخبر گهی؟ د روحهی انقدر ب نجایچرا ا-

 فرستادو گفت :  رون یآه مانند ب  نفسشو

 . ستیسرجاش نبود و ن یچیه گهیبگم واال ارباب جان ... بعداز رفتن شما د  یچ-

حدس زد  شدیو م بردی داشت رنج م یز یچ هیدارمو بهش دوختم، اونم از  یمعن نگاه

 حالش. نیا یکه نبودن طناز شده بود باعث و بان 

 

 از نادر نداشت  یدست کم دنم،یهم با د نینسر

 شد. یتفاوت که زودتر اشکش جار نیا با

 جدا شدم و به سمت اتاق پدر حرکت کردم. ازشون 

 به در زدم و وارد اتاق شدم. یا تقه

 بود.  دهیتخت خواب یرو پدر

 صداش زدم یتخت نشستم و به آروم یلبه 

 .دمیازش ند یالعملکارو کردم اما عکس نیدفعه ا نیچند
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 دستش :  یگذاشتم رو دستمو

 پدر ...؟ -

 . زدیپدر رو گرفتم، کند م نبض

 بهش ندادم  یحرف ینادر رو صدا زدم، اجازه عیسر

 . ادیزنگ بزن آرژانش ب عیسر-

 اومد تو اتاق  نینسر

ـ ی... چ یچآقا ... خان  دهیچش-  ــ

 شد؟ یچ یآمبوالنس لعنت  نیآروم باش، برو به نادر بگو ا-

 

 . کردیم شتریاظطراب منو ب نیهم بلند شده بود و ا نینسر ون یو ش هیگر یصدا

 . میانتقال داد مارستان یپدر رو به ب عیآمبوالنس اومد و سر باالخره

 ...   شدیم شیزیچ دینبا پدر

 . دمیبخشی نم  چوقتیمن خودمو ه  وگرنه

 ...  چوقتیه

 گفت که پدر حمله بهش دست داده.  دکتر
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 سکته کرده که خداروشکر ردش کرده.  و

بهم داده بود طعم آغوش پدرمو بچشم   گهیفرصت د  هی نکهیا  یته دل خدارو برا از

 شاکر بودم !

 . ویس یرو بردن بخش س پدر

 

 که پدر به هوش اومد. شدیداشت غروب م بایتقر

 داشتم. یوصف نشدن یشوق و ذوق دنشید یبرا 

زدو با برداشتن ماسک  یقیاتاق که شدم و چشمش به من خورد لبخند عم وارد

 اسممو صدا زد.   ژنشیاکس

 . دمیدستم گرفتم و بوس یکه سرم بهش وصل بود رو تو یدست

 ؟  یسالم پدر، بهتر -

 زدو گفت : یپلک جون ی ب

 ام پسرم.   هیعال دمیتو رو که د-

 . نمت یبب گهیدفعه د هیکه قبل از رفتنم تونسته ام  خوشحالم

 گفتم :  کالفه

 حرفا نزن ...  نیاز ا-
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 . میعمارت دوباره همه امون دور هم جمع ش میبرگرد دیبا ،یزود خوب ش دیتو با پدر

 

 . رون یب پدر صاف کرده ام و از اتاق زدم یمالفه رو رو میزنگ گوش  یصدا با

 :د یچیتو گوشم پ ینگران قادر یرو وصل کردم و صدا تماس

 پسر تو حالت خوبه ؟ -

 اومد.   شیبرام پ یاما مشکل زدمی زودتر بهت زنگ م  دیخوبم ... خوبم. با-

 ؟ یی... معلوم هست کجا یپسر تو مارو نصف جون کرد-

 چرا خاموش بود !؟ تی لعنت یگوش نیا

 

 نشستم : مارستان یب اطیداخل ح یها  مکتین یرو

 مفصل  یلیداستانش مفصله ... خ-

 که درموردت کردم درسته !!! ینگو فکر-

 تکون دادم :  یبا خنده سر با

 تو سرته مرد ! یچه فکر  دونمیمن چه م-

 گم؟ یمدتت، درست م نیشدن ا بی بوده غ سون ی! کاره ج سون یج-
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انداختن   تو دام یصدرصد عزمش برا شدمی م یقادر  یحرفا یکننده دییتا اگه

 . ومدیاون به دستش م هی برعل یادیو شواهد ز شدی دوبرابر م سون یج

 ؟! یچ  یخوب پس اون قول لعنت اما

 نداشته باشم.  یبهش قول داده بودم که با پدرش کار من

 در ازاش منو نجات داد.  اونم

 نی هم تونستی بوده، اما خب م فهیوظ  هی یکه کارش از نظر انسان دونمی... م دونمیم

 کارم نکنه

 پدرم، اونو از دستش بدم ! دن یمن بدون د و

 .ومدمیباخودم کنار نم چوقتیه شدی م نیهمچ اگه

 ... ن ... ما ... مای ... را ... د  نیبب-

 :بلند شدم  مکتین یرو از

 . شهیجاتو عوض کن، صدات قطع و وصل م-

 گفتم ؟  یچ ید یفهم  الو؟

   شهی. م...ن من ... داره .... گوش... خا..ی راد-

 نباش ... با بچه ها ردشونو ... زد ... یچی ...هنگر
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 نه !   یلعنت

 گفتم :  دمویهامو مال قهیشق

 ! دیمنو ؟ دست نگه دار یصدا یشنوی فعال ... م  دینه ... دست نگه دار یقادر-

 . دادیممتدد بوق خبر از قطع شدن تماس م یصدا

 عذاب وجدان گرفتم.  کنمیم حس

 . ختیری بهم م یداشت همه چ یقدم زدم ... لعنت مارستان یب اطیتو ح کالفه

 خل نباش! نیراد گفتیبهم م یحس هی

 . یپس مطمئن باش تو سر قولت موند سازن یبچه ها کارشو م یدی که اونو لو نم تو

 رو گرفتم، خاموش بود.  یقادر شماره

 بود یهم گرفتم، اونم همراه قادر ماروین یشماره

 

  یام باق  نهیرید قی کرده بود که رف ینسبت به من، کار شیکاراش و هوا دار نیهم

 بمونه. 

 هم خاموش بود.  ماین

 کرده بود زجر بده منو! یکیروزگار دست به  انگار

 . موندی نم یباق ینطوریاوضاع ا شهیتا هم اما
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 باال تا با دکتر پدر صحبت کنم.  رفتم

 هماهنگ کردم و وارد اتاق شدم. شیمنش با

 من و پدر قائل بود  یکه برا یکه باهامون داشت و احترام  یتییآشنا بخاطر

بود که من   یزیهمون چ نیو ا کردن ی م یدگیوجه داشتن به پدر رس نیبهتر به

 . خواستم یم

 بدونم حال پدرم چطوره ؟  خواستمیدکتر م-

 رفع شده ؟  خطر

 سکته رو رد کرده. هیجان محتشم بزرگ  نیخب راد-

 !  کنهینم دشیتهد یخطر جیه  گهیکه د ستی ن یمعن نیبه ا  نیا یول

 دور باشه. یفکر یها یاز هر استرس و ناراحت دیبا

 بوده که تحمل کرده. یادیز ی فشار عصب  یامروزشم برا یسکته  لیدل چون 

 .رون یاز اتاق دکتر زدم ب گهید ینکات و حرفا یسر یگفتن  بعداز

 . کردمیم ایآرامش رو واسه پدر مه دیبا

 بود.  دهیمدت زجر نکش نیتو ا کم

 

 بابت پدر کامال راحت بود.  المیاونجا بود و من خ  نیسمت اتاق پدر، نسر رفتم
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داشت سمت اتاق حرکت   گهید یزا یپراز کمپوت و چ یلونیکه با نا دمیرو د نادر

 .کردیم

 پشت خودمو بهش رسوندم و بازوشو گرفتم. از

 خورد، برگشت سمتم و گفت :  جا

 جانم ارباب؟  -

 کارت دارم.  ایرو بزار تو اتاق، ب نایا-

 چشمم.   یرو-

داشت دنبالم   مارستان یب  یپله ها یبودم، با چشم رو ستادهیا نیکنار ماش اطیح تو

 دستمو براش باال بردم  گشت،یم

 تم.و حرکت کرد سم دیمنو د که

 : ستادیا روبروم

 ارباب  دییامر بفرما-

 ؟ ییجا میبر دیسوار شو با-

 دهنشو قورت دادو نگاه مظربشو به اطراف چرخوند   آب

 ارباب ؟ میجسارت نباشه، اما کجا قراره بر-

 شدم و تو همون حال گفتم :  نیرو باز کردم و سوار ماش نیماش در
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 ی فهم یسوار شو ، م-

 

 .رون یب میزد مارستان یشدو از ب نیسوار ماش نادر

 بهش انداختم.  ینگاه

 خب نادر.-

 سمتم :  برگشت

 جانم آقا -

 . خوامیآدرس فرهاد رو ازت م-

 : لرزون گفت  یکرد با صدا یمصلحت یدرشت شدو سرفه  چشماش

 شده ارباب ؟  یزی ...چیچ-

 باهاش دارم، بگو آدرس خونشو   یکار-

 اما ... -

 فرمون و گفتم :  یرو زدم

 بده.   شویمخم نادر، آدرس لعنت ینرو رو -

 دست دست کردو باالخره آدرسُ داد.  یکم
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 بود  نیهم درستشم

 !؟  گهید ومدیحساب کار دست فرهاد لجن م دیبا

 فرصتا استفاده کرده    یلیتو نبود من از خ اون 

 رون ی ب کشمیهمه رو از حلقومش م یول

 و االن تو دسترسشه.  نداشته  اقتشویکه ل  ییزایاون چ یهمه

 

 که خونه اش بود.  یبه منطقه ا میدیکه باالخره رس میبود ریچقدر تو مس دونمینم

 شدم.  یاصل ابون یخ وارد

 خب؟ کدوم کوچه اس ؟ -

 . م یبرگرد نیایب کنمیآقا خواهش م-

 در کنترل کردن خشمم داشتم گفتم :  یکه سع یدرحال یعصب

التماس  ینطور یکه ا یترسیوجود م یاون مردک ب هیمرد ؟ هان؟ از چ یترس یم یاز چ-

 ؟  میبرگرد یکنیم

 . دیمرد سرباز کردو شونه هاش لرز بغض

 متوقف کردم و برگشتم سمتش. ابون یرو کنار خ نیماش

 رو بزاره کف دستم ! یبهم بده هم آدرس اون لعنت حیتا هم توض شدیآروم م دیبا
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 شونه اش :  یگذاشتم رو دستمو

 نادر، حرف بزن.  ستین هی وقت، وقته گر-

 

 اشکاشو پاک کرد : یو با دستمال دیدست کش هیگر از

 مادرش. یطناز و خودم، حت یبخدا آقا شرمنده ام ... شرمنده -

 . دمییجوی لبمو م یگوشه یفرمون ضرب گرفتم و عصب یدستم رو با

 زدمو برگشتم سمتش :  یپوزخند

 انسان نما ؟ ون ی ح نیبه ا ینادر ؟ چرا دختر دسته گلتو داد یکارو کرد نیا یواسه چ -

 ...  یکه انقدر احمق نبود تو

 

 تا که تند رفتار نکنم.  رمیخودمو بگ یداشتم جلو  یسع یلیخ

داشته   ست،یقانع کننده ن  یزیچ چی که در نظر من ه یاقانع کننده  لیاونم دل دیشا

 شه.با

 غلطو نکردم.  نیخودم ا یباور کن آقا من به خواسته -

 به مرگم کردن.  دیسرم، تهد ختنیر طلبکارام

 . کننیندم سر از بدنم جدا م  شونویاردیلیم یهفته بده هیکه تا  گفتن
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  اتویاومد و گفت دخترتو بده به من، منم بده  انهیهم مثل مور دهیند  ریفرهاد خ نیا

 . کنمیصاف م

 

 سمتمو نادم ادامه داد :  برگشت

 نباشه، من اولش قبول نکردم.  اشیدن خوامیآقا به جون تک دخترم که م یول-

 . دمینه طناز بچه اس، من شوهرش نم گفتم

 مارو کرد که ... یچه طلسم  یچه ورد دونمینم دهیند ریخ اما

 . ستی قابل قبول ن  چکدومی هات ه هیجبسه نادر، تو-

 ...  ی، به من بگ یبه خان بگ یتونستیم تو

  گهیچه برسه به تو و زن و بچه ات که د میهمه رو کمک کرد میتا تونست شهیکه هم ما

 . یما شده بود یخانواده  یاز اهال ییجز

 . مونمیپش ی... مثل چ مونمیبخدا آقا پش-

 بود. یاحد و واحد که خود طناز راض  یبه خدا یول

 . فتم یب یمن تو بدبخت  خواستیام نم بچه

 ...  یبرسرِ من که انقدر پدر ب خاک

 بردم باال :  دستمو
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 . یانقدر خودتو سرزنش کن ستیالزم ن-

 ...  هرچند

 بهش انداختم و سکوت کردم. ینگاه مین

 . نمیبچه امو بب زارهی بدبختم ، نامرد نم  یلیآقا من خ-

 گرم بزنتش ...  نیخدا به زم یاله

 

 :  دمیخونم به جوش اومد و غر گهید

 بگو ...   شویکوفت یاسم کوچه   ،یحروم یکه یگوه خورده مرت-

 بامداد ... بامداده اسم کوچه اش آقا. -

 

 در برجش توقف کردم.  یرو جلو نیکه با ماش دینرس قهیدق به

 به برج انداختم.  یو نگاه میشد ادهیپ نیماش از

 ...  زدم و خواستم حرکت کنم سمت ساختمان که نادر بازومو گرفت یپوزخند

 برگشتم سمتش : 

 . ستین یباهاش، اون آدم درست دینش ریآقا تروخدا درگ-

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

646 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

  نییانداخت پا سرشو

 . ارهیسر طناز ب ییبال ترسمی م-

 منتظر بمون  نجایا یخوا ینگران نباش اگه تو م-

 باهاتون ارباب.  امی... م امی.. نه م.نه  -

 

 زدم اما صداش از پشت سرمون اومد :  شویکوفت یتکون دادم و زنگ طبقه  یسر

 ارباب جون ؟  یشد لیسه ی! ستاره  نجاستیا  یک نیبه به بب-

 

 تا به اعصابم مصلت بشم. دمیکش یقیعم نفس

 مشت شدو برگشتم  دستام

 ت کردم سمتش.انداختم و حرک  یبا حقارت نگاه سرتاپاشو

 کردم :  زدیچهره اش که حالمو بهم م یرو یو مکث ستادمیا مقابلش

 

 ی کرد یادیز یمتوجه شدم غلطا-
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 برخورد کرد  واریاشو گرفتم و هلش دادم عقب که کمرش با شدت با د هیقی

 ؟  نهیمرد بچه اشو بب نیا  یزارینم یکنیم یحاال گوه خور  کهیمرت-

چند   یکرد شیکه تو خونه زندان یاون دختر   یفکر کرد چیفرصت طلب ه  یعوض

 سالشه ؟ 

 شرف  یتو آخه ب  یدار شرف

 احمق  یترسو

 

 زدو گفت :  یصدا دار  پوزخند

 ...  دونمیخان، من که م نیخنده دار نزن راد یحرفا-

 

 وسطو با خشم گفت :  دیپر نادر

 ی کنیتنه کل شهر رو بدبخت م هیساکت شو فرهاد، تو خودت -

 ی اریدرب  یه مظلوم بازنکرد الزم

 .دمیکش یدخترمو طالقش بدم، بسه انقدر بدبخت  خوامیم

 بسه  حماقت
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 ... بهتره بگم قهقه زد.  دیخند

 نادر   یبامزه ا یلیمن خ یخدا یوا -

 رفت !!! یبه من داد  تیدخترتو درقبال صاف کردن بده تو

 ؟؟  یکرد فراموش

 

 تر :  کیاورد نزد سرشو

 کن. رونشیاون دخترو  از سرت ب گهید-

 

 تو دستم فشردم.  شتری اشو ب  هیقیچشمشو  نییپا دمیمشت کوب با

 ... زدیداشت م ادیز زر

 

 . کهیمرت ید یفهم نییپا ادیب  یگیاالن بهش م نیهم-

 کنم ؟  تیحال  گهید جوری ای یدیفهم

 

 انداخت باال :   یکردو سر یخنده ا تک
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 شه ینوچ نم-

 ادامه داد :  یز یلحن تمسخر آم با

 ارباب !  ننیها بب بهیدوست ندارم زنمو غر-

 

بردم باال و خواستم تو دهن نجسش بزنم که نادر دستمو از پشت گرفت و منو   دستمو

 عقب.  دیکش

 هم از فرصت استفاده کردو ازم دور شد.  فرهاد

 

 آقا تروخدا ... تروخدا ولش کن  -

 اس    ونهیمرد د نیا

 

که با  کردیخودمو از بند نادر آزاد کنم، اما محکم منو گرفته بودو التماس م دمکریم تقال

 نداشته باشم.  یفرهاد کار

 

 جفتتون  نیاون دختر زنمـــه ! بفهم-

 . دش ینیبب چکدومتون یه دیتونیمن نخوام نم تا
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 . نجایا دیاین یالک  پس

 

   یفرهاد عوض زارمی بقران زنده ات نم-

 زارم ی ات نم زنده

 کنم یدستام خفه ات م نیبا هم خودم

 ز یهمه چ یب یکهیمرت

 

 وارد ساختمون شد دویخند

 جدول و گفت :  یمنو نشوند لبه  نادر

 

 .کمیترو به خدا ارباب آروم باش -

   میکن یم تیدادگاه ازش شکا می ریم فردا

 ! گذهیحرفا ککشم نم نیمرد با ا نیا
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همون   یچشمم ناخودآگاه رفتم پ دمیاز طبقات د یکی یکه تو پنجره  یزیحرکت چ با

 پنجره. 

 بود  ستادهیکنار رفته بودو طناز جلوش ا پرده

 .دی د شویبغض و ناراحت شدی فاصله هم م نیهم از

 

   شهیش ینشست رو دستش

 شد به عقب    دهیطناز از کنار پنجره کش هویجدول بلند شدم که  یرو از

 و وارد ساختمون شدم. واریمشت کرده امو زدم به د یدستا

 

 ؟  دیبریم فیآقا کجا ؟ کجا تشر یه  یه-

 بود رو کنار زده ام و گفتم :  ستادهیکه جلوم ا یمرد

 کارت  یبرو پ-

 باال دیتا من بزارم بر یکار دار یشما بگو اول با ک-

 . ستی ن یهرک یقانون داره، هرک نجایا

 

 :تو صورتش براق شدم  دمویچی م پمسخره اشو دور دست کربات
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 .  کهیواسه من دم از قانون نزن مرت-

 خراب کردم.  هیسر تو و بق یکل ساختمون رو رو هوی  یدیمخم رد داده د من

 

 بود از جلوم کنار رفت و حرکت کردم سمت آسانسور ... دهیکه ترس مرد

  خوادیطبقه اشو زدم؛ اون باشه دائم م یاز نادر وارد آسانسور شدم و دکمه جلوتر

 . رهی منو بگ یجلو

 

 که تو طبقه اش متوقف شد  آنساسور

 شدم و با مشت لگد افتادم به جون در خونه اش ...  ادهیپ

 بلکه باز کنه. یبه اون در لعنت زدمیمشت ها و لگدامو م

 !کردیاز ترسش باز نم اما

 

 المصبو   نیباز کن ا-

 صاب مرده رو باز کن خودتو نشون بده.  نی ا یمرد اگر

 باز کن  فرهاد

 باز کن... ناموسیکن ب باز
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 .دمیاومدن نادر منم به اجبار به بخاطر خواهش کردناش کنار کش با

 دم در ؟ ومدیطناز نم چرا

 ترسونده بودتش.  زیهمه چ یاون ب حتما

 کرده بود  دشیتهد دمیشا ای

 .شناختمی خوب اون فرهاد لجن رو م من

 

 . دمیهامو مال  قهیپله و شق یرو  نشستم

 هم کنارم نشست و سرشو با دستاش گرفت.  نادر

 ارباب جان  کنمی چقدر احساس حقارت و احمق بودن م دونهی فقط خدا م-

 ؟! نمیطناز رو بب یرو تونمیم گهید یچطور

 باغ وحش بمونه ! نیاون دختر تو ا زارمی من نم-

 ... رون یب کشمشیم

 

 اومدن فرهاد شدم  رون یمنتظر ، ب نیرو فرستادم خونه و خودم تو ماش نادر
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 مدو ین رون یب اما

زد،   رون یب نگیکه از پارک دمیرو د ینیو خواستم برگردم که ماش شدمی م دیناام داشتم

 . نمیها نتونستم راننده رو بب شهیبودن ش یبخاطر دود

 

دوباره دست و پاشو گم   دنمیشدم و وارد ساختمان شدم، نگهبان با د ادهیپ نیماش از

 کرد

 گفتم :  ضیو با غ زیم یگذاشتم رو دستمو

 خارج شد؟ نگیاز پارک نشیبود االن با ماش یک-

 

 زده بود بهم، آب دهنشو قورت داد  زل

 داد زدم :  زویم یرو دمیکوب محکم

 بود ؟  یجواب منو بده. ک-

  بابایخب داد نزن آقا ا یل ی...خیخ-

  مایکرد ریگ یبدبخت  چه

 اشو گرفتم :  هیقی

 همه ناله کردن  نیا یجواب بده بجا-
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 اش قرار داشت، انداخت و گفت :  هیقی یاشو به دستام که رو دهیترس نگاه

 بودن   یبهرام  یآقا-

 گفتم :  رهنشیاش برداشتم و با صاف کردن پ هیقی یتکون دادمو دستمو از رو  یسر

 اول بگو !  از-

 . زیم یگذاشتم رو  ییدرودم و چندتا تراول پنجا بمیپولمو از داخل ج فیک

 زدو گفت :  یپول چشماش برق  دن ید با

 آقا  دیدست شما درد نکنه ، شرمنده کرد-

 بود در خدمتم.  یا  گهید یامر

 

 بهش زدم و سوار آسانسور شدم.  یپوزخند

  یا  گهید زهیکه بهش داده بودم شده بود، که متوجه چ ییتراول ها فی خر ک یقدر به

 شدینم

 . ستادمیدر ا یجلو

 

 . دیکوبی ام م نهیقرار خودشو به س یضربانش رفته بود باال و ب قلبم

 . نمیبعداز مدت ها دخترکم رو بب خواستمیم
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 بود...  یخوب یلحظه  چه

 

 .ستادمیفشردم و کنار ا یدر و به آروم زنگ

 عروسکم ! کردیدرو باز نم هید پشت در کبراش مشخص نبو چون 

 ! زدیدر خونه رو م ینطور یهم یفرهاد هم تو مست ادمهی میتقه به در زدم، از قد چند

 باز شد  یدر به آروم یال

 که   ندهیخواست درو بب دنمیاما طناز با د  ستادم،یدر ا یجلو و

 حرکت درو باز کردم. هیدرو با  یگذاشتم ال پامو

 

 بود.  نییبود و سرش پا ستادهیا گوشه هیکه با ترس  دمیخونه شدم و طناز رو د وارد

 سمتش قدم برداشتم اما ازم فاصله گرفت  

 انداختنش.  رینداشت گ یکار

 و بهش ندادم.  یحرکت چیه یدستم گرفتمش و اجازه  با

 زانوم خم شدم و بازوهاشو گرفتم  یروز

 طناز؟! یکنیم یو تنگ شده بود، حاال تو از من دورت یمن دلم برا -
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 لب زد :  یگرفته ا  یبا صدا د،ی فرو فرستادن آب دهنش به گوشم رس یصدا

   نجایاز ا  دیلطفا بر-

 طرز برخوردش.  نیشدم از ا یعصب

 بود ...  یعیشدنمم کامال طب یعصب و

 که ببرمت طناز   نجایبرم؟ من اومدم ا نجایاز ا دیچرا ؟ چرا با-

 ؟  یهست  یچ نگران 

 من نگاه کن ... به من نگاه کن طناز. به

 اشو سرشو گرفتم باال و مجبورش کردم بهم نگاه کنه.  رچونهیانداختم ز دست

 بود   یگونه اش رد کبود یرو

 از سر درد گفت  یگونه اش که آخ یناخودآگاه نشست رو  دستم

 کار اون حرومزاده اس؟ -

 طناز، اره؟ حرف بزن کرده  تی نطوریا اون 

 بزن تا ... حرف

 شدو با ترس گفت : رهیچشمام خ تو
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 ه یتروخدا ارباب، اون ... اون آدم خطرناک-

 

 قشنگش تنگ شده بود، محکم تو بغلم حبصش کرده ام.  یصدا  یدلم برا  چقدر

 تکون بخوره.  نچیا هی تونستی نم یکه حت یطور

 .کردمیم نییکمرش باال و پا ینوازش وار رو دستمو

 کنم. کاریباهاش چ  دونمیم-

 . کنمیپول پدرتم مثل سگ جلوش پرت م ارم،یمدت رو سرش در م نیتمام ا انتقام

 .دمیسرشونه اشو بوس یتر بغلش کردم و رو محکم

 طناز  شدمیم ونهیداشتم از نبودنت د-

 عطر تنت تنگ شده بود.  یدلم برا  چقدر

 

 حس کنم. تونسمی کتفم م یاشو روچونه  دن یلرز حس

 سرش کرده.  یکه چرا روسر کردمیم تعجب

 دختر داشت شگفت زده شده بودم.  نیکه ا ییایح از

 رون یب دمشیدادم و از آغوشم کش زیاز سرش ل  شویروسر
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 . ختیر یهر اریاختی دلم ب شیکوتاه و مشک یموها دن ید با

 

 . نییبه پا کردیاشکش بود که شره م یالماس  یبودو قطره ها نییپا سرش

 گفتم :  یخشدار  یرفت توهم، قلبم فشرده شدو با صدا اخمام

 ؟ یسر موهات اورد ییطناز ... موهات؟ چه بال-

 موهاش بردم   یال دستمو

 ؟ یکارو باخودت کرد نیموها طول عمر من بودن، چرا ا نیا-

 

 تونست ی بزنه، اما نم  یحرف شدی باز و بسته م لبش

 ست و خودشو پرت کرد تو بغلم. شک بغضم

 تنگ شده بود   یلیارباب ... من دلم ... دلم براتون ... خ-

 ادیز یلی... خ ادیز یلیخ

 

دخترکم   یوقت شکتیقلبم م  داشت،یهق هق اش کل خونه رو داشت برم یصدا

 . ختیری مظلوم اشک م ینطور یا
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بلندش کردم، دستش دور گردنم حلقه شدو سرشو تو تخته   رپاشویانداختم ز دست

 .دیلرزیکردنش م هیام پنهان کردو تمام بدنش از گر نهیس

 . رون یب ادیاز بغلم ب خواستیکاناپه و اون معذب م یرو  نشستم

 جدا شدن ندادم بهش.  یبا قفل کردن دستام دورش بهش اجازه اما

 

 پوست گردنشو ...  یلبامو گذاشتم رو  دم،یبو کش قیو عم دمیبه گردنش مال موینیب

 . دمشیپوست گردنشو بوس  یلبامو گذاشتم رو

 نبود.  یگفتن داد،یکه از حس کردنش بهم دست م یلذت

 شونه ام.  یام و سرشو گذاشت رو نهیتخته س یگذاشت رو دستشُ

 دلتنگم بود انگار...  اونم

 

شتمش، سرشو گرفتم باال و که تو آغوشم دا قهیو بعداز چنددق دمیسرشو بوس یرو

 دلرباش گفتم :  یبه چمشا رهیدستمو دو طرف صورتش قاب گرفتم و خ

 . میبر نجای امشب از ا  نیبهتره هم-

 تکون دادو گفت :  یباال و با ترس سر دیپر ابروهاش

 تونم ینه .. نه نم-
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 و با بغض ادامه داد :  نییانداخت پا سرشو

   هیآدم روان هی... فرهاد  ترسمی م-

   ادیازش برم یهرکار

 زدم و با نوازش کردن لباش گفتم : یلبخند مچهین

 چون من جلوش واسادم... کنه،ی نم  یغلط چیاون ه-

 ی باش یز ینگران چ  خوادینم

 اره یسر پدرم ب ییبال ترسمی ازش ترس دارم، م یلیاما من خ-

 باشه ؟  شه،ی نم یچیه  دمیبهت قول م-

 طناز ؟ باشه

 تکون داد. دییتا یبه معن یزدو سر یو با لبخند کم جون کرد نگاهم

   شهیمن دلم قرص م دیتا شما هست-

 به روش زدم   یلبخند 

 . دمیگرفتم، پشت جفت دستاشو بوس دستاشو

 

 اشو گرفتم و همونطور که با انگشت  چونه
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 کردم، یشصتم چونه اشو نوازش م 

 لباش قرار دادم.  یلبامو رو  گهیبار د واسه

لذت ممکن رو   تی طعم لباش نها دن یکوتاهش بردم و از چش یموها یال دستمو

 . بردمیم

 

 ام متوجه کم اوردن نفساش شدم. نهیتخته س یگذاشتن دستش رو از

که به   یقیعم کیبا م  دم،یبوسی گردنشو م یجا یگردنشو جا یگود  یبردم تو سرمو

 اومد. رون ی از ته حنجره اش ب ییگردنش زدم صدا

 

  یو برا دمیگوشش رو بوس یاز کارم، الله  دمیزدم و دست نکش یپرلذت لبخند

 نکردم.   یرو شیمراعات حالش پ

 دخترکو.  نیبدن ا یجا یخودمو گرفتن و لمس نکنم جا یبود جلو سخت

 هوس بدونه !  هیمنو به خودش فقط  یعالقه  خواستمینم اما

 

 جمع کن  لتویبرو لباساتو بپوش، وسا-

 ...  میریم
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 ...  یول-

 

 لبش   یگذاشتم رو دستمو

  که گفتم رو انجام بده  یکار ش،یه-

بره که تو لحظه آخر کمرشو  نییپام خواست پا  یتکون دادو از رو یسر  ناراحت

 . دمیبوس  شویکبود یگرفتم و جا

 به خنده کش اومدو به سمت اتاق پا تند کرد. لبش

 ! ارمیسر اون حروم زاده ب دیبا ییچه بال دونستمی م خوب

 رها رو گرفتم. یدرودم و شماره بمیرو از ج یگوش

 بهش اعتماد کنم تونستمیو م دیرسی که به ذهنم م یکس تنها

 :  دیچی چند تا بوق، صداش تو گوشم پ بعداز

 معرفت !   یب  نیراد یبه به آقا-

 مرد ؟  یفقرا کرد ریفق ادیعجب ...  چه

 

 مبل بلند شدم  یتو موهام بردم و از رو یدست
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هستم که به   یتیموقع هیاالن تو   م،یکنینبودنم مفصله بعدا باهم صحبت م یرها ماجرا-

 دارم.  احیکمکت احت

 خان باشه !  نیباشه راد-

 ؟  یها... جونم ؟ چه کمک مونهیم ادمی یول

 درخدمتت هستم...  من

 جا کردم و گفتم : رو تو دستم جابه یگوش

 ؟یبرسون  دمیکه م یخودتو زود به آدرس یتون یم-

 که طناز رو بهت بسپارم.  خوامیمهم دارم، م یلیکار خ هی

 

 خنده اش بلند شد  یمکث کرد بعد صدا یکم

 ؟! هیمگول  ی؟ گوگول  هییهمون دختر روستا-

 گفتم : زدی از خنده توش موج م ییکه رگه ها ییصدا با

 آره همون -

 . رسونمیآدرسو برام تکست کن زود خودمو م س،یرئ یشما بخوا  یچشم هر چ -

 زدم   یمحو لبخند

 واست.  کنمیممنون رها، تکست م-
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 جون.  نیپس فعال راد یاک-

 فعال -

 

 که اتاقا قرار داشت شدم.  ییسر زدن به طناز وارد راهرو یرو قطع کردم و برا  یگوش

 طناز رو با خودم ببرمش عمارت، تونستمی شب نم موقع نیکار بود، ا نیبهتر نیا

 بخوره ! زی دستم ل ریفرهاد از ز دمیترس ی دور بشم م نجایاز ا خواستمیخودم م اگرم

 

 باز بود.  یدرش کم یشدم که ال یاتاق وارد

 یاون ردها دن یکه پشت به من قرار داشت و د ان یعر یطناز، اونم با باالتنه  دن ید با

 خشک شد. رهی دستگ یبندش دستم رو یکمربند رو

 دخور یخونمو م خون 

 !  ودیازم درم یعمرا خون زدن یکارد م رسما

و تو   دیگردن و تخته پشتش، شونه هاش لرز یمهره  یرو دمیرفتم و دستمو کش جلو

 خودش جمع شد.

 

 خم شدمو رد اون زخم هارو بوسه بارون کردم مغموم
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 وا گرانه گفتم : و کنار گوشش نج دمیلختشو بوس یسرشونه 

 ... تقاص تمام کاراشو !نهیبیکاراشو م نیتقاص تمام ا-

 طرف خودم  برگردوندمش

 زدو لباسشو جلوش گرفت.  یبه سرخ  دنمیبود جلوم که صورتش با د معذب

 

 . نییزدم، دستشو گرفتم و اوردمش پا یپلک

 و نگاهش کردم  دمیاشو بوس چونه

 و گفتم :  دمیگلوش رو بوس کیسب

 . تی منه طناز؛ همه چ  یتو برا  یچ یاز من خودتو پنهان نکن، همه -

 

 :قلبم و گفتم  یو دخترونه اشو گذاشتم رو فیظر یدستا

 نجاسیبهت گفتم، تو تاآخر جات ا بارمی-

 ؟ دمیکش  یمدت که دور بودم ازت چه رنج نیا یدونیم

 جهنمه طناز میبدون تو زندگ من

اشکاشو با دستم پاک کردم و صورتشو  د،یچشمش چک یاشک از گوشه  یها  قطره

 غرق بوسه کردم. 
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 . ختیصورتم ر یچشم راستم رو یاز گوشه  یاشک یاما ناخواسته قطره  خواستمینم

 گفت :  یخشدار  یصورتم و با صدا یرو دیکش دستاشو

 مدت ارباب ؟  نیا  یکجا بود-

 لبش گفتم :  یگوشه دن یبوستکون دادمو با  یاومد، سر دیلبم کش یگوشه

 به من نگو ارباب !  -

 . نمیتو راد ی... برا نمیراد من

 . ی صدام بزن یا گهید زیتو خلوتمون چ نیبجز راد خوامینم گهید

 ؟  ید یفهم- اشو نوازش کردمو گفتم :  چونه

 تکون داد.  یسر

 بود...  یبه باالتنه اش انداختم، هنوزم همون شکل نگاهمو

 رو از دستش گرفتم  لباس

  نیتمام ا کنمیالغر شده بود، اما جبران م شهیهم شترازیمدت ب نیتو ا دخترکم

 زجراشو !

 که گفت :  دیکشیعذاب م نکهیمکثم مثل ا از

 پوشم یمن خودم م-

 کرد  دایچشماش سوق پ  یرو نگاهم
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 و چشماش سرخ شده بود.  دن یلرزیم شیآب یها لهیت

 دم یرو بوس زدیم کشیکه قلب کوچ  ییهمونجا قایاش دق نهی س یباال

 لباس رو تنش کردم. و

  

چمدونشو گرفتم تو دستم و با انداختن دستم پشت کمرش از   دمویسرشو بوس یرو

   میرفت رون یاتاق ب

کاراش برام لذت   نیچسبوند به خودم و دستاشو دورم حلقه کرد، چقدر ا خودشو

 بخش بود. 

 کاراش.   نیبا ا شدمیم ونهید

 . میخارج شد ییو کزا یلعنت یاز اون خونه  و

 

 اوردو گفت :   یدستم فشار به

 ...ن یرا... راد  دیکجا بود یگینم-

 صدا بزنه !  ینو به راحتم کی اسم کوچ تونستی چرا هنوز نم نکهیام گرفته بود از ا خنده

 پشت جفت دستاش گفتم : دیو با بوس رون یب  میبرج زد از

 طنازم.  گمی. برات ممفصله ..  یلیخ-
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 سرشو نوازش کردم 

 خودش شی پ  برتتیو م ادیمن م یاز دوستا  یکیاالن -

 . هیراحت باش، دختر خوب و خونگرم باهاش

 زدو گفت :  یپلک

 شما بمونم، فرهاد ...  شیپ خوامیاما من م-

 طناز   یاریاسم اونو به زبونت ب  خوامینم گهید-

 باشه؟

 خب ...  یول-

 راحت شه.  المیبگو باشه تا خ-

 تکون داد.  یسر یناراحت با

 نیماه ها تو ا دمیشا ایفردا  یحت ایو بغلش کردم، اگه تا صبح  دمیاشو بوس گونه

 ازش.   شدمینم ریبازم س شدم،یآغوش حبس م

 

شد و  ادهیپ نیکرد، خودش از ماش ستیپامون ا یرها جلو نیکه ماش دیکشن یطول

 اومد سمتمون.

 زل زل نگاهمون کرد ...  اولش
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خودشو پرت کرد تو بغل طناز و بعدشم بغل  یسیرودربا یباال انداختم و اون ب   ییابرو

 من !

 بود...  ینطوریکرد اخالقش ا شدیم کاریچ

 خونگرم بود...! یادیز

 نگاهم کرد.  یدلخور  یبا تعجب و کم طناز

 شده بود؟  شیاالن حسود یعنی

 آخه ؟ یی... معلومه کجا نیدلم برات تنگ شده بود راد یلیخ-

 . ستیخاموشه و خونه اش ن شیخرم که چند هفته اس گوش ریام اون 

 که کردم گفتم : یمصلحت  یو با تک سرفه  رون یب دمیرو از بغلم کش رها

 ماجرا داره -

 رو پشت تلفن بهت گفتم  یفکر کنم همه چ خب 

 سمت طنازو با خنده گفت :  دیچرخ رها

 از خانوم خانوما مراقبت کنم.  دیبا سیبله رئ-

 و گفت :  دیطناز رو کش لپ

 شرف خانم ؟ یب یچند سالته تو انقدر خوشگل-

 ام گرفته بود  خنده
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 طناز ! یگرد شده یهم از طرز برخورد رها هم از چشما 

 خانومانه گفت :  شهیتر کردو مثل هم لبشو

 سالمه.  ۱۵من -

 زدو گفت :  یمتعجب پشت هم پلک رها

 دی؟... من فکر کردم االن با یگ یم یواقعا ؟... جد-

 سالت باشه ! ۱۰،۱۲

 

ته بودمو به سمت رها رو گرف یکه بازو یگذاشتم پشت کمر طناز و درحال دستمو

 گفتم :  بردمیم نیماش

 !دیدی خونه رس یوقت یحرفا رو بزار  نیرها بهتره ا-

 .گردمیبرم یک ستیمن در تماس باش، معلوم ن با

   سیچشم رئ-

 گفتم :  شهیش یمن با گذاشتن دستم لبه  نییپا دیرو کش شهیش رها

 ...  ایبای! ا سیانقدر به من نگو رئ-

 بهش باشه رها   حواست

 نکن  چشی نکن، سوال پ تشیاذ  رتنیغباال
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 گفت :  دویخند

 هست.  زیجان حواسم به همه چ نیراد یعنی خب رئ ... اِ  یلیخ-

 هستم. توهم مواظب خودت باش. تون یسوگول مراقب

 تکون دادم   یلبخند سر با

 با خنده گفت :  رها

 خانم خوشگله  گهیبپر باال د-

 

 نشده بود  نیرو دور زدم و رفتم طرف طناز که هنوز سوار ماش نیماش

 و با نوازش کردن سرش گفتم : ستادمیا مقابلش

 . شتیپ  گردمینباش، زود برم یزینگران چ-

  دیتروخدا مواظب خودتون باش-

 زدم و گفتم : یچشمک

 هستم ... -

 کردم.  نشیو سوار ماش دمیکوتاه بوس  لبشو

 محو شدن. دمیبه حرکت درودو کم کم از د رو نیکه زد ماش یبا بوق رها
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 هم نذاشتم ...  یپلک رو  یاون لجن سر برسه حت  نکهینشستم و منتظر ا نیماش تو

 نگیوارد پارک نشیصبح بود که باالخره ماش  یدم دما ایچه موقع از شب بود  دونمینم

 شد

 رسوندم ...  نگیشدم و قبل از بسته شدن در خودمو به پارک ادهیپ نیماش از

 که خاموش شد  نشیچراغ ماش

 باز بود  مهیکه تا ن رهنشیپ یقه یدرو بازش کردم و با گرفتن  ستادم،یدر راننده ا کنار

 . رون یب دمشیکش نیماش از

 صورتش  یمشت اول رو خوابوندم رو حرفی و ب  نیکوبوندم به ماش کمرشو

 : دمیشده ام غر  دهیکل یدندون ها نیرفتم و از باشو گ خرخره

 ی که کرد یادیز هی زدم واسه گوه خور نویا-

 تو چشم و طرف چپ صورتش خوابوندم یُبعد مشت

  یب  یبد یگناه کرد یکه به اون دختر ب  ییها یمونده هنوز تقاص اون دست دراز -

 . زیهمه چ

 

 رهاش کردم. ون یح کهیت هیکه مثل  دادیمشت و لگدام جون م ریکم داشت ز کم

 گفت :  دهیبر دهیزد و بر یوسط اون همه درد با صورت جمع شده قهقه ا سرخوشانه
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 تو ... تو کارت بامن تموم ش ... ده باشه دیشا-

 سرفه هاش گفت : نیسرفه پشت سرهم کردو ماب نیچند

 ار..باب جون  میکارا باهم دار یلیاما ... اما ما خ-

 

 طناز مظلوم  یافه یق ینبودم، اما وقت رحمی ب

 بست، یچشمام تقش م  یبدنش بود جلو  یکه رو ییاون رد کتک ها و

 صفتو بکشمش ! ون یح نیداشتم که ا نویو وجرعت ا گرفتی چشمامو م یجلو خون 

 زانوهام خم شده ام.  یتو شکمشو رو دمیلگد کوب با

 نابودش انداختم و گفتم :  تیبه صورت آش و الش و وضع  یزیرآمیتحق نگاه

 احمق  یکن دیمنو تهد یکه بخوا  یستین یدرحد-

 ! ینیشیم اهیکه به خاک س ییبدون تهش اون تو  یبخور یهرگوه

 زدو گفت :  یپوزخند

 ...م یرسیار..باب جون، بهم م میستیما آدما کوه ن-

 

 گفتم :  رهنمیو تکوندن پ ستادمیا
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 که یمرت یبریحوصله امو سر م تیادیز یا زر زدناب یدار  گهید-

 گفتم :  وردمیکه به دستش م یدستش و با فشار یپنجه ها  یگذاشتم رو پامو

 !  زنمتیمثل حاال نم گهید نمتیدوروبر طناز و خانواده اش بب-

 ؟ ید یکثافط ... فهم کشمتیم

 با پام دستشو له کردم :  شترینزد که ب  یحرف

 از درد جمع شد صورتش

 خب  یلیخب ... خ یلی...خیخ یآخ لعنتـــ-

 

 نادر داده بود رو درودم و پرت کردم تو صورتش  یکه بابت بده  یچک بمیداخل ج از

 پولت الشخور   نمیا-

 داشتم  یحس سبک رون،یزدم ب نگیپارک از

 تموم رو انجام داده بودم.  مهین کاره

   سون ی ج یماجرا ندمویم حاال

 ! نمیبب  ختهینبودم که بتونم اوضاع رو بهم ر یآدم من

 . زدی حالمو بهم م ینظم یب
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 بود.  یواسه هر آدم یاریو بدب یسخت

 نبود ! یکار هر مرد انهی یکن  ییدایپ   ییمشکالت رها نیاز ا ایآ نکهیا اما

 رها حرکت کردم.  یخونه  رو روشن کردم و به سمت نیماش

بگذرونم تا زودتر به  شهیرو زودتر از هم یلعنت  یو اتوبانا ابونایخ نیا خواستیم دلم

 طناز برسم، 

 ... خواستیبد کنارش بودن رو م دلم

پنجم  یو طبقه  میپارک کردو باهم سوار آسانسور شد نگیرو تو پارک نیرها جون ماش

 . میشد ادهیپ

 درود و درو باز کرد فشیرو از ک دیکل

 گفت : یپشت کمرمو با مهربون گذاشت  دستشو

 برو تو طناز جان -

 که باخنده گفت :  ارمیگفتم وخواستم کفشمو درب رلبیز ید یببخش

  یکه اونجا گذاشتم استفاده کن ییها ییاز اون دمپا یتون یم-

 رها جون  میخونه که شد وارد

 اپن و گفت :  یشو پرت کرد رو دیکل
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پس راحت    اد،یاصال خوشم نم زایزمیچ ن یمن از تعارف کردن و ا زم،یش عزراحت با-

 باش 

 زدمو گفتم :  یلبخند 

 ممنون، باعث زحمتتون شده ام  یلیخ-

 گفت :  رفتیو به سمت اتاق م وردیکه مانتو و شالشو درم ینطوریهم

 تو !  یهست یدختر، چقدر تعارف یچه زحمت-

 

دهنمو با چشمم تمام خونه   یتمو گذاشتم جلوطرز برخوردش خنده ام گرفته بود دس از

 رو از نظر گذروندم. 

 بود.  یا قهیدختر باسل رهاجون 

 و به روزش، متوجه شد ! کیش لیخونه و ظاهر و استا دمان یاز چ  شدیم نویا

 همسن ارباب باشه ...  دیبا کنمیم فکر

 بود  یجذاب دختر

 .کردیخفه نم شیمثل اون روژا خودشو با آرا الاقل

 داده بود؟  دنشویارباب به اونم خبر رس یعنی

 رهاجون برگشتم سمتش  یصدا با
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 گرسنته ؟ -

 چشمام گرد شد...  دنشید با

 بود ابروهام تا آسمونم بپره باال ! کینزد

 تاپ و شلواک دخترونه و جذب مقابلم قرار گرفته بود.  هیجون با  رها

 گفت :  دویخند

 دختر؟   یکنینگاه م  یبه چ-

 ...  ایدار نایازهم خودتم

 که بهم زد لپام سرخ شد  یخجالت حرف از

 تنش باشن؟ نایا  خواستیجلو ارباب هم م یعنی

 دندون  ریگرفتم ازشو لبمو بردم ز رو

 ؟ انهی یگرسنه هست ینگفت-

 

 سمت آشپزخونه و گفتم :  رفتم

 . ستمی ممنون گرسنه ن-

 طناز  نیبش-
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 اپن نشسته ام  یبلند روبرو   یها یصندل یرو

 باز کردو گفت :  خچالویجون در  رها

 ...  شهیم دایپ یچ نجایا   نمیبزا بب ،ی کنیتعارف م یخب معلومه که دار -

 ستم یمن واقعا گرسنه ن یعنینه ... -

   زیم یهارو گذاشت رو لون یبست و نا خچالویبازوش در  با

 گرسنمه   یل یمن خ یول-

 م یخوری م یزیچ هی باهم

 کردم. یندونستم و تشکر  زیرو جا مخالفت

 :بود گفتم چیکه مشغول درست کردن ساندو ینطوریهم

 ؟  دییخوایکمک م-

 کردو گفت :  نگاهم

 ؟  یقهوه درست کن  یبلد-

 تکون دادم  یسر

 بلدم -

 . خورهیم ادیقهوه ز  نیآخه راد ،یبلد باش دیبا گهیآره د-
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 خت یر یاومدن اسم ارباب، دلم هر با

 خداکنه زود برگرده ... نگرانش بودم. زدیشور م دلم

 شده ؟  یزیچ-

 سمت رها جون  دمیساز رو روشن کردمو چرخ قهوه

 ... نگران اربابم.  زنهیدلم شور م-

 سردادو گفت :  یکوتاه ی خنده

 ادیاز پس خودش برب  یچطور دونهیم نی، رادنگران نباش عروسک خانم-

  ده یاونم رس میهامونم بخور چیساندو نیما ا تا

 زم یعز نیبش ایب

 به خوردن غذا نداشتم.  یل یو من اصال م مینشست زی م پشت

 گاز ازش رو تونستم به زور قورت بدم  هی فقط

 بره.  نیباهاش از ب می بغضم لعنت  نکهیا یبرا  اونم

 خوشحال بودم تی نها  یارباب برگشته بود ب  نکهیا از

لحظه هم    هیازش سربزنه  تونستیکه م ییو اون کارها یاسترس اون فرهاد لعنت اما

 . گذاشتی راحتم نم
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 ینکردم و دوباره پلکامو بهم فشردم و تو جام غلط ییانقدر خسته بودم که اعتنا

 خوردم .

 پوست صورتم شروع شد. یهمون قلقلک رو دوباره

 فرهاد باشه  نکهیس اتر از

 و با ترس برگشتم   دیلرز پشتم

بدن من   یلبش بودو مشغول قلقلک دادن اجزا  یبا ارباب مواجه شدم که لبخند رو اما

 بود !

 فرستادم.  رون ی لبم شکل گرفت و نفسمو آسوده ب یناخودآگاه رو یلبخند  دنشید با

 

 به خودش فشرد شتریزدو منو ب یپرمحبت لبخند

 کردم طنازم ؟ دارتیب-

 د یببخش

 :زدمو گفتم  یپلک

 دیاومد ی... شما ک ست یمهم ن -

انگشتاش گرفت و با نوازش کردن چونه ام گفت   نیچونه امو ب  دیبه صورتم کش یدست

: 
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 .دمیتازه رس-

 پشت دست ارباب  یمتورم و قرمز شده  یاستخون ها دن ید با

مردونه اش   یدستا ینوازش کردن دست متورم شده اش رو  یدستم برا ناخودآگاه

 نشست. 

 شده؟  یدستتون چ-

 پشت دستم گفت : دن ینگاهم کردو با بوس رهیخ

 ست ین  یزیچ-

 به چشمام گفت : رهیتر کردو خ کیمنو به خودش نزد شتریب

 شه ینم میرفع دلتنگ  بوسمت،یهرچقدر م-

 حلت کنم طناز تو خودم  خوادیم دلم

 گفت : ی خشدار  یارباب با صدا دمویخند آروم

 ؟ یخندی چرا م-

 خوردم و گفتم :  یامو به سخت خنده

 ... ینطوریهم-

 گفتم :  یگرفته ا یو با صدا دیلبام پرکش یفرهاد خنده از رو یادآوری با

 اون ... اون -
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 هاش صاف کردم.اگه منظورت فرهاده که کارم باهاش تموم شد، پول پدرتم با-

 نوازش کردو گفت :  لبامو

 . ینگران باش یز یواسه چ ستیالزم ن گهید-

   یفکر کن یز یچ هیبه  دیبا االن 

 زد یچشماش نگاه کردم، انگار چشماش برق به

 که بهم زد گفت :  یزدو با چشمک یجذاب لبخند

 ...  یکن یکاری دیاالن با-

 زد و جفت دستامو گرفت باال   مهی تنم خ یرو دینکش هیطاق بازم کرد به ثان هوی

 با خنده گفت :  و

 !  یمنو رفع کن یدلتنگ -

 

 ارباب بود گمونم...  دن ید ادی، از ذوق ز گرفتیچم شده بود همش خنده ام م دونمینم

 لبام گفت :  یزبونش رو دن یاورد جلوتر و با کش سرشو

 . رهیجلومو بگ تونهی نم یهم درسته قورتت بدم کس نجایاگه هم-

 با لبام شد یبسته شدو مشغول باز یلبام، پلک چشماش به آروم  یگذاشت رو  لباشو
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 بردیموهام م یو دستاشو ال  دادیلباش حرکت م  نیب لبامو

 یاندازه ام واسه ارباب بود از گوشه  یب  یکه منشاء اش دلتنگ  یاشک  یقطره   ناخواسته

 شد  ریچشمم سراز

 جز به جزء اش.  ذهنم نقش بست...همش ... یرها جون تو یحرفا

 نبودم  یطناز قبل گهیلحظه د اون 

 دختر دلتنگ و عاشق شده بودم.  هی

 پشت گردن ارباب حلقه شد و منم خواستم طعم لباشو بچشم.  دستم

 که شروع به حرکت کرد ارباب متعجب پلکاشو باز کرد لبام

 من بودم که از خجالت چشمامو بستم.  ینسر یا اما

 از قبل شد  شتریبوشه هاش ب شدت

 شکمم   ینشست رو دستش

 ....  کردینوازش م و

 . دیدندوناش برد و کش نی ب  نموییکه کم اوردم ازم جدا شد و لب پا نفس

 جمع شد یاز دردش کم صورتم

 کوتاه زدن به لبم.  یسرهم شروع کرد بوسه ها پشت

 بهش زد یقیعم کی نم و مگرد یبرد تو گود سرشو
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 طناز ...  شمیم ونهیدارم د-

 شهیاز قبل م  شتریب  میدلتنگ کنمیلمست م یهرچ

 ؟ ییانقدر خواستن چرا

 د یام رس نهیتا به تخته س دن یگلوم شروع کرد به بوس کیسب از

 گفت :  یخشدار  یصدا با

 بجز من دست به تنت زده باشه.  یکس نمیبب تونمینم-

 ک...  یعوض اون 

 نکرده  یکار چینه ... اون ه-

 باز کردو گفت :  رهنمویاول پ یدکمه

 ی لحظه هم ازم دور باش کی خوامینم-

 باز کرد  رهنمویدوم پ یدکمه

   یمن یتو فقط برا -

 هم باز کرد  رهنمویسوم پ یدکمه

 شه یتا ابد ... تا هم-
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 قورت داد  یام آب دهنشو به سخت  نهیخط س دن یکنار زد با د رهنمویپ یها لبه 

 امو  نهی س یرو دیکش دستشو

قرار نگاهم   یفرستاد، انگار متوجه ضربان قلب باالم شد که  ب رون یسخت ب  نفسشو

 کرد

 کنم  تتیاذ خوامینم-

 از ارباب گرفتم و ...  چشم

 با شرم گفتم :

 میکنینم یما کار درست-

 شد تو چشمام وگفت :   قیدق

 ؟  هیمشکلت چ -

  دهیحس گناه بهت دست م یمن نشد  یچون فعال برا  نکنه،

 طنازو؟ ها

 زدم و با سکوتم جواب سوال ارباب رو دادم یپلک

 سرم.  ریو دستشو گذاشت ز دیو کنارم دراز کش دیخند کوتاه

 بودم  یو من غرق خوش  کردینوازش م موهامو

 انجامشون بدم دیه باکار ها دارم ک یلیمدت خ نیا-
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 رو درست کنم.  زایچ یلیخ دیبا

 رو خوب بدون عروسک من ...  یز یچ هی یول

 گونه ام  یرو دینوازش وار کش دستشو

 ی خودم یتو اول و آخرش برا -

 . نیارباب راد یبرا 

 و گفت :  دیلبش به خنده کش اومد و کنار لبمو بوس ی گوشه

 جوجه  یبخواب ... خوب بخواب-

 گفتم  رلبیز یریزده امو شب بخ یلبخند 

 و منو مجبور کردم تو همون آغوش گرم و مردونه اش بخوابم ....  دیسرم رو بوس یرو

 

 نیراد#

 خسته بود.  یلیخسته و نازشو باز نگه دارم، خ یچشما ومدینم دلم

 ، یروز یبهش  دمیقول م یرو پشت سر گذاشته بود ول  یداشت، روزگار سخت حقم

 هاشو از دوشش بردارم.  یخستگ نیا تمام

 خوابه.  یچشم بردارم از صورت معصومش وقت تونستمینم
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 نفساش منظم شد و به خواب رفت.  دینکش قهیخسته بود که به دق انقدر

 شکمش. یلباسش رد کرده امو گذاشتم رو  ریاز ز دستمو

 طناز داشته باشه ! یبه خوب یمن مادر یبود بچه  نیریش چقدر

  نیب یهر فاصله ا  ،یکن یهرکار یرقم زد ول یمن اتفاقات متفاوت یبرا یلیخ ایدن نیا

 دختر بندازه  نیمن و ا

 .کشمیمن کنار نم بازم

 امشبش  یامشبش، همراه  ی بوسه

 هاش لبخنداش   خنده

 بود ...  ایدن  نیتو ا زیچ نیو همه برام لذت بخش تر همه

 . سمی میو وا سادمیعشق وا نیا یآخر پا تا

 دم یکشیشکم گرمش م یرو نوازش وار دستمو

 جسم پاک.  نینوازش ا دادیبهم م یخوب حس

ذهنم بود به   یکه تو یبا وجود فکر و مشغله ا  یداشتم که به راحت  یآرامش کنارش

 خواب رفتم. 

 شدم. داریرها از خواب ب غیج غیج یبا صدا صبح
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 نگاه  نارویتروخدا ا بابای... ا گهید دیپاش-

 پاشو   نیراد

 ... گهیطناز پاشو د طناز

 

 صورت و گفت :  یپرت کرد رو متکارو

 در بره  خوادیمحکم گرفتتش انگار م یجور ی-

 ی کن بچه رو خفه کرد  ولش

از خواب بود  یکه ناش یخشدار یدر کرده امو با صدا مویباز کرده امو خستگ پلکامو

 گفتم :

   شدهیچ-

 زدو گفت:  یبلند پوزخند

 شده؟  یچ گهیآقا رو م-

 نشده ساعت از ده هم گذشته  یزیچ

 زدم : میشونیبه پ یضربه ا  یزدمو به آروم یپلک متعجب

 ....  یشد لعنت رمیشد د رمید یوا -

 بلند شم که ...  خواستم
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 دستمه یسر طناز رو دمیخواستم بلند شم که د

 بودو  دهیدستم خواب یهمونطور رو هنوز

 خودش جمع شده بود.  تو

 کردم. دارشیلبم نشست موهاشو نوازش کرده امو آروم ب یگوشه  یلبخند 

 پلکاشو باز کرد یخورد ال یجاش غلط تو

 . کردیاول به من انداخت و بعد به رها که با خنده داشت نگاهش م نگاهشو

 و گفت : دیکوتاهش کش یبه موها یتو جاش نشست دست هوی

 ام  دهیخواب یلیانگار خ دیس...سالم ... ببخش-

 سر دادمو گفتم :  ینه امردو ی خنده

 م یدیخواب یلیسالم دلبر، نه جفتمون خ-

 زدو گفت : یچشمک رها

 د یحال یکه انقدر ب دیکردیم کاریچ شبی د ستی معلوم ن-

 با خجالت گفت :   ردندونشویلبشو برد ز طناز

  یچ ینه بخدا ... ه-

 گفت : دویخند رها
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 صبحانه حاضر کردم دیکردم دختر، پاش ی شوخ-

 انداختم دور گردن طناز و انداختمش تو بغلم و روبه رها گفتم :  دست

 ماهم  میایم-

 دختر مجرد هستا نجایباشه ا ادتون یباشه، فقط -

 :با خنده تکون دادمو گفتم  یسر

 رها  زیبرو کم مزه بر-

 .رون ی روهوا واسمون فرستاد و از اتاق رفت ب یبوس

 دمیام بودو بوس  نهیس یطناز رو که رو قفسه سرِ

 ؟  شبید ید یخوب خواب-

 نگاهم نکرد   یگرفت باال ول سرشو

 دم یخوب خواب یلیبله، خ-

 شد  رهیمکث سرشو باالتر گرفت و به چشمام خ با

 عمارت ؟  میگردیبرم یک-

 و ...  مارستانهیپدر و مادرت تهرانن، پدر ب-

 لب زد :  دهیترس
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 شدهی...ستانه ؟ چماریخان ؟ خان ب-

 و گفتم :  دمیاشو بوس گونه

 ی نگران باش خوادیخطر رفع شده ... نم-

 گفتم :  یبار طنتیشده، با لحن ش دهیکش شیعوض کردن بحث پ واسه

 رمیبرم دوش بگ خوامیم اریحاال لباس منو درب-

 : آب دهنشو پرصدا قورت دادو گفت  متعجب

 د؟ یتونیمگه خودتون نم-

 م  باال انداخت  ییابرو

 نوچ -

 زد یچشماش اطراف رو چرخ  با

 ام  نهیس یگرفتم و گذاشتم رو دستاشو

 گه ید اریدرب-

 شد  رهنمیپ یتکون دادو با دستاش مشغول باز کردن دکمه ها یسر

 . دادیکارشو انجام م یصورتش بودم و اون به آروم محو

 دیهامو که باز کرد عقب کش دکمه
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 گه ید اریلباسمم درب-

اش شد   جهیبهم انداخت و من تو دلم از خنده ضعف رفتم و نت  یحرص یاون نگاه ها از

 لبم  یگوشه  کیلبخند کوچ هیفقط 

 به جلو خم شد. یدرودنش کم یبرا  رهنموی پ یگذاشت لبه  دستاشو

 لباش  یرو از دست ندادم و لبامو گذاشتم رو  فرصت

  دمیاورد عقب کش  یفشارنفس که کم اورد به دستم  گرفتمیوقفه از لباش کام م یب

 : لباشو گفتم   یرو دمیزبونمو کش

 ی چرا انقدر خوش مزه ا یکاش بگ-

لپش نگاه کرده    یگرفتم و با خنده به رد دندونام رو یاش قرمز شد. از لپش گاز گونه

 ام

 رفت تو همو گفت :  اخماش

 دردم اومد -

 تخت بلند شدم  ی از رو  رپاشویو دست انداختم ز دمیبوس لپشو

 دستشو دور گردنم حلقه کرد   دهیترس

  نیزم دیمنو بزار شهیم-

 نه جات خوبه ... -
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 حموم رو با پام باز کرده ام و اون اعتراض گونه گفت :  در

 ؟ نجایا میچرا اومد-

 و گفتم : نیزم گذاشتمش

 طناز یپرس یسوال م یلیخ-

 خوب من ... -

 لبشو گفتم :  یاشاره امو گذاشتم رو  انگشت

 رم یدوش بگ دیبا-

   نجایا  دیپس چرا منو اورد-

   ینه اورد دیاوال اورد-

 یتو منو حمام کن نجایاوردمت ا دوما

 زدو گفت :  یبلندش پشت سرم هم پلک یدرشتش و ابروها یبا همون چشما متعجب

 دیشما امروز تنبل شد-

 دیخند زیر زیو ر نییانداخت پا سرشو

 ابرومو دادم باال و گفتم :  هیتا هی

 که من تنبل شدم ؟-
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 بردم سمت سگگ کمربندمو طناز نگاهش بهم خورد و خنده اشو خورد  دستمو

 قدم رفت عقب   هی دهیدرودمو اون ترس کمربندمو

 نم یجلو بب ایب-

 ارباب من ... من  -

 گفتم :  یعصب

 جلو  ایب-

 بازوشو گفتم :  یقدم برداشت، دستمو گذاشتم رو سمتم

 بهت گفتم به من نگو ارباب  -

 ام ؟  نگفته

 طرف لبش بردم  گوشمو

 دم؟ یها؟ نشن-

 د یچر...چرا گفت-

 ؟ یکن یخب پس چرا باز تکرارش م-

 د یببخش-

 شم یم یعصب یلیارباب اونوقت خ ی بهم بگ  مییتنها یوقت گهیدفعه د هیطناز -
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 لباش  نگاهشو ازم گرفت  دن یاز پام دروردم و اون با گز شلوارمو

 م یوان رو پر کن ایخوب ب-

 جاش تکون نخورد  از

 ...  گهید ایدِ ب-

 دادم  هیوان تک یوان رفتم و کمرمو به لبه  یکه تموم شد تو کارمون 

 سمت طنازو گفتم : روکردم

 پشتم ... -

 امو گفتم :   دهیکش ینگاهم کرد پوف متعجب

 ماساژ بده  ایب-

 دختر رو دوست داشتم.  نیکردن با ا یچرا انقدر باز دونمینم

 پوست بدنم  یگرمش رو یو من از برخورد دستا ستادی ا پشتم

 لذت چشمامو بستم.  از

 خوبه، ماساژ بده طناز. -

 شروع کرد ماساژ دادن.  کشیو کوچ  فیظر یکه گفتم رو انجام داد و با دستا یکار

 دستش درد گرفت. کردم  حس
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 . ره یشده بودم، فراموش کردم ممکنه دستش درد بگ انقدر تو حس خوبش غرق   یلعنت

 

 و گفتم :  دمیکنار وان جفت دستاشو بوس دمشیگرفتم و کش دستاشو

 دستات درد گرفت ؟ -

 . رن یرفت ممکنه دستات درد بگ ادمیغرق بودم  یانقدر تو خوش  نم،ی نازن دیببخش

 بش نشست  ل یگوشه  یکیکوچ لبخند

 نه من خوبم. -

 باال و دستامو دو طرف صورتش قاب گرفتم دمیخودمو کش یکم

 ش یشونیچسبوند به پ شویشونیپ

 . شدمی م ونهیبهم د زدیزُل م شیدرشت و آب یبا اون چشما یوقت

 عروسک  خوامتی از خودم م شتری ب یحت-

 ! شیخوش طعم و لعنت یاون لبا دن یلباشو شروع کردم بوس  یگذاشتم رو لبامو

 که کم اورد ازش جدا شدم.  نفس

 و با خنده گفتم :  دمیبه صورتش کش یدست

  یر یگیتو دوش نم-
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 درشت شد چشماش

 نه ... نه -

 زدم  شینیب یرو دمویخند بلند

 حوله واسه من آماده کنه هیخب، پس برو به رها بگو  یلیخ-

 چشم  -

 سمت در که گفتم :  رفتیم داشت

 کجا ؟-

 ول... برم ح-

 ، کارت مونده هنوز دلبر.  نجای ا ایب خوادینم-

 گفت :  دویکش یپوف 

 ؟ یچه کار-

 دختر   یسرمو نشست-

 ... ی آخه من چرا با-

 در کنترلش داشتم که خنده امو آشکار نکنه گفتم : یکه سع یلحن با

 حرف نباشه  نم،ی بدو بب-
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و از   دمیچ یطناز گرفتم حوله رو دور خودم پ یکه همراه حرص خوردنا یدوش بعداز

  رون یحمام زدم ب

 

 تخت نشسته بودو اخماش توهم بود  یرو طناز

 گفتم :  کردمیکه موهامو خشک م یدرحال

 پس ؟  یچرا نشت-

 بشورمشون  خوامیشده، م سیتمام لباسام خ-

 خنده و گفتم :  ریبلند زده ام ز یمکث بعداز

 یی لباسشو نیماش نداختیرها م یداد یطناز، م الیخ یب-

 توهم گفت :  یتخت بلند شد با همون اخما یرو از

 روم نشد -

 درومد  غشیکه ج ختمیقدم برداشتم و با دستم موهاشو بهم ر سمتش

 عه موهاممممممم -

 ی شی م یخوردن یلیخ یش یغر غرو م-

 ازم گرفت و حرکت کرد سمت حموم  رو

 گرفتم :  بازوشو
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 کجا ؟-

 لباسا ... -

 بنداز تو رخت چرکا -

 اما -

 شده خوب ؟  رمیطناز د نیبب-

 تکون داد  یسر دویکش یپوف 

 سمت در اتاق که گفتم : رفت

 باز کجا ؟-

 و گفت:  دیکوب نیزم پاشو

 د یلباساتونو عوض کن رون ی برم ب-

 شه ینفرم نه دونفر جونم گرفته م هیبدم من  ادیتا من به تو -

 مو گفتم : حوله سرمو خشک کرده ا با

 پوشمیندارم، لباسامو م یمن مشکل یباش نجایا-

   رلبیز

 که نثارم کرد دمیشن ییپرو
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 . رون یکه پشتش به من بود از اتاق زد ب یتکون دادمو طناز همونطور یخنده سر با

 .رون یلباسام و حاضر شدنم از اتاق زدم ب دن یپوش بعداز

 ! شنون یو گل م گنیکه طناز و رها گل م دمیآشپزخونه شدم و د وارد

 کرد. دایکردم که نگاه جفتشون به سمتم سوق پ یمصلحت یسرفه 

 ...  گهیبفرما ناهار د  ن،یبه به آقا راد-

 که طناز برام گرفته بودو از دستش گرفتم و گفتم :  ییکره و مربا یلقمه 

 . مونهیم ادمی ایانداخت  کهیت یلیامروز خ-

 باال انداخت   یا  شونه

 . یستی ن یخوبه که آدم فراموش کار-

 خوردم و گفتم : موییاز چا یکم

 تا شب.  شتیطناز بمونه پ رون،یب رمیمن م-

 اصال تو بگو تا چند سال اگه من اعتراض کردم ...-

 زدمو گفتم :  یلبخند 

 .ی بس که با مرام -

 که ...  رون یاز آشپزخونه بزنم ب   خواستم
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 که رون یم ب خواستم از آشپزخونه بزن

 صدام زد. طناز

 سمتش  برگشتم

 گرفت سمتمو گفت :  یالقمه 

 .دی نخورد  یزیصبحانه که چ د،یتو راه بخور نویا-

 زد.  یرها نگاه کرده ام که لبخند به

 سرش کاشتم.  یرو یتو بغلم و بوس دمیرو ازش گرفتم و سرشو کش لقمه

 خدافظ -

 . وردمین مویافتاد گوش ادمیکه  رون یدر رفتم و خواستم از خونه بزنم ب دم

 رو صدا زدم خودشو بهم رسوند  طناز

 ... یتو اتاق جا مونده ب میگوش-

 براتون. ارمیاالن م-

 خودم و گرفتم که تو بغلم لهش نکنم.  یجلو یلیزدم و خ یلبخند 

 رو برام اورد و به دستم داد.  یگوش

 م زانوم خم شده ا یرو
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 برات بخرم  یخوا ی نم رون یاز ب  یزیچ-

 پا و اون پا کرد نیا یکم

 :  دمیاشو مال شونه

 بگو به من  -

 . خواستمیچندتا دفتر و خودکار م هیراستش -

 بخرم  نتونستم

 لبم کش اومدو گفتم :  یگوشه

 !  زیشد چ نمیآخه ا-

 گه یخبر د هی یبرات، راست خرمیم

 تکون داد  یسر

 نجا ی ا ادیب فرسمیمامانتو م-

 دندون برد ریز  نشوییلب پا یزد و از خوشحال یبرق چشماش

 . رون یاز خونه زدم ب یو بعداز خداحافظ  دمیبه موهاش کش یدست

  شویلعنت یاون گوش مایاما باالخره ن یو قادر مایدفعه زنگ زدم به ن نیراه چند تو

 جواب داد ! 
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 ...  یرگبار یصداش زدم رو دن یبعداز شن بالفاصله

 الو -

 ؟ دییکجا  یرُ الو، معلوم هست تو و اون قادرزهر ما-

 . ستیدر دسترس ن تون یلعنت  یگوشا نیا چرا

  ماین نیبب

 مرد  ستی ارزن مغز تو کلت ن هی قدِ

 حرفمو بزنم  یاگه آروم شد-

 شنوم یم-

 م ی( سخت مشغول بودی)قادر اسیمن و ال-

با   شبید نی و هم میرو بزن سون یرد ج میکردن تونست نییباال و پا یبعداز کل باالخره

کله گنده ها گرفته بود،   نیکه با چندتا از ا یتو باغش و سر جلسه ا میختیمامورا ر

 .م یانداخت  رشیگ

 

 بود ؟!  یحس اون موقع ام چ دونمینم

 ...! یروزیعذاب وجدان، حس پ حس

 فتادیاتفاق م دیبود که با یکار اما
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 .فتادیو زود اتفاق م رید

 رو تو دستم جابه جا کردم یگوش

 ؟  شهیم یخب، حاال چ یلیخ-

 گفت :  دویخند

 . رسهیم شی گوه خور ی! به سزا گهید شهیم یمعلومه چ -

 ؟  ی؟ رفت  نیراد-

 نه ... هستم  -

 و گفتم:  دمیکش یقیعم نفس

 ی ، هم تو هم قادر قی رف ید یزحمت کش یلیخ-

 بتونم جبران کنم  دوارمیام

 حرفشم نزن، جبران شده اس ... -

 به رها هم زنگ بزن، نگرانته -

 زنگم یباشه م-

 کال داشتم ازش.  سی رو که روشن کردم هزارتا تکست و م میگوش

 ؟ چه خبر از دلبر خانم ؟  یخوب ،یچطور تو
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 موهام بردم  یال یدست

 خوبم،  -

 خوبه، سپردمش دست رها  اونم

 پسر.  یکرد یخوب کار-

 صدات.  ادیآخه خسته بنظر م ،یخوب  یمطمئن خودت

 . شهیمنم رفع م هیپدرم، اگه حالش کامال خوب بشه خستگ ریدرگ-

 مگه؟  شدهیحالش ؟ چ-

 بهم برسم   شتریب دیخب با یسکته رو رد کرده، فعال خطر رفع شده ول -

 گفت مکث کرد و یکم

 اوه متاسفم. -

  یپسر، ماهم برا آقا بزرگ. توهم حتما هواشو داشته باش دن ید امیحتما م ران یا برسم

 م یپس فردا پرواز دار

 نباش م یزیبه کاردونش نگران چ میرو سپرد یچ همه

 

 رفتم باال ...  ما،یاتمام تماسم با ن بعداز

 م یکن صشیپدر گذروندم قرار بود بعدازظهر ترخ  شیرو پ قهیدق چند
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 کرده بود ! ریدرگ یلیفکرمو خ پدر

 طناز  شیروهم فرستادم پ نینسر

 کردم  یرسوندن زنش راه یرو هم برا نادر

 رون یکردن پدر از اتاقش زدم ب صیترخ یبرا 

 دخترونه  اسممو صدا زد  یراهرو بودم که صدا  تو

 عقب و  برگشتم

 روژا مواجه شدم.  با

 

  یکه تو شک بودم چطور داشتیقدم از قدم برم  یپاشنه بلند طور یاون کفشا با

 تعادلشو حفظ کرده !.. 

 خودشو انداخت تو بغلم  یسیرودربا یبهم و ب دیرس

 ، نه !؟  گهیتموم شده بود د غهیص زمان 

 رون ی ب دمشیبغلم کش از

 گفت :  یاش جمع شده و با دلخور  چهره

 من و تو ...  ی؟ ناسالمت ییمعلومه کجا نیراد-

 گرفتم باال و گفتم :  دستمو
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 ار یخط ن هیمن و خودتو تو -

 بود تموم شده روژا.  نمون یب یهرچ

 : دمیبه موهام کش یدست کالفه

 . ستین  یاالن وقت مناسب م،یکنی موضوع صحبت م نیبعدا راجب ا-

 اما را ... -

 وقته که تموم شده  یلیهم خ غهیباشه زمان ص ادتی دیبا  کنمیفکر م -

 

 شد تو چشمام رهیخ ناباورانه

هاشون   یبه دلواپس یبا تشکر کوتاه دن یبزنه که خانواده اش سر رس  یحرف خواست

 .مارستان یب یو حال واحواالشون رفتم سراغ کارها

 دور بازوم حلقه شد. یبودم که دست هیامضاء کردن و تسو  مشغول

 کرد یمنو کالفه م نیشدنم شده بود و ا تی گوشم باعث اذ ریروژا ز ینجواگرانه  یصدا 

 ازم سر بزنه  ندیهرچند ناخوشا یهر واکنش که ممکن بود یطور

 ازت ارباب کشمی من دست نم یول-

 اما با دلم تعارف ندارم  م،ییدختر پرو یبگ دیشا

 عمر تو دلم بمونه.  هیندارم حسرتت  دوست
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 از حرفاش ؟   گرفتمینم یحس چرا

 دختر رو دوست نداشتم  نیواقعا ا من

 دادنشم نداشتم.  یباز قصد

 بتونم طناز رو فراموش کنم  دیمدت باهاش باشم، شا هیگرفتم  میتصم

 . امیبتونم با نبودش کنار ب دیشا

 نتونستم   اما

 ...  نتونستم

 افکار خودم بودم که ...  تو

 تو افکار خودم بودم که  

 . کردیرو هم نم یزیچ چیه  تیدستش دور کمرم حلقه شد، جالب بود رعا

 وار یبه د دیبرداشتم که چسب فاصله گرفتم و انقدر به سمتش قدم ازش

 صورتش بردم و گفتم :  کینزد صورتمو

 بمونه تا آخر. یهست، باق مون یکه ب  یاحترام نیبزار هم-

 باال انداخت  یینگاهم کردو ابرو رهیخ

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

710 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 منه.  یاما اسم تو رو -

 بگم؟  یبه خانواده ام چ من

   شیهمه زرنگ نیزدم به ا یپوزخند

 دیشما گنده اش کرد گره،یشکل م یمعمول غهیص هیما فقط  نیگذاشتم که ب ون یدرم-

 ؟ دینکرد

 

 گفتم :  ضیکرده امو با غ یاخم

 جواب منو بده -

 بازوم  یدهنشو قورت داد و دستشو گذاشت رو آب

 روژا دورش حلقه شده بود نگاه انداختم  یبازوم که دستا به

 من دوست دارم ... باور کن دوست دارم نیراد-

 ادیتو ... چرا تو از من انقدر بدت م چرا

 فاصله گرفتم پشت کردم بهشو گفتم :  ازش

 روژا  یتنفر ندارم، بهتره عاقل باش یمن از کس-

 ی عاقالنه عمل کن و

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

711 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 . ستی ما ن نیب یزیچ گهید

 از طرفش باشم، به سمت اتاق پدر به راه افتادم.  یمنتظر جواب نکهیا بدون 

 بردم  نیکه گرفتم پدر رو تا دم ماش یلچریو الزم رو انجام دادم و با یکارها

 .نیداخل ماش نهیکردم که بش کمکش

 و خانواده اش عزم رفتن نداشتم موریخان ت انگار

 . ومدن یپشت به پشت ما م که

 رو که بستم رو کردم سمت خان و گفتم:  نیماش در

 ممنون بابت اومدنتون -

 خان. یفتیبه زحمت ب   خوادینم نیاز ا  شتریب گهید

 شونه امو گفت :  یزد رو خان 

 برادرمه.  نی محتشمم ع ست،ین یزحمت-

 .ییچون من قراره پدرو ببرم جا د،یبهتره شما برگرد-

 

 شه یحرف من دوتا نم دونستینکرد، چون م یمخالفت

 حرکت کرد، اما روژا قصد رفتن نداشت  نشیکه کرد به سمت ماش یخداحافظ بعداز
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 اره صدام زدشم که دوب نیسوار ماش خواستم

 . شتون یپ امیعمارت م دیهروقت برگرد-

 ارباب ...  یست ین یزیچ کم

 زدو رفت.  حرفشو

 . رفتی مخم راه م  یرو ینطوریا  یکس  یوقت شدمی شدم، کالفه م نیماش سوار

 رو به حرکت دروردم نیماش

 خوب پدر حالت بهتره ؟ -

 زد و با تکون دادن سرش گفت :  یکم جون  لبخند

 بهترم بهترم پسرم -

 .یاز خودت دور کن تویذهن  یمشغله ها گهید یقول بد دیبا -

 شما استرس و ...  یبرا 

 پسر، دکتر آگاهم کرد  دونمیم-

   دیهست ان یخوبه پس درجر-

 رفت ؟  یرو فرستاد موریخان ت شد؟یروژا چ-

 با خودمون  میارینادر رو زن و بچه اشو ب دیآره، چون با-

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

713 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 که...  یدونیم

 نم یراد یهست  هیبق هیکه انقدر مشکل گشا ین یبب ریخ ،ی کنیم یکار خوب-

 زدمو با فشردن دست پدر گفتم :  یلبخند 

 گرفتم.  ادیاز خودتون -

 

رو دم در پارک کرده ام و چون از قبل به نادر اطالع   نیماش میدیرها که رس یخونه  به

 بود.  ستادهیدم در ا نییپا ادیداده بودم ب

 تشکر از رها رفتم باال یشدن و من برا نیماش سوار

 که در و باز کرد  دینکش یدر رو فشردم و طول زنگ

 گفت :  دنمید با

 تو؟ چرا لباست ...  یچطور-

   نارویولش کن ا-

 م : گرفتم و گفت دستشو

 . زی اومدم ازت تشکر کنم، ممنون بابت همه چ-

 زدو گفت :  یلبخند 

 . نیها باهم رفتار نکن راد بهیمثل غر الیخ یب-
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 آغوشم  یتو اومد

 . هیرها چطور آدم دونستمیمن م  یول دیلرزینوازش کردنش م یبرا  دستم

 رون ی ب دمشینوازش کرده امو از بغلم کش  پشتشو

 بهت زنگ زد ؟ ماین-

 باهاش پشت تلفن دعوا کرده ام  یکل شعورهیب یلیآره خ-

 گفتم : دمویخند

 . دیجفتتون خل-

   نهییبرم، پدر پا گهیمن د خب

 خب واسا من برم حاضرشم .... -

 عمارت برمتیدنبالت م امیم روزی رهید یلیخ گهیاالن د-

 گفت :  دویخند

 خب، بسالمت  یلیخ-

 

 ازش جدا بشم گفت ...   نکهیاز ا قبل

 ازش جدا بشم گفت :   نکهیقبل از ا
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 طناز جا مونده  یواسا واسا ... کوله  یآها راست-

 . ستادمیتکون دادمو منتظر ا یسر

 

 :رو گرفت سمتمو گفت  کوله

   ایب-

 انداختم و گفتم :  یدستش نگاه یتو یها لون ینا به

 ؟  هیچ نایا-

 ناهار ! میگفتیبهش م شیتا دو ساعت پ-

 شما عصرونه اس.  یبرا  االن 

 

 تکون دادمو گفتم :  یخنده سر با

 رها  گنیبه تو م یزن زندگ-

 

 گفتم :  طنتیبا ش نی هم یبه هم آگاه بودم برا  مایرها و ن یعالقه  از

 ! دونهیخدا م  ره،یتو رو بگ ادیب شهیخر م ماین نیا یک-
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 :نازک کردو گفت  یچشم پشت

 گرمه.  یا گهید هییفعال که سرش جا-

 

 شده امو گفتم :  کیقدم بهش نزد هی

 دوست رها ...  ماین-

 با تکون دادن سرش گفت :  دویکش یقیعم نفس

 .  دونمیم-

 

از رها سوار آسانسور شدم و از رها خواستم بره داخل   یگرفتن کوله وخداحافظ بعداز

 خونه. 

 خراب شده بود  نکهیمثل ا کردی حرکت نم زدمیآسانسور رو م هرچقدر

 شدم با پله ها برم  مجبور

 تو راه پله   اما

 

 باال.  ادیکه داره به زحمت م دمیرو د طناز

 زد یشده بود و نفس نفس م خسته
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 دوشم گفت :  یکوله اش رو دن یبهش رسوندم ، سرشو گرفت باال و با د خودمو

 کوله ام ... جا ... مونده بود  -

 :امو گفتم  دیخند

 جوجه ؟  یپرت شد  تاحاال حواس یاز ک-

 دیکش یقیاشو نفس عم نهیس یقفسه  یگذاشت رو  دستشو

 ؟ یخسته شد -

 پله ... بود  یلیخ-

 زانوش بلندش کردم ریشده امو با انداختن دستم ز کینزد بهش

 

 :دستشو دور گردنم حلقه کردو گفت  دهیترس

 نه ...  یوا -

 

 بسته بود، خنده ام گرفته بود از ترسش  چشماشو

 ؟  یترس یم هیچ-

 ی لیآ... آره خ-
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 گرفتمو با خنده گفتم : یگاز کشویکوچ ینیب نوک

 ی بترس  یز یاز چ دیمن هستم، نبا یتا وقت-

 

 به روم زد  ییباز کردو لبخند دلربا پلکاشو

 و دمیکوتاه بوس  لبشو

 نتونستم کنار بکشم  اما

 شروع کردم به کام گرفتن از لباش نیهم یبرا 

 که شدم ازش  ریس

 دم یامو زبونمو دور لبم کش دهیعقب کش سرمو

 

 خوش مزه اس  یلیخ-

 اونم لبشو تر کرد.  دویخند زیر

  ایشد طون یش-

 تو راه پله بخورمت  نجایچون ممکنه هم یکن طون ینکن منو ش  یسع یول
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 نوازش کردو   یدستش سرمو کم با

 ازم گرفت.  چشم

 پدر و اون حالش یادآوری با

بزارمش  نکهیا یتوجه به اصرار هاش برا  یرو محکم تر تو آغوشم گرفتم و ب طناز

 . نییپا رفتمی پله هارو تند تند م شم،یچون خسته م نیزم

 عمارت. میدیعصر بود که رس

 به آب گرم و حمام پناه بردم.  ادیز یخستگ از

   میگوش یصدا با

 . رون یاز حمام زدم ب عیو سر دمیچیدم پرو دور خو هوله

 چنگ زدم و جواب دادم : زیم یرو از رو یگوش

 الو؟ -

 جان  نیسالم راد-

 گفتم :  یبشاش یو با صدا  یصندل یرو  نشستم

 مرد ؟  یبزرگ، چطور یسالم بر قادر-

 گفت :  دویخند

 . یکه خوشحال باش دوارمیبه دلخواهت انجام شد، ام اتیعمل-
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 رد وبدل شد .  نمون یب  یادیز یها صحبت

 رو که قطع کردم رفتم تو فکر تماس

 و تمام درو دسته اشو گرفتن  سون ی که ج گفتیم یقادر

 از سارا خبر گرفتم،  یوقت اما

 که از کانادا خارج شده.  گفت

شده بود، هرچند که   یدختر نیرشد همچ ینداشت، اون پدر باعث و بان یر یقص  اونم

 .  کردیخود سارا با پدرش کامال فرق م

 

 بودم  دهیبه سرووضعم انداختم هنوز لباس نپوش   یکه به در خورد نگاه یتقه ا با

 بله؟ -

 شام حاضره -

 لبام جون گرفت  یرو  یصداش لبخند پهن با

 سمت در و بازش کردم رفتم

 متعجب گفت :  دنمید با

 د یسرما نخور-

 اتاق  یکمرشو فرستادمش توانداختم پشت  دست
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 بستم و گفتم :  درو

 ؟ درسته؟  یفردا مدرسه دار-

 گفت.  یبله ا ناراحت

 گفتم :  کردمیکه موهامو خشک م یدرحال

 ه؟ یچ زون یآو یلبا  نیا لیخب حاال دل -

 ...  نجامیبرم شهر،  اما االن من ا دیبا-

 د یکش یقیعم نفس

 انه یبرم  تونمیم دونمینم-

 باال فرستادم و گفتم :   ییابرو

 . برمتیخودم م ست،ی ن یمشکل-

  یدرستو ول کن دینبا

 مشهود بود گفت : یکه توش خوشحال ییصدا با

 واقعا؟ اما ... اما-

   گهیاما نداره د-

 طناز.  شهیکه حرف من دوتا نم یدونیم
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 به درست لطمه بزنه   یزیچ چیه خوامینم

 شد رهیتر کردو به گردنم خ لباشو

 ممنون شما واقعا -

 برداشتم سمتش که حرفشو خورد  قدم

 لبشو گفتم :  یزانوم خم شده ام، انگشت اشاره امو گذاشتم رو یرو

 نه ! یشما نه ... انقدر رسم-

 بهت گفتم که تو خلوتمون با من راحت باش من

   تونمیاما من نم-

 برام  سخته

 زده امو گفتم :  یمحو لبخند

   شهیم یعاد یکن نیتمر-

 شه یاز االن شروع م نتمیتمر

 و به سمت کمدم قدم برداشتم  ستادمیا

 ی مهربون یلیتو خ نیراد یبگ  یتونیاالن م-

 کردن بلوزم بودم ادامه دادم:  دایکه مشغول پ ینطوریهم
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 .. اممم

 جبران ببوسمت.  یبرا  خوامیم یبگ یتونیم ای

  دنشیکش نیه یصدا

 بلند من. یشد با خنده  یمساو

 کردن داشت.  یمن حکم دلبر  ینگاه کردنشم برا  ی... حت کردیم یدلبر بیعج

 پشت کرد به من  عیامو از تنم دروردم و طناز سر  هوله

 زشته آدم به بزرگترش پشت کنه -

 د یببخش-

 ..  یدار اما

 قطع کرده امو گفتم :   حرفشو

 جمع نبندش  گهی... د یاها دار -

 برهنه جلوش قرار گرفتم  یپام کرده ام و با باالتنه شلوارمو

 پاهام  یتخت و نشوندمش رو  یرو  نشستم

 دست نادره دمیخر یخواستیکه م مییزایاون چ-

 زدو گفت :  یلبخند 
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 ممنون -

 زدم یزدم پشت گوشش و گردنشو بوس کوتاه موهاشو

 ؟ میکن کاریامروز چ یدوست دار-

 امروز ؟ -

 داد باال و گفت :  لباشو

 درس بخونم  دیاما من که با دونم،ینم-

 گفتم :  شوینینوک ب زدم

 نه یدرستشم هم-

 ی ات فکر کرد ندهیآ یبه رشته  -

 حقوق -

 شم  لیوک خوامیم

 زده امو گفتم :  یلبخند 

 آره  ،ی بش لیخانم وک یخوا ی م یعنی-

 من ! لیوک

 پام گفت : یبا جابه جا کردن خودش رو دویخند
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 سخته  یلیکه خ گنیم-

 گفتم :  کردمیکه موهاشو نوازش م یدرحال نان ی نگاهش کرده ام و با اطم قیعم

   یایدارم،  تو از پسش برم نیقیاما من -

 و ..  دمیاشو بوس گونه

 ام و گفت :   نهیتخته س یسرشو گذاشت رو 

 حرفا بهم زد یلیرها جون خ-

 بردم تو موهاش  دستمو

   ؟یمثال چ-

 با انگشتاش شد یباز  مشغول

 گفت که ... -

 کرد سکوت

 بگو عروسک، به من بگو  -

 ی ببر ادتیممکنه منو از -

 من فراموشش کنم ؟  نکهیاالنش شده بود ا یدغدغه  یعنیحرف نگاهش کردم،  یب

 ... ادیشم اگه اون روز ب سنگ
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 لبم گفتم : یپاهاشو نوازش کردمو با لبخند گوشه  رون 

 طناز یشیاز ذهن و قلب من پاک نم چوقتیتو ه-

 . چوقت یه

 ...  یا  گهید زیهرچ ای ایب شیپ  ییجدا نمون یب ممکنه

 ام فشردم و ادامه دادم :  نهیبه تخته س سرشو

 . یری از قلب من نم چوقتیاما ه-

 

ه ام، دستمو گرفت باال و پشت  مردون یدستا یدخترونه اشو گذاشت رو یدستا

 د یدستمو بوس

 همون طناز گذشته اش! نیبود باور کنم ا سخت

 وقفه بوسه بارون کرده ام  یدستشو ب پشت

 

 .رم یخودمو بگ یبرام سخت شده بود جلو گهید

 شده بودم  رهیخ بهش

  شهیم یدخترو تو خودم هضمش کنم مثال چ نیاگه امشب ا  نکهیرفته بودم تو فکر ا و

 !؟
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 تخت  یخشک شده بود، بازبون لبامو تر کردمو باگرفتن بازوش خوابوندمش رو لبام

 زدم  مهیخ روش

 

 نازش از تعجب گشاد شده بود.   یچشما

 قورت دادو گفت :  یدهنشو به سخت  آب

 چـــ ...  میبهت...ره بر-

 لباش و چشمامو بستم.   یگذاشتم رو لبامو

 تحملم از حدش گذشته بود  گهید

 دم یکشیبدنش م یدستامو رو گرفتمیطعم عسلش کام م یکه از لبا ینطوریهم

 

 که رفت تو موهام  کشیکوچ یدستا

 دمیبه دندون گرفتم و کش نشوییشدت لذت لب پا از

زبون   دمیبو کش قی گردنش، عطر تنشو عم یجدا شدم و سرمو بردم تو گود  ازش

 پوست گردنش.  یرو دمیکش سمویخ

 

 کردم. سیبه گردنش زدم و تمام گردنشو خ یکیم
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 خورد یزدمو که تو جاش غلط  یگوشش رو زبون یالله 

 از هجنره اش خارج شد ینامفهموم  یصدا و

 اش  نهی تخته س یگوشش دستمو گذاشتم رو یالله  دن یزده امو با بوس یمحو لبخند

 شد یم نییعت باال و پااش به سر  نهیقلبش باال رفته بود و تخته س ضربان 

 زده امو گفتم :  یاش بوسه ا  نهیتخته س یرو

 آروم باش دختر ... -

 

 خوردو گفت :  یتکون دمیدادم باال و زبونمو دور نافش کش لباسشو

  ادیقل...قلکم م-

 . رفتیم سهی تکرار کرده ام کم کم داشت از خنده ر کارمو

 ام گرفت از خنده هاش.  خنده

 گفتم :  یخشدار یهاش و با صدا نهی س یگذاشتم رو دستمو

 رو  نایدوست دارم خودم بزرگشون کنم ا-

 دندونش برد  ریز لبشو

 خمارم نگاهش کردم یو سمت لبش بردم و با چشما انگشتم

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

729 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 کردمو گفتم :  یاخم

 شه یم ینکن زخم-

 

 گرفتم یکه ازش کام م ینطور یلباش و لبامو چفت لباش شد، هم  یرو دمیکش زبونمو

 شکمش و آروم آروم یگذاشتم رو دستمو

 دادم ی دستمو حرکتش م نییسمت پا به

 کردمو  یمکث دیشلوارش که رس ی لبه  به

 وارد شوارش کرده ام که ...  دستمو

 اشو دوخت بهم.  دهیبا به صدا درومدن در نگاه ترس

 کرده بود.  هول

 گفتم : رگوششیز

 نشده که   یزیآروم باش، چ-

 تکون داد  یشک سر دوبه

 تخت بلند شده امو گفتم:  یرو از

 بله؟ -
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 : گفتی بود که م نینسر

 د؟یارینم  فیارباب شام حاضره تشر-

 . امیتو برو منم م ام،ی... مچرا  -

 از اتاق دور شد.   نکهیگفت و مثل ا یچشم

 تخت.  یطناز نشسته رو دمیعقب که د برگشتم

 . نییپا یبهتره تو اول بر -

 .امیلباسمو بپوشم م منم

 چشم -

 

 .رون یاز اتاق رفتم ب دمیکه پوش لباسمو

 وخانواده اش کرد.  موریکه نادر خبر از اومدن خان ت شدیتو آرامش داشت صرف م شام

 بود.  میون۷به ساعت انداختم  ینگاه

 روژا و اون ادا و اصوالشو نداشتم. یحوصله  واقعا

 نی توا یاستراحت کنم، کم سخت  خواستی م دلم

 بودم ! دهینکش مدت
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 بلند شدم، پدر مچ دستمو گرفت و گفت :  زیپشت م از

 کجا پسرم؟ -

 گفتم :  یو بعداز مکث بمیگذاشتم تو ج دستمو

 باال استراحت کنم  رمیم-

 اما رو... -

 پدر، خسته ام  -

 تکون دادو گفت :  یسر

 اون ...  ،یباش دیتو با یول-

 تمام گفتم : تیپدر و با جد یصندل  یگذاشتم لبه  دستمو

 من و اون تموم شده پدر.  نیب  یهمه چ-

 هم بگو  موریبه اون خان ت نویا

 . یاون اسم گذاشت یاما تو رو-

 دستامو مشت کرده امو گفتم :  یعصب

 اون اسم نذاشتم پدر، نذاشتم   یمن رو-

 خونده بشه.  نمون یساده ب یغه ی ص هیفقط  تیآشنا یگفتم برا  من
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 نده اش کردن گ یادیز اونا

 

 پدر نذاشتم و رفتم باال.  یاز سو  یتیشکا چیه یبرا جا

 . م یو  اعصاب خوردگ یحوصلگ یب یشده بود باعث و بان  یکاف یروژا به اندازه   اون 

 باعث شده بود با پدرمم بد صحبت کنم.  حاال

 برام کم نذاشته بود  یزی چ چیمن مادر بود هم پدر؛ ه یسال ها هم برا  نیکه توا یپدر

 ! م یکردن شاهانه زندگ یمحبت گرفته تا سپر از

 تند صحبت کردن باهاش  ینطوریا حاال

 . رمیبگ یشده بود عذاب وجدان بد  باعث

 

 . نییپا رهیطناز داره م دمیداغون خواستم درو اتاق رو باز کنم که د یاعصاب با

 کرده ام  زیت چشم

 بود ؟  یختیچه ر نیا

 بود   دهیچسب لباسش انقدر چرا

 کو؟ شیروسر
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 شد خکوب یکه سرجاش م یصداش زدم، طور بلند

 سمتم. ادیسمتم با دست اشاره کردم ب برگشت

 زدو طرفم پاتند کرد یلبخند 

 د، یبهم رس یوقت

 نگاهش کرده ام.  رهیخ

  ضیبا غ بموی. دستمو گذاشتم داخل جانداختی نگاهم متعجب به سروضعش نگاه م از

 نگاه کرده امو   کلشیبه ه

 شدم  رهیصورتش خ به

 بزنه که...   یحرف خواست

 گفتم :  موینیب  یبا خشم دستمو گذاشتم رو

 ش ی... ه  شیه-

 ؟ ه یختیچه ر نیا

 کردمی توهم داشتم نگاهش م هیهمون اخما با

 که به لباساش انداخت متعجب گفت :  یتر کردو با نگاه لب

 ه؟ یموردش چ-

 زدمو گفتم :  یوحشتناک پوزخند
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 ! یکنیهم سرت م یزیچ هی  ،یکنیعوض م یریلباست رو م-

 ا ینطوریا  گهید نمتینب

 گفت :  دوییگز نشوییلب پا دویبه سرش کش یدست

 بخدا اصال حواسم نبود -

 :کردمو با گرفتن بازوش گفتم  یاخم

 حواستو جمع کن طناز شتریبه بعد ب  نیاز ا-

 رفتارات هستم.  مراقب

 گفتم : ادی تکون دادو خواست بره که با فر یسر  ناراحت

 ؟  یگذاشتم بر-

 نه تکون داد  یبه معن یکردو سر نگاهم

 و کلفتم بدم  یعصب یصدا  یتو رییتغ  نکهی صورتم و بدون ا یگذاشتم رو انگشتمو

 ابرهامو باز کنم گفتم : یگره ای

 ! یر یبعد م یبوسیرو م نجایا-

 

 . بردینم شیاز پ یزدو کار یپلک
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  گهید االیدِ -

 کمک بهش خم شدم.  یپاش بلند شدو من برا یپنجه  یدهنشو قورت دادو رو آب

 گفتم: تیکه گرفته بودم با همون جد یو با حس ناب دیامو بوس گونه

 . یبر  یتون یم-

 مرخصش که کردم   

 اتاق شدم و پشت بندش درم قفل کردم  وارد

 ! خواستمی نم مزاحم

 شدم.  رهیخ رون یبه ب یرو کنار زدم و کم پرده

 کارهام فکر کردم. به

 . گهید زیو هزاران چ شدیام که بعداز پدر به من ملحق م فهی به وظ لم،یادامه تحص به

 

 خودم کنمش یطناز رو برا یزیقبل از هرچ خواستیم دلم

 باشه ! نی قوان  نیکه مترادف ا یزیهرچ ای یقانون یشرع

 د. من بو یاالنشم برا اون 

 زش یچ همه
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 کنه.  دایبه راه درستش ادامه پ یکه همه چ خواستیخودش م اما

 با خودم ببرمش خارج و همونجا به درسش ادامه بده و منم  خواستیم دلم

 اونجا شروع کنم.  کارمو

 نبودم  زیگر وطن

 داشتم.  اجیاحت دی جد ییو جا یمسافت طوالن هیبه   ییجورای اما

 بود !  نیکار هم نیجسم و روح خسته بهتر نیکردن ا دایآرامش پ یبرا 

 

 .ادیز یلیاز کارام عقب بودم، خ یلی. خکارم زیپشت م  نشستم

عقب مونده امو سرو   یتا کارها   دادمی م یچند وقت رو به خودم سخت  نیا دیبا

 سامون بدم.

 کنه ؟ ادیز رومو ین تونستی و م کردیحالمو بهتر م یچ االن 

 الکل ؟ ای گاریس

 .کردی م برام پر کامویبود تا پ نجایداشتم االن طناز ا دوست

 گفت یبهم م ی زیحس هوس آم دمیدوم رو که سر کش کیپ

 مست کنم.  که

 شه.  یمغزم خال کمیکنم تا  مست
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 . دمیرو سرکش یسکیو  وان یل  نیعقل و دل تو جنگ بودم که سوم نیب

 

 . مخواستیکه م یزیهمون چ قایسراغم دق ومدی داشت م یکم مدهوش کم

  شترشویلبم ب یرو برداشتم و با گذاشتنش رو شهی ش ینسریو ا دمیکار دست کش از

 شیکه از تلخ دمیسر کش

 جمع شد. صورتم

 . رخندهیزدم ز لیدل یاما ب  یچ یبرا   دونمینم ستادم،یپنجره ا کنار

  یز یو چ یبود که با وجود طناز که کنارم بود حالم سرجاش بود حساب نیواسه ا دیشا

 کم نداشتم . 

 

 مشروبو تو بغلم گرفتم  شهیتخت انداختم . دستامو دوطرفم باز کردمو ش یرو خودمو

 شد یهم فکرم از طناز دور نم یمست تو

 چشمام بود  یجلو دائم

 خمارم نقش بست  یچشما یجلو رشیتصو انگار

 وازش کردنش گرفتم باال. ن یدستمو برا  که

 خوب بود اگه االن داشتمش  چه
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 تکون نخوره.  نچمیا  هیفقط کنار باشه، از بغلم  خواستیم دلم

 غرق بودم که ...   افتنشیدست  یایبسته بودم و تو رو چشمامو

 . ختی تمام حس و حالمو بهم ر یزنگ گوش یصدا

 دراز کرده ام   زیسمت م دستمو

 . نیافتاد زم یگوش تیو اون به حرکت دروردم که درنها نیدستمو ا یدنبال گوش انقدر

 برداشتم  نی زم یرو از رو یو با حرص گوش دمیکش یپوف 

 رو برقرار کرده ام  تماس

 بله؟ -

 نگفت ...   یزیچ

 ؟ ی دِ الل-

 تخت.  یرو پرت کرده ام رو یحوصله گوش یب

 به در خورد یا تقه

 من.مخ  یبرن رو خواستنیانگار همه امشب م نه

 نم یرو بب  یکس خوامینم-

 ...  نکهیحرفا بود مثل ا نیتر از ا ریگیپ
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 بلند شد.  دن یدر به در کوب یصدا دوباره

 . ستم یخودم با یپا  یرو یحت تونستمینم  یلعنت

 که قول داده بودم مست کردن و بزارم کنار. من

 

 !  زیشده بودم نسبت به همه چ حساس

 . ختیری هم اعصابمو بهم م  کیجروبحث کوچ هی یحت

 گاه خودم کرده بودم.  کهیرو ت واریو در و د خوردمیتلو م تلو

 در و باز کردم و سرمو گرفتم باال  قفل

خمار شده بود به   یکه از شدت مست ییبود و چشما ختهیصورتم ر یکه جلو ییموها با

 روژا نگاه کردم. 

 پس ؟  دیشک یچرا دست نم ستین یز یماچ نیب گهیکه بهش گفتم د من

 دختر خان پرتکبر؟  نینداشت مگه ا غرور

 عقب  دمیبازوم اورد و خودمو کش کینزد دستشو

 دوابروم نشسته بود،  نیب دنشیکه با د یاخم باهمون 

 گرفتم و هلش دادم داخل اتاق  بازوشو

 . کردمیبد کنه مسئله رو جمع م یو فکرا  نهیوضع رو بب نیطناز ا نکهیبود قبل از ا بهتر
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 . زنمیدست م یا  گهیمن بجز اون به دختر د نهیبب خواستمینم

 و موهاشو با دستس برد پشت گوشش  دیخند

 کردن مشتم کنار صورتش گفتم : یکنترل کردن خشمم چشمامو بستم و با خال یبرا 

 ؟ یکنیروژا چرا بس نم-

 ؟یکنی رو تمومش نم یمسئله لعنت نیا چرا

 ا... ر  نیبب-

 شش یه-

 صورتش بردم و گفتم : ک یدوختم بهش صورتمو نزد مویوحش یچشما

 ی راجب گذشته بزن یاصال ... اصال حرف  خوامینم گهید-

 که ...  یدونیم چون 

هولش دادم عقب،   یلبام عصب یکامل نشده بود که با قرار گرفتن لباش رو حرفم

 دستاش دور کمرم حلقه شد

 صورتم بود   کیهمونطور نزد صورتش

 . کردیکه لباش به لبام برخورد م یطور

 

 ارباب؟ یر یبگ دهیانقدر منو ناد  یتونی م یچطور-
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 ...  نکنه

 شد به لبام رهیخ

 ؟  ونهیدرم یا  گهیکسه د یپا-

  زیهشدار آم یزدمو با گرفتن بازوش هولش دادم عقب و با لحن یوحشتناک پوزخند

 : انگشت اشاره امو مقابل صورتش تکون دادم و گفتم

 دفعه آخرت باشه -

 روژا  ی ریم نجایو از ا یگریدست خانواده اتو م االنم

 میباهم آشنا ش  میفقط خواست ما

 که مشخص شد. انه،ی میخوری بهم م مینیبب تا

 

 . دمیکنه که طناز رو د یکیگرفت تو دستش خواست دوباره بهم نزد دستامو

 .نییاز پله ها رفت پا عینگاهم شد سر یمتوجه  یوقت

 لعنت بهت روژا.  لعنت

 کنمیم کارینبود دارم چ میاصال حال  یو مست تیشدت عصبان از

 مغزمو از دست داده بودم.  انگار

 ده بود از دستم خارج ش زیهمه چ یو مکان و به کل زمان 
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 ختیبهم که گچ کنار در ر دمیکوب یدستشو گرفتم و درو طور مچ

 دادم سمت تخت، پرتش هولش

 تخت ...  یام رو کرده

 هم لباش ! دن یخندیهم چشماش م د،یخندینگاهش کردم م

 لباش شد،  ینگاه مکث دارم که رو متوجه

 برد.  ردندونشیز نشوییپا  لب

 داغم کنه مثال؟  خواستیم

رو که روژا برام   یاعصاب لعنت نیا خواستمیکنم م یحرصم و خال خواستمیفقط م من

 ساخته بود رو آروم کنم.

 رهنم یپ  یبردم سمت دکمه ها دست

 جلوتر و گفت :  دیکش خودشو

 ارباب  ارمیلباساتو درب تونمیم-

 بهش زده ام  یپوزخند

 . یقشیکنم ال تی گوشت سالخ کهیت هیمثل  نجایکه اگه هم یکرد یکار-

 تخت گفت :  یداد باال و با بلند شدنش از رو  ییابرو

 قشم یال یکه تو با من بکن یهرکار-
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 ستادی قدمم ا هیشد و تو  کی نزد بهم

 گوشه  هیاز تنم درورد و پرتش کرد   رهنمویپ

 د یکش رلبیز ییبهم چسبوند و ام خودشو

 تنه ام نشست متوجه ذات خرابش شدم.  نییپا یکه رو دستاش

 

 رو برقرار کنه.  یزیچ نمون یب خواستیما نبود اما انگار روژا م نیب یزیچ

لباش که   یلبامو با خشونت گذاشتم رو  ی و با گرفتن سرش طور واریبه د چسبوندمش

 سرش به عقب رفت. 

 .کردمیم یبوسه فقط لباشو با دندونام زخم یبجا

 جدا شدم  ازش

 هاشو تو مشتم گرفتم که   نهی سخشونت  با

 دیکش یظیغل آه

 یکرد یروژا ... بد کار یکرد یامشب بد کار-

 که بهش اوردم یتو دستم گرفتم و با فشار گلوشو

 . دیچکیپاره شد و خون ازش م نشییکه لب پا  یطور  دم،یبه دندون کش نشوییپا  لب

 متوجه  شدیحالت چشماش م از

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

744 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 نفسش شد یتنگ

 گلوش برداشتم  یکه از رو دستمو

 گلوش بود یپنجه هام رو رد

 

 طنازم افتادم.  ادیام نشست  نهیتخته س یدستش رو  یشد، اما وقت یچ دونمینم

  زدمیم کشیکوچ یلبا یبوسه هام که رو ادینظرم رد شد،  یلحظه از جلو هی چشماش

 افتادم. 

 بزنم؟  گهیبجز اون دست به دختر د تونستیم یچطور

 خودم حروم کرده بودم.  یزبونمم برا  یرو  یناز اوردن اسم دختربا وجو ط یحت

 شدم. اریهوش کبارهیبه  ینطور یاز سر و بدنم گذر کرد که ا یولت نیبرق چند انگار

  نییگرفتم پا دستشو

 از جلو چشمام دور شو  -

 م یدیرس یخوبش م یبه جاها میداشت یول-

 هم فشردم و گفتم :  یاز خشم رو چشمامو

 رون یبرو ب -

   نیراد-
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 که زدم گفتم :  یاشاره امو به سمت در گرفتم و با نعره ا انگشت

 . رون یگفتم گمشو از اتاق من ب-

 

 و گفت :  دیبدنم کش یلبش کش اومدو ناخوناشو رو یمکث کرد، گوشه  یکم

 کنم یفراموش نم چوقتیامشبو ه-

 د یپنجه پاهاش بلند شدو گونه امو کوتاه بوس  یتر اورد رو کینزد سرشو

 . نطوریحرفامونم هم-

 ابروشو داد باال و ازم فاصله گرفت   هیتا هی

 اتاق که خارج شد از

 کردم. یکیفرستادم به خودم که چرا انقدر بهش نزد لعنت

 نجایو ا شیِبود من نرفتم پِ دهیمعشوقه ام منو تو اون حال د یوقت

 .رفتم یم شیبا روژا پ   یکینزد یقدم هیتا  داشتم

 تخت ولو شدم  یرو

 انگار ...  سوختمیم داشتم

 طاقتم تموم شد و... گهید گرفتمیم شیداشتم آت ادیز یداغ از
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 طناز#

 

 قلبم به درد اومد.  دم،یروژا د کیانقدر نزد ،ی ارباب رو اونطور یوقت

 حساس شده بودم.  یلیارباب خ یرو من

 ادیز یلیخ

 نبود ... من عاشق ارباب شده بودم  میب یعج زیدرواقع چ خب

 ی تو عشق و عاشق میتجربگ  یسن و ب نیا با

 بازم هوا دار ارباب بودم   

 زنانه رو بلند نبودم  یها استیس من

 بود که  نیاونم ا  دونستمیرو خوب م ی زیچ هیاما   شدیاز قانون جذبم سرم نم یزیچ

 و بس !...  دیتپیارباب م یفقط برا  قلبم

هضمش کنم، مخصوصا بعداز   یبه خوب  تونستمیدختر کنارش رو هم نم هی یکینزد یحت

 بکنن ! توننیکه نم ییکه رها جون بهم زد متوجه شدم که دخترا چه کارها ییحرفا

 خودش بکنه.  ی فتهیارباب رو ش تونستیروژا چقدر راحت م مثال

 حرفا زده بود  یلیارباب راجب عالقه اش به من خ هرچند

 اعتماد داشتم بهش.  یجوری
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  یا  گهیدست تو دست با کسه د  ینسبت به خودم قبلول داشتم، اما وقت  حسش

 دمشیدیم

 . ختیریم یهر  دلم

 

 . کردیم ییچرا من به عمارت برگشتم سرسختانه پدر رو بازجو نکهیاز ا مامان 

 . دادیبه مامان نم یا  گهیبابا هم جز عوض کردن بحث جواب د اما

اگه متوجه بشه دختر کم سنش از همسرش جدا    سوختیم یلیمامان خ یبرا دلم

 . شهی حتما سخت افسرده م ادیشده و اسم دختر مطلقه روش م

 اوضاع.  نیدارم به درست شدن ا دیمن ام اما

 . کنهیم یکاریدارم ارباب  حتم

وضع رو   نیصفت نجات داد خودشم ا ون یکه منو از دست اون فرهاد ح ینطوریهم

 .دهیمسروسامون 

 

 محمود   ییدا یو بابا رفته بودن خونه  مامان 

 ادیب ایدومش فردا صبح به دن  یقرار بود بچه  چون 

 مدرسه نتونستم همراه پدر و مامان برم بخاطر
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 زدم یاتاق خان سر به

 بود و پتو از روش کنار رفته بود  خواب

 وارد اتاق شدم و پتو رو روش انداختم. یآروم به

 پدرم دوسش داشتم  نیع

 مرد بعداز پدر و ارباب ...!  نیبهتر

 .نییپا ومدیم یکیکه از پله ها دوتا  دمیروژا رو د رون یاتاق که خواستم ب از

 و خانواده اش رفته بودن اما خودش تا االن تو اتاق ارباب بود.  خان 

 ! شدیو نابود م ستی ارباب ن یاز تو زندگ یجوری کاش

 آشفته بود.  یلیخ

 زد یدور خودش چرخ یکم ستادیا دیپله ها که رس نییپا به

 . دییجویبود چون داشت ناخون دستاشو م یعصب یلیخ انگار

 گفت   یز یلب چ ریزد و ز یدستش جابه جا کرد لبخند مرموز یتو شویگوش

 حرفش نشدم  متوجه

 رفتم  رون یاز در اتاق فاصله گرفت من هم از اتاق ب یوقت اما

 حرفاش شدم  متوجه
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 کشم یعقب م ایراحت نیبه هم  یفکر کرد-

   یکور خوند هه

 محتشم بزرگ   یفتیمن ب یواست تو به پا  سازمیم یروزگار

 ... هه

شده بودم و داشتم   خکوبیسردرگمم کرد، از در خونه که خارج شد سرجام م حرفاش

 . کردمیمزخرف روژا فکر م یبه حرفا

 ؟  گفتیداشت م یچ

 ؟  زدیداشت حرف م یچ از

 کنار ارباب سرخوش بود  شیپ قهیکه تا چند دق اون 

 ... دیدور گردنم پشتم لرز یچقدر تو افکارم غرق بودم که بانشستن دست دونمینم

 فرستادم.  رون ی ارباب که به گوشم خورد نفس حبص شده امو ب یصدا

 و گفت :  برمگردوند

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا-

 تند دهن ارباب و حالت چشماش متوجه مست بودنش شدم.  یبو از

 امو گرفت و منتظر نگاهم کرد چونه

 به خان بزنم.  یاومدم سر -
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 تکون دادو گفت :   یشد، سر دهیسمت در اتاق خان کش نگاهش

 مادر و پدرت هنوز برنگشتن؟ -

 انگشتام بردم و گفتم :  نیلباسمو ب  یگوشه

 . شهیصبح فارغ م مییچون زن دا ان ینه فکر نکنم امشب ب-

 زدو گفت : یخمارش پلک مهین یهمون چشما با

 حاال؟  هیبچه اش چ-

 کوچولوم زده امو گفتم :  ییواسه پسردا یذوق زدگ یاز رو یلبخند 

 ه پسر -

 شکمم و گفت :  یتا ابروشو داد باال و دستشو گذاشت رو هی

 بزارم؟  نجایهم واسه تو ا  ین ین هی  یخوایم-

 لحن ارباب هم خنده ام گرفته بود  از

 . نییبودم، چشم ازش گرفتم و سرمو انداختم پا دهیبخاطر حرفش خجالت کش هم

 جدام کرد نیزم  یاز رو یحرکت منو مثل پرکاه هیو تو  ستادیا

 

 متوصل شدم به گردن ارباب.  فتادنمین یبرا 
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 د یکوبیام م نهیتاب خودشو به س یب قلبم

 آغوش ارباب برم  یهزار بار هم تو اگه

 ! دمیدفعه از استرسش جون م نیکمیبار هزار و  یبرا بازم

 

 تخت گذاشت.  یآروم منو رو ارباب

 بود.  دهیامونمو بر استرس

قراره    یاونم درست مثل من ب دمیتب دارش فهم یبهم کرد.از چشم ها یا  رهیخ نگاه

.. 

 دهنمو قورت دادمو گفتم :  اب

 ارباب!؟ _

 از گوشم گرفت و گفت :   یگوشم اورد.گاز اروم کیرو نزد سرش

 جون دلم. _

 دهنمو قورت دادم.تپش قلب گرفته بودم  آب

 الزم نبود!!؟ طنتتیش یکم

 گفتم :  یلحن پر از عشوه ا با

 تو دلم!!؟ یبکار ین ین  یخواست یگه نمم-
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 باال انداخت.  ییسرش رو بلند کرد.ابرو ارباب

 به پهلوهام آورد و گفت : یفشار

 !؟ یمامان بش یدوست دار-

 و گفتم :  شینیدست زدم نوک ب با

 ی که باباش تو باش یاره مامان بچه ا-

 دمیکمر شلوارمو خودمو بهش مال ینشست رو دستش

 پشت بندش مادر بچه ام یشیاول زن خودم م-

 بچه ام مثل تو خوشگل باشه  خوادیم دلم

 . نطوریهم رنگ تو باشه، موهاشم هم چشماش

 گفتم : ششیدو طرف صورتش قاب گرفتم و با نوازش کردن ته ر دستمو

 نی تو باشه راد نیاما من دوست دارم بچه ام ع-

 تو   هیشب درست

 ...  یو قو  جذاب

 لبام   یزد لباشو گذاشت رو یجذاب لبخند

 دم یبوسیلباشو م ادیهوس ز با
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 !  نطوریهم اونم

 گفت :  یخمار یکه جدا شد، لباسمو داد باال و با صدا ازم

 ؟ یکن رآبمیس یخوا ینم-

 موهاشو گفتم :  یبردم ال دستمو

 برات   کنمیم یهرکار-

   دیکوتاه بوس لبمو

 دمیام به خودم لرز نهیس یبا قرار گرفتن لباش رو و

 بوسه بارون کرد تنمو

 با زبون تر کردو گفت :  گردنمو

 بهت درد بدم ادیدلم نم-

  کردی م تمییپام داشت اذ  نیکه ب یسیاحساس خ با

 کرده گفتم :  هول

 یی برم دستشو دیمن با نیراد-

 زدو متعجب گفت :  یپلک

 شده؟ یچ-
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 گفتم : و  نییانداختم پا سرمو

 ز ی... چ زیمن ... من چ-

 کردو ...  یاخم یعصب

 ام گفت:   نهیکردو با فشردن س یاخم

 ی بر  ییجا ازمینه نم-

 منو  یگذاشت یانقدر تو خمار بسه

 گفتم :  هیحالت گر با

 ییبرم دستشو دی... با دی... من با نیراد شهینم-

 . کنمیم خواهش

 دمیکش  یغیگرفت که از درد ج یامو گاز نهیس نوک

 ی بر زارمینم-

 هامو تو مشتشون گرفت و تو دهنش برد  نهیس

 . ره یام بگ هیبود گر کیاومده بود نزد شیکه واسم پ  یو مشکل ادیلذت ز از

 گرفتم گولش بزنم.  می وضع تصم نیاز ا  ییرها یگرفتم و برا بازوشو
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 لبامو با زبونم تر کرده امو گفتم : یحالت عشوه ا  با

 تورو بخورم  یاول من برا خوامیم-

داشتم رفتار   ینطوری بارم بود ا نیمتعجب شده بودم، اول ییهمه پرو نیاز ا خودمم

 ! کردمیم

 زدو گفت :  یزیآم طنتیش لبخند

 قرارته    یب یلیاتفاقا خ-

 روم بلند شد از

 شده بود شلوارشو از پاش درود  خیکه نگاهش بهم م ینطوریهم

 دندون بردم  ریق شده اش با خجالت لبمو زش  یزدن اون مردونگ رون یب با

 ش یمردونگ یو گذاشت رو دیکش دستمو

 اممم شروع کن طناز-

 ولش کنم  ینطور یا  ومدینم دلم

 خم کرده امو مکث کرده ام  سرمو

 :شده اش گفت  دیکل یدندون ها نیاز ب یعصب

 طناز . االی-

 بهش زدم یکردمو زبون کیبهش نزد بامول
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  دیکش یقیآه عم ادیلذت ز از

 کردم به کارم. شروع

 تجربه بودم ...   یب یول

 بلند شد  نشیخشمگ یصدا هوی

 طناز؟  یانقدر دندون نزن  شهیم-

 ام گرفت و خنده امو خوردم  خنده

 تو چنگ گرفت و خودش حرکاتشو تند تر کرد موهامو

 کرد  یخودشو خال یظیآه غل با

 دور دهنمو پاک کرد  یکردو با دستمال بغلم

و خودت منو به تخت   یخوشگل بپوش یبرام لباسا دیهرشب با یزنم بش  یوقت -

 طناز یبکشون 

 

 و گفتم  دمیبوس لباشو

 ن یدوسِت دارم راد یلیخ-

 م ازت جدا بش  چوقتی ه خوادینم دلم

 جام باشه ...  نجایهم شهیهم یبرا کاش
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 و گفت :  دیاش، سرمو بوس نهیتخته س یگذاشتم رو سرمو

 کنم  یتو رو از پدرت خواستگار خوامیفردا م-

 تو بدون رو تحمل کنم یب  تونمینم گهید

 

 زده نگاهش کردم. شوک

 . میماباهم ازدواج کن خواستیم یزود  نیبه ا شدینم باورم

 شکمم و گفتم :  یگرفتم و گذاشتم رو دستشو

 م؟یاریب ایبه دن  یبچه امون رو ک-

 نگاهم کرد  رهیخ دویخند

 گفت :  یبار طنتیصورتم کنار زدو با لحن ش یاز جلو موهامو

 خوش بگذرونم   یبا مامانش حساب دیاول با-

 اون کوچولو مزاحم معاشقه امون بشه  بعد

 

 و گفتم :  دمیبرچ لب

 . ستیمزاحم ما ن قتچو ی اما بچه امون ه-
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 چرا هست -

 و گفت :  دیکش رلباسیامو از ز نهیس نوک

 ره یگی هلوها م نی خوردن ا یمنو برا یجا ادیب یوقت -

 تنه ام  نییپا یگذاشت رو  دستشو

 تا حال کنه ؟ نجایآقا پسرو بفرسم ا نی ا یباشه من چطور یوقت یطرف از

 دم یو گردنشو بوس دمیخند

 طناز؟-

 جانم -

 ؟ یس کنم تو تحملشو دارباهات سک  خوامیمن هرشب م-

 درشت شد و گفتم : چشمام

 هرشب؟  -

 هرشب  زدلمی اره عز-

 عذاب آوره.  یلیخ ینطوریاما ا-

 من بدنتو لمس کنم؟  یتو دوست ندار  یعنی-

 . برمی از لمس بدنت لذت م من
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 صورتش و گفتم : یرو دمیکش دستمو

 ندارم.  یاعتراض  یباهام کن یتوِ هرکار یمن برا  یهمه -

 گفت :  دویبوس چشمامو

 خوام یوجودت م یبود من تو رو فقط و فقط برا یشوخ-

 باهات  یس و هم خوابفقط سک  نه

 مشترکه  یاز زندگ یجزئ زایچ نیکه ا یدونیم

 خوام یرو نم یزیچ گهید یکه تو کنارم باش نیهم اما

 اش شده ام  نهیبا نوک س یلمس کرده ام و مشغول باز انشویعر تن

 شده بود  نیداشت سنگ  نفساش

 نگاهش کرده ام که ....  متعجب

 خمار شده اش شدم  یمتوجه نگاه ها

 امشب کارتو بسازما نیکه هم یکنیم یطون ی ش یدار-

 کرده ام؟  کاریمگه چ-

 گرفت  یگاز نموییلب پا  یکنیم یدلبر -

 دردش لذت بردم.  از
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 همه کاراشم برام لذت بخش شده بود  گهید

 کاراش. تمام

 شده بودم   گهیطناز د هیمن امشب  دیشا

 !... دادمیداشتم کار درست رو انجام م دمیشا ای

 از دست بدمش. خواستی دلم نم گهیبود د یهرچ اما

 . میطالق من رو از فرهاد انجام بد یقرار بود بعداز مدرسه کارها  فردا

 روبه مامان بگه. یمن و اون فرهاد عوض ییجدا هیبابا گفته بودم که امشب ماجرا به

 نباشم بهتره  من

 . خوره یالاقل غصه کم تر م ینطور یا

 

 .دونستمیمجنون رو نم ایعاقل شده بودم  امشب

 بود  یهرچ اما

 زم یمه چمرد که شده بود ه نیدر کنار ا گرفتمیم یخوب حس

 کسم.  همه

 صورتشو باهام کم کنه گفت :  یفاصله  نکهیزد و بدون ا می نیبه ب  شوینیب

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

761 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 تو دلبر؟؟  ییکجا-

 شم ی م ونهیجمله هاش د نیبا ا دونستیم

 کنه.  کینزد یتا منو به مرگ و ذوق زدگ گفتیم یقصد ه از

 اومدم رون یکردمو به زحمت از آغوشش ب یافتادم خنده زورک تمیوضع ادی تازه

 رسوندم.  سیخودمو با دو به سرو و

 

 بود که داشتم  یچ دیحس جد نیا دونمینم

 باشم. نیخوشحال بودم که قراره تا ابد کنار راد اما

  خواستمیوجود خودش رو م خواستم،یفقط خودش رو م من

 شدم. نهیبه س   نهیباهاش س رون یکه اومدم ب سیسرو از

 شد بهم  رهیدستشو گذاشت کنار صورتم و خ واریبه د چسبوندتم

 نگاهش کردم متعجب

 شده؟  یزیچ-

 نداد و باز نگاهم کرد   یجواب

 موندمی م یباق  یمن همون ارباب سنگ یاگه نبود-
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 . دیگونه ام کش ینوازش وار رو دستشو

 دم یصورتش و لبشو کوتاه بوس یپاهام بلند شدم و دستمو گذاشتم رو یپنجه  یرو

 عقب بکشم و خودش شروع کرد به کام گرفتن از لبم.  نزاشت

 . کردمیم شیو همراه دادمیلختش حرکت م  یموها یال دستمو

 فاصله گرفت  یعقب، ازم کم  دمیکه کم اوردم سرمو کش نفس

 بلندم کرد.  رزانومویانداخت ز دستشو

 دستمو دور گردنش حلقه کردم دمویخند

 به گردنم زدو گفت :  یقیعم کیم

 کوچولو...  می بخواب می وقتشه بر گهید-

بود تا بحث ازدواجش با طناز رو  به  یمنتظر فرصت نیگذشته بود  و راد یچند روز

 خان بگه .  

 

اش  یخاست  که با طناز زندگ  یخان رو صدا زد  و بدون معطل نیصبحانه راد زیم سر

 شکه شد یکم  ودیسفره  برا صبحانه  دن یرو بسازه مادر طناز که در حال چ

  ندهیطناز رو خوشبخت کنم ا  خامیدارم و م  مویتصم نیوخته که ا یلیراستش خ -

 منتظر جفتمونه  یقشنگ
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  و البته نظر دخترم    یبا پدرش حرف بزن  دیشد با یهووی یلیبگم پسرم خ یچ -

 دخترم  شکننده شده   هیبرام مهمه    بخاطر اون فرهاد  روح یلیخ

 م یشی،  امشب  مزاحمتون م هیازدواج راض نیمطمعنم که طناز هم به ا -

 . 

. 

. 

. 

 ست یشده و دل تو دل طناز ن 7ساعت  

اونم با   کنمیمنم ازدواج م ینی   شهیمنم شروع م یخوب برا  یکه روزا  شهیباورم نم-

 دوسش دارم ؟؟ یلیکه خ یکس

 (کند یاش را مرتب م یدر طناز  روسر ی)با صدا

 نیخوش امد یلیسالم خان   خ -

 ممنون دخترم  -

را   نینگاه راد ینیاورد سنگ یرا م ییو طناز چا  شوندیو پدر طناز گرم صحبت م خان 

 کند یخودش حس م یرو
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  نیارباب راد یدر طناز      دخترش را برارا روان کرده و   با اجازه از پ شیخان صدا -

   کندیم یخاستگار

 

 م یشی مال هم م میدار  شهیدرست شده       باورم نم یهمه چ شهیباورم نم نیراد-

 م ی کنیرو برگزار م یهفته  مراسم عروس  نیبا خان صحبت کردم اخر هم-

 م؟؟؟؟ یمهمونا منتظرن بر_

 گفت و بازوشو جلو گرفت  یاهوم

 دور بازوش حلقه کردم دستمو

 اومدم که همه برامون دست زدن! نییاز پله ها پا نیو به همراه راد 

 به همه نگاه کردم که خان   یلبخند با

 جلو اومد و تیرضا با

 کرد زون یهمه به گردنم آو یرو جلو یگردنبند 

 داشت!  یبرق خاص گردنبند

 بود  بایواقعا ز و

 کرد و ب طناز گفت نیرو به راد خان 

 !  شهیکه پسرم با تو خوشبخت م دونمیم نویا_
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 هم گذاشت   یچشماشو رو تیبا رصا 

 زدند یعروس  و داماد دست  م یجم شده بودند و برا   اطیروستا  داخل ح یاهال

 

 و  می رفت گاهیبه سمت جا نیراد با

 م ینشست یو رسم کیش یها یصندل یرو 

 

 شده بود! بایشده بود و واقعا ز نییتذ یحساب عمارت

   شنیم ی و زوج خوشبخت  رسندیو طناز  به هم م نیراد

و همزمان  درسشو هم ادامه   وفتهیم نیاز فوت خان  اداره کار ها  به گردن راد بعد

     دهیم

  شهی)حقوق( قبول م  خواستیکه م یکه کنکورداده بود ،رشته ا  طناز

   زارهیم نیو اسمشو سات ارهی م ایبه دن یرسال بعد  طناز خانوم  پس 2 حدود

               پدرشه  اما  چشماش مثل طناز  هیشب

 خوش_ان یپا#
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