
 

۱پارت     

تیمور خان با عصبانیت عصایش را بر زمین 
 .کوفت

 !این خاندان وارث میخواد اصالن_
 .آقاجون هنوز یک ساله ازدواج کردیم_
آبروی خاندانمون داره تاراج می ره، _

 علیمحمد

خان، از نزدیکای فرماندار داره این بیوارث 



 بودن
منو پیراهن عثمان میکنه توی محفالی 

 !شبونشون

گوشش از حرفهای تکراری پدرش پر بود 
 ولی چه

میتوانست بگوید؟! اینکه همسرش سرد 
 مزاج بود و

تمایلی هم به داشتن بچه نداشت را چطور 
 برای پدرش
 !میگفت؟

   

  

علی محمد خانو که همه میشناسن، مثل _



 خاله

زنکای مطبخی همیشه در حال سرک 
 کشیدن تو

 .زندگی بقیهست
 .کسی به حرفاش اهمیت نمیده

تیمور خان ایستاد و دوباره عصای تراش 
 خوردهاش

را سر مار بود با چشمانی از سنگ کهربا بر 
 زمین

 .کوبید
_ الن! همین که برای من سفسطه نکن اص

 گفتم؛ زنت
 .باید حامله شه



به دنبال راهی برای فرار از این موقعیت بود 
 که

 .چیزی یادش آمد

آقاجون دلیل این همه اصرار و حساسیت _
 شما رو

نمیفهمم، سعید پسر حسین خان هم االن 
 یک سال و

 !نیمه ازدواج کرده ولی بچه نداره
   

  

 سگرمههای در همش به خوبی بیانگر احوال

 .درونیاش بود

زن حسین براش پنج تا پسر زاییده نه _



 مثل مادر تو

که فقط راه به راه دختر میزایید و تو رو با 
 هزار نذر

 !و نیاز و علف محلی و دکتر فرنگی زایید
سعید براش نوه نیاره محمود میاره، محمود 

 نیاره حمید
میاره، حمید نیاره رضا میاره، رضا نیاره 

 جالل

 !میاره

چشماتو وا کن اصالن؛ تو تنها پسر خاندان 
 ایل

 !ساالری

تو باید پسردار بشی تا نسل ما ادامه پیدا 



 .کنه
 !خاندان ما بیوارثه

 دارچین   

۲پارت     

   

  

 .دیگر حرفی برای گفتن نداشت

پدرش راست میگفت، او تنها پسر 
 خانوادهی اربابی

 .بود و ادامهی نسل به او بستگی داشت
تصمیم گرفت اندکی خودش را پیش چشم 

 پدر مبّ را
 .کند



آقاجون مهناز دختر شهریه، درس خونده، _
 دیپلم داره،

 .سفر فرنگ رفته راه به راه

 !خب که چی؟! چه ربطی داشت پسر_

_ چیزا رو میفهمه و ربطش به اینه که خیلی 
 خیلی

چیزا رو هم بلده، میگه زوده برای بچه دار 
 .شدنمون

صدای فریاد پدرش ستونهای عمارت را 
 .لرزاند

   

  

غلط کرده با جد و آبادش دخترهی ندید _



 پدید! حاال
چون اون بابای ولدالزناش دو بار بردش 

 فرانسه دلیل
یشه که وظایف زناشوییش یادش برهنم . 

حاال فرصتی بود تا دق دلیاش را از این 
 ازدواج

 .اجباری سر پدرش خالی کند
از اولم گفتم من این دختره رو نمیخوام، _

 چیسان

فیسان زیاد داره، خودشو میگیره، دماغش 
 !باد داره

هی شما گفتی نه! پدرش تیمساره، 
 درباریان، به اعلی



همینو بگیری حضرت وصلن، باید . 

هی گفتم آقاجون اینا به درد ما نمیخورن، 
 من اربابم،

مجبورم تو روستا زندگی کنم؛ باز شما گفتی 
 عمارت

اربابیمون صدتای خونهشونو میخره آزاد 
 میکنه از

 .خداشونم هست

حاال بفرمایید تحویل بگیرید، دو روز تو خونه 
 بند

 !نمیشه
   

  



همهش به بهانهی خرید و سر زدن به پدر 
 مادرش

 .میره شهر

 !من اصال نمیبینمش

 دارچین   

۳پارت     

تیمور خان نزدیکش آمد و دست روی 
 شانهاش

 .گذاشت
این حرفا رو ول کن، بحث ما االن چیز _

 .دیگهست

 .ازش بچهدار شو اصالن
بچهای که پدربزرگ پدریش من باشم و 



 پدربزرگ
ریش تیمسار سلوکی، قطعا میشه ماد

 .افتخار کشور
میشه مشت محکم تو دهان امثال علی 

 محمد خان و

 !...اون زن یاوه گوش
 !مایهی مباهات میشه اون پدرسوخته

   

  

 !زنت باید حامله شه، ختم کالم
 !...و رفت

همیشه به اینجای بحث که میرسید به 
 سرعت از



اشتباهات خودش میگذشت و روی اصل و 
 نصب

 .مانور میداد

به عقیدهی تیمور خان، مهم این بود که 
 مهناز دختر

تیمسار سلوکی است! تیمساری که به دربار 
 رفت و

 .آمد دارد و اعلی حضرت را مالقات میکند
 !بقیهی چیزها اهمیت نداشت

مثال اینکه مهناز در هفته حداقل پنج روزش 
ررا د  

شهر و در مهمانیهای شبانه میگذراند یا اینکه 
 برای



حرفهای اصالن زیاد اهمیت قائل نمیشد 
 .مهم نبود

و هر بار هم که اصالن میخواست یک 
 گوشمالی

درست و حسابی به او بدهد، با این حربه 
 که _به پدرم

میگویم حالتان را جا بیاورد!_ دهانش را 
 .میبست

   

  

و البته پدرش هم همیشه میگفت که 
 مراعات مهناز را

 .بکند و به او سخت نگیرد



به هر حال با یک نامهی پدرش امکان 
 داشت آنها از

 !زندگی ساقط شوند
 دارچین   

۴پارت     

صبح زود به سوارکاری رفته و بعد به بازدید 
 باغهای

 .میوه شتافته بود

حاال خسته برگشته بود و با چکمههای چرم 
 قهوهای

 سوختهاش را که مخصوص سوارکاری بود و

تازیانهای که به دست داشت وارد ساختمان 
 عمارت



 .شد

 خانم خوابه هنوز؟_

 .از یکی از خدمتکارها پرسید
   

  

_  نه ارباب، صبحانه خوردن، دارن آماده
 .میشن

 .به آنی اخمهایش در هم رفت
 !آماده میشه؟! کجا؟_

خدمتکار که ربابه نام داشت، سر به زیر 
 .پاسخ داد

نمیدونم ارباب، فقط به من دستور دادن _
 که به راننده



 .بگم ماشینو آماده کنه
 !شورشو درآورده_

گفت و با اعصابی متشنج پلهها را دو تا یکی 
 کرد و با

زد، آن را باز نمود،  لگد محکمی که به در
 طوری که

در به دیوار پشت سرش برخورد کرد و 
 صدای مهیبی

 .ایجاد کرد
   

  

با چند گام بلند خودش را به مهناز رساند 
 که پوشیده در



کت و دامن کوتاه آبی فیروزهای رو به روی 
 آیینه

را روی  ایستاده و کاله سفید پر دارش
 سرش مرتب

 .میکرد

باز کجا تشریف میبرین مادمازل؟! _
 میذاشتی دو

 روز از برگشتنت بگذره بعد باز شال و کاله
 !میکردی

لبهای سرخ رژ خوردهاش را به هم مالید و 
 گویی با

حاشیهای ترین آدم زندگیاش حرف بزند، 
 کامال



 :بیتفاوت گفت
صدبار بهت گفتم نه اینجا طویلهی اسب و _

اته، نهگاو  

 !من رعیتتم

پس مثل آدم بیا تو اتاق و مثل یه آدم با 
 .من صحبت کن

سپس به سمتش برگشت و چشمان آرایش 
 شدهاش را

به چشمان خون افتاده از عصبانیت او 
 :دوخت

   

  

پس به من دستور نده و با این لحن _



 سخیف و دور از

 !شأن با من حرف نزن

 دارچین   

۵پارت     

شالق اسب را که در دست داشت با حرص 
 به گلدان

پشت سر مهناز کوبید که افتاد و هزار تکه 
 .شد

مهناز به خود لرزید و فهمید که این بار از 
 حد

گذرانده، خواست دست دور گردنش 
 بیاندازد که

 .اصالن خشمگین دستش را پس زد



_ ری نازی؟! هان؟باز کدوم گوری میخوای ب ! 

فریادش مو بر تن تمام ساکنین عمارت 
 .راست کرد

   

  

تو اصال وظایف زناشوییت یادته؟! اصال _
 میدونی

 !که من شوهرتم؟
انقدر سر خود شدی که برای بیرون رفتنت 

 حتی دیگه

 !از من اجازه هم نمیگیری
م کرد، تاکنون کمی دست و پایش را گ

 چنین خشمی از



 !همسرش ندیده بود

 .پس تصمیم گرفت اندکی کوتاه بیاید
آره عزیزم درست میگی، ولی ببین آخه _

 خودت

 .همهش سرت شلوغه

یا سر زمینایی، یا تو باغا، یا در حال حساب 
 کتاب، یا

 !مشغول حل و فصل مشکل رعیت

خب منم حوصلهم میره دیگه... چی کار 
 !کنم؟

ونهی پدرم، الاقل اونجا مادرم میرم خ
 هست، خواهرم

 .هست، دوستامو میبینم



 .گوش من از این حرفا پره_
روزی که زن من شدی میدونستی کار من 

 !چیه

   

  

 !مهناز من اربابم! ارباب! اینو بفهم

نمیتونم مثل بچه ژیگوالی فرنگی همیشه 
 بشینم ور

تو دل ! 

به دست آویز همیشگیاش چنگ انداخت؛ 
 اشک و آه و

 !...مظلوم نمایی

آره میدونستم، اما نمیدونستم که قراره _



 انقدر کارات
زیاد باشه؛ چه میدونستم قراره تک و تنها 

 بنشینم تو
 !این عمارت

یک سال از ازدواجمون گذشته و فقط یک 
 بار رفتیم

 !سفر... اونم چند روز همهش

من آدمی بودم که فقط سالی چندبار سفر 
 خارج

میرفتم اصالن، توی خونهی تو انگار زندونی 
 !شدم

 دارچین   

۶پارت     



   

  

آنقدر این صحنهی تئاتر گونه را از مهناز 
 دیده بود که

 .دیگر تمامش را از بر بود

ش پس اهمیتی به نالهها و اسک تمساح
 .نداد

 !درار لباساتو، جایی نمیری_

 ...اصالن_
 .صدایش را بلند کرد

 !همین که گفتم! جایی نمیری_

 .مینشینی تو خونه به شوهرت میرسی

اشکهایش شدت گرفت و با خط چشم 



 سیاهش مخلوط

شده، رد باریک سیاه رنگی روی گونههایش 
 به جا

 .گذاشته بودند
 .داری اذیتم میکنی اصالن_

م! امشب جایی دعوتممن باید بر  . 

   

  

اون حرومزادههایی که هر هفته به _
 مهمونیای فسق و

فجور دعوتت میکنن نمیدونن تو شوهر 
 !داری؟

خب یه بارم با شوهرت دعوتت کنن! چرا 



 همیشه

 !تنها؟
دست و پایش سست شد! ترسیده بود که 

 شاید اصالن

 .بویی برده
چون تو هیچ وقت نیستی خونه، وقتی هم _

 هستی

 .سرت شلوغه

تو کی به من گفتی جایی دعوتیم و من _
 !گفتم نمیام؟

 !هان؟

در پاسخ دادن درماند... سعی کرد بحث را 
 عوض



 .کند
 .به پدرم میگم چقدر عذابم میدی_

   

  

یه بار دیگه منو با پدرت تهدید کنی _
 دندوناتو تو

 .دهنتُ خرد میکنم

کاری میکنم سال به سال رنگ خانوادهتو 
 !نبینی

 !پس بفهم با کی داری حرف میزنی
وقتی که راههای همیشگی را بیجواب دید، 

 از راه
 .دیگری وارد شد



 .باشه چشم_
ولی این دفعه رو بذار برم، به خدا آبروم 

 جلو بقیه

یره، قول دادمم ... 

 دارچین   

۷پارت     

شالقش را گوشهی اتاق پرت کرد و 
 دکمههای پیراهن

 .سفیدش را یک به یک باز نمود

   

  

 .بیخود؛ گفتم که جایی نمیری_
االنم درار لباساتو، هوس کردم با زنم 



 !بخوابم
 ...بذار برم، وقتی برگشتم_

نش را درآورد و روی تخت انداختپیراه . 

مثل اینکه حالیت نیست دارم چی میگم؛ _
 من رابطه

 !میخوام، همین االن

شروع به جیغ و داد و بلند بلند زار زدن 
 کرد، طوری

که صدایش در کل عمارت پیچیده بود و 
 تمام خدمه

 .ایستاده و در سکوت گوش خوابانده بودند
 !...من نمیخوام... نـ... می... خوام_

االنم میرم، بخوای جلومو بگیری یه بالیی 



 سر خودم

 !میارم بعد به پدرم میکم کار تو بوده

اون وقت باید با عمارتت و باغهات و 
 زمینهات و

 !رعایات خداحافظی کنی بدبخت
   

  

 !دست روی نقطه ضعف اصالن گذاشته بود

ی نگفت و با حرص فقط او هم دیگر چیز
 رفتنش را

 .تماشا کرد
دو سه دقیقهای که از رفتن مهناز گذشت، 

 از اتاق



خوابشان بیرون آمد و لبهی نردههای باال 
 ایستاد و

 .غرش کرد

یکی تو این خراب شده نیست یه استکان _
 چای دست

 !من بده؟

فقط بلدین مفت بخورین هیکل گنده 
 !کنین

پیشکارش به سرعت خود را به پذیرایی 
 رساند و سر

 .باال گرفت تا اصالن را ببیند
دستانش را جلوی پایین تنهاش به هم گره 

 زد و ترسان



 :گفت
چشم آقا... چشم... همین االن میگم _

 چای بیارن

 .خدمتتون

   

  

 دارچین   

۸پارت     

م نام داشت، سریع خود را به پیشکار که غال
 آشپزخانه

 .رساند و به خدمه توپید
یکیتون یه استکان چای ببره برای ارباب، _

 .زود



در چنین مواقعی هیچکس جرأت نزدیک 
 شدن به

ارباب را نداشت چرا که میترسیدند آتش 
 خشمش

 .دامن آنها را بگیرد

زنها کمی با هم پچ پچ کردند و بعد با هم 
 توافق کرده

به کوچکترین خدمتکار عمارت گفتندرو  : 

 .چای بریز ببر برای ارباب_

 :غالم تند شد و داد زد

   

  

بجنبین دیگه، ارباب عصبانیان، حالشون _



 رو به راه
 .نیست

 .صغری خانم دخترک را خطاب قرار داد

د یاال دیگه فیروزه، دست و پاتو حنا _
تن مگه،گذاش  

 .بجنب تا ارباب بیشتر عصبانی نشدن
 .غالم به فیروزه اشاره زد

هی تو، زود دست به کار شو، در ضمن _
 اگه از این

چیز میزای گیاهی هست که برای اعصاب 
 خوبه ببر

 .براشون
 .اوقاتشون خیلی تلخه



فیروزه چشم گفت و به سرعت چند دانه 
 چوب دارچین

انداخت  را در قوری استیل پر از آب جوش
 و روی

 .گاز گذاشت و زیرش را زیاد کرد
   

  

پنج دقیقه بعد چای دارچین را در استکانی 
 طالیی و

کمر باریک ریخت و در سینی قرار داد و یک 
 شاخه

 .نبات کوچک کنار نعلبکیاش گذاشت
 .صدای فریاد ارباب عمارت را لرزاند



 !چی شد این چای؟!ُ مردین همهتون؟_

فیروزه سینی را برداشت و با عجله از 
 آشپزخانه

 .بیرون رفت
 :حلیمه خانم پشت سرش گفت

 ...خدا به روش رحم کنه، دخترک بیچاره_

 دارچین   

۹پارت     

   

  

هم سعی داشت سریع به طبقهی باال برسد 
دلو هم تعا  

سینی را حفظ کند تا چای لبریز نشود و در 



 نعلبکی
 .نریزد

 !اولین بار بود که به طبقهی باال میرفت
تاکنون تنها خدمتکاران قدیمی به این طبقه 

 رفت و آمد
داشتند؛ آن هم با اجازهی خانم عمارت و یا 

 خود

 !رباب
استرس به جانش ریشه دوانده بود و 

 نفسهایش را
دیکی در میان کرده بو . 

پشت در اتاق که رسید یکی دو نفس عمیق 
 کشید که



بوی سیگار به ریههایش نشست و تک 
 .سرفهای کرد

پیش از آنکه در بزند و برای ورود اجازه 
 بخواهد،

خود اصالن خان گویا سرفهاش را شنیده 
 بود که

 .صدایش را با عصبانیت بلند کرد

 !چه عجب! تن لشتو بیار تو_

   

  

کم استرس داشت که با این صدای بلند و 
 لحن خشن هم

 .بر اضطرابش افزوده گشت



برای داخل رفتن تعلل کرد و این بار صدا 
 .بلندتر شد

 !پس چه غلطی میکنی؟! بیا تو بینم_
انگار پاهایش به زمین دوخته شده بودند! 

 نمیتوانست
 !ُ جم بخورد

_ ی خیره سر؟! برو توداری چه گوهی میخور  

 !دیگه، سه ساعته پشت در وایستادی

 !مثل اینکه دلت میخواد فلکت کنم؟

غالم بود که بیخ گوشش پچ پچ کرد و اندکی 
 هولش

 .داد

 :تته پته کنان گفت



چـ... چشم.... هولم... نکنین... ا... االن _
 ...میرم

   

  

د یاال تا جای من ارباب نیومده گیستو _
 ببنده به دم

 !اسب
 .گفت و با عجله پلهها را پایین رفت

در دل خدا را به یاری طلبید و بعد با نوک 
 پا در نیمه

 .باز اتاق را بیشتر باز کرد و وارد شد
دم در ایستاده بود و نمیدانست باید چه 

 !کند



 دارچین   

۱۰پارت     

یگاری زیر اصالن سیگارش را در جاس
 دستش

خاموش کرد و قبل از اینکه سرش را بلند 
 .کند داد زد

حتما باید فحش بخورین تا کاری رو انجام _
 بدین، به

 !درد نخورا؟

   

  

از نهیب ارباب چشمانش را بست و بعد 
 تند تند قدمهای



کوتاهش را به سمت او برداشت که پشت 
یز گردم  

 .عصرانه خوری نشسته بود

 ...بـ... ببخشید... ارباب_
از شنیدن صدای نازک و ترسیدهی دخترک، 

 سرش را

 !بلند کرد و از دیدنش جا خورد
مثل همیشه انتظار داشت حلیمه یا صغری 

 یا عصمت
که از قدیمیها بودند بیایند اما این 

 !...دختربچه

ز فیروزه سینی را با دستانی لرزان روی می
 گذاشت و



 .عقب رفت

چند دقیقهای را با دستانی که به عادت 
 همهی

خدمتکاران جلوی پایین تنهاش به هم قفل 
 کرده بود،

 .همان جا ایستاد

اصالن خان از دیدن این عضو جدید 
 !متعجب بود

   

  

همیشه برای استخدام خدمه، بعد از غالم 
 باید از فیلتر

خودش رد میشدند ولی هر چه فکر میکرد 



 به یاد
 !نمیآورد که او را دیده باشد

زیبایی بکری داشت! موهای مواجش فرق 
 راست

شدهاش که از زیر روسری بته جقهایاش 
 نمایان بود و

دو طرف روسری ریشه دار را از پشت سر 
 گره زده

هرهاش را معصومتر نشان میدادبود، چ . 

فیروزه که دیگر تاب تحمل این نگاههای 
 سنگین ارباب

را نداشت صدایش را از ته چاه کمی بلند 
 .کرد



 !آنقدری که اگر دقت نمیکردی نمیشنیدی
 !ا... ارباب... می... میشه... من... برم؟_
ابرویی باال انداخت و با این فکر که بعدا 

 باید گوش
به خاطر این سر خود کار غالم را هم 

 کردنش بکشد،
 .با دست به در اشاره زد

 .برو_
   

  

 دارچین   

۱۱پارت     

فیروزه نفس حبس شدهاش را بیرون 



 فرستاد و پشت به
کرد تا برود که فرمان ارباب باعث شد از 

 حرکت

 .بایستد
 .وایستا دختر_

فشرد و همان جا که پلکهایش را بر هم 
 ایستاده بود،

روی پاشنه چرخید و با سری پایین افتاده 
 :گفت
 .چشم_

استکان را روی نعلبکی گذاشت و سینی 
 .راُ هل داد

 ببینم این چی بود آوردی؟_



   

  

 .از ترس به لکنت افتاده بود
ودش را به چیزی نمانده بود گریه کند اما خ

 سختی

 .کنترل کرد
 .چا... چای دار... دارچین_

حرف زدن با این دخترک کم سن ترسو 
 عجیب برایش

 !مفرح بود

 واسه چی خوب هست این؟_
دهانش خشک شده و زبان به کامش 

 .چسبیده بود



 نگفتی؟! واسه چی خوبه این دارچین؟_
از ترس اینکه ارباب عصبانی شود فورا پاسخ 

 :داد

 .بـ... برای اعصاب_
   

  

 از کی داری اینجا کار میکنی؟_
یـ... یک... ماه... می... میشه... ار... _

 ...ارباب
 ترسیدی یا کال لکنت داری زبون بسته؟_
سرش باال پرید و با چشمان خندان و 

 ابروهای در هم
 !گره خوردهی ارباب مواجه شد



ناقض عجیبی بودت ! 

فوری سرش را زیر انداخت و تالشش را کرد 
 تا مثل

 .آدمیزاد حرف بزند
 .نه... نه ارباب_
 !پس ترسیدی_

 دارچین   

۱۲پارت     

   

  

 .سوال خوبی نبود

نه میتوانست بر آن صحه بگذارد نه 
 میتوانست



 !انکارش کند
ری که مادرش گفته بود پس سکوت کرد؛ کا

 هر وقت

نمیدانست چه باید بگوید انجام دهد تا خود 
 را از

 .مهلکه برهاند

اصالن با نگاه باال پایینش کرد و بیشتر به 
 صندلی لم

 .داد و دستانش را به سینه وصل کرد

 .بچرخ بینم_
 .کامال گیج از دهانش پرید

 ها؟_

گویی تازه فهمید جلوی چه کسی ایستاده، 



سبتاسیلی ن  

آرامی به گونهی خودش زد و هین بلندی 
 .کشید

   

  

 .هین... خاک به سرم_

 !...تو ... تو رو خدا ببخشید ارباب
اصالن از این رفتارهای خام و بچگانهاش به 

 خنده

افتاده بود ولی لبخندش زیر ریش و سبیل 
 بلندش پنهان

که گوشهی چشمانش  بود و جز چروکی
 میافتاد



عالمتی برای خندیدن در چهرهاش نمایان 
 .نمیشد

 .خیلی خب؛ گفتم بچرخ بینم_

 بچرخم؟_
نمیدانست دلیل این حرف ارباب چیست 

 ولی چرخی
به دور خودش زد و باز سر به زیر رو به او 

 .ایستاد
به رغم اینکه پیراهن گلدار گشادی به تن 

 داشت اما

کمر باریکش به واسطهی کمربند لباسش 
 که از پشت

 .پاپیون شده بود به خوبی مشخص بود



 ننه بابات کیان؟_
   

  

 :با استرس پاسخ داد
 .مش صفدر و ملوک_

 .نام ملوک برایش آشنا بود
 !تو دختر ملوکی؟_

 .بله ارباب_
 دارچین   

۱۳پارت     

یادش آمدچیزهایی  . 

ملوک همان زن مطبخی تپل و جا افتادهای 
 که همیشه



 .ساکتترین فرد عمارت بود

   

  

 چند سالته؟_

علت این سین جیم ها را نمیدانست ولی 
 هر چه بود

 .از نظرش خوب نمیآمد
 .هفده ارباب_

 چطور تا االن شوهرت ندادن؟_

از او دید، ادامه دادسکوت را که  : 

 نکنه عادت نمیشی؟_
 .سرش باال پرید و گونههایش رنگ گرفت

نگاه خیرهی اصالن خان را که متمرکز شده 



 روی
 .اندامش دید، خجالتزده سر به زیر افکند

 چرا جواب نمیدی؟ اسمت چیه؟_

 .صدایش از اعماق چاهی ژرف برمیآمد

   

  

 ...فیروزه ارباب_
 مادرت کجاست؟_

 .خونه ارباب_

از شنیدن کلمهی تکراری ارباب روانش به 
 هم ریخت

 .و صدایش باال رفت
کلمهی دیگهای بلد نیستی؟! نافتو با ارباب _



 ارباب
 !بریدن دختر؟

 .هول شده پاسخ داد

 ...ببخشید ارباب_
 !اه... زهر مار و ارباب_
 :ناالن بیراه چاره گفت

   

  

 ...آخه چی بگم ار_
و ادامهی حرفش را خورد تا بیش از این 

 خشم مرد

 .سراپا عصبیاش را برنیانگیزد

زرت و زرت میگی ارباب رو مغز من _



 !میری

 !الاقل یکی در میون بگو خان، آقا

 .تند و تند کلمات را ردیف کرد
_ چشم خانچشم ار... چیزه...  ... 

 .دستی به سبیلش کشید و ابرو باال انداخت

 !نه خوبه، حرف گوش کنی، میفهمی_
 دارچین   

۱۴پارت     

   

  

پرسید چند ثانیه بعد باز : 

 سواد داری؟_

 .بله ا... خان_



 چقدر؟_

 .بلدم بخونم و بنویسم_
_ مارت مادرت االن باید سر کارش توی ع

 باشه، خونه
 چی کار میکنه؟

مادرم یک ماهه مریضه آقا، حال خوشی _
 نداره، به

 .خاطر همین من به جاش میام سر کار

این غالم بیپدر مادر چه غلطی داره میکنه _
 که زیر

گوشم خدمتکار عمارت من مریضه و 
 جایگزین

 !فرستاده ولی من بیخبرم؟



   

  

 :هیچ نگفت و اصالن خان ادامه داد

 خیلی خب، بگو بینم بابات چی کار میکنه؟_

 .رو زمینای شما کشاورزی میکنه آقا_
دستی به ریش پر پشتش کشید و به فکر 

 .فرو رفت
 !دختر زیبایی بود... و البته خوش اندام

حرف گوش کن بود و در حد اکابر هم 
 خواندن نوشتن

همینها از نظرش کافی بود تا  میدانست؛
 تصمیم به

 !این مهمی بگیرد



 .فردا به پدرت بگو بیاد عمارت کارش دارم_
 .در دلش آشوب به پا شد

 !کاری از من سر زده آقا؟ اشتباهی کردم؟_
 .نه، گفتم بگو پدرت بیاد عمارت_

   

  

نجا باشهساعت هفت صبح اول وقت ای . 

 .میخوام قبل از شروع کارای روزانه ببینمش

 .چشم_

 .حاال میتونی بری_

 .با اجازه_
یکی دو قدم عقب عقب رفت و بعد پشت 

 به او کرد و



با قدم.های تند و پشت سر هم از اتاق 
 .خارج شد

 دارچین   

۱۵پارت     

به محض ورودش به مطبخ زنها دورش را 
 .گرفتند

 چرا انقدر طول کشید؟_

   

  

نمیدانست در جواب حلیمه خانم چه بگوید! 
 پس

سکوت پیشه کرد و خود را با شستن ظرفها 
 سرگرم



 .نشان داد
 چی کار کردی آقا انقدر عصبانی داد زدن؟_

استکانی را آب کشید و در جا ظرفی 
 .گذاشت

 !هوی فیروزه با تو داریم حرف میزنیم_

گندی زدی؟چه   

شیر آب را که بست صدای بلند اصالن خان 
 لرز به

 .تنشان انداخت
غالم کدوم گوری هستی؟ بیا اتاق من _

 .نسناس
صغری خانم به گونهاش کوبید و پر استرس 

 :گفت



   

  

خدا رحم کنه! معلوم نیست چه غلطی _
 کرده این

 .دخترهی ورپریده که اللمونی گرفته

آتیشش دامن ما رو نگیره باید خدا رو شکر 
 .کنیم

خود فیروزه هم نمیدانست ارباب چرا غالم 
 را با

عصبانیت فراخواند، چرا پدرش را به حضور 
 !طلبید؟

 !برای هیچ کدام جوابی نداشت
حلیمه خانم سریع نزدیکش آمد و موهای 



 بلند بافته
گرفت و کشید شدهاش را از پشت . 

آی آی آی، چرا موهامو میکشی خاله _
 !حلیمه؟

حلیمه با حرص دندان بر هم سایید و 
 :گفت

زبون وا کن ببینم چه غلطی کردی ارباب _
 آتیشی
 شده؟

 یه چای بردن چرا انقدر طول کشید؟
 !بگو تا گیساتو نبریدم فیروزه

   

  



ار دهان باز کردبه اجب . 

به خدا کاری نکردم، فقط ارباب پرسیدن _
 من کیام و

 .ننه بابام کیان
ناگهان یادش آمد چیزهایی از غالم گفته 

 .بوده
آها راستی، گفتن که چرا آقا غالم بهشون _

 نگفته من
 .جای مادرم اومدم

این را که گفت، حکم آب ریختن بر آتش را 
 .داشت

د و حلیمه خشم و استرس همه فروکش کر 
 هم موهای



 .او را رها نمود
 .پس از غالم عصبانیه_

صدبار بهش گفتم به ارباب بگو ملوک 
 مریضه به

جاش دخترش میاد، حرف به گوشش نرفت 
 !که نرفت

 .حاال هم توپ و تشرای اربابو تحمل کنه

 دارچین   

   

  

۱۶پارت     

ه رفت، موضوع را به پدر آن شب که به خان
 و



 .مادرش گفت

هول و وال به جانشان افتاد، مادرش گریه 
 میکرد و

میگفت البد قرار است از کار بیکارشان 
 .کنند

البد فیروزه دست و پا چلفتی بازی درآورده 
 و ارباب

 .میخواهد بیرونش کند

پدرش دم به دم چای میخورد و فیروزه را 
 شماتت

 .میکرد

صد دفعه گفتم میری عمارت حواست _
 باشه کارتو



 .درست انجام بدی پدرسگ

مادرت گفت جلو چشم ارباب نباش بعد 
 توی سر سفید

 برای ارباب چای بردی اتاقش؟
   

  

دیگه هیچ زنی تو اون مطبخ بیصاحاب نبود 
 که تو پا

؟شدی رفتی اتاق خان، تخم سگ ! 

فیروزه اشکهایش را با گوشهی روسریاش 
 پاک
 .کرد

به خدا من چیزی نگفتم، خاله حلیمه _



 .گفت من ببرم
 .مادرش با حرص غرغر کرد

خوبه حاال من تو رو به اون حلیمه سپردم _
 و گفتم تا

کار بلد نشده و جا نیفتاده نذاری آفتابی 
 !بشه

پدرش برخاست و کاله نمدیاش را از میخ 
 آویزان
 .کرد

تشک منو بنداز دراز بکشم، امروز از صبح _
 شخم

 .زدیم خستهام، اینم که از این
 .فردا برم ببینم ارباب چی میگه



   

  

فقط شانس بیاریم رو دور لج نباشه بخواد 
 زمینشو

 ...ازمون بگیره
برخاست و رختخواب پدرش را مثل همیشه 

 با
نیم متری از مادرش پهن کرد فاصلهی . 

خواست از در اتاقشان بیرون برود که با 
 حرف پدرش

 .آشوب دلش بیشتر شد
حمیده و فریده سیزده سالشون بود رفتن _

 سر



زندگیشون االن هر کدوم دو سه شکم 
 .زاییدن

حسین و محسن هم که پسر بودن و 
 ...بیدردسر

 ...این آخری از پیشونی ما دراومد زن
چهارده سالگی گفتم خواستگار  از سیزده

 داره

عروسش کنیم بره، هی گفتی عصای 
 دستمونه صبر

 ...کن صبر کن
 ...بیا اینم صبر

 دارچین   

۱۷پارت     



   

  

فیروزه بیحرف به اتاقش که پنجرهاش رو به 
 باغ

 .همسایه باز میشد رفت

کمی کنار پنجره نشست و به باغ غرق در 
 سکوت که

در این تاریکی شب ترسناک به نظر میآمد 
 چشم

 .دوخت

خواهرهایش خیلی زود به خانهی بخت رفته 
 بودند و

به قول پدرش هر کدامشان سه شکم زاییده 



 .بودند
برادرهایش هم هر کدام سه چهار سر عائله 

 داشتند و

 .درگیر زندگی بودند

ده بود با پدر و مادر فیروزه مان
 ...شکستهاش

البته او هم خواستگار زیاد داشت ولی 
 مادرش میگفت

او را حاال حاالها عروس نمیکند تا عصای 
 دستش

 !باشد
   

  



به تازگی هفده ساله شده بود و پچ پچ زنان 
 روستا به

یبت و گوشش میرسید که او را در محافل غ
 سبزی

 !کنیهایشان ترشیده خطاب میکردند
از همه پنهان میکرد ولی او هم دوست 

 داشت ازدواج

 .کند
مثل خواهرهایش چند شکم بزاید و 

 هفتهای یک بار

دست بچههایش را بگیرد و به خانهی 
 پدریاش سر

 ...بزند



دلش غش میکرد برای پوشیدن لباس 
 ...عروس

تش را همیشه جلوی آیینه میایستاد و صور 
 اصالح

کرده و ابروهایش را مرتب و تمیز تصور 
 .میکرد

 دارچین   

۱۸پارت     

 !هیچ دوستی در آبادی نداشت

   

  

همهی رفقایش ازدواج کرده و بچه هم 
 !داشتند



و مشغلهی زندگی اجازهی نمیداد به رفت و 
 آمد و

 .معاشرت با او بپردازند

تنها دلخوشیاش در این روزها فکر کردن 
 راجع به

 .نوهی خالهی مادرش بود
از اهالی روستای زادگاه مادرش بودند و از 

 روستای
 .آنها خیلی دور بودند

فیروزه را وقتی ده ساله بوده دیده بودند و 
 حاال همین

سه ماه قبل نامه فرستاده و فیروزه را برای 
 پسرشان



لی روستا تا که گویا برعکس بقیهی اها
 ششم درس

خوانده بود و حسابدار ارباب روستایشان 
 بود

 .خواستگاری کردند

 .آنها هم جواب مثبت داده بودند
حاال پس سه ماه صبر دیروز نامهای 

 برایشان آمده بود
که در آن گفته بودند بعد از فصل کشت 

 برای بردن
 .عروسشان میآیند

   

  



 ...دل در دل فیروزه نبود

آنقدر خوشحال بود که دیگر اخراج شدنش 
 توسط

 .ارباب هم برایش زیاد اهمیت نداشت
در و همسایه گفته  خواهرهایش به تمام

 بودند که شوهر
خواهر جدیدشان سواد دارد و معتمد ارباب 

 روستای
خودشان است و قرار است به زودی برای 

 بردن
 !فیروزه بیاید

با همین افکار صورتی در رختخوابش دراز 
 .کشید



تا چشمانش را بست تصویر خودش در 
 لباس عروس

با گونههای سرخاب و سفیداب زده، دست 
 در دست

مردی رعنا و رشید پشت پلکهایش نقش 
 بست و

 .لبخند را مهمان لبهایش کرد
 دارچین   

۱۹پارت     

   

  

مثل همیشه صبح زود بیدار شد، صبحانه را 
 آماده کرد



 .و همراه پدر و مادرش خورد
سفره را جمع میکرد که صفدر برخاست و با 

 لحنی
 .عصبی خطابش کرد

چادرتو بکش سرت زودتر بریم عمارت _
 ببینم چه

 !خاکی تو سرمون شده

ناراحت و دلخور چشم گفت و سفره را روی 
 طاقچه

 .گذاشت
به اتاقش رفت و چادر گلدارش را به سر 

 کرد و با
 .استرس همراه پدرش از خانه بیرون رفت



در راه بدون هیچ حرفی به رسمی که 
 بینشان رواج

داشت دو سه قدم عقبتر از پدرش راه 
 .میرفت

به محض رسیدن به عمارت ایستاد و رو به 
 فیروزه
 .کرد

   

  

خدا خدا کن ارباب زمیناشو ازمون نگیره _
 ...فیروزه

 ...من که هیچ، علی و حسین چالت میکنن

با این حرف پدرش اضطرابش بیشتر شد و 



 دلشوره به

 .جانش افتاد

میدانست که تنها درآمد برادرانش از راه کار 
 کردن

روی زمینهای ارباب است و اگر ارباب 
 میخواست

ی به حال او میشدزمینهایش را بگیرد وا ... 

 :تمام توانش را یک جا جمع کرد و گفت
 ...به خدا من کاری نکردم_

 .قدم به داخل باغ بزرگ عمارت گذاشت
 !معلوم میشه_

غالم به محض دیدنشان جلو آمد و اخم و 
 تخمش به راه



 .بود
   

  

_ روز دارم از صفدر به خاطر تو و زنت از دی
 ارباب

 ...فحش میشنوم و دم نمیزنم
 ...بهم خیلی بدهکاری

صفدر دست روی شانهی غالم گذاشت و 
 بیآنکه

 .علتش را بپرسد لبخندی از سر اجبار زد

امروز و فردا کار شخم تموم بشه میام رو _
 زمین

 .کمکت آقا غالم



 ...تو دعا کن ارباب غضب نکنه به ما
فیروزه که خود را  غالم نگاهی به سر تا پای
 در چادر

 .پیچانده بود انداخت
نترس، فعال که انگار لطفش شامل _

 ...حالتون شده

سپس در مقابل چشمان متعجب صفدر به 
 فیروزه تشر

 .زد
   

  

 اون لته کهنه رو از دورت باز کن بینم، مگه_
نمیدونی خانم خوشش نمیاد خدمتکارا 



 اینجوری
 !باشن؟

 .با ترس چادر را از سرش برداشت
یاال برو تو مطبخ، منم باباتو ببرم خدمت _

 اصالن
 .خان

 دارچین   

۲۰پارت     

صفدر با اضطراب پشت سر غالم گام 
 .برمیداشت

 .وارد عمارت که شدند آهسته پچ زد
 آقا غالم نمیدونی ارباب چی کارم داره؟_

   



  

 .غالم سمت سالن غذاخوری قدم برداشت

فقط هر چی ارباب گفت میگی چشم، خر _
 فهمی یا

 نه؟
دستش را آرام بر سرش کوبید و پر حرص 

 :گفت
چارهی دیگه هم دارم مگه؟! خدا بگم چی _

 کارت
نکنه فیروزه... ننهت به عزات بنشینه 

 !پدرسگ
_ ت شو صفدر... چرا انقدر ناله زاری ساک

 !میکنی؟



هم زمان به میز ناهار خوری دوازده نفری 
 سلطنتی

 .معرق کاری شده نزدیک شدند

اصالن خان نشسته و جلویش صبحانهی 
 مفصلی چیده

 .بودند
 .غالم جلوتر ایستاد و صفدر پشت سرش

 .مش صفدر اومده دست بوسیتون آقا_

   

  

لقمهی بزرگ کره و عسل را به دهان 
 .گذاشت و جوید

جرعهای چای نوشید و دستی به سبیلش 



 .کشید
 .تو مرخصی_
 .چشم آقا_

غالم بیرون رفت و صفدر با استرس کاله 
 نمدیاش را

از سر برداشت و با سری پایین افتاده سالم 
 .کرد

اصالن لقمهی دیگری درست کرد و به او 
ه زداشار  . 

 .علیک سالم، بفرما مشتی_

با آستین سفید و چرک پیراهنش عرق از 
 پیشانی زدود

 .و حتی از ترس سرش را هم بلند نکرد



 .نمک پروردهایم ارباب، نوش جانتون_
 بنشین مشتی، چرا وایستادی؟_

   

  

صفدر بیحرف روی دو زانو نشست و در 
 حالی که

کالهش را میان مشتش میفشرد، دستانش 
 را به رسم

 .بندگی روی زانوانش گذاشت
 .نگفتم بنشینی اونجا_

 دارچین   

۲۱پارت     

 :فورا برخاست و هول زده گفت



 ...ببخشید ارباب، پام بشکنه_
خدا نکنه مشتی، گفتم بیای اینجا رو _

 .صندلی بنشینی

نده بود از تعجب شاخ در بیاوردکم ما ! 

   

  

سر بلند کرد و با چشمانی گرد شده 
 .نگاهش کرد

 با منین ارباب؟_
 .چایاش را با یک هورت نوشید و ادامه داد

 آره، مگه اینجا کس دیگهای هم هست؟_
 .بیا جلو مشتی، بیا نزدیک رو صندلی

رو به روییاش اشاره زدو به صندلی  . 



 !صفدر هاج و واج مانده بود

چرا ماتت برده؟ گفتم بیا اینجا بنشین، _
 حرف دارم

 .باهات
 .به خود آمد و امر اصالن را اطاعت کرد

معذب روی صندلی نشست و سرش را 
 .پایین انداخت

 غالم نگفت بهت چرا خواستم بیای؟_

   

  

 .نه خان، آقا غالم چیزی نگفت_
پیرمرد دلش آشوب بود و افکارش 

 ...مشوش



نمیدانست چه در انتظارش است، 
 مخصوصا که

رفتارهای اصالن خان هم عجیب و غریب 
 !شده بود

اصالن لقمهای گرفت و به طرف صفدر 
 دست دراز

 .کرد
 .بفرما مشتی_

دست روی سینهاش گذاشت و گردنش را 
 کمی خم

 .کرد
 .خانهزادیم ارباب... نوش جان_

نترس زهر نداره، بگیر بخور این لقمه رو _



 تا بگم
 .دلیل به حضور طلبیدنت چیه

   

  

صفدر با دستانی لرزان لقمه را گرفت و به 
 دهان

 .گذاشت
اصالن صبر کرد تا لقمهاش را قورت دهد 

 بعد بحث
 .را آغاز کرد

 دخترت چند سالشه مشتی؟_

 دارچین   

۲۲پارت     



صفدر با دلهره شروع کرد به ردیف کردن 
 توضیحات

و دالیل ناقص تا به خیال خودش اصالن 
 خان را از

 .خر شیطان پیاده کند

ارباب به خدا قسم این دختره فقط هیکل _
 گنده کرده

 .وگرنه یه جو عقل تو سرش نیست
   

  

به جان جفت پسرام این دختره از بچگیش 
 هم عقل

درست حسابی نداشت، همهش مایهی 



 دردسر بود

 !برای ما
آقا تو رو بزرگیتون ببخشیدش، بچگی کرده، 

 خامی

 ...کرده، نفهمیده
صفدر تند تند میگفت و کم مانده بود گریه 

 کند ولی
اسالن از ضجه مورههایش به خنده افتاده و 

 خودش را

کنترل میکرد تا صدای قهقههاش بلند 
 !نشود

آقا به جان خودم، خدا صد شاهده این _
 دختر نادونه،



 ...ندونم کاری کرده آقا، ببخشیدش
اصالن دستش را بلند کرد و با کنترل 

 :خندهاش گفت

 !مشتی چی داری میگی؟! معلوم هست؟_

صفدر دهانش باز ماند و بعد گیج شده از 
 وضعیت

ی که در آن گیر افتاده بود پاسخ نامعلوم
 :داد

   

  

 ...نـ... نمیدونم ارباب_
اگه دو دقیقه زبون به دهان بگیری میگم _

 بهت که



 !چرا گفتم بیای

 .دستش را محکم بر دهانش کوبید

 .آ... آ... امر کنین ارباب_
اول بگم که دخترت کاری نکرده صفدر، _

 بیخود
 .حرص و جوش نزن

نفس راحتی کشید و دستانش را رو به باال 
 .بلند کرد

 .خدایا شکرت_

گفتم بیای تا یه مسئلهی مهمو باهات در _
 .میون بذارم

 .چشمانش گرد شد و به خودش اشاره زد

   



  

_ آقا؟با من  ! 

 !آره با تو، چون به تو بستگی داره_
 دارچین   

۲۳پارت     

 .باز دلهره به جان صفدر افتاد
از طرفی خیالش از بابت فیروزه راحت شده 

 بود ولی
از سوی دیگر نمیدانست این مسئلهی مهم 

 چیست که

به او بستگی دارد و ارباب میخواهد با 
 رعیت

 !ناچیزی چون او در میانش بگذارد



_ رمانم ارباب، امر کنینگوش به ف . 

 .میخوام که دخترتو خواستگاری کنم_

   

  

 .با چشمانی گشاد شده سر بلند کرد
 برای کی آقا؟_

اصالن بیشتر به صندلی لم داد و پیپش را 
 .روشن کرد
 !برای خودم_

 !صفدر هاج و واج مانده بود

رست شنیده شک داشت که گوشهایش د
 !باشد

همین فیروزهی ما رو میگین آقا؟ برای _



 کی گفتین؟
 .کامی گرفت و دودش را به بیرون پوف کرد

 !آره، همین فیروزهی تو رو برای خودم_
حاال دیگر مطمئن شد که چه خاکی بر 

 ...سرش شده

   

  

نی کرد که ای در دل هزاران بار ابراز پشیما
 کاش

فیروزه خطایی میکرد و اخراجش میکردند تا 
 اینکه

 !خان دست رویش بگذارد

در آن هنگام حتی حاضر بود زمینها را نیز 



 پس بدهد
 ...اما ارباب از فیروزه دست بکشد

ناگهان چیزی به خاطرش آمد و با دلهره لب 
 .باز کرد

 ...ولی ارباب فیروزه رو قول دادیم_
 .ابروهای اصالن به آنی در هم گره خورد

از دیروز که این تصمیم را گرفته بود، دیگر 
 فیروزه

را مال خود میدانست و حاال چیز دیگری 
 !میشنید

 به کدوم سگ پدری قول دادی؟_
آب دهانش را با اضطراب فرو داد و 

 انگشتانش را به



 .هم قفل کرد

   

  

 ...اهل این آبادی نیستن ارباب_
 !اهل کدوم جهنم درهایه پس؟_

 دارچین   

۲۴پارت     

صفدر نمیدانست چه بگوید، اگر سکوت 
 میکرد و

فیروزه را به ارباب میداد در واقع حکم 
 بیچارگی

دخترش را با دست خود امضا کرده بود و 
 اگر هم



مقاومت میکرد بانی بدبختی همهی خانواده 
 !میشد

نهایت باز هم به این نتیجه رسید که در در 
 هر

صورت این وضعیت مثل یک پیراهن 
 آتشین است،

اگر بپوشدش قطعا میسوزد و اگر نپوشد 
 لخت و عور
 ...میماند

و لخت و عور ماندن باز بهتر از سوختن 
 ...است

   

  



_ اطراف  خیلی دورن ارباب، اصال مال این
 .نیستن

 ...از داهات ملوکن
 :اصالن بل همان ابروهای گره خورده گفت

قول دادی یعنی چی صفدر؟ عقد _
 بستیش؟

نه آقا، ولی حرفاشو زدیم، فصل درو که _
 تموم بشه

 .میان میبرنش

و فورا به یاد شغل پسرک افتاد و نفهمید که 
 چه ساده

 !...لوحانه همه چیز را خراب کرد
_ حسابدار خان داهاتشونهاتفاقا پسره  . 



 !شش کالس سواد داره آقا

 .اصالن تابی به سیبیلش داد و برخاست
 گفتی ملوک اهل کجاست؟_

   

  

به خیال خام که اصالن کوتاه آمده با ذوق 
 :پاسخ داد

 .حسین آباد ارباب_

در حالی که سالن غذاخوری را ترک میکرد 
 :گفت

 .مرخصی_

خدا حفظتون کنه ارباب، خدا از بزرگی و _
 مردونگی



کمتون نکنه، الهی که سایهتون رو سر خانم 
 بچههاتون

 !باشه و رو سر این آبادی
 .میگفت و پشت سر اصالن گام برمیداشت

اصالن ولی انگار نمیشنید چه میگوید! تنها 
 روی

فکوس کرد و باز داغ دلش تازه  کلمهی بچه
 شد و از

 .درون شعله کشید

فریادش پتک شد و بر قامت رنجور صفدر 
 .فرود آمد

 !بسه دیگه خفه_
   



  

 .چشم چشم_

و رو به اصالن عقب عقب قدم برداشت تا 
 از در

 .خارج شد

اب ازنفس راحتی کشید و به گمان اینکه ارب  

خواستهاش پا پس کشیده شادمان به 
 سمت زمینها گام

 .برداشت
 دارچین   

۲۵پارت     

اصالن اما حال خوشی نداشت، به خیالش 
 که صبح



زود حرفش را میزند و شب نوعروس کم 
 سن و

 .سالش را به حجله میبرد

   

  

شت و طول و عرض اتاقش را قدم برمیدا
 ناگهان

فکری از ذهنش گذشت ولی باید ابتدا 
 اطمینان حاصل

میکرد؛ پس به همین منظور از اتاق بیرون 
 رفت و

 .صدای فریادش عمارت را به لرزه درآورد

 حلیمه... آهای حلیمه کجایی؟_



حلیمه به سمت سرسرا قدم تند کرد و 
 پایین پلهها در

 .دیدرس اصالن ایستاد

 .بله ارباب، در خدمتم_
 دختر ملوک اومده امروز؟_

از آوردن اسم فیروزه توسط ارباب دلش به 
 شور افتاد،

مخصوصا که میدانست امروز صفدر هم نزد 
 ارباب
 !بوده

 .بله ارباب اومده، تو مطبخه_
   

  



 کی اومده؟_
 .اول وقت با باباش اومد آقا_
 بعدش نرفت باباشو ببینه؟_

علت این سوال و جوابها را نمیفهمید ولی 
 دلش

عجیب برای فیروزه شور میزد و خودش را 
 لعنت

میکرد که دیروز او را برای بردن چای نزد 
 ارباب

 !...فرستاده
نه آقا، از وقتی اومده ور دست خودم _

 .بودم
 .و بیاختیار زبانش چرخید



_ خوبیه، حاال به خدا ارباب فیروزه دختر 
 قبول دارم

 .یه کم سر به هواست ولی کار یاد میگیره
   

  

اصال خودم مسئولیتشو قبول میکنم، قول 
 میدم سر

یک ماه نشده ازش یه خدمتکار خوب و 
 حرف گوش

 .کن بسازم
 ...رحم کنید آقا مادرش مریضه، پدرش پیره

 دارچین   

۶۲پارت     



اصالن که دیگر اعصابش از این همه 
 اراجیفی که از

صبح شنیده به هم ریخته بود صدای 
 خشنش مو بر تن

 .حلیمه راست کرد

ای بابا... سوال من یه کلمه جوابش بود، _
 این همه

 .تفسیر و چرت و پرت بافتن نداشت
نمیدونم چه مرضی که همهتون فکر میکنین 

 من یه

تیکه پاره کنم دیوم که قراره اون دختره رو . 

   

  



 .حلیمه با اضطراب لب زد

دور از جونتون ارباب، ببخشید من چونهم _
 که گرم

 ...میشه هیچی حالیم نیست

ببخشید آقا، امرتونو بگین من به روی چشم 
 .انجام بدم

 !اصال فیروزه به من چه
اصالن که دیگر از پر حرفیهای پیرزن به تنگ 

 آمده
 .بود بیحوصله راه اتاقش را در پیش گرفت
بهش بگو از همون چای دارچیناش برام _

 ...بیاره
 :حلیمه با تعجب پرسید



 !کی؟! فیروزه؟_
در آستانهی در ایستاد و ابروهای پهن و 

 مشکیاش را

 .در هم کشید

خری یا سنت رفته باال خرفت شدی _
یمه؟حل  

   

  

 .چشم چشم آقا، هر چی شما بفرمایین_

و تا جایی که میتوانست سریع به طرف 
 آشپزخانه

 .رفت
به محض ورود به آشپزخانه چشم چرخاند و 



 فیروزه
 .را در حال شستن ظرف دید

 .فیروزه ول کن اون المصبا رو_
ا شد و روی با استرس کاسه از دستش ره

 ظرفهای

 ...دیگر افتاد و شکست

از صبح اضطراب داشت و هر آن منتظر 
 خبر بدی از

 .سوی پدرش یا خان بود

 چی شده خاله حلیمه؟ آقام چیزی گفته؟_

حلیمه جلو رفت و قوری استیل را از قفسه 
 برداشت و

 .به دست او داد



   

  

_ نم چی شده و چی نشده، فقط نمیدو
 ارباب گفت از

 .اون چای دارچینات براش ببری
 .نفس حبس شدهاش را بیرون داد

 .پس انشالل چیزی نشده_
 .چی بگم... خدا رحم کنه فقط_

فعال سریع به هم بگرد چایو آماده کن تا 
 صدای

 .ارباب در نیومده و عصبانیتر نشده
چشم گفت و به دنبال قوطی چوب دارچین 

شتگ . 



 دارچین   

۲۷پارت     

   

  

استکان کمر  چای که حاضر شد آن را در
 باریک لب

طالیی ریخت و از قرمز رنگ و عطر خوش 
 بویش

 .به وجد آمد
 .سینی را برداشت و به طبقهی باال رفت

پشت در نیمه باز اتاق خان ایستاد و چند 
 بار نفس

 .عمیق کشید تا بلکه از استرسش بکاهد



کاش میشد و میتوانست پیش از رویارویی 
 با ارباب،

با پدرش صحبت کند و از جریان مطلع 
 شود تا بتواند

عکسالعمل بهتری نشان دهد اما افسوس 
 که این امر

 .امکان پذیر نبود
خدا و ائمه را به یاری طلبید، سینی را محکم 

 با یک
د تقه به در کوبیددستش نگه داشت و چن . 

اصالن پشت میز عصرانه خوری نشسته و 
 پیپش را

 .دود میکرد



صدای در را که شنید پیپ را که دیگر تمام 
 شده بود

 .خاموش کرد

   

  

 .بیا تو_
با احتیاط در را با یک دست باز کرد و سر 

 به زیر
 .وارد شد

 .سالم ارباب_

 .علیک سالم_

 بیا جلو چرا اونجا وایستادی؟
قدمهای ناهماهنگ و لرزانش را به سمت او 



 برداشت
 .و سینی را روی میز جلویش گذاشت

دو سه قدم عقب رفت و دستانش را جلوی 
 پایش به هم

 .قالب کرد
 با من امری ندارین ارباب؟ میشه برم؟_

سر تا پای دخترک را بار دیگر آنالیز کرد و 
 باز هم

ظرش همان بودن . 

   

  

زیبایی بکر، اندام جذاب، سر به راه و حرف 
 گوش



 !کن
 !همان که میخواست

 ببینم بابات راست میگه؟_
 دارچین   

۲۸پارت     

چیزی در دلش فرو ریخت و سرش باال 
 .پرید

 !چی رو ارباب؟_

تابی به سبیلش داد و استکان کمر باریک را 
 به دست
 .گرفت

   

  



همین که خواستگار داری، باسواده و _
 حسابرس

 !خان

 !...همین که قولتو داده بهشون

به یک اشاره محتویات استکان را سر کشید 
 و

 .داغیاش راه گلو تا معدهاش را سوزاند

_ فیروزه؟ اصال میخوام بدونم دیدی اون  آره
 یارو
 !رو؟

دخترک از فرط تعجب چشمانش گشاد 
 .شده بود

انتظار هر حرفی را داشت اال اینکه ارباب 



 راجع به
 !خواستگارش سؤال کند

 .بله ارباب آقام راست گفته_
عصبی و پر حرص استکان را روی نعلبکی 

 .کوبید
سوال دومم جواب نداشت؟ دیدیش؟ _

یش؟میخوا  

   

  

از دیدن چشمان به خون نشستهی اصالن 
 تنش لرز

 .افتاد و لکنت گرفت
 ...نـــ... نــ... نـدیدمش... ا... ارباب_



چته باز چرا زبونت بند اومد؟ یه سوال _
 کردم ازت

 !بچه
 !میخوایش؟

کم مانده بود همان وسط بنشیند و زار 
 .بزند

از آن سوالهایی بود که نمیدانست چه 
 !بگوید

بعد چند سال نذر یواشکی به درگاه خدا و 
 بستن

پارچهی سبز به امام زاده، دری به تخته 
 خورده و

قرار بود شاهزادهی سوار بر اسب بیاید و 



 .ببردش
 دارچین   

۲۹پارت     

   

  

د نمیخواهدش با چطور میتوانست بگوی
 اینکه شبها

با تصور خودش در لباس عروسی دست در 
 دست

 !دامادش به خواب میرفت؟

چطور میتوانست بگوید نمیخواهدش با 
 اینکه صدها

بار نامهی ارسالیاش را خوانده بود و از خط 



 خوبش

 !لذت برده بود؟
چطور میتوانست بگوید نمیخواهدش با 

 اینکه حتی
وقتی خواهرانش در مورد او و خانوادهاش 

 حرف

میزنند، صدای ساز و دهل در گوشش 
 میپیچد و

 !بوی اسپند عروسی مشامش را پر میکند؟
نمیدانست علت سوال ارباب چیست ولی 

 تمام جرأت
و جربزهاش را جمع کرد و سر به زیر پاسخ 

 :داد



 خب قراره شوهرم بشه ارباب... مگه میشه_

گه پسر خوبیهنخوامش؟ آقام می ... 

   

  

اصالن طوری به ضرب برخاست که صندلی 
 به

 .عقب پرت شد

این دختر چطور جرأت کرده بود در حضور 
 او از

 !شخص دیگری سخن براند؟

حیف که نظرش را جلب کرده بود وگرنه 
 میدانست با

را به او چه کند، زبانش را میبرید و گیسش 



 دم اسب

 !میبست

 !دخترک خیره سر دیوانه

استکان را برداشت و با حرص بر زمین 
 .کوبید

از صدای ریز ریز شدنش چشمان فیروزه 
 جمع شد و

 .شانههایش باال پرید

 دارچین   

۳۰پارت     

   

  

و فریاد رعدآسای اصالن بود که هوش از 



 سرش

 .پراند
تو بیجا کردی دخترهی داهاتی... مثل _

 اینکه آب و
 !نونت اضافی کرده؟

رنگ پریدهی دخترک را که دید فهمید 
 نسخش را

کشیده است و فریادش کار خود را کرده 
 پس دوباره

 پرسیدـ
 !یه بار دیگه میپرسم، میخوایش یا نه؟_
فیروزه که از ترس رنگ به رو نداشت و 

 قلبش مثل



د میزد با اضطراب قلب گنجشکی تند تن
 :جواب داد

 ...نـ... نـ... نمیدونم ارباب_
ادامهی جملهتو نشنیدم! نمیدونم ارباب، _

 !چی؟

   

  

 ...هـ... هـ... هر چی شما بگین ارباب_

 .آها، حاال شد_
دیگه نشنوم اسم حروم زادهای رو به عنوان 

 شوهر به

 !زبون بیاری
امشب که رفتی خونه برای بابات تعریف 



 میکنی که

چی شده، بعدم بهش میگی ارباب گفت 
 اگه میخوای

هنوزم تو این روستا بمونی فردا با جواب 
 بله میای
 !عمارت

 !مفهومه؟

 !فیروزه نمیفهمید چه دور و ورش میگذرد
حرفهای ارباب برایش نامفهوم بود و این 

 جملهی

شکش را درآوردآخر هم بدجور ا . 

 !نشنیدم بگی چشم_
فورا قطرات اشک را با آستینش پاک کرد و 



 :گفت
   

  

 ...چشم ارباب_

اصالن رو به پنجره ایستاد و مادرش را دید 
 که در

 .حال ورود به عمارت است

 .مرخصی_

دخترک با آواری از آرزوهای تخریب شده و 
 قصر

رویایی مخروبه اتاق را ترک کرد و از پلهها 
 سرازیر

 .شد



 دارچین   

۳۱پارت     

همین که به پایین پلهها رسید غالم و حلیمه 
 را دید که

 .با چهرههایی نگران به او چشم دوختهاند
   

  

تا نگاهش به خاله حلیمه افتاد چشمهی 
 اشکش جوشیدن

، دوید و خود را در آغوش پیرزن گرفت
 انداخت و

 .هق هقش دل او را هم کباب کرد

هیس مادر، هیس خاله جان، بیا بریم تو _



 حیاط پشتی

 .کسی با این سر و شکل نبینتت
و دستش را کشید و با خود به حیاط پشت 

 .عمارت برد

 .درون آالچیق چوبی رفتند و نشستند

حلیمه که حاال ماجرا را از زبان غالم شنیده 
 و فهمیده

بود قضیه از چه قرار است، دستش را 
 گرفت و

 :مادرانه پرسید

 چی گفت بهت ارباب؟_

از دیدن ضجههای دخترک مظلوم قلبش 
 بیشتر به درد



آمد و با فکری که به ذهنش خطور کرد او 
 هم اشکش

 :جاری شد و با گریه ادامه داد

   

  

دست زد بهت فیروزه؟ آره خاله؟ دست _
 مالیت کرد

 خاله؟

الهی که بمیرم من برات، کاش زبونم الل 
 میشد اون

 ...روز نمیگفتم تو بری اتاقش
 ...چه خاکی بود به سرمون شد

چه سیاه بختی بودی تو دختر... موندی 



 موندی که حاال

 ...این بال دامنتو بگیره
بگو ببینم چی کارت میخواست بکنه که 

 نذاشتی و
 صدای داد و بیدادش عمارتو ورداشته بود؟

به کجات دست زد دخترم؟ بگو به من، منم 
 مثل

 ...مادرت

فیروزه که اندکی از گریه و زاریاش کم شده 
 بود

چشمان اشک آلودش را به چهرهی محزون 
 و خیس

 .از اشک او دوخت



 ...کاریم نداشت که خاله_
   

  

پس چی؟ صدای شکستن و داد و فریاد _
 برای چی

 بود؟
 ...هیچی به خدا، من حرف بدی نزدم خاله_

فقط ارباب پرسید خواستگارتو میخوای؟ منم 
 گفتم

 !قراره شوهرم بشه، مگه میشه نخوامش؟
 دارچین   

۳۲پارت     

 :حلیمه ادامه داد



_ چی گفت؟خب؟ بعد   

گفت به بابات بگو فردا بیاد عمارت وگرنه _
 باید از

 ...این روستا برین
   

  

 !حاال چی کار کنم خاله حلیمه؟

مگه من چه گناهی کردم؟ چه خطایی کردم 
 که ارباب

 !میخواد ما رو بندازه بیرون؟

حلیمه صورت خیسش را با پایین پیراهن 
 گلدارش

 .پاک کرد و بینیاش را باال کشید



 نگفت بهت برای چی این حرفو زد؟_
 ...نه به خدا_

هعی بخت شوم... خدا به داد خودتو _
 خانوادهت

 ...برسه دختر جان
خب اگه کارامو درست انجام نمیدم شما _

 بهم بگین
 ...خاله

هوایی  به خدا قول میدم دیگه سر به
 ...نکنم

حلیمه سری تکان داد و ترجیح داد که او 
 حقیقت را از

 .زبان پدرش بشنود



   

  

هعی خاله جان... بخت سیاهت بسوزه... _
 نمیدونی

 ...ارباب چه خوابی برات دیده ننه مرده
چشمان فیروزه گرد شد و همراه حلیمه 

 .برخاست
_ خاله؟ شما چیزی میدونین؟چی   

خیلی سادهای دختر جان... زیادی مظلوم _
 و

 ...معصومی

 ...الهی که خدا به دل مادرت رحمش بیاد
 .هر لحظه تعجب و استرسش بیشتر میشد



مگه میخوان بکشنم؟ نکنه میخوان مثل _
 کل به

شعبون که بیعفتی کرده بود چالم کنن 
 !سنگم بزنن؟

چنگ زد التماس کنان دامن حلیمه را . 

   

  

خاله من که کاری نکردم... خاله به خدا _
 خواستگارمو

اصال تا حاال ندیدمش چه برسه که بیآبرویی 
 ...کنم

خاله تو رو خدا وساطت کن... خاله جون 
 ...عزیزت



حلیمه قطره اشکی که از گوشهی چشمش 
 چکیده بود

گرفت و به سمت عمارت  را با نوک انگشت
 .راه افتاد

 ...نترس، قرار نیست چالت کنن_
 :و زیر لب گفت

ای کاش چالت میکردن... اینکه زن دوم _
 خان بشی

 ...از درد بیعفتی و سنگ خوردن بدتره
 دارچین   

۳۳پارت     

   

  



 .تا شب از فکر و خیال بیرون نیامد
هر بار که صدای خان را میشنید بیاختیار 

 اشکش
جاری میشد و خودش را گوشهای پنهان 

 .میکرد

دم غروب که میخواست به خانه برود حلیمه 
 جلوی

 .در عمارت دیدش و نگهاش داشت

فیروزه جان، خدا کریمه خاله، انشالل که _
 هر چی

خیر و صالحته پیش بیاد، بد به دلت راه 
 .نده عزیزم

ته هم که اینجا هستم دخترم، من پا شکس



 حواسم بهت

 .هست که اذیتت نکنن، غصه نخور

فیروزه با تعجب به سخنان حلیمه گوش 
 .سپرده بود

هر چه در ذهنش میگشت، علتی برای 
 حرفهای او

و نم اشکی که بر گونهاش نشسته بود 
 !نمییافت

مگر چه کرده بود که ارباب او را از ازدواج 
 منع

ه بیرون انداختن از میکرد و پدرش را ب
 روستای آبا و

 ...اجدادیشان تهدید مینمود



   

  

االن هم که حلیمه! چرا باید او را اذیت 
 !کنند؟

 !اصال مگر چه اتفاقی قرار بود بیافتد؟
چرا هیچ کس واضح به او نمیگفت اطرافش 

 چه خبر

 !است؟
ب سایهی اصالن در گرگ و میش دم غرو

 خان

 .رویشان افتاد و به حلیمه توپید
چی داری وز وز میکنی بیخ گوشش _

 !حلیمه؟



حلیمه هول زده کمی عقبتر رفت و پاسخ 
 .داد

 !هیچی به خدا ارباب... چیزی نمیگفتم_

به گوشم برسه وراجی بیخود کردی _
 !حسابت پاکه

گوش غالمم پیچوندم که پیش تو دهن لقی 
 کرده و

گفته قضیه رو . 

   

  

از دهن کسی این جریان و بشنوم از چشم 
 تو و غالم
 .میبینم



دیگه تو قدیمی این عمارتی، خوب میدونی 
 سزای

 دهن لقی اینجا چیه، مگه نه؟

 دارچین   

۳۴پارت     

حلیمه به یاد آن دورانی افتاد که تیمور خان 
 هنوز همه

 .کاره بود و ریاست را به پسرش نسپرده بود
رحیم کارگر سادهای بود که آن زمان حرفی 

 را از
 .عمارت بیرون برده بود و ارباب فهمید

سه شبانه روز وسط روستا فلکش کردند و 
 بدون آب و



 .غذا به چوب بستندش

وقتی دیگر از فرط گرسنگی و تشنگی رو به 
 موت

فلفل  شده بود بازش کردند و بر زبانش
 .پاشیدند

   

  

بیچاره آنقدر از تشنگی و سوزش دهان و 
 معدهاش در

پی آب دوید و کسی از ترس خان جرأت 
 نداشت آبش

 .دهد که افتاد و مرد

همان شد که دیگر کسی کوچکترین حرفی 



 از
 .عمارت بیرون ببرد

زندگیشان  حتی به مورد اعتمادترین آدمهای
 هم

 .اطمینان نمیکردند
حتی در خلوت با خودشان هم حرف 

 ...نمیزدند
خاطرات تلخ و نحس آن روزها را پس زد و 

 فورا در
 .صدد جمع کردن خیال ارباب برآمد

با انبردست هم حتی نمیشه از دهن من _
 حرف کشید

 .ارباب، خیالتون از بابت من جمع باشه



و کر و اللم  انگار که من توی این عمارت کور
 .آقا

مطمئن باشین نه چیزی دیدم، نه شنیدم، 
 نه بلدم حرف

 !بزنم
   

  

 .و نمادین زیپ دهانش را کشید
 .آ... آ... اینم از این، خیالتون جمع ارباب_

اصالن با همان نگاه حرصیاش نظری به سر 
 تا پای
لی که خیره بود به فیروزه انداخت و در حا

 موی بلند



بافته شدهای که از زیر روسری بیرون بود و 
 فیروزه

آن را جلوی سینهاش انداخته بود، حلیمه را 
 خطاب

 .قرار داد
 گفتی بهش؟_

 .نه ارباب... نه به جان بچههام_
 .به من رو سیاه چه مربوطه

اصال کلفت و نوکرو چه به دخالت توی 
 امورات

 !اربابش
 .برو دیگه، مگه نمیخواستی بری خونه؟ برو_

 دارچین   



   

  

۳۵پارت     

فیروزه با همان سر پایین افتاده قصد رفتن 
 کرد که امر

 .اصالن خان مانعش شد
 !تو رو نگفتم فیروزه، وایستا کارت دارم_

 .حلیمه فورا به حرف آمد

_ سایهتون کم نشه از  من دیگه برم ارباب،
 سر آبادی،

 ...انشالل سالم و سالمت باشین
خیلی خب دیگه... اه... چقدر حرف میزنی _

 !تو



حیف که از گیس سفیدت شرمم میشه 
 وگرنه میدادم

غالم یه دو بار به خاطر همین وراجیات 
 فلکت کنه

 !بلکه زبونت کوتاه شه
پیرزن لعنتی به دهان همیشه بازش 

 .فرستاد
_ ارباب، چشم میبندم دهنموببخشید  ... 

   

  

 ...با اجازه
 !برو فقط_

افکار حلیمه ناگهان سیاه شد و در هم و بر 



 .هم

اگر میرفت و تنهایشان میگذاشت و ارباب 
 بالیی سر

 دخترک بیچاره میآورد چه؟

 اگر بیسیرتش میکرد و رهایش مینمود چه؟
طور میتوانست توی صورت آن وقت چ

 ملوک نگاه

 کند؟
ملوکی که از جوانی با هم دست خواهری 

 داده بودند و

 !بچههایش خاله صدایش میزدند
قول داده بود از فیروزه مراقبت کند، قول 

 داده بود او



 !را مثل دختر خودش بداند و از او دفاع کند
اگر دخترش در چنین شرایطی قرار میگرفت 

 آیا
؟رهایش میکرد ! 

 !قطعا نه
حاضر بود جان شیرینش را بدهد ولی 

 دخترش سالم

 .بماند
   

  

 ...ارباب_
 .اصالن بیحوصله پاسخ داد

 هان؟! چیه باز؟_



دل به دریا زد و با تفسیر اینکه دروغش 
 مصلحتیست

 .وجدانش را ساکت کرد
آقا معذرت میخوام، من فیروزه رو باید _

 برسونم
 .خونهاش

 .ننه باباش به من سپردنش
الزم نکرده جوش بزنی، نترس میگم غالم _

 تا خونه
 .همراهیش کنه

 .حاال برو دیگه

دیگر بهانهای نداشت! باالجبار شکست را 
 پذیرفت و



 .با گامهایی سریع آنجا را ترک نمود
   

  

 دارچین   

۳۶پارت     

در آن هوایی که رفته رفته تاریکتر میشد تنها 
 شدند

 .و این فیروزه را میترساند
اصال اگر ارباب همین االن میکشتش نه 

 کسی میدید
نه نمیشنید... اگر هم میدید خودش را 

 میزد به

 !کوری! مثل حرفی که حلیمه زد



ترس در  اصالن دست جلو برد و فیروزه با
 خودش

 .جمع شد و قدمی به عقب برداشت

 ...دخترک ترسیده بود

 ...خیلی هم ترسیده بود

 !چرا میترسی دختر؟ کاریت ندارم که_

   

  

 ...ببخشید ارباب_
دستش را بند گیسوی بلند و بافته شدهی 

 .او کرد
 ...خیلی موهات بلنده_

لرزید ولی ترجیح داد حرفش را صدایش می



 بزند و
 .خود را راحت کند

من... من چه کار اشتباهی کردم خان، که _
 میخواین

 !از ده بیرونمون کنین...؟
موی بافته را دور دستش پیچید ولی 

 پشیمان شد و
 .رهایش کرد

این دختر زیادی بچه بود در مقابلش... 
 زیادی مظلوم و

 ...معصوم

 ...و زیادی از او میترسید
یک بار دیگه ببینم موهاتو اینجوری _



 انداختی بیرون
 !تنبیهت میکنم فیروزه

   

  

 فهمیدی؟
 ...از تعجب دهانش باز ماند

مادرم برام میبافه که توی مطبخ رفت و _
 آمد میکنم

 ...موهام یه موقع تو غذا نیافته

_ ار خوبی میکنه مادرت، ولی دیگه نبینم ک
 اینجوری

 !...بندازیشون بیرون، اونم روی سینهات
 دارچین   



۳۷پارت     

خون به صورتش دوید و فورا بافت 
 موهایش را پشت

 .سرش فرستاد

 .امشب میگم مادرم کوتاهشون کنه_
   

  

_ ی من بیخود، دست به موهات بزن
 !میدونم و تو

 .همانطور سر به زیر پاسخ داد

زیادی بلنده خان، اگه نبافم نمیتونم _
 جمعشون کنم،

 ...شما هم که امر کردین دیگه نبافمشون



از سادگی دخترک لبهایش کمی به باال 
 !متمایل شد

 !فقط کمی
نگفتم نبافشون، گفتم نریزشون بیرون، _

 جمعشون کن

زیر روسری زیر روسریت، بیرون نیان از . 

 ...چطوری آخه... جا نمیشن که_

صبح که با بابات اومدی، اول تو میای _
 اتاق من بعد

پدرت، فهمیدی؟ قبل از اینکه کار روزانهتو 
 شروع

 کنی اول میای اتاق من، مفهومه؟
 ...باز دلش شور افتاد



   

  

_ مبله... بله ارباب... چش ... 

این بله چشم گفتنهای فیروزه بدجور داشت 
 قلقلکش
 .میداد

اصال این همه مطیع بودنش روحش را جال 
 .میبخشید

خیلی خب دیگه، االن غالمو میفرستم بیاد _
 ببرتت

 .خونهتون

میرم آقا خودم... آقا غالمو به زحمت _
 .نندازین



 دارچین   

۳۸پارت     

 .بیتوجه به حرفش بلند فریاد زد
   

  

 .غالم... آهای غالم... بیا اینجا بینم_

 .به ثانیه نکشیده غالم کنارشان حاضر شد
 .در خدمتم ارباب_

 .فیروزه رو میبری تا خونه_
 .چشم، به روی چشمم_

به پدرش میگی که من نگهاش داشته _
 .بودم

 .چشم ارباب_



_ در، راضیش کن بعدشم حرف بزن با صف
 .به این کار

 حیف دلم نمیخواد اجبار در کار باشه وگرنه

 .میتونستم حتی بهش چیزی نگم

میتونستم بیاطالع آخوند ده و خبر کنم و 
 بنشونمش
 !پای سفره

   

  

 !ولی دوست دارم خودش بگه بله
 .هیچ از حرفهایشان سر در نمیآورد

 !چرا باید آخوند ده را خبر میکرد؟

 !چرا به پدر او مربوط میشد؟



هیچ نمیگفت و در سکوت مکالمهی بین آن 
 دو نفر را

 .گوش میداد
روی تخم چشمم خان، ملتفتش میکنم _

 صفدرو، شما

 .کاریتون نباشه
 !دیگه ببینم چه میکنی_

 .خانهزادیم ارباب_

خیلی خب دیگه بسه، ببر زودتر برسونش _
 تا دل

 .نگرون نشدن و دوره نیافتادن دنبالش
 .چشم اصالن خان_

   



  

 .و رو به فیروزه کرد
 .جلو بیفت بریم_

 دارچین   

۳۹پارت     

در مسیر به سمت خانه که میرفتند، فیروزه 
 دیگر

 .طاقت نیاورد و لب گشود

آقا غالم شما میدونین چرا ارباب میخوان _
 ما رو

 بیرون کنن؟ با آقام چی کار دارن؟
هوا کامال تاریک شده بود و عمال چیزی 

 نمیدید،



فانوس را اندکی باالتر گرفت و در چهرهی 
 دخترک

 .تشویش و یأس را خواند
   

  

_ د از آقات، اتفاقا ارباب چیز بدی نمیخوا
 باید از

 .خداشم باشه

 نمیشه بهم بگین چی شده؟_
 .نه! آقات بهت بگه بهتره_

 .اگه خان میخواست، خودش بهت میگفت
 .نگفته چون خواسته از زبون آقات بشنوی
در واقع اصالن مستقیم حرفی نزد چون 



 معتقد بود باید

 .حرمت پدر بودن صفدر حفظ شود

د که اگر فیروزه و دلیل دیگرش هم این بو
 خواست

 .مخالفت کند پدرش زبانش را کوتاه کند

پس از همین ابتدا با این کار از شنیدن 
 پاسخ منفی

 !جلوگیری کرده بود

به هر حال با خان بودن در این چند سال 
 اخیر سیاست
 !بلد شده بود

   

  



به خانه رسیدندفیروزه دیگر حرفی نزد تا  . 

کلون در را کوبید و چند ثانیه بعد انگار که 
 پدرش در

 :حیاط بود چون فریاد زد

 ها... کیه؟_

غالم فانوس را باال گرفت، طوری که نورش 
 در

 .صورتشان پخش شد

به عالمت سکوت دست روی بینیاش 
 گذاشت و خود
 .صدا بلند کرد

 .منم صفدر، باز کن درو_

صفدر در را باز کرد و با نگرانی خواست از 



 فیروزه
 .بپرسد که در دو سه قدمی غالم دیدش

مثل تیر از چله رها شده به طرفش هجوم 
 .برد

   

  

کجا بودی سگ پدر؟ االن وقت خونه _
 اومدنه چشم

سفید؟ فردا تو آبادی چو بیفته دختر صفدر 
 غروب

 ...گذشته و خونه نبوده
 ...آقاجون به خدا عمارت بودم_

 دارچین   



۴۰پارت     

دستش را باال برد تا روی صورتش فرود 
 بیاورد که

غالم مچش را در هوا گرفت و خیلی جدی 
 تهدیدش

 .کرد
ارباب خودشون فیروزه رو نگه داشته _

 .بودن
بنداز دستتو صفدر، خش به صورتش بیفته 

 دیگه

اره تو کیشی! حسابت برای خان فرق ند
 !پاکه

   



  

صفدر با بیچارگی روی زمین خاکی جلوی در 
 نشست

 .و دو دستی بر سرش کوبید
 !این چه خاکی بود بر سرمون شد_

 !ای بختت بسوزه ننه سگ
صد بار به این زن گفتم بذار عروسش 

 کنیم،
ه زودهخواستگار داره، هی گفت زود ! 

پیریم بذار عصای دستمون باشه، جمعمون 
 !کنه

 ...زوده از االن تنها بمونیم
بیا تحویل بگیر زن، باید دو دستی 



 بفرستیمش تو
 !...حجلهی عزرائیل

میگفت و محکم بر سرش میکوبید و زار 
 میزد،

 !درست مانند مادری فرزند مرده

پدری بود که کمرش شکسته و از غم 
 فرزندش چون

فرزند از دست داده مویه میکرد مادران . 

فیروزه کم و بیش داشت دستش میآمد 
 اوضاع از چه
 .قرار است

   

  



 !سواالت نامربوط خان، رفتار عجیبش

حرفهای خاله حلیمه و غالم، و حاال هم که 
 تیر

 ...خالص... پدر به خاک نشستهاش

آقاجون، خان منو برای کی میخواد؟ پسر _
 نداره

 !که! برادر هم نداره آخه
 .نگاه مظلومش را به غالم دوخت
 آره آقا غالم؟ برادر داره خان؟_

 ...نداشت که
البته شاید تیمور خان زن دیگه اختیار کرده 

 بوده و از
 !اون پسر داره



 هان؟ دروغ میگم؟

 دارچین   

۴۱پارت     

   

  

صفدر این بار مشتی خاک برداشت و 
 محکم تر بر

 .سرش کوبید

چی داری میگی خونه خراب، خان تو رو _
 برای

 !خودش میخواد دخترهی ناقصه عقل

گویی پاهایش را به زمین دوخته باشند توان 
 حرکت



 !نداشت
به آدم خوابی میماند که برای بیدار کردنش 

 یک سطل
رویش ریخته باشند... همان قدر آب یخ 

 شوکه شده

 ...بود
ولی... ولی خان که زن دارن... مهناز _

 ...خانم

 .غالم وارد بحث شد

خب داشته باشن، تو اسالم مرد تا چهار _
 تا عقدی و

صیغهای براش حالله چهل تا ! 

 !دیگه اصالن خان که اربابه



   

  

و رفت و زیر بغل صفدر را گرفت و جل
 .بلندش کرد

توام بلند شو از زمین، انقدرم ننه من _
 غریبم بازی

 .درنیار

دخترت به اسیری نمیره که، قراره زن خان 
 بشه، باید

 .االن با دمت گردو بشکنی مشتی
 جوری حرف میزنی غالم، که انگار نمیدونی_

 !ارباب میخواد صیغهش کنه
 ...قراره زن ارباب بشه ولی یواشکی، پنهونی



نه پس، توقع داری تو هفت پارچه آبادی _
 جار زن

خبر کنه تا جار بزنن که ارباب اصالن پسر 
 تیمور

خان خدمتکار عمارتشو، دختر رعیتشو به 
 زنی

 !گرفته؟
 !حالت خوش نیست صفدر

د همین غالم، دردم همینه... اهالی بو _
 ببرن من باید

رم بمیرم، پسرام باید غیرتشونو سرمو بذا
 خاک کنن،

   



  

این سیاه بختم با این ننهی علیلش باید 
 آوارهی دشت و

 !بیابون بشه
تو نمیشناسی تیمور خانو؟! زنش مونس 

 خانمو

 !نمیشناسی؟
بفهمن دمار از روزگار منو خانوادهم در 

 !میارن

ه اشاره زدسپس به فیروز  . 

این بدبخت خدا زده رو هم سر به نیست _
 ....میکنن

 دارچین   



۴۲پارت     

 .غالم سعی کرد آرامش کند

 تو الزم نکرده نگران باشی! ارباب خودشون_
 .حواسشون هست

   

  

 دختر خودت بود چی غالم؟ بازم میگفتی؟_

_ رم و عوضش شیش حاال که من دختر ندا
 تا نره خر

زنم زاییده، ولی دختر هم داشتم از خدام 
 بود خان

 !روش دست بذاره
دروغ میگفت... مثل روز روشن بود که 



 هیچکس

 !جگر گوشهاش را میان آتش نمیاندازد

هیچ پدری راضی نمیشود سر فرزندش را به 
 تیغ

 !جالد بسپارد

نمیدونم... راه چاره ندارم... کاش یه _
اشتمراهی د ... 

 ...کاش
راهش اینه که من میگم صفدر، صبح _

 علیالطلوع

 .دست فیروزه رو میگیری میای عمارت

 .هر چی هم ارباب گفت نه نمیگی

   



  

لبخندی پیروزمندانه بر لب نشاند و دطت 
 روی شانهی

 .صفدر گذاشت

تازه ارباب گفتن با جواب بله بری _
 خدمتشون دست

 .خالی برنمیگردی مشتی

نگران هیچی هم نباش، من مثل جفت 
 چشمام حواسم

 .به دخترت هست
 .حلیمه هم که پیششه، دیگه غصه نداره

نمیدونم آقا غالم... چی بگم آخه... راه _
 دیگه نذاشته



 !برام اصالن خان
فتن فانوس را از زمین برداشت و قصد ر 

 .کرد
من دیگه میرم، صبح اول وقت عمارت _

 .باشین
مهناز خانمم شهره، هنوز برنگشته نگران 

 .نباش
و قدم هایی بلند از آنجا دور شد و پدر و 

 دختر را به

 ...حال زارشان رها کرد

   

  

 دارچین   



۴۳پارت     

روزه را صفدر خواست تو برود و وقتی فی
 همان جا

 .خشک شده دید ایستاد

بیا بریم تو فیروزه، اینجا وایستیم بده، _
 یکی رد شه

 .ببینه برامون داستان میبافن
 !میخواست که برود ولی توانش را نداشت

قرار بود زن اصالن خان شود؟! زن دوم؟! 
 آن هم نه

عقدی؟! آن هم یواشکی و دور از چشم و 
 گوش
 !همه؟



_ زدهبیا دیگه خشکت  ! 

 ...تکان نمیخورد
   

  

این مدل عروس شدن آن چیزی نبود که 
 همیشه

 !...آرزویش را داشت
نه لباس عروسی... نه ساز و دهلی... نه 

 رقص و
 ...شادی

 !عروس نمیشد، عروسک میشد

عروسکی که قرار بود به دست پسرک 
 شیطان و



ه از اسباب بازی شری سپرده شود ک
 قبلیاش دلزده

 ...است و حاال به دنبال تنوع میگردد
 .صفدر گیجی و مات بودنش را درک کرد

جلو رفت و بازویش را گرفت و همراه خود 
 .کشید

 ...بیا بریم دختر... بیا بریم بابات بمیره_
 ...بیا بریم که برادرات بفهمن دق میکنن

 ...خواهرات بفهمن خون گریه میکنن

 ...بیا بریم که ننهت بفهمه غمباد مییاره
   

  

 جوری مرثیه خوانی میکرد که گویی جنازهی



دخترش را به دوش میکشد و برای دفن 
 آمادهاش
 ...میکند

با زاری و ناله میگفت و جسم بیروح فیروزه 
 را

 ....دنبال خود میکشید

بود و صدای پایشان را مادرش در رختخواب 
 که شنید

 :گفت
 فیروزه اومدی؟_

 :صفدر به جایش جواب داد

آره اومد... خاک بر سرمون شد زن... _
 خاک بر سر



 ...شدیم زن

 دارچین   

۴۴پارت     

   

  

هول برش داشت و با همان بیماری سخت 
 خواست

 .برخیزد اما نتوانست
_ شده مشتی؟ چه خاکی به سرمون چی 

 !شده؟

وارد هال شدند و صفدر را در همان نور 
 اندک چراغ

 .گردسوز دید که تمام لباسهایش خاکیست



چی شده صفدر؟ چه خاکی به سرمون _
 شده؟ دسته گل

 آب دادی فیروزه؟
دست فیروزه را رها نمود و گوشهی دیوار کز 

 .کرد
ارباب دست گذاشته روش... میگه اال و _

 بال باید
 ...بدیش به من

 :ملوک به صورتش کوبید و با استرس گفت

   

  

 ...خاک بر سرم... ننهت بمیره فیروزه_

 ...خدایا این چه بخت و اقبالی بود



 ...این چه نحسی بود به طالع این بچه
فیروزهای گوشهای نشست و زانوانش را 

 .بغل گرفت
 ...صفدر یه کاری کن_

 .چی کار کنم؟ تو بگو تا همون کارو کنم_

فراریش بده... اصال همین نصف شب _
 ببرش از
 ...اینجا

 .فیروزه سکوت را شکست
 .نه! من جایی نمیرم_

میخوای خودتو بدبخت کنی و ما رو دق _
 مرگ؟

   



  

_ گو اگه با جواب بله ارباب گفت به آقات ب
 نیاد

عمارت باید جمع کنین از این آبادی 
 ....برین... همتون

 .ملوک گریه ث زاری آغاز کرد

الهی خیر نبینی حلیمه... الهی به عزای _
 بچهت بشینی

 ...که منو عزادار بچهم کردی
 .دستش را محکم به سینهاش کوفت

انشالل روز خوش نبینه ارباب که بچهم و _
 از من

 ...گرفت



انشالل از عرش به فرش بیفته که ما رو 
 زمینگیر
 ...کرد

 :فیروزه بیحوصله برخاست و گفت
 ...میرم بخوابم که صبح زود بیدار شم_

   

  

اصالن خان گفته فردا صبح اول میخواد منو 
 ...ببینه
 ...تنها

 دارچین   

۴۵پارت     

ش را پهن کرد و دراز به اتاق رفت و تشک



 .کشید
ناله و گریههای مادرش مثل کشیده شدن 

 میخ بر دیوار

 .اعصابش را به هم میریخت
دستهایش را روی گوشهایش گذاشت و 

 .فشار داد
 :چشمانش را بست و زمزمه کرد

خدایا این همه نذر و نیاز کردم... این _
 همه دعا

 !کردم... این بود جوابم؟
دوم ارباب؟ خدایا بشم زن دوم؟ زن  

   

  



همون بود که خاله حلیمه گفت سنگت 
 ...بزنن بهتره

 ...پس میدونست
 ....خدایا این حقم نبود

گونههایش از اشک تر شد و از خستگی 
 نفهمید کی به
 .خواب رفت

صبح زود برخاست، تشکش را جمع کرد و 
 گوشهی

اتاق گذاشت و رویهی سفید گلدوزی شده را 
 رویش
 .کشید

از اتاق بیرون رفت و پدرش را حاضر و 



 .آماده دید
 .سالم آقاجون، صبح بخیر_

 .سالم_

 .االن صبحانه آماده میکنم_
کاله نمدی را بر سرش گذاشت و آرام 

 طوری که

 :همسرش بیدار نشود گفت

   

  

 .نمیخورم_
 .پس میرم چادرمو بردارم بیام_

 .بلند شد و خواست به طرف در برود
 .الزم نکرده بیای، تنها میرم_



 ...ولی آقاجون_
 .حواست به مادرت باشه فیروزه_

 دارچین   

۴۶پارت     

   

  

 .دلش به شور افتاد

_ ب ببینه به حرفش چرا نیام آقاجون؟! اربا
 گوش

 ...نمیدیم بیشتر اذیتمون میکنه
 !به درک... میخوام برم بگم جوابمون نه_

میخواد بگه برین؟ خب میریم... زمین خدا 
 .بزرگه



 ولی آقاجون داداشام چی؟ آبجیام چی؟_
 اونا چه گناهی کردن؟

 .صفدر دیگر تاب نیاورد

 .در آستانهی در ایستاد و فریاد زد

_ به چشمم نیومده بچه از دیشب خواب ! 

 .انقدر فکر کردم که دیگه سرم درد میکنه
 چی کار کنم؟ چه خاکی تو سرم کنم؟

دو دستی بدمت به عزرائیل؟! ها؟ همینو 
 !میخوای؟

ملوک از خواب پرید و ترسیده نفس نفس 
 .زد
   

  



 !چی... چی... شده....؟_

نم اشک به چشمان فیروزه نشست و 
 نگاهش غمگین

 .شد

من فقط میخوام خانوادهم و خوشحال _
 نگه دارم
 .آقاجون

منم از دیشب خیلی فکر کردم؛ من یک 
 نفرم ولی

 !شماها زیادین

روا نیست این همه آدم زندگیشون به خاطر 
 من یه نفر

 !خراب بشه



بذار آقات بره صحبت کنه باهاش، شاید _
 ...کوتاه اومد

 !...شاید پشیمون بشه

 .باشه ولی با هم بریم، منم میام_
 .میترسم اتفاقی بیفته براتون

 .صفدر ناچار منتظر ایستاد

   

  

 .زودتر بکش سرت چادرتو_
 .چشم گفت و به اتاق دوید

چادر رنگی گل گلیاش را از سر میخ 
 برداشت و

ه هال برمیگشت آن را روی همچنان که ب



 سر

 .انداخت
 .بریم_

 دارچین   

۴۷پارت     

به عمارت که رسیدند فوری چادر را از 
 سرش

 .برداشت و جمعش کرد
 .غالم لبخند به لب جلو آمد

   

  

 .خوش اومدی مشتی_

چه خوش اومدنی آقا غالم؟! چه خوش _



 !اومدنی....؟
بر شانهی صفدر گذاشت دست . 

 !تلخ نشو مشتی، من که دلم روشنه_
 .سپس رو به فیروزه کرد

 .بده من چادرتو برو اتاق ارباب کارت دارن_
چادر را به دست غالم سپرد و چند قدم جلو 

 .رفت
در ابتدای راه پله ایستاد و نگاهش را به 

 .پدرش دوخت
 ...از دیشب کمرش خمیده بود

انگار سفیدی موهایش هم بیشتر به چشم 
 ...میآمد

دلش راضی نمیشد که او بعد از این همه 



 کار، آن هم
 ...سر پیری به خاطر آرزوهای او آواره شود

   

  

نگران نباش آقاجون، همه چی درست _
 .میشه

بدون اینکه به پدرش فرصت پاسخ دادن 
رو بدهد،  

 .برگرداند و پلهها را دو تا یکی کرد
پشت در اتاق ایستاد و قطره اشک مزاحم 

 گوشهی
چشمش را با سرانگشت گرفت و نفسی 

 .چاق کرد



 ...چند ثانیه پلک بر هم نهاد

خدایا... این کارو میکنم فقط به خاطر )
 موی سفید

 ...پدرم و قلب مریض مادرم
ی تا االن کم یا زیاد ولی با آرامش زندگ

 .کردن
 دلم رضا نمیده که حاال به خاطر آرزوهای

 ...بچهگونهی من آواره بشن
 (...خدایا خودت کمکم کن

بسمالل گفت و چند تقه به در زد و منتظر 
 .ایستاد
 کیه؟_

   



  

 دارچین   

۴۸پارت     

گلویش را صاف کرد و سعی کرد خود را آرام 
 .کند

_ یروزهام اربابف . 

 .بیا تو_
 .در را باز کرد و با چند قدم آهسته وارد شد

 .ببند درو پشت سرت_
 .چشم_

 .در را بست و همان جا ایستاد

   

  



به عادت همیشهاش سر را به زیر افکند و 
 دستانش را

 .جلوی دامنش به هم چفت کرد

موش کرد و دستانش را اصالن پیپش را خا
 به سینه

 .وصل کرد و خیرهاش شد
حجب و حیا و چشم گفتنهای دخترک را 

 دوست

 !داشت

 !بیا جلو، چرا خشکت زده؟_
 .چشم خان_

چند قدم کوتاه برداشت و خود را به صندلی 
 اصالن



 .نزدیک کرد
 .حتی جرأت نداشت سر بلند کند

فقط دنبال فرصتی بود تا هرطور شده به او 
 بفهماند که

با این ازدواج مخفیانه موافق است به 
 شرطی که

 .خانوادهاش آسیب نبینند

   

  

از استرس پوست لبش را میجوید و 
 انگشتانش را به

 .هم میفشرد

چشم اصالن که به بافت موهایش افتاد 



رو در هماب  

 .کشید و غرید
 !باز که موهات بیرونه_

 !انداختیشون رو سینهت
اصال تذکر دیشب اصالن را به کل فراموش 

 کرده
 .بود

فوری بافت را گرفت و خواست در یقهی 
 بلوز

 .گلدارش فرو کند که اصالن لب باز کرد
 .بیا اینجا_

امروز از قصد گفتم اول تو بیای پیشم؛ 
 میخواستم



م گوش کردی یا نهببینم به حرف ! 

 دارچین   

۴۹پارت     

   

  

با ترس و لرز جلو رفت و در یک قدمیاش 
 .ایستاد

 ...به... به خدا... حواسم نبود ارباب_
 ...فـ... فراموش... کردم

خندهاش گرفته بود اما لبخندش را پشت 
 سبیل چخماقی

 .پرپشتش پنهان کرد
_ س حاال، کاریت ندارم این دفعه رونتر  . 



 .صندلی را جلوی خودش کشید و اشاره زد

 .بیا بنشین تا خودم موهاتو درست کنم_
 .بیاراده سرش باال پرید

   

  

 با... با منین؟_
 !نه پس با در و دیوارم_

 .بیا بنشین اینجا روسریتو وا کن ببینم
این پا و آن پا میکرد برای آنچه در سرش 

 چرخ

 .میخورد

بـ... ببخشید ارباب... ولی... ولی شما _
 ...نامحرمین



 ...گناهه
موهات اینجوری رو سینهت بیفته و چشم _

 چهار تا

تخم حروم روت باشه بد نیست؟ من بیننم 
 میشه گناه؟

 ...زبانش بند آمده بود
 .اصالن ادامه داد

 !بابات گفته بهت؟_
 .باالخره فرصتش پیش آمد

   

  

 .نفسی گرفت و دهان باز کرد
 .بله ارباب_



 !پس گفته قراره محرمم بشی_
 .بله ارباب گفته_

 دیگه چی گفته بهت؟_

 دارچین   

۵۰پارت     

 :فیروزه سر به زیر جواب داد
 ...گفت که شما خواستین کسی نفهمه_

   

  

 .گفت یواشکی عقدم میکنین
 :و با بغض ادامه داد
 ...بدون عروسی_
 !عقد نه فیروزه_



 !صیغه

 .قراره صیغهت کنم
 .نامفهوم نگاهش کرد

 یعنی عقدمم نمیکنین حتی؟_
نه! صیغهی من میشی، اگه برام پسر _

 زاییدی عقدت
 .میکنم

 !وگرنه صیغه میمونی
نش به زور چرخیدزبا . 

   

  

 !من پسر بزام؟_

آره، پس فکر کردی واسه چی میخوام _



 !بگیرمت؟
 !عاشق چشم و ابروت شدم؟

 .محرم میشیم، تو برام بچه میاری_

بچه پسر بود عقدت میکنم و میشی مادر 
 وارث ایل
 .ساالرها

دختر بود، صیغهای میمونی تا ببینم چی 
 !میشه

 ...آخه ارباب_
 ...مهناز خانم

 !هیچ کس نه میدونه و نه قراره بدونه_

 !تا زمانی که تو حامله بشی و بزایی
گفتم که، اگه پسر بود عقدت میکنم و به 



 همه هم میگم

 !که زن منی
 .ساده و از روی بچگی پرسید

   

  

 خب چرا مهناز خانم بچه نمییاره؟_

 ...ابروهایش در هم شد و اوقاتش تلخ
 !مهناز بچه دوست نداره_

 مگه به دوست داشتنه؟_

مادرم میگه دختر که شوهر میکنه بچه رو 
 خدا بهش

 .میده

 دارچین   



۵۱پارت     

 !بیش از حد ساده بود و خام
 .دیگر نتوانست لبخندش را پنهان کند

 .مادرت درست میگه، خدا بچه رو میده_

   

  

 ولی بهت گفته مراحلش چطوریه؟
 .چشمان درشتش را به اصالن دوخت

 .ترسش را از یاد برده بود
 !نه نگفته! مگه مراحل داره؟_

 .آره مراحل داره_
حاال محرم که شدیم مراحلشو بهت نشون 

 .میدم



_ مهناز خانم مراحلشو انجام نمیدن؟ یعنی  

بلند زیر خنده زد و فیروزه با تعجب به این 
 منظره

 .خیره بود

 !به نظر خودش حرف خنده داری نزده بود
مهناز دل به کار نمیده، اصال مراحلشو _

 دوست

 .نداره، نمیذاره اجراشون کنم
 !چرا آخه، بچه که خوبه_

   

  

من همیشه دوست داشتم شیش تا بچه 
 داشته باشم، سه



 .تا دختر سه تا پسر
پس باید قول بدی مراحلشو خوب انجام _

 .بدی
بیآنکه بداند آن مراحل چیست، مذبوحانه 

 :گفت
 .چشم حتما_

 .لبخندش کنار نمیرفت
 .خب حاال برو بگو بابات بیاد_

 .سنگامونو وا بکنیم

 دارچین   

۵۲پارت     

   

  



 .تازه چیزی یادش آمد
 ...ببخشید ارباب_

 چیه؟_

 ...آقام... آقام_
 !میترسید از بیانش

آقات کیه؟ دیگه از این به بعد آقات منم، _
 مشتی صفدر

 !باباته
 !مفهوم شد؟

 ...بله بله_
 خب حاال بگو ببینم چی شده؟_

_ ابامآقا... چیزه یعنی ب ... 

   



  

 !هوف، د جون بکن ببینم بابات چی شده_

 !نیومده؟
 .چرا آقا، اومده، پایینه_

 پس چی؟_
تو رو خدا قول بدین به خانوادهم کار _

 نداشته باشین،
 ...من کنیزیتونو میکنم

 !چی میخوای بگی فیروزه؟ زودتر_

بابام میگه، من اگه زن شما بشم بدبخت _
 .میشم

میگه تیمور خان و خانم بزرگ و مهناز خانم 
 اگه



 ...بفهمن زنده زنده سرمو میبرن
 ...به خاطر همین ناراضیه

میگه آواره بشیم بهتر از اینه که منو بکشن 
 و اونا هم

 !...بشن نقل محفل خاله زنکای ده
   

  

 دارچین   

۵۳پارت     

یک تای ابرویش را باال فرستاد و سبیلش را 
 .تاباند

 .کسی قرار نیست به تو کار داشته باشه_
 .نه تیمور خان نه مهناز نه خانم بزرگ



من هنوز اونقدر بیغیرت نشدم که زنمو 
 بسپرم به تیغ

 !بقیه
حس کرد باید خیال این دختربچه را راحت 

 .کند
معصومیتش میسوخت دلش برای . 

ببین فیروزه، من ارباب هفت پارچه _
 .آبادیام

 یعنی رئیس همهام، میفهمی؟
   

  

 .مظلومانه سر تکان داد

 .بله ارباب میدونم_



کسی به من نمیتونه امر و نهی کنه، _
 فهمیدی؟

 .بله ارباب_
_ ی زن منوقتی صیغه رو بخونیم، تو میش . 

درسته قراره پنهونی باشه ولی منم اجازه 
 نمیدم کسی

 .بخواد تو رو اذیت کنه
 خب؟

 .فیروزه نفس راحتی کشید
 یعنی اگه کسی بفهمه سنگم نمیزنن؟_

سنگ چیه دختر، این چرت و پرتا رو کی _
 گفته به

 !تو؟



   

  

 .هی... هیچی ارباب_

 .خیلی خب، حاال برو بگو پدرت بیاد_

ولی فیروزه االن که رفتی صداش بزنی بهش 
 بگو

ارباب گفت اگه بخواد سنگ بندازه جلو پای 
 من، من با

 !همون سنگ خونهش و خراب می،کنم

 ...چـ... چشم_

 دارچین   

۵۴پارت     

تا قدم از قدم برداشت اصالن فکری به 



 .سرش زد

 .صبر کن نمیخواد بری_

 .بیا خودم صداش میزنم
   

  

 !یعنی من بمونم؟_
 .آره بمون_

برخاست و به همان صندلی خودش اشاره 
 .زد

 .بیا بنشین جای من_
 ...ولی ارباب_

 .ولی نداره، کاری که گفتم رو بکن_
 .رفت و با خجالت روی صندلی نشست



و دستانش اصالن هم پشت سرش ایستاد 
 را روی تاج

 .صندلی حائل کرد

 ...غالم_

 ...آهای غالم
   

  

از صدای فریادش مو بر تن فیروزه راست 
 شد و از

 .جا پرید

 .به دقیقه نکشیده در به صدا درآمد
 .بیا تو_

 .در باز شد و غالم داخل آمد



 .جان نثارم ارباب_

_ بیاد توبگو صفدر  . 

 :نگاهش که به فیروزه افتاد با لبخند گفت
 .به مبارکی آقا_

 .حرف اضافی نزن، برو بگو صفدر بیاد_

 .چشم آقا، الساعه مییارمش خدمتتون_

   

  

 دارچین   

۵۵پارت     

غالم فورا بیرون رفت و صفدر را که پایین 
 پلهها

 .مشغول حرف زدن با حلیمه بود صدا زد



 .مشتی، مشتی بیا باال_

صفدر دستانش را به باال بلند کرد آهسته 
 چیزی گفت

 .که فقط خودش شنید
سپس پلهها را یک به یک پیمود و کنار غالم 

 .ایستاد
چی شده غالم، نفهمیدی چی کار داشته با _

 فیروزه؟
 ...فکر کنم افتادی تو ظرف عسل صفدر_

له قدم اول را برداشتبیحوص . 

   

  

 .باز شروع نکن آقا غالم_



 .دو قدم بلند برداشت و از صفدر جلو زد

 .حاال رفتی تو میفهمی_

 .تقهای به در زد
 .ارباب، مش صفدر اومده_

 .بیاد تو، خودتم مرخصی فعال_
 .چشم_

د و در غالم صفدر با شانههایی افتاده وارد ش
 در را

 .بست
 .سالم مشتی_

   

  

سر بلند کرد و با تعجب به این صحنه 



 .مینگریست

 !دخترش بر صندلی ارباب نشسته بود

 ...این یعنی بله را داده
بیتوجه به اصالن فیروزه را به باد ناسزا 

 .گرفت
_ یستم من بیهمه چیز مگه بابای تو ن

 پدرسگ؟
کی گفت بنشینی رو صندلی ارباب؟ کی 

 بهت اجازه
 داد دخترهی احمق؟

فیروزه از تعجب کم مانده بود شاخ 
 .دربیاورد

 ...آقاجون_



 .زهرمار و آقا جون_
پاشو تن لشتو از رو اون صندلی وردار تا 

 خودم

 .نیومدم بلندت کنم
 دارچین   

۵۶پارت     

   

  

 فیروزه تا خواست برخیزد اصالن دست روی
شانهاش گذاشت و فشار داد و مانع بلند 

 .شدنش شد

 !بنشین فیروزه_
 .صفدر ناالن به التماس افتاد



اصالن خان تو رو جان پدرتون از این _
 طفل معصوم

 .سیاه بخت من بگذرین

این همه دختر تر ورگل و بهتر از فیروزه 
 توی این

آبادی هست، اینو ببخشین به من بیهمه 
 کس و ننهی
 ...مریضش

بحث بیخود نکن صفدر، االن میگم غالم _
 مفاتیح و

 .بیاره صیغه رو جاری کنیم
   

  



به پاتون میفتم آقا، جان عزیزتون فیروزه _
 رو رها

 ...کنین
فقط هیکل اصال این دختر من ناقصه عقله، 

 گنده
 ...کرده، اصال زنانگی نمیدونه چیه

به خدا آقا این دختر مایهی آبروریزیتون 
 میشه، من

 .میدونم

 .این شوهرداری بلد نیست
 عیبی نداره، یاد میگیره، تـو جوش منو نزن_

 .صفدر، من خودم درستش میکنم

فیروزه که تاب دیدن التماسهای پدرش را 



 نداشت
 .اشکش چکید و بغض کرد

 ...آقاجون، بسه دیگه_
 .برو خونه... ننهم تنهاست

تو چی میفهمی چه خاکی به سرمون شده _
 ...دختر

   

  

ارباب گفتن هیچی نمیشه، گفتن _
 خودشون مواظب

 .من هستن

اشکش چکید و میان چروکهای نامنظم 
 صورتش



 .جاری شد

_ هبدبختمون کردی فیروز  ... 

 ...نجاتتون دادم آقاجون_
اصالن که دیگر از این وضعیت غم انگیز 

 خسته شده

 .بود داد زد
 ...غالم بیار اون مفاتیحو_

 .رو کرد به صفدر
جمع و جور کن خودتو تا بگم مهریهی _

 دخترت

 .چیه

   

  



 دارچین   

۵۷پارت     

اشکش را با آستین لباسش پاک کرد و 
 بینیاش را باال

 .کشید
 .اصالن شروع کرد به بیان شرط و شروط
زمینی که با پسرات روش کار میکنی _

 مهریهی

 !فیروزه
 .پس از این به بعد مواجب نمیخواد بدین

 .به عنوان شیربها هم یه گاو بهت میدم
 !چیز دیگه هم میخوای؟

 :سر به زیر پاسخ داد



   

  

روم سیاه، ولی اگه قرار به معاملهست، _
 من فروشنده

 .نیستم آقا، مال بد بیخ ریش صاحبش
 !...بدین ببرمش

 :غالم وارد شد و اصالن ادامه داد

اینا حق و حقوق دخترته که دارم میدم به _
 .تو

 .میخوای بخواه، نمیخوای هم نخواه

من میشه، دیگه خود دانیفیروزه زن  ! 

 ...خان_

 !صدا نشنوم صفدر_



حال و حوصله ندارم! زیادی راه اومدم 
 باهات هوا

 !ورت داشته
یادت رفته همه چی توی این روستا و هفت 

 پارچه
 !آبادی مال منه

مفاتیح را از غالم گرفت و صفحه مورد نظر 
 را باز
 .کرد

   

  

 هر چی گفتم میگی بله، فهمیدی فیروزه؟_

 ...سعی داشت نگاهش به پدرش نیفتد



 ...بله خان_
 .خوبه_

 بسمالل الرحمن الرحیم
 .....انکحت و زوجت

 دارچین   

۵۸پارت     

   

  

بدون نگاه به پدرش همان بار نخست بله را 
 گفت و

پس از آن اصالن خوشحال از این پیروزی 
 دست در

 .جیبش برد و چند پول کاغذی درآورد



تعدادی را به غالم داد و تعدادی را هم به 
 طرف

 .صفدر گرفت

 !بگیر پدرزن_
صفدر که دیگر آب از سرش گذشته بود 

 بیتوجه به
دست دراز شدهی اصالن برخاست و به 

 سمت در

 .رفت
 کجا پدرزن؟_

، پدر دختر عروس و دوماد رسمه بعده عقد
 و دست به
 .دست بده



صفدر در آستانهی در ایستاد و نگاه 
 غمگینش را به

 .چهرهی مظلوم و محزون دخترک دوخت

   

  

هیچ پدری دخترشو دست به دست یزید _
 و حرمله

 .نمیکنه خان
 ...جیگرمو سوزوندی

زونهالهی خدا دلتو بسو ... 

اصالن ابرو در هم گره زد و بلند فریاد 
 .برآورد

 !دیگه داری زیادی ور ور میکنی صفدر_



یزید و حرمله خودتی و پدرت و هفت جدت 
 !مردک

قطره اشکی از چمش چکید و رو به فیروزه 
 .لب زد

 ...ننهت بی تو دق میکنه_
 .اصالن پاسخش را داد

 !قرار نیست اینجا بمونه_
سر کارش و برمیگرده  مثل همیشه میاد

 .خونه

 .هیچ کس هم نمیفهمه بین ما چه خبره

 !تا به وقتش
   

  



 .اندکی شادی در چهرهاش نمایان گشت
 ...خدا خیرتون بده ارباب_

 .ننهش دق میکرد وگرنه
القل خیالمون راحته شب سرشو کنار 

 خودمون

 .میذاره

 ...برو دیگه_
 .شب هم میگم غالم بیارتش

 .چشم_

 ...و رفت
 دارچین   

۵۹پارت     

   



  

صفدر که رفت و در را بست، اصالن روی 
 صندلی

کنارش نشست و گره روسریاش را از پشت 
 باز

 .کرد
 .خب حاال دیگه محرمیم_

 .درار این لچکو ببینم

پشتش راه گرفته و خون به  عرق از تیرهی
 صورتش

 .دوید

از خجالت نمیدانست به کدام سوراخ فرار 
 کند... هر



 !چند راه فراری هم نداشت

تاکنون حتی نزد پدر و برادرانش هم 
 روسری از سر
 !برنداشته بود

حاال اصالن خان با آن همه ابهت 
 میخواست که این

 .کار را بکند
   

  

هر چه پیش خودش این ور آن ور میکرد 
 باز هم به

خرجش نمیرفت که موهایش را نشان 
 !دهد



خان بود که بود... شوهرش شده بود؟ که 
 چه؟

به قول مادرش پس حیای دختر چه 
 !میشود؟

 .من با اجازتون برم پایین_

حتما تا االن خاله حلیمه صد بار دنبالم 
 .گشته

 :با جدیت گفت
 .گفتم درار روسریتو فیروزه_

 !میخوام موهاتو ببینم

 ...اما_
اما و اگر نداره، فقط کاری که ازت _

 میخوامو انجام



 !میدی

 !بدون بهانه
   

  

 .سر به زیر انداخت و آهسته زمزمه کرد

مادرم گفته قباحت داره موی زن و کسی _
 ...ببینه

آره ولی نه برای محارمت که دیگه منم _
 .جزوشونم

پدر و برادرات و شوهرت که من باشم عیبی 
 نداره

 .موهاتو ببینیم

 دارچین   



۶۰پارت     

 .ناالن و بیچاره لب زد
 ...آقا... آخه_

 همه این اطوارا واسه درآوردن روسریته؟_

 !خوبه هنوز نگفتم لخت شو

   

  

سرش باال پرید، دو دستی به صورتش 
 کوبید و هین
 .بلندی کشید

 ...هین... خاک به سرم_

از دیدن واکنشهای او داشت خندهاش 
 میگرفت ولی



 .خودش را کنترل کرد

نباید از همین اول کار زیادی نرمش نشان 
 .میداد

اعتقاد داشت باید طوری رفتار کند که 
 همیشه یک

وزه باشدترسی در وجود فیر  ! 

اینگونه باید دخترک نوجوانی چون او را 
 تحت اختیار

 .خود نگه میداشت

پس ابرو به هم گره زد و تابی به سبیلش 
 .داد

 این مسخره بازیا چیه دختر؟_
 !تو دیگه زن منی، منم شوهرتم



   

  

 اوال هر چی بگم باید فقط بگی چشم، دوما
 خوشم نمیاد

موقعی که بخوام باهات بخوابم از این 
 چرت و پرتا

 !بشنوم و مسخره بازی دراری
 .فیروزه با تعجب لب زد

 با من بخوابین؟! چرا با من بخوابین؟_
اصال مگه االن به بابام نگفتین من شبا میرم 

 خونه

 !پیششون؟
از سادگی و صفر کیلومتر بودن دخترک 



 داشت

 .حرصی میشد

از طرفی این بکر و ناب بودن برایش جذاب 
 .بود

 .دستی به پیشانیاش کشید و پاسخ داد

 !باهات بخوابم یعنی تمکین کنی بچه_
یعنی در اختیار من باشی! نه اینکه با هم 

 بگیریم
 !بخوابیم

   

  

 .چشمانش مظلومانه صورت اصالن را کاوید

_ ن چیه آقا؟تمکی  



 هوف... مادرت چیزی بهت نگفته؟_

 از چی ارباب؟_
 !از کارایی که زن و شوهرا با هم میکنن_

 دارچین   

۶۱پارت     

دخترک با چشمانی گرد شده نگاهش را باال 
 کشید و به

 .چشمان خندان اصالن رسید

   

  

_ ین؟مگه زن و شوهرا چی کار میکن  

میخواین بزنینم ارباب؟ تمکین ترکهی کدوم 
 درخته؟



 .به خدا من گوش میدم به حرفتون
 .اصال هر موقع بگین میام میخوابم

اصالن دیگر نتوانست در برابر سادگی 
 فیروزه تاب

 .بیاورد، بلند زیر خنده زد
 چی شد آقا؟ حرف بد زدم؟_

خندهاش که تمام شد دستش را نوازش وار 
 روی
کشیدگونهی او  . 

 !یادم رفته بود خنده چطوریه_
فیروزه سر پایین افکند و از لمس دست 

 اصالن روی
پوست نازک و قرمز شدهی گونهاش عرق 



 شرم به

 .پیشانیاش نشست
   

  

مو بر تنش راست شده و دست و پایش 
 شروع به لرز

 .کرد
الفی لمس تا به حال توسط هیچ جنس مخ

 .نشده بود
فقط گاهی دست و پای پدرش را با 

 روغنهای دارویی
 !...ماساژ میداد

 خجالت میکشی از من یا میترسی؟_



 .مانده بود چه بگوید

 .دل به دریا زد و راستش را گفت

 ...هر دوش_

_  االن که کاریت ندارم، حتی روسریتم
 درنیاوردی،

 !خجالتت واسه چیه؟

 :سکوتش را که دید ادامه داد

نکنه از همین لمس کوچیک خجالت _
 کشیدی؟

   

  

زبانش بند آمده بود انگار... هیچ 
 ...نمیگفت



 !میترسی از من فیروزه؟_

 دارچین   

۶۲پارت     

 .سکوتش کش آمد

 !جواب منو بده فیزوزه_

 ...بـ... بله آقا_
_ با من تنهایی میترسی؟ از اینکه ! 

 ...زبانش بند آمده بود
   

  

 !بگو بینم... یاال_
 .بـ... بله... بله آقا_

دستش را روی پای دخترک گذاشت و 



 فیروزه از
ترس و خجالت در خود جمع شد و پاهایش 

 را بیشتر
 .به هم چفت کرد

_ بترسی؟ هوم؟میدونی کی باید از من   

 .پاسخی کت نیامد، ادامه داد
وقتی به حرفم گوش نکنی، وقتی که _

 کلمهی چشم و
 !از دهنت نشنوم

 !اون موقع باید بترسی فیروزه
از من، از خشم من، از کارایی که ازم برمیاد 

 و حتی
سر سوزنیش به اون مغز کوچولوت 



 !نمیرسه
   

  

اون موقعست که باید از تنها موندن با من 
 وحشت

 !کنی، چون دیگه مثل االن آروم نیستم

اون موقع اصالن میشم! مثل معنی اسمم 
 میشم! یه

شیر وحشی گرسنه که قوانینش و زیر پا 
 گذاشتن و

 !فقط میخواد اون آدم خطا کارو ادب کنه
لرزش پایش را زیر دستش حس کرد و 

 صدای به هم



 .خوردن دندانهایش را به وضوح شنید

 !نترس، االن ترس نداره که_
 !گفتم اگه به حرفم گوش نکنی

 !تو که قرار نیست سرپیچی کنی، نه؟
 دارچین   

۶۳پارت     

   

  

 .فیروزه کم مانده بود خودش را خیس کند
 :با تته پته جواب داد

_ آقا... نـه به جون مادرم نـ... نه... نه ... 

سر تکان داد و دستش را روی ران دختر 
 بینوا باال



 .پایین کرد
خوبه! حاال مثل یه دختر خوب و حرف _

 گوش کن
 .روسریتو درار ببینم

اگر امروز میتوانست روسری کوفتی را از 
 سر

دخترک خجالتی و زیادی نجیب درآورد شاخ 
 غول را

 !...شکسته بود، حجله پیشکش

فیروزه همانطور روی صندلی خشک شده 
 !بود

 .توان هیچ حرکتی نداشت
به همین زودی یادت رفت چی گفتم _



 !بهت؟
   

  

اشکهای سمج روی گونهاش راه گرفتند و 
 گوشهی

روسریاش را با دستی لرزان گرفت و 
 ...کشید

گ بافته اصالن از دیدن گیسوان خرمایی رن
 شدهاش

که هم خوانی جذابی با مردمک عسلی 
 چشمانش

 ...داشتند خیره ماند

دستش را جلو برد و بافت موهای او را 



 میان

 .انگشتانش گرفت و لمس کرد
 ...نرم بود

 ...مثل ابریشم

 .بیاراده زمزمه کرد
 مهناز انقدر سرشو رنگ و وارنگ میکنه که_

 !موهاش شده عین سیم ظرفشویی از زبری

فیروزه ترسیده و خجالت زده در خود جمع 
 شده و

 .بیصدا اشک میریخت
   

  

 دارچین   



۶۴پارت     

ناگهان چند ضربهی محکم به در خورد و 
 صدای

 .مضطرب غالم از پشت آن به گوش رسید

آقا، خاک بر سر شدیم، خانم بزرگ _
 ...اومدن

واسش پیش نوعروس اصالن که هوش و ح
 بکرش

 .بود درست نشنید چه میگوید
 !چی میگی غالم؟_

غالم که میدانست دیگر نه فرصت بلند 
 حرف زدن

هست و نه تعلل! به ضرب در را گشود و 



 وسط اتاق
 .آمد

 ...آقا_
   

  

فیروزه جیغ خفهای کشید و دستانش را روی 
 سرش

کرد تا مثال موهایش را بپوشاند حائل . 

اصالن با عصبانیت برخاست و با چند گام 
 بلند خود را

به او رساند، رو به رویش ایستاد و محکم 
 تخت

 .سینهاش کوبید



مگه اینجا طویلهی خودته که سرتو _
 میندازی میای

 !تو مردیکه؟
 .غالم بیتوجه تند تند کلمات را ردیف کرد

_ مادرتونآقا، خانم بزرگ اومدن،  ... 

 !چی؟ مادرم؟_

 ...بله آقا، چیزی نمونده برسن به عمارت_
 ...گفتم زودتر بگم اگه

   

  

 !از ادامه در ماند
 .اصالن با خشم غرید

خیلی خب، گمشو بیرون، دفعه آخرت _



 هم باشه سر

خرتو میندازی پایین در و وا میکنی! خر فهم 
؟شد  

بله ارباب، بله، ببخشید من غلط کردم با _
 .جد و آبادم

 .فقط هول شدم خواستم زودتر خبر بدم
 .خیلی خب، خبرتو دادی، حاال مرخصی_

 دارچین   

۶۵پارت     

غالم از اتاق بیرون رفت و اصالن رو به 
 فیروزه

 .چرخید

   



  

 .بپوش روسریتو االناست مادرم برسه_
فیروزه در دل خدا را شکر گفت و برای 

 آمدن خانم
بزرگ خوشحال شد، چرا که او را از این 

 مخمصه

 .رهانده بود
روسریاش را برداشت و سر کرد و سریع 

 پشت
 .گردنش گره زد

اصالن از دیدن موهای بلند بافته شده که از 
 زیر

خودنمایی روسری روی سینهاش افتاده و 



 میکرد

 !حرصی شد

 .گفتم موهات بیرون نباشه_
 آخه... چی کارشون کنم ارباب؟_

 .دست میان موهایش برد و پر حرص گفت

   

  

 .بیا جلو درستش کنم_
با چند گام پشت هم و با استرس خود را به 

 او رساند و
 .ایستاد

_ ن کنبچرخ، پشتت و به م . 

 .با شک پشت به او ایستاد



اصالن موی بلند بافته شده را گرفت و از 
 پشت داخل

 .پیراهنش فرستاد
 .دیدی؟ اینجوری دیگه دیده نمیشه_

از اینکه آن بافت بزرگ پشتش بود اذیت 
 .بود

 ...آخه خان_
 اذیتت میکنه؟_

 ...بـ... بله_
   

  

ارچیند     

۶۶پارت     



صدای غالم را که از قصد آمدن مادرش را با 
 فریادی

 .بلند خوش آمد میگفت شنیدند
 .فیروزه هول شده بر صورتش کوبید

 ....خاک بر سر شدم... خانم بزرگ اومدن_

 .هول نشو انقدر! آروم از پلهها برو پایین_

اگه هم دیدیش خیلی طبیعی مثر همیشه 
 .رفتار کن

 !هیچی نمیشه! هیچی

 .کم مانده بود باز اشکش جاری شود
   

  

اگه گفتن باال تو اتاق خان چی کار _



 میکردی چی

 !بگم؟
با دستان بزرگش صورت کوچک دخترک را 

 قاب
 .گرفت

 .منو نگاه کن_

نگاه مضطرب و پر تشویشش را باال کشید و 
 در

ای اصالن که در حصار مژگان چشمان زیب
 بلندش

 .محصور شده بودند قفل کرد

 .هیچی نمیشه فیروزه_

اگه هم پرسید میگی داشتی نظافت 



 میکردی،

 فهمیدی؟
اصال نترس، هر کی هم حرف بزنه با من 

 طرفه

 .نگران نباش
اطمینان خاطری که اصالن به او داد دلش را 

 قرص
 .کرد

   

  

 .چشم_

دستانش را پایین انداخت و در را برایش 
 .باز کرد



 .آ باریک الل، حاال برو_
فیروزه با قلبی آکنده از اضطراب و دلهره 

 بیرون
 .رفت

بسمالل گفت و سعی کرد همانطور که 
 اصالن خان

گفته بود پلهها را آرام و بیاسترس پایین 
 .برود

 دارچین   

۶۷پارت     

   

  

یک چشمش به راه پله بود و یک چشمش 



 به در
ورودی که مبادا خانم بزرگ ناگاه سر برسد 

 و او
 .غافلگیر شود

پا روی آخرین پله گذاشت و تازه میخواست 
 نفسی

آسوده کند که در باز شد و خانم بزرگ با 
 آن هیکل

درشت و ابروهای پیوست همیشه در 
 .همش وارد شد

 !انگار فیروزه را روی همان پله میخ کردند
 !خشکش زد

 !قدم از قدم برنمیداشت



از گوشه کنار عمارت آمده و به  تمام خدمه
 ردیف

 .برای خوش آمد گویی ایستادند
خانم بزرگ لنگ لنگان به کمک عصای کنده 

 کاری
کان شدهاش هیکل چاق و سنگینش را ت

 داد و جلو

 .رفت
حلیمه از ترس حتی به فیروزه نگاه هم 

 .نمیکرد
   

  

فقط برای اینکه الاقل اندکی برایش وقت 



 بخرد تا به
خود بیاید پیش افتاد و جلوی خانم بزرگ 

 .ایستاد
خوش اومدین خانم بزرگ، صفا آوردین، _

 قدم رو
گذاشتین، دل ما نوکر و کلفتا تخم چشم ما 

 رو شاد
 .کردین با اومدنتون

 !خانم بزرگ اما زرنگ تر از این حرفها بود

نگاهش جایی پشت سر حلیمه دخترک ریز 
 نقش رنگ

پریدهای را شکار کرده بود که روی آخرین 
 پله



 !خشکش زده

 کیه این تحفه حلیمه؟_
حلیمه با اضطراب به پشت سر چرخید و 

 چشم غرهای

لهی فیروزهی بخت برگشته کردحوا . 

دختر ملوک خانم جان، ملوک مریضه از _
 پا افتاده،

 .دخترش به جاش میاد

   

  

 دارچین   

۶۸پارت     

یک تای ابرویش را باال فرستاد و بدون آنکه 



 نگاه از
 :فیروزه بگیرد لب زد

 اسمش چیه؟_
 .کنیز شما فیروزه_

 عصایش را محکم بر زمین کوبید و صدای

 .رعدآسایش رعشه به جان همگان انداخت
 اللی؟ یا کوری؟ سالمت کو؟_

 .رو کرد به حلیمه
   

  

آداب نوکری یادش نداده ننهش؟ تو _
 !یادش میدادی

حاال که شماها کوتاهی کردین مجبورم 



 خودم دست به

بشمکار  . 

 .غالم را خطاب قرار داد

 .غالم_

 .خاک پاتونم خانم جان_

 .برو اون ترکه و فلک و حاضر کن_
 !این دخترهی چشم سفید باید ادب شه

فیروزه از ترس میلرزید و اشکهایش روی 
 گونه

 .روان بود
زانوانش سست شد و از همان پله پایین 

 .افتاد
صدای فریاد بقیه که بلند شد اصالن از 



بیروناتاقش   

 .آمد و صدایش را باال برد
   

  

 !چه خبره اینجا؟_

پیکر نقش بر زمین فیروزه را که دید دلش 
 به درد آمد

ولی در حضور مادرش نمیتوانست کاری از 
 پیش
 .ببرد

پس با قلبی آکنده از ترحم حلیمه را خطاب 
 .کرد

_ مک کنین ببرینش حلیمه، با بقیه زنا ک



 مطبخ یه آب

 .قندی چیزی بده بخوره
 !هیبت و شوکت مادرمو دیده غش کرده

 دارچین   

۶۹پارت     

انیسالسلطنه، مادر اصالن، نگاهش متوجه 
 پسر

 .نگرانش شد
   

  

 به مادرت افتخار نمیدی بیای استقبال؟_
پایین آمد و از کنار اصالن پلهها را یکی یکی 

 جسم بی



حرکت فیروزه گذشت و کنار مادرش 
 .ایستاد

 .خوش اومدین مادر_

 .عصایش را بلند کرد و به فیروزه اشاره کرد

من نمیدونم این عتیقهها رو نگه داشتی _
 !واسه چی؟

سالم بلد نیست بکنه، عینهو گاو نگاه میکنه 
 !فقط

 !اینم که از وضعش
بچهست مادر، تازه اومده، چیزی بلد _

 .نیست
چیش بچهس؟! هیکلش از زن کامل _

 چیزی کم نداره



 !واال
   

  

حلیمه باالی سر فیروزه رفت و زیر بغلهایش 
 را

گرفت، یکی دیگر از زنان هم جلو رفت و از 
 پاهایش
 .گرفت

دش کردند که با یا علی گفتن حلیمه بلن
 پاهای فیروزه

از دست کبری سر خورد و محکم بر زمین 
 کوبیده
 ...شد



خدا مرگت بده زن! نون نخوردی مگه _
 !چالغی؟

 !...داغون کردی طفل معصومو

کبری مچ دستانش را مالید و با ناراحتی 
 .پاسخ داد

به من چه بابا، سنگینه خب! زورم _
 .نمیرسه

 .انیسالسلطنه به غالم تشر زد
نمیبینی لشش سنگینه نمیتونن بلندش _

 کنن؟
د یاال دست بجنبون جمع کن جنازهشو از 

 !اینجا
   



  

 .غالم با هول جلو رفت

 .چشم خانم، چشم_

 دارچین   

۷۰پارت     

 !اصالن دیگر نتوانست سکوت کند
 مگر غیرتش قبول میکرد که محرمش را مرد

در آغوش بگیرد؟غریبهای  ! 

 !هرچند که هم سن پدرش باشد

 !هر چند که امینش باشد

 !اصال حتی غالم باشد
بدون اینکه توجهی به مادرش کند جلو رفت 

 و صدا



 .بلند کرد
   

  

 !کنار وایستا بابا_
توئه الجون مگه میتونی این دختره رو بلند 

 !کنی؟
 .برو کنار خودم میبرمش

غالم و حلیمه علت کارش را خوب فهمیدند 
 اما بقیه با

 !تعجب شاهد این منظره بودند
انیسالسلطنه رو به بقیه که با چشمانی وق 

 زده این
 .صحنه را تماشا میکردند فریاد زد



برین واسه بقیه اهالی تعریف کنین که _
 خان چقدر

 !دلرحم و رقیقالقلبه

سوز رعیتهببینین چقدر دل ... 

با اینکه این کار در شأنش نیست ولی به 
 خاطر

 .دلسوزی انجامش میده

حقشه که ننه بابای این دختره بیان 
 !دستبوسی ارباب

اصالن فیروزه را مثل پری در هوا بلند کرد و 
 به خود

 .چسباند

   



  

 !حس جوان های زن ندیده را داشت

همان قدر دلش میخواست با عروسش 
 تنها باشد و

 !مادرش برنامههایش را خراب کرده بود

 دارچین   

۷۱پارت     

به مطبخ بردش و دهانش را به گوش او 
 .چسباند

 ...فیروزه... فیروزه_
 !فیروزه میشنوی صدامو؟

حلیمه وارد شد و فورا لیوانی برداشت و 
 مشتی قند در



 .آن ریخت
 .غش کرده آقا_

   

  

بذارینش زمین برید شما، آب قند میدم به 
 خوردش

 .حالش جا میاد

 .چشمانش اطراف مطبخ چرخید

کجا بذارمش حلیمه؟ چی میگی؟ اینجا _
 حتی فرش

 !نیست
لیوان را از آب پر کرد با چنگالی که دم 

 دستش بود تند



 .تند محتویاتش را هم زد
_ آخه خان؟ چی بگم  

 !جایی نیست دیگه

اتاق خدمتکارا رو هم فرششو انداختن حیاط 
 پشتی

 .بشورن
 .جلوتر رفت و نالید

 !خدا منو مرگ بده_

 ...بمیره ننهت فیروزه
   

  

 !این چه بخت سیاهی بود بچه
 .ابروهای اصالن به هم گره خورد



منظورت چیه حلیمه؟ مواظب حرف زدنت _
 !باش

 ....چشم آقا... چشم_

 ...دهنم پر خاک بشه الهی

 دارچین   

۷۲پارت     

با یادآوری روزی که فیروزه را برای بردن 
 چای

 :فرستاد گفت
 ...کاش خدا منو الل میکرد_

 ...باعثش شدم... خدا منو ببخشه
   

  



 .اصالن از حرف های پیرزن سر در نمیآورد
کم ناله کن، بیا یه قورت از اون بیصاحاب _

 بده
 !بخوره به هوش بیاد بتونه بنشینه

 .شما بذارینش زمین آقا_

االن بقیه خدمتکارا میان حرف و حدیث 
 میکنن که

 ...اصالن خان نظر داشته به کلفتش
 .با حرص نفسش را بیرون فرستاد
_ یادی تنده حلیمهنیش زبونت ز ... 

احترام موی سفیدت و حق آب و گلی که تو 
 این

عمارت داری نگهم داشته که چیزی بهت 



 !نگم
حواست باشه داری چی میگی و به کی 

 !میگی

 .لیوان را نزدیک دهان فیروزه برد
 ...چشم آقا خفه میشم_

   

  

ورت دخترک کوبیدچند باری سیلی به ص . 

 ...فیروزه پاشو مادر... فیروزه_
 ...فیروزه چشماتو وا کن دختر

دیگر کنترلش را از دست داد و اشکش 
 ...جاری شد

پاشو دختر، خدایا آبرومو نبر پیش پدر _



 مادر این

 ...بچه
الهی که رخت سیاه منو تن کنی فیروزه، 

 ...پاشو
 ...خاله حلیمهت بمیره انشالل

 دارچین   

۷۳پارت     

   

  

 .از ضرب سیلیها پوستش گز گز میکرد
آرام چشمانش را باز کرد و اولین تصویری 

 که دید
 .چهرهی برافروختهی اصالن بود



 .هول و با ترس خودش را تکان داد

 ...ای وای... من اینجا چی کار میکنم_
 ...خدا مرگم حیثیتم رفت

تیار اشک هایش روان شدبیاخ ... 

 ...بذارینم زمین ارباب_
 ...تو رو خدا

 !چته دختر؟ چرا اینجوری میکنی؟_

 .از حال رفتی آوردمت اینجا
 ...دلش نمیخواست زمین بگذاردش

در آغوش داشتن چنین جسم نحیف 
 خجالتیای به

 .مذاقش خوش آمده بود

   



  

لی صدای حلیمه مانع شدو . 

 .بذارینش آقا، یکی داره میاد_
آهسته زمین گذاشتش و قدمی دورتر 

 .ایستاد
 .من دیگه میرم_

 .رو به حلیمه کرد
 .حواست بهش باشه حلیمه_

 .مادرم رفت صدات میکنم

 .چشم آقا_

 .خیالتون راحت باشه

اصالن با قدمهایی پر صالبت آنجا را ترک 
 کرد و



قند را به لبهای او نزدیک حلیمه لیوان آب 
 .کرد

   

  

 .بخور حالت بیاد سر جاش_
 دارچین   

۷۴پارت     

تمام مدت تا غروب کنار مطبخ نشسته بود 
 و به رفت

و آمد بقیه که برای آمدن مادر ارباب تدارک 
 میدیدند

 .خیره مانده بود

در مقابل طعنهها و نیش کالمشان هم فقط 



 سکوت

کرده و گاهی قطره اشکی از چشمش 
 .میچکید

در عوض حلیمه به خوبی پاسخشان را 
 میداد و

 .ساکتشان میکرد

مادر اصالن خان هم خبر داد که آن شب را 
 میماند و

 !نمیرود
   

  

بود که اصالن انتظارش و این مسئله چیزی ن
 را



 !میکشید

بنابراین نه تنها لحظاتی را با عروسش 
 نمیتوانست

بگذراند بلکه حتی شب هم نمیتوانست 
 !نگهاش دارد

 چرا که بنا به چیزی که از اخالقیات مادرش

میدانست، قطعا قرار بود تا نیمه شب در 
 اتاق او

 !بنشیند و با هم قلیان بکشند و حرف بزنند
ه را صدا زد و گفت که امشب نیاز فقط حلیم

 نیست
فیروزه بماند و او را با غالم به خانهشان 

 .بفرستد



حداقل از رویارویی مجدد مادرش و او 
 جلوگیری

 میکرد و دختر بیچاره را از تیرهای زهرآگین

 .مادرش نجات میداد

فیروزه آن شب با بیحالی و قلبی ماالمال از 
 غم و

 .درد راهی خانه شد

   

  

از اینکه در آغوش اصالن پلک گشوده بود 
 حس

 .خوبی داشت و همین عذابش میداد

فکر میکرد کار بدی کرده و االن دیگر دختر 



 پاکی
 ...نیست

در خانه هم با ناله و شیونهای مادرش رو به 
 رو شد

و پس از اینکه زار زدنهایشان در آغوش هم 
دتمام ش  

 !با چیزی که شنید سرش سوت کشید
 دارچین   

۷۵پارت     

ملوک، صفدر را دنبال نخود سیاه فرستاده 
 و سپس

 .آهسته نجوا کرده بود
   



  

 خوبی مادر؟ دستمال خونیتو ارباب دید؟_

 .چشمانش درشت شد و با تعجب پرسید

دستمال خونی چرا؟ زخمی نشدم که، _
 فقط از حال

 .رفتم
بمیرم برات مادر، حتما خیلی سختت _

 ...بوده
ارباب مرد کامله آخه... تو چی؟ دو پاره 

 ...استخون
 ...گیج شده بود

 .منظور مادرش را نمیفهمید

ارباب کاری نداشت باهام که، مادرش _



 اومد داد زد
 .سرم، ترسیدم از حال رفتم

تش کوبیدتوی صور  . 

 !یا خدا_
 !مادرش اومده بود باال سرت؟

   

  

مگه قرار نبوده کسی نفهمه؟ حاال دستمال و 
 دادی به

 !مادرش؟

دستمال چیه ننه؟ میگم مادر خان اومد، _
 من روی پله

 .بودم



دیدمش هول شدم زبونم بند اومد سالم 
 .کنم

م از ترسم بیهوش شدم یهو داد زد من
 .افتادم

 !یعنی چی؟_
 !یعنی ارباب هیچ کار نکرد؟

 دارچین   

۷۶پارت     

 !چهرهاش شبیه عالمت تعجب شده بود

 !چی کار؟_

   

  

 ...فقط



 فقط چی؟_
نمیدانست گفتنش درست است یا نه، ولی 

 دل به دریا

 .زد و لب باز کرد
_ وسریمو باز کرد گفت میخوام فقط ر 

 .موهاتو ببینم

 خب؟_

 ...بعدش_
ملوک مشتاقانه منتظر اتفاقی بود که 

 انتظارش را
 .داشت

 بعدش چی شد؟_
با خجالت سر به زیر انداخت و اشکش 



 .چکید

   

  

از حال که رفته بودم بغلم کرده بود و _
 بردتم مطبخ

 ...پیش خاله حلیمه
 .عذاب وجدان رهایش نمیکرد

 ...من دیگه دختر پاکی نیستم ننه_

 ...خدا دیگه منو دوست نداره

 ...حتما میرم جهنم

مادرش با لبخندی که حاصل رضایت از 
 حجب و

 .حیای دخترکش بود دست به سرش کشید



 .ارباب دیگه شوهرته دختر جان_
ت عیبی نداره اگه سر لختتو ببینه یا به

 .دست بزنه

 دارچین   

۷۷پارت     

   

  

سرش باال پرید و با چشمان اشکی به 
 صورت خندان

 .مادرش چشم دوخت

 یعنی عیب نداره بغلم کرده؟_
 .نه، عیب نداره_

اتفاقا از غیرتش بوده دختر جان، نخواسته 



 عروس

 .تازهش و نامحرم دست بزنه
_ ختر ناپاکی نیستم؟پس من د  

 .نه عزیز ننه_
دیگر وقتش بود مسائل زفاف را برایش 

 .شرح دهد

 .فردا صبح زود قبل از آقات بیدار شو_
 چرا؟_

   

  

 .که حمام کنی_
کجا خودمو بشورم؟ اون موقع که حموم _

 نمره زنونه



 !تعطیله
 .بازه_

تو بیدار شو و بقچهی حمومتو ببند منم 
 آقاتو بیدار

 .میکنم

هنوز تمیزم ها ننه! چند روز پیش با _
 آبجی حمیده
 .رفتم خزینه

 .االن فرق داره_
یه کیسهی کوچیک توی پستو پشت دیگ و 

 پایهها
 .هست

 .اونو وردار فردا



 چیه اون؟_

   

  

_ دریه که میزنی به پاهات و زیر بغلت یه پو
 و وسط
 .پات

 دارچین   

۷۸پارت     

 !چشمانش گشاد شد

 هعی... چرا ننه؟_

 .واسه اینه که موهای اضافی بدنت بریزه_
 .وقتی میری پیش ارباب تمیز باشی

آخه ارباب به پای من چی کار داره؟ به زیر _



 بغل من
 !چی کار داره...؟

   

  

فردا که رفتی، اگه ارباب هر چی گفت _
 فقط میگی

 .چشم

گفت لباستو دربیار، به حرفش گوش کن و 
 .دریار

 !هعی... دیگه چی؟_

 !چی میگی ننه معلوم هست؟

آره دخترم، زن و شوهرا عیبی نداره لخت _
 همو



 .ببینن
 ...چی میگی ننه_

دارم چیزایی رو میگم که وظیفه خواهر _
زرگتهب  

بهت بگه ولی چون االن نیست من مجبورم 
 .بگم

فقط هر چی ارباب گفت میگی چشم که 
 اذیتت نکنه یه

 .موقع

دستمال سفیدی را از زیر تشکش بیرون 
 کشید و به

 .دستش داد

   



  

بعدم زود خودتو با این دستمال تمیز _
 میکنی که

خون زفافت بریزه رو این و نشون ارباب 
 .میدی

 کجامو تمیز کنم؟_
وسط پاتو... ارباب که کارشو کرد زود با _

 این
دستمال خودتو تمیز کن و نشونش بده که 

 .ببینه پاکی
هم نمیفهمید مادرش چه میگوید و هم 

 خجالت امانش

 .را بریده بود



با سری زیر افتاده و افکاری پریشان که حاال 
ایگفتهه  

نصفه نیمهی مادرش هم بیشتر در هم 
 ریخته بودشان،

 .برخاست
 .اصال من میرم بخوابم_

 .شام نخوردی بچه_

 .شام نمیخوام_

   

  

 .بیخود، نخوری گوشت تنت آب میره_
 .زن باید دو پره گوشت به تنش باشه

 .بذار برم اتاق ننه_



شانیاش نم زده بودعرق شرم بر پی . 

 ...برو دختر، برو_
 دارچین   

۷۹پارت     

تا صبح فقط به حرفهای مادرش فکر میکرد 
 و این

موضوع که باید جلوی چشمان اصالن خان 
 لخت شود

 .داشت به مرز دیوانگی میکشاندش

   

  

هنوز اذان نگفته بودند مادرش به کمک 
ایی کهچوبه  



به عنوان عصا برایش درست کرده بودند، 
 فانوس به

 .دست باالی سرش رفت

 .فیروزه پاشو_
 .فیروزه... فیروزه بلند شو

از استرس خوابش نبرده بود فقط خودش 
 را به خواب

 .زده بود
 .بله، بیدارم_

 .خب پاشو دیگه_

 .پاشو بقچهی حمومتو با هم ببندیم
ترک را اشک میریخت و بهترین لباسهای دخ

 میان



 .پارچهی سفید گلدوزی شده میگذاشت
 ...بمیرم برات که اینجوری عروس شدی_

 ...عین زن بیوه ها

   

  

 ...بی سر و صدا، غریبونه
 از اونا هم بدتر! الاقل اونا رو از کسی پنهون

 ...نمیکنن، تو ولی باید پنهونی باشی
 نه اصالح کنونی... نه حموم عروسی... نه
حنابندونی... نه عقدکنونی... نه خنچه 

 ...برونی
 .میگفت و اشک امانش نمیداد

 ...بمیرم برای بخت و اقبالت_



 ...ننهت بمیره نبینه این وضعو
 ...شب زفاف هم نداری حتی

 ...کاچی پزون
هعی هعی هعی... ای روزگار بد کردی با 

 ...ما

و شکرخدایا حکمتت ... 

از شنیدن این حرفهای مادرش که در واقع 
 آرزوهای

بر باد رفتهی خودش بود هق هقش بلند 
 شد و گریه از

 .سر گرفت

   

  



گریه نکن دختر... گریه نکن شگون نداره _
 عروس

 ...گریه کنه
 ...گریه نکن ننه

 دارچین   

۸۰پارت     

صبح همراه پدرش راهی حمام  بعد از نماز
 .شد

طبق کارهایی که مادرش سفارش کرده بود 
 عمل کرد

 .و خودش را حسابی شست و بیرون رفت
بیحرف همراه پدرش به خانه رفت و چادر 

 گلدار



قرمزی را که مادرش داده بود سر کرد و باز 
 همراه

 .پدرش به سمت عمارت راهی شدند
 ...صفدر به هیچ عنوان حرف نمیزد

   

  

از نظرش به اندازهی کافی غرورش پایمال 
 شده و در

 .دیدگان دخترش خار شده بود

 !...دیگر ترجیح میداد سکوت کند

به عمارت که رسیدند غالم در حیاط 
 مشغول به کار

 .گماردن باغبانها بود



چشمش که به آنها افتاد فوری جلو رفت و 
 لبخند زنان

 :گفت
سالم علیکم مشتی، خوبی؟ خوشی؟ _

 !دماغت چاقه؟

 .سپس رو به فیروزه کرد

 تو چطوری دخترم؟_
 .خوبم آقا غالم_

 صفدر، برو سر مزرعهت، مادر ارباب هنوز_

 .نرفتن
   

  

اشه فیروزه، خانم بزرگ هنوز توأم حواست ب



 تو
 .عمارته

 .گفته صبحانه بخوره بعد میره
از شنیدن نام خانم بزرگ دست و دلش 

 .لرزید
ولی چشم گفت و از آنها خداحافظی کرد و 

 به سمت
 .مطبخ رفت

 دارچین   

۸۱پارت     

وارد مطبخ که شد همهی سرها به سمتش 
 .برگشت

 .حلیمه استکانهای چای را آماده میکرد



_ مسال . 

 .بلند گفت تا همه بشنوند
   

  

بعضی پاسخش را با تکان دادن سر دادند و 
 بعضی هم

 .زبان باز کردند
 .حلیمه اما زمزمه کرد

چه وقت اومدن بود... صبر میکردی یک _
 ساعت

 ...دیگه میاومدی که رفته باشه

تچادرش را درآورد و کناری گذاش . 

 چی کار کنم خاله؟_



 .اندکی حرص در صدایش مشهود بود
هیچی، فقط بی صدا یه گوشه بنشین _

 بلکه ارباب و
 .مادرش نفهمن اومدی

چشم گفت و با ذهنی آشفته و افکاری 
 پریشان گوشهای

 .کز کرد
این فکر که چه در انتظارش است رهایش 

 ...نمیکرد
   

  

حلیمه سینی چای را به دست صغری داد تا 
 ببرد که



غالم پشت سرش وارد شد و نزدیک حلیمه 
 .رفت

سرش را کنار گوش او کشید و آهسته 
 .زمزمه کرد

 .ارباب سراغ فیروزه رو میگیره_
 .گفتم اومده

گفتن که تا خانم بزرگ رفتن آمادهش کنی 
 برای

 ...حجله

 دارچین   

۸۲پارت     

مه از شنیدن لفظ حجله نگاه نگرانش را حلی
 به دخترک



دوخت که گوشهای در خودش جمع شده 
 .بود

فقط سر تکان داد و بعد همانطور آهسته 
 پاسخ غالم را

 .داد

   

  

بگو حجله رو بذارن شب که این خاله زنکا _
 رفته

چیزی برای  باشن، منم بتونم الاقل یه کاچی
 این خدا

 .زده درست کنم
حرف اربابه... دست من نیست که _



 پیرزن! ارباب
 .عروسش و میخواد

همچین میگی انگار پسر هفده هجده _
 سالهس، خوبه

 !یه زن دیگه داره
 .حرفم همینه که گفتم

میخوای سرپیچی کنی؟ عواقبشم پای _
 !خودت پس

پای من پاشکسته... دیگه این یه فقره رو _
تونمنمی  

 ...کوتاه بیام، گناه داره طفل معصوم

 .پس میگم حلیمه گفته_
 .چشم غرهی اخمالودی نثارش کرد



   

  

 !بگو حلیمه گفته_
باشه، فقط ارباب عصبانی شدن حرمت _

 موی

 .سفیدتو گذاشتن زیر پا نگی نگفتی

موی سفید من حرمتش شکست وقتی که _
 اشک این

بچه دراومد و من جلوی مادرش سر شکسته 
 ...شدم

 ...خالصه از ما گفتن_

برو غالم، برو وقت منو نگیر، کلی کار _
 .دارم



 .ناهارم مونده
غالم شانه باال انداخت و از مطبخ بیرون 

 .رفت
 دارچین   

۸۳پارت     

   

  

غالم حرف حلیمه را قبول داشت اما خانهزاد 
 تیمور

 .خان بود و حاال زیر دست پسرش

یاد گرفته بود حرف ارباب باید اطاعت شود 
 حتی اگر

 ..ناحق



از طرفی دلش هم برای فیروزه میسوخت، 
 خم شدن

کمر صفدر را به عینه دیده بود و تصور 
 ملوک که با

 قلبی ماالمال از درد در سوز فرزندش مویه
 میکند

 .وجدانش را درد میآورد
پشت در سالن غذاخوری ایستاد و نفسی 

 .تازه کرد
سخت با خودش درگیر بود، دستی به ریش 

 کم پشت و
کوتاه یکی در میان سفیدش کشید و وارد 

 .شد



اصالن خان به همراه انیسالسلطنه در حال 
 خوردن

 .صبحانه بودند

   

  

انیسالسلطنه حتی هنگام خوردن هم جوری 
 با لقمه و

استکان چای برخورد میکرد که گویا منت 
 سرشان

 !گذارده و میخوردشان
 .غالم دو سه قدم برداشت و ایستاد

 ارباب اجازه هست؟_
اصالن با دستی که انگشتر بزرگ طالیی 



 رنگی
رویش میدرخشید لقمه را به دهان برد و با 

 دست

نزد خود فراخواندغالم را  . 

با استرس جلو و کنار اصالن ایستاد و خم 
 شد، سرش

 را کنار گوشش برد و جوری زمزمه کرد که
 .انیسالسلطنه متوجه نشود

 ...ارباب جان، فیروزه_
اصالن از شنیدن اسم فیروزه لقمه را زیر 

 دندان نگه

 .داشت و از جویدن باز ایستاد

   



  

 نیومده؟_
 ...اومده ارباب_
 ها؟ پس چیه؟_

 دارچین   

۸۴پارت     

در حال دو دو تا چهارتا کردن بود که آن 
 شب در

نظرش نقش بست که جلوی در خانهی 
 صفدر به او

قول داد از فیروزه چون دختر خودش 
 .محافظت کند

وجدانش دیگر فریاد میکشید و گوش عقل 



 و
 .آموزههای بندگیاش را کر کرده بود

   

  

تصمیم گرفت یک بار هم شده طرف حق را 
 بگیرد

 ...حتی شده به قیمت تنبیه

ارباب تا این خاله زنکای مطبخی باشن _
 حلیمه

 ...نمیتونه کاچی بار بذاره
هر کلمه بیشتری که میگفت ابروهای 

تراصالن بیش  

 .در هم گره میخورد



اگه بشه حجله رو بذارین شب که رفته _
 باشن این

 .وروره جادوها ارباب
اصالن جلوی مادرش نمیتوانست چیزی 

 بگوید ولی
 .سخت عصبانی بود

کلفت و نوکر کارشان به جایی رسیده بود 
 که برای

 !حجلهی او تصمیم بگیرند؟

 :پاسخی نداد و فقط گفت
_ ه کنه، مادرم بگو حیدر ا تول و آماد

 .میخوان برن

   



  

 .غالم کامال متوجه عصبانیتش شده بود

ولی رنج تکه و کنایه و فحش خوردن از 
 اصالن را به

 .جان خریده بود

 :راست ایستاد و بلند گفت
 .چشم خان_

 اجازه مرخصی میدین؟
 اصالن نگاهی معنادار به سر تا پایش

 انداخت و
 .نیشخندی زد

 اجازه؟_
 .با دلشوره لب زد



 .بله_
   

  

انیس حسابی حواسش جمع مکالمهی آنها 
 و

رفتارهای اصالن شده بود به همین دلیل 
 اصالن

ترجیح داد بیش از این مادرش را کنجکاو 
 .نکند
 .برو_

 دارچین   

۸۵پارت     

غالم که بیرون رفت، انیسالسلطنه به حرف 



 .آمد
چی وز وز کرد بیخ گوشت که اینجوری _

 قمر در
 !عقرب شدی؟

 .چایاش را سر کشید

چیزی نبود، در مورد کار و حساب کتاب _
 .بود

   

  

صد بار گفتم به کلفت و نوکر رو نده، با _
 رعیت

 .دمخور نشو

 !حاصلش میشه اینکه تو روت وایستن



 .چی میگی مادر؟ نمیفهمم_

 عصایش را چرخاند و یک تای ابرویش را باال

 .فرستاد
فکر کردی نفهمیدم غالم سر خود یه کاری _

 کرده و
 !حاال اومده به تو میگه؟

 !عمری بین این رعیت زندگی کردم بچه

کارامو به خودم بسپارین مادر، خودم از _
 پس رعیتم

رمیامب . 

 آره میبینم! انقدر برمیای که داری به خاطر_
رسیدگی به خراب کاریشون مادرتو دک 

 !میکنی



   

  

اعصابش متشنج بود و حاال حرفهای مادرش 
 هم

 !مزید بر علت شد

خیلی داشت خودش را کنترل میکرد که 
 حرف

 .نامربوطی نزند
اشت حد وسط را رعایت همیشه سعی د

 .کند
نه مثل پدرش آنقدر خشن نه مثل مادرش 

 اینقدر
 .بیرحم



همیشه یک تعادل نسبی را رعایت میکرد 
 چرا که

معتقد بود رعیت هم انسان است و همهی 
 انسانها قابل

 .احتراماند و حق زیستن دارند
 .پیپش را روشن کرد و به صندلیاش تکیه زد

 .اتول روشنه حتما_
 .حیدر منتظر شماست

فقط به گفتن همین جمله بسنده کرد و 
 انیس هم با

 .دلخوری برخاست و رفت

   

  



 دارچین   

۸۶پارت     

غالم ابتدا به مطبخ رفت و حلیمه را صدا 
 .زد

 .بیا اینجا حلیمه_
حلیمه جلو رفت و وقتی مطمئن شد کسی 

 اطرافشان
پرسیدنیست  . 

 چی شده؟! گفتی؟_

گفتم... ولی یه جوری که انگار دوتامون _
 ...هم نظریم

با خودم گفتم شاید اگه از طرف دوتامون 
 باشه ارباب



 .کوتاه بیاد
   

  

خدا عوضت بده، مردونگی کردی در حق _
 من،

 .پدری کردی در حق این طفلک
_ صبانی شده خان، انقدر ولی خیلی ع

 مادرشونو

 !فرستادن بره
حاضر کن خودتو واسه یه توبیخ و تحقیر 

 !...اساسی
عیبی نداره، اگه فقط بدونم کوتاه میاد _

 اصال بیاد بزنه



 ...تو گوش من پیرزن
فقط این بچه بیشتر از این اوضاعش سخت 

 .نشه
هر دو نگاهشان معطوف فیروزه شد و با 

 تأسف سر
 .تکان دادند

من میرم بگم حیدر اتول و آماده کنه _
 خانم بزرگو

ببره، اومدم بگم که منتظر باش خان 
 صدامون میزنه

 .صد در صد

 .خدا خیرت بده، باشه حواسم هست_

   



  

فیروزه با استرس این پچ پچها را نظاره 
 میکرد و الم

 .تا کام حرف نمیزد
رفت او هم سر روی زانوانش  غالم که

 گذاشت و
 .اشک راه گرفته بر گونهاش را آرام پاک کرد

 دارچین   

۸۷پارت     

 .پیپش که تمام شد فریاد برآورد
غالم... غالم کدوم گوری موندی بیا _

 ...بینم
اتومبیل تازه راه افتاده بود که حسن یکی از 



 خدمه

 .دوان دوان آمد

 ...آقا غالم خان صداتون میزنن_
   

  

 .االن میرم، تو برو به کارت برس_
 .حسن چشم کوتاهی گفت و رفت

غالم با دلهره وارد عمارت شد و در سرسرا 
 محبوبه

 .را دید
 خان کجان؟_

 .تو سالن غذاخوریان هنوز_
 .خیلی خب برو_



 .و خودش به سمت سالن غذاخوری رفت
و چند بار محکم به در پشت در ایستاد 

 .کوبید
 .بیا تو_

 .در را باز کرد و وارد شد

تا خواست در را پشت سرش ببندد اصالن 
 :گفت

   

  

 .نبند درو... االن حلیمه میاد_
 .چشم ارباب_

در را همان طور باز گذاشت و جلو رفت و 
 نزدیک



ری ایستادمیز بزرگ و طویل غذاخو . 

 .در خدمتم ارباب_

 .مادرم راست میگه_

 !وقتی به رعیت رو بدی آستری هم میخواد
 .رعیت غلط کرده خان_

هه... غلط؟! فعال که کلفت نوکر _
 وفادارمون سر

 !ورداشتن
 دارچین   

۸۸پارت     

   

  

ند حلیمه به فیروزه سفارش کرد که گریه نک



 و انقدر
 .توجه بقیه را جلب نکند

سینی برنج را به دستش داد که پاک کند و 
 بعد خودش

 .نزد اصالن خان رفت
 .در را که باز دید متعجب سرکی کشید

 اجازه هست؟_
 .اصالن به آن سمت نگاه گرداند

 ...بیا تو حلیمه_
 !بیا ببینم چی به چیه

 .داخل رفت و در را بست

   

  



جلو رفت و در فاصلهی چند قدمی کنار غالم 
 .ایستاد

 .در خدمتم اصالن خان_

 !خدمت؟_

اینجور که من صبح فهمیدم من باید به شما 
 !خدمت کنم

این چه حرفیه خان... ما نوکر خانه _
 ...زادیم

منم فکر میکردم شما دو نفر امین منید _
مثل ولی  

 !اینکه امر بهتونُ مشتبه شده
زیاد بهتون بها دادم از خودتون به در 

 !شدین



 .غالم به حرف آمد

 ...ما غلط بکنیم ارباب_

 ...گردنمون از مو باریک تر
 !آره از حرفای صبحت معلوم شد_

   

  

 .صدایش را کمی باال برد

_ رسیده که واسه خوابیدن  کارتون به جایی
 من با زنم

 !تعیین تکلیف کنین؟
 .حلیمه فورا شروع کرد به توضیح دادن

ارباب اگه اجازه بدین من حرف بزنم بگم _
 برای



 ...چی

 دارچین   

۸۹پارت     

اصالن پاهایش را روی میز گذاشت و صدای 
 کشیده

شدن کف چکمههای سوارکاری چرمش روی 
 میز

 .گوش خودش را هم خراشید
   

  

 .بگو ببینم چی میخوای بگی_
 .حلیمه در دل نام خدا را آورد و شروع کرد

ارباب این دختره بچهست، ضعیفه، _



 نحیفه تنش باید
 .تقویت بشه

من گفتم اگه بشه تا شب صبر کنین که 
 همه برن تا من

 .بتونم براش کاچی بار بذارم بدم بخوره
بعدم با وجود این همه گوش و چشم که 

 نمیشه فیروزه
 .رو بفرستم اتاق شما

 !اون ویت نمیگن چرا پس نمیاد؟
یا اگه یهو دردش زیاد باشه و از دهنش در 

 بره جیغ
 ...بزنه چی؟! بچهست دیگه

اون وقت جواب این وروره جادوهای دهان 



 پاره رو
 !چطوری بدم؟

   

  

وگرنه ما غلط اضافی نمیکنیم تو رابطهی 
 شما با

 .زنتون دخالت کنیم
به فکر فرو رفت اصالن . 

 .حرفهای حلیمه به نظر منطقی میآمد

او که دیشب را صبر کرده بود، امروز هم تا 
 شب

 !رویش
دخترک هم که جایی نمیتوانست برود، هر 



 وقت اراده
 .میکرد در اختیارش بود

بکر و ناب بودنش او را عجول  فقط این
 کرده بود

 .وگرنه مرد هوسرانی نبود
که اگر بود تا االن با وجود سردیهای 

 همسرش و

موقعیت و آزادی خودش میتوانست خیلی 
 کارها بکند

که نکرده بود و انجامشان را در شأن خود 
 .نمیدید

پاهایش را از روی میز پایین آورد و در حالی 
 که از



رفت با صالبت گفتآنجا بیرون می : 

   

  

 .برو بگو اسبمو زین کنن غالم_
 .میریم سر کشی از باغات

 دارچین   

۹۰پارت     

 .شادی در صدای حلیمه موج میزد

 .خدا از بزرگی کمتون نکنه خان_

خودم شب مییارمش به حجلهتون، 
 .خیالتون راحت

اصالن در راه رفتن به سمت باغها و مزارع 
 غالم را



 .خطاب قرار داد

برو به ننه باباش خبر بده فیروزه امشب _
 خونه

 .نمیره، راه نیفتن تو داهات در به درش
   

  

 .چشم خان_

گفت و افسار اسب را به سمت خانهی 
 .صفدر کشید

____________________ 

 .تا شب دل در دل فیروزه نبود
حلیمه هر گاه فرصت تنها بودن گیر میآورد 

 شروع



میکرد به توجیح کردن فیروزه که باید در 
 تمکین

 .اصالن خان باشد
 .هر چه گفت فقط چشم بگوید و الغیر

و وقتی با خجالت پرسیده بود که حتی اگر 
 ارباب

 !خواست لباسش را در بیاورد؟

بود هر چیزی که ارباب  و حلیمه گفته
 بخواهد باید

 ...انجام دهد
 ...هر چیزی که باشد

 فیروزه به روی خودش نمیآورد ولی از درون
 .میجوشید



   

  

نه مادرش بود که دلداریاش دهد و نه 
 خواهرانش که

 .راهنماییاش کنند
معلوم یک او بود و یک خاله حلیمهای که 

 بود دارد
تمام تالشش را میکند تا او کمتر آسیب 

 ...ببیند
هر چه به غروب و رفتن خدمتکارها نزدیک 

 میشدند

 ...ضربان قلب فیروزه هم باالتر میرفت

طوری رنگش پریده بود که همه فهمیده 



 بودند چیزی
 !شده

 دارچین   

۹۱پارت     

محبوبه در حالی که چند ظرف باقی مانده را 
 مرتب

خطاب قرارش داد میکرد . 

   

  

 چته فیروزه؟ چرا امروز اینجوری شدی تو؟_

 .تته پته کنان پاسخ داد
 چـ... چه جوری... شدم؟_

از صبح رنگت شده ماست، اشکتم که دم _



 !مشکته

 .صغری وارد بحث شد

 .شاید عادت شده_

 !ها فیروزه؟ مریض ماهیانه شدی؟

فیروزه که نمیدانست چه باید بگوید بی 
 اراده خیره شد
 .به خاله حلیمه

حلیمه هم به سرعت متوجه درماندگی او 
 شد و توبیخ

 :وار گفت
   

  

جای این حرفا اینجاست؟! نمیدونین _



 مردای این

عمارت یالل گفتن بلد نیستن یهو سرشونو 
 میندازن

 !میان تو؟

 .محبوبه خندید

االن که کسی نیست خاله، بعدم یواش _
 حرف میزنیم

 .دیگه

 .الزم نکرده_

 .سپس نگاه به فیروزه کرد

اینم هیچیش نیست، بیخود حرف به _
 دهانش نذارین

 .که از زیر کار در بره



صغری و محبوبه شانه باال انداختند و 
 مشغول کار

 .خود شدند

به فیروزه اشاره زد حلیمه هم با چشم و ابرو 
 که انقدر

 .با رفتارهایش بقیه را به شک نیاندازد
   

  

 دارچین   

۹۲پارت     

 ...باالخره غروب شد
خدمه منتظر بودند شام ارباب را آماده کنند 

 و ببرند و



 .بعد بروند که غالم وارد شد
 .برید خونههاتون_

رتر شام میخورنارباب امشب دی . 

کبری همان خدمتکاری که شوهرش موقع 
 چوپانی

طعمهی گرگ شده و مرده بود و چند وقتی 
 میشد که

تقریبا همه فهمیده بودند زیادی سر و 
 گوشش برای

 .اصالن خان میجنبد به حرف آمد
   

  

خب کی ببره براشون؟ میخواین من _



 بمونم ببرم
 .براشون هر وقت خواستن

 .همه ریز خندیدند و حلیمه با اخم تشر زد

 .الزم نکرده تو بمونی_

 !سر سفیدتر از تو نیست دیگه؟

 .بنداز سرت اون چادرتو راهی شو
 .غالم هم حتی به خنده افتاده بود

 .خودت میمونی حلیمه_

 .آره خودم میمونم_
رو کرد به زینت سپس . 

زینت جان مادر، سر راهت کلون در _
 خونهی منم

 .بزن، خبر بده امشب نمیرم



   

  

زینت که زن جوان سبزه رو و مهربانی بود 
 در

همسایگی حلیمه، لبخند زد و چادر رنگیاش 
 را سر

 .کرد و به کمرش بست
_ ن میکنم خیالتون چشم خاله جان، خبرشو

 راحت
 .باشه

همگی یک به یک از عمارت میرفتند و تنها 
 حلیمه

 .ماند و فیروزه



 :غالم باز آمد و گفت

 !رفتن همه؟_
 .آره رفتن_

این زنیکه کبری رو شیرفهم کن حلیمه، یه _
 بار دیگه

عشوه خرکی بیاد برا ارباب اصالن خان 
 جوری

رسواش میکنه که آوازهش تا هفت پارچه 
یآباد  

 !..بپیچه
   

  

 ...اونم به چشم_



 ...اونم خرفهم میکنم
 دارچین   

۹۳پارت     

آنها حرف میزدند و توجهی به دخترک 
 بیچاره

نداشتند که از استرس ضعف کرده و روی 
 زمین

 .نشسته و زانوانش را بغل گرفته بود
آقا غالم بیزحمت برو از ارباب بپرس _

 شام و ببرم

 براشون یا نه؟
 .االن میرم_

   



  

غالم به اتاق اصالن خان رفت و بعد از 
 کسب اجازه

 .وارد شد
 بگم شام بیاره حلیمه ارباب؟_

 .دکمهی اول پیراهنش را باز کرد

_ بدهبگو اول شام فیروزه رو  . 

سیر و پر هم بده بخوره که غش و ضعف 
 نکنه

 .حوصله ندارم

 .چشم ارباب_

 .شام منم بیارین_

 .بدجور اشتهام وا شده



غالم دست خودش نبود که لبهایش کش 
 .آمد

   

  

نوکر نباید فضولی کنه ولی ارباب شما _
 واسه این
ان دارین تا اون دختر رعیت بیشتر هیج

 زمان واسه
 ...مهناز خانم

یادمه اون شبو که به مادرتون میگفتین 
 حوصله

 ...ندارین و بعدا
برق چشمان اصالن حتی در فضای نیمه 



 تاریک اتاق
 .هم معلوم بود

 ...نمیدونم چرا یه جور دیگهس انگار_
 .انشالل یه کاکل زری بهتون بده_

زی اصالن ته دلش قیلی ویلی رفت ولی چی
 بر زبان

 :نیاورد و به جایش گفت
 .خب دیگه بسه_

 .برو به کارت برس
 .چشم خان_

   

  

 .و باز اتاق را به مقصد مطبخ ترک کرد



 دارچین   

۹۴پارت     

حلیمه هر چه کرد نتوانست بیشتر از دو 
 قاشق فیروزه

 .را مجبور به غذا خوردن کند
 .بخور خاله جان، ناهارم چیزی نخوردی که_

شب غش میکنی ارباب کارش نصفه بمونه 
 برزخ

 !میشه ها

 .نمیتونم بخورم خاله_
 .حالت تهوع دارم، دلم میپیچه به هم

   

  



 گل گاو زبون دم کنم بخوری؟_
آنچه در سرش چرخ میخورد را با خجالت بر 

بانز   

 .راند
 خیلی درد داره خاله؟_

 .اگه قوی باشی و االن غذا بخوری نه زیاد_
 خب من که نمیتونم غذا بخورم چی؟_

حلیمه کنارش نشست و دست نوازش بر 
 .سرش کشید

 .هیچی نمیشه عزیزکم_

 همهی زنا اینو تجربه کردن، من، مادرت،

 ...خواهرات، زن برادرات، همه

 !ما چیزیمون شده؟! نه



ام چیزیت نمیشه دخترپس تو . 

 .غالم آمد و رو به رویشان ایستاد

   

  

 !...برو باال فیروزه، ارباب منتظرته_
چیزی در دل فیروزه فرو ریخت و ضربان 

 قلبش
 ...تندتر شد

 .حلیمه دستش را گرفت و بلندش کرد

_  من اینجا هستم خاله جان، نگران هیچی
 .نباش

برو انشالل سفیدبخت بشی و منم رو سیاه 
 ...نباشم



تا فیروزه با استرس قدم اول را برداشت 
 یکی از

نگهبانان به نام جالل نفس نفس زنان وارد 
 .شد

 ...آقا... غالم_
ها چه خبر شده؟! جون بکن ببینم چی _

 !شده

 ...مـ... مهناز... خانوم... اومدن_

   

  

 دارچین   

۹۵پارت     

 !همه در جا میخکوب شدند



 !قرار نبود مهناز بیاید
طبق چیزی که صبح دذ تماسی تلفنی به 

 اصالن گفته
بود، دو سه روز دیگر برمیگشت؛ ولی حاال 

 بیخبر
 !آمده بود

رنگ پریدهی فیروزه بدتر شده و زبانش به 
 سقف

 ...دهانش چسبیده بود

 :حلیمه با استرس گفت

 .خانم تو مطبخ نمیاد هیچ وقت_

 .فیروزه همین جا بمونه خوبه
   



  

 .شما برو باال به ارباب خبر بده زودتر

 ...غالم هم هول کرده بود

نمیدانست باید چه کند و ناچار فقط به 
 حرفهای

 .حلیمه گوش سپرد

بیرون رفت فورا از مطبخ . 

تا خودش را به سرسرا رساند و خواست 
 پلهها را به

سمت اتاق اصالن خان طی کند با دیدن 
 مهناز جا

 !خورد و به ناچار ایستاد

 .سالم خانم جان، خوش آمدین_



مهناز با ظاهری جدید آمده بود! و همین 
 بیش از پیش

موجبات تعجب غالم و سایرین را فراهم 
 .کرد

ژوپ قرمز با کفشهای  پیراهن بندی مینی
 پاشنه بلند

 !به همان رنگ
موهایش را زرد کرده و حلقههای فر 

 درشتش را

 .دورش پریشان ریخته بود

   

  

آرایشی غلیظ و زننده و بوی الکلی که از چند 



 متری

 !به مشام میرسید
مهناز با آن کفشهای پاشنه هفت سانتیاش 

 خرامان

 .جلو رفت و رو به روی غالم ایستاد

 دارچین   

۹۶پارت     

دستش را با حالتی شل باال آورد و روی 
 صورت غالم

 .بیچاره گذاشت
 !داغی تنش گونهی او را هم سوزاند

صورت آفتاب سوختهی غالم به سرخی 
 گرایید و



 .سرش را زیر انداخت

   

  

مهناز شستش را آرام روی گونهی زبر او 
 مالید و با

 :لحنی کشدار گفت
 ....چــطــــوری خـــوشـــگـــله_

دو تا از نگهبانان چمدان به دست وارد 
 شدند و به

محض دیدن این صحنه همان ابتدای 
 ورودی ماتشان

 !برد
 .غالم با خجالت و حیا لب باز کرد



 .خانم من غالمم، پیشکار اصالن خان_

خانم جان جسارته ولی تو رو خدا دستتونو 
 ...بردارین

 ...اگه ارباب ببینن شر به پا میشه
 ....منو چهارمیخ میکنن خانم

دستتونو بردارید خانم جان... من 
 ...نوکرتونم

 ...مهناز اما در حال خودش نبود

   

  

رت زبر و ته مستانه خندید و چند باری صو
 ریش دار

 .غالم را نوازش کرد



 ...اصالن کیه دیگه؟! سگتونه؟! کو ببینمش_
 :غالم چشم درشت کرد و گفت

 ...استغفرلل خانم، این چه حرفیه میزنین_
 ...اصالن خان شوهرتونه

 .مهناز باز مستانه قهقهه سر داد

 !دارم میگم اصالن کدوم خریه؟_

 دارچین   

۹۷پارت     

   

  

اصالن لباسهایش را درآورده و میخواست 
 لباس

راحتی بپوشد که از شنیدن صدای قهقهههای 



 آشنایی
 .ابروهایش در هم پیچ خوردند

فوری شلوار پوشید و با همان باالتنهی 
 برهنه از اتاق

 .بیرون زد
کنار نردههای مشرف به سرسرا ایستاد و 

 دستانش را

نردهها حائل کرد و اندکی خم شدروی  . 

 !چه خبره اینجا؟_

از دیدن مهناز با آن هم در آن شکل و 
 شمایل و در آن

 !حالت جا خورد

همان مهناز بود؟! همسرش؟! همسر 



 !اصالن خان؟
غالم ترسیده از اینکه مبادا خشم ارباب 

 دودمانش را به

 .آتش بکشد صدا بلند کرد
مهناز خانم تو حال خودشون نیستن _

 ...ارباب
   

  

اصالن از دیدن فاصلهی اندک میانشان و 
 دست روی

 .گونهی غالم یک پارچه فریاد شد
 !داری چه گهی میخوری مهناز؟_

غالم تا جایی که میشد خود را از زنک مست 



 فاصله
 :داد و گفت

_ انم تو حال خودشون نیستن جسارتا خ
 ...ارباب

 ...گمونم زهرماری خوردن
مهناز باز غریو خنده سر داد و دستانش را 

 این بار
 .دور گردن غالم حلقه کرد

 ...چقدر تو با نمکی_

 .سکسه حرفش را برید

 ...خیلی با_

   

  



 ...باز سکسکه
 ...با مزهای_
چیندار     

۹۸پارت     

داد اصالن ستونهای عمارت را به رعشه 
 .انداخت

 ...بکش دستتو زنیکهی احمق_
سرش را به سختی باال گرفت تا صاحب 

 .صدا را ببیند

جوری سرش لق میزد که گویی پیچ و 
 مهرههای

 !گردنش شل شده بودند
 چی میگی تو؟! چرا مزاحم میشی؟_



   

  

اصالن که داد و بیداد را بیفایده دید 
 قدمهایش را

محکم بر زمین کوبید و از پلهها به پایین 
 .روان شد

بازوی مهناز را میان انگشتانش سفت فشرد 
 و از بین

 .دندانهای به هم کلید شدهاش غرید

معلوم نیست با کدوم سگ پدری اینو _
 اشتباه گرفتی

 !اینجوری براش عشوه خرکی میای
 .مهناز صورتش از درد جمع شد و نالید



 آخ... آی آی... چی کار میکنی وحشی؟_
 ...دردم اومد

 ...ولم کن
اصالن با عصبانیت پلهها را باال میرفت و او 

 را نیز
 .دنبال خود میکشید

 ...ولم کن مرتیکه_
   

  

هناز کشیده این جمله را میگفت و با آن م
 کفشها

 !...مجبور بود دنبال اصالن تقریبا بدود

ولم کن نکبت... می... میخوام برم _



 ...پیشش
 دارچین   

۹۹پارت     

وارد اتاق که شدند اصالن در را بست و 
 .هلش داد

به خاطر کفشهایی که به پا داشت سکندری 
 خورد و

 .روی تخت پرت شد
اهش را بازیافته باشد بیتفاوت انگار که جایگ

 روی
تخت دراز کشید و کفشهایش را در همان 

 حال

 .درآورد و پایین تخت پرت کرد



 ...آخ... چقدر خستهام_
   

  

 .با عصبانیت جلو رفت و فریاد زد
کدوم گورستونی بودی؟! با کدوم _

 !حرومزادهای؟

افتادباز به سکسه  . 

 ...به... تو چه_
د من شوهرتم بی همه چیز! بعد میگی به _

 !من چه؟

دستش را با بیحالی باال آورد و در هوا تکان 
 .داد

 ...برو بابا... شوهر خر کیه_



دستش را بند حلقههای زرد موهایش کرد و 
 کشیدشان

 .که جیغش را در پی داشت
 !خفه شو مهناز! فقط خفه شو_

صدا سگ پاسبون و وگرنه جوری میزنمت 
 !بدی

   

  

 ...ولم کن_
 !همه کار ازت دیده بودم اال هرزگی_

تبریک میگم، امشب اینم به کارنامهی 
 درخشانت

 !اضافه کن



 ...خوابم... میاد_

رهایش کرد و پیراهنش را از کنار پاتختی 
 .چنگ زد

کاش پای خیلی چیزا درمیون نبود تا _
 حالیت میکردم

 !با کی طرفی
 جوری تنتو سیاه و کبود میکردم که به خاطر

پوشوندن رد کبودیا مجبور شی یقه اسکی 
 آستین دار
 ...بنویسید

 ...گفت و با اعصابی خراب اتاق را ترک کرد
 دارچین   

   



  

۱۰۰تپار      

در حال پایین رفتن از پلهها پیراهنش را تن 
 زد ولی

 .دکمههایش را نبست

با عصبانیت گام برمیداشت جوری که انگار 
 زمین

 ...زیر پایش میلرزید از ترس
 .تا وارد مطبخ شد هر سه برخاستند

غالم با شرم سر به زیر افکنده بود، حتی 
 رویش

 .نمیشد کالمی بر زبان براند
هی روسریاش ور میرفت و در فیروزه با گوش



 این
میان فقط حلیمه خونسردیاش را به طرز 

 معجزه

 .آسایی حفظ کرده بود
 !چی شد آقا؟ حاال چه کنیم؟_

   

  

اصالن نگاهش روی فیروزه زوم بود و در 
 دل شانس

 .بدش را تف و لعنت میکرد
داشت و حاال  چقدر برای این شب برنامه

 !چه شد؟

دقیقا در بهترین زمان ممکن بدترین حادثه 



 .رقم خورد
آمدن مهناز در شب حجلهی هووی بخت 

 ...برگشتهاش
 .آماده شو خودم میبرمت خونهتون_

 :حلیمه فورا گفت

 میخواین اتاق مهمانو براتون آماده کنم؟_

 ...الزم نکرده! امشب ریده شد توش دیگه_

 .سپس به غالم رو کرد

غالم اگه بشنوم کسی در مورد امشب و _
 اتفاقاتش

 !حرفی بزنه تو رو مقصر میدونم

   

  



 .پس همه رو خرفهم کن
 .چ... چشم ارباب_

من که میدونین کور و کرم اما به روی 
 چشمم بقیه

 ...رو توجیح میکنم
 :دارچین

 دارچین   

۱۰۱پارت     

غالم به خوبی میدانست منظور اربابش 
 مست بودن

 !مهناز و هنرنمایی چند دقیقه پیشش است

اصالن باز به نوعروسی که از لعل لبش 
 ناکام مانده



 .بود نگریست
 حاضری تو؟_

   

  

 .فیروزه هول شده چرخی دور خودش زد
 ...بـ... بله... االن_

_ کار داری میکنی بچه؟! چرا عین مرغ  چی
 سرکنده

 میمونی؟

 .حلیمه بود که گفت

بقچهامو پیدا نمیکنم خاله، شما _
 !ندیدینش؟

 !بقچه داشتی مگه؟_



 :دقیقا با سادگی یک دختربچه جواب داد

آره خاله، صبح علی الطلوع رفته بودم _
 ...حموم

چرخ دیگری زد و با گیجی سعی داشت در 
 آن نور

فانوس بقچهی سپید رنگ  اندک چند
 گلدوزی شدهاش

 .را بیابد
   

  

 ...همین جاها گذاشتمش... چرا نیست_

 !اصالن پشت گوشهایش داغ شد
مهناز امشب به قدر کافی حیثیتش را جلوی 



 غالم و

 .دیگر خدمه سر چوب کرده بود

غالم حمام  حاال نوبت فیروزه بود؟! از اینکه
 رفتن

 !زنش را بداند هم غیرتش به جوش میآمد
و فیروزهی بخت برگشته مثل مهناز پدرش 

 تیمسار
 !نبود

پس احتمال میرفت اصالن بخواهد 
 عقدههایی که از

 !مهناز دارد را هم سر او خالی کند

جلو رفت و بازوی دخترک را در حصار 
 انگشتانش



 .فشرد
 !میای بریم یا به زور بکشم ببرمت؟_

   

  

 دارچین   

۱۰۲پارت     

 .حلیمه ترسیده لب باز کرد

آقا بذارین بمونه... ولش کنین دیر وقتم _
 هست ننه

 ...باباش خوابن حتما
 .ملوک مریضه... گناهه زا به راه بشه

ایش خواب بودن یا نبودنشان ذرهای بر 
 مهم نبود ولی



بیمار بودن ملوک کمی وجدانش را قلقلک 
 .داد

 !کجا میخوابه؟_
 .حلیمه فورا لب زد

   

  

پیش خودم ارباب، تو اتاق استراحت _
 .کلفت نوکرا

 .خودم مواظبشم

درست است که دخترک رعیت زاده بود و 
 زن

غرور و غیرتش صیغهای و یواشکی، اما 
 اجازه



نمیداد که بگذارد فیروزه در آن اتاق بدون 
 امکانات

 !که به بازار شام میماند، بماند
 :فکری کرد و گفت

یکی از اتاقای باال رو براش آماده کن _
 .حلیمه

کلیدشم همیشه دست خودم، هیچ کس 
 هم حق رفتن به

 .اون اتاق و نداره
 .چشم ارباب... روی چشمم_

ر ایستاد و به فکر فرو وسط چارچوب د
 .رفت

   



  

کاچی هم بذارم ارباب؟! ولی بوش _
 میپیچه تو

عمارت، میترسم مهناز خانم بفهمن یه 
 خبرایی

 ...هست

نگاهی به چثهی نسبتا ریز فیروزه انداخت و 
 سبیلش

 .را تاب داد
 ...بذار کاچیتو_

مهناز حالیش نیست، تهش صبح اگه فهمید 
 بهش میگم

 .مست بوده توهم زده



 .بذار که این دختره از حال نره
 .حوصله غش و ضعف ندارم

 دارچین   

۱۰۳پارت     

   

  

حلیمه باال رفت و با وسواس بهترین اتاق را 
 انتخاب

 .کرد
جارویی سر  ملحفههایش را عوض کرد و

 سری زد و

 .دستمالی هم به آیینه کمد کشید

پایین برگشت و اصالن را دید که روی مبلی 



 در سر

 .سرا لم داده

کلید را به سمتش گرفت و با خوشرویی 
 :گفت

 .بفرمایید خان، این کلید خدمت شما_
انشالل خدا یه کاکل زری بهتون ببخشه 

 خودم بند

 .نافشو بزنم
و لبش کمی باال اصالن کلید را گرفت 

 .کشیده شد
 ...پسر بیاره عقدش میکنم حلیمه_

 .تا میتونی گرمی ببند بهش
 .چشم ارباب، روی چشمم_



فیروزه دو تا خواهراش هر کدوم سه تا پسر 
 .زاییدن

   

  

 .انشالل اینم مثل خواهراشه
 ...امیدوارم_

_ ، میبینم اون روز و من دلم روشنه ارباب
 که صدای

 .گریهها و خندههای آقازادتون عمارتو ورداره
 .خیلی خب دیگه برو_

من میرم باال اول یه سر به مهناز میزنم _
 مطمئن

 .شم خوابه، بفرستش بره تو اتاقش تا بیام



 .چشم آقا_

 .مبارکتون باشه، خدا خودش مبارک کنه

 .گفت و وارد مطبخ شد
 دارچین   

۱۰۴پارت     

   

  

فیروزه گوشهای نشسته بود و زانوانش را در 
 آغوش

 .گرفته بود
ترکیبی از حسهای مختلف در وجودش 

 غلیان کرده و

نتیجهاش اضطراب بیحدی شدد که به آن 



 دچار گشته

 .بود
پاشو خاله جان، پاشو قربون قدت و _

 .باالت
 !چی شد خاله؟ میرم خونمون؟_

نه عزیزم، دیگه از این به بعد اینجا _
 ...خونهی توئه

جلو رفت و دست دخترک را گرفت و کشید 
 و بلندش

 .کرد
 ...پاشو خاله قربونش_

   

  



 .نمیدونی خان چی میگفت
 چی میگفت؟_

_ میتونی، میگفت به فیروزه گرمی بده تا 
 میخوام یه

 .پسر برام بیاره تا عقد دائمش کنم
 .لبهای فیروزه به پایین خم شد

 !اینو که به خودمم گفته_
 ...خب که چی

 میدونی یعنی چی؟_

انگار بیاهمیتترین موضوع جهان را شنیده 
 باشد

 .شانه باال انداخت

 !نه! چی میخواد بشه مثال؟_



   

  

میشی مادر وارث خاندان اربابی ایل _
 ساالر دختر

 !جان

میشی خانم این عمارت... سوگولی خان... 
 نور

چشمی تیمور خان... خانم بزرگ هم حتما 
 پشتیبانت

 !میشه

 خب؟_

خب که خب بچه! اینا یعنی خوشبخت _
 میشی،



 .عاقبت به خیر میشی

 .ننه بابات وضعشون خوب میشه
اهراتبرادرات... خو ... 

 !همه به یه نوایی میرسن؟

 دارچین   

۱۰۵پارت     

   

  

از شنیدن این حرفها نور امید به قلبش 
 تابید و ترس

 .را پس زد
 راست میگی خاله؟_

 .آره خاله جان، دروغم چیه_



پس کاش همین امشب خدا بهم بچه _
 ...بده

 .انشالل میده خاله جان_
 .فقط هر چی ارباب گفت گوش بگیر

 .نه بگی عصبانی میشه
هر چی بهت گفت فقط یه کلمه میگی 

 .چشم

 !فهمیدی؟
 .آره، چشم_

 .آفرین_
   

  

 .سپس اطراف را از نظر گذراند



 ...فقط، بقچهم نیست خاله_
_ ر؟بقچه میخوای چی کا  

 .نمیدانست این مسئله را چطور بازگو کند
 .با خجالت لب باز کرد

 .مادرم یه دستمال سفید بهم داد_

 .دستمال توی بقچهم بود

 .خیلی خب االن پیداش میکنم_

 بذار ببینم اون پشت مشتا نیست؟
بقچه به دست جلو آمد و آن را بغل فیروزه 

 .انداخت
 .فقط دستمالتو وردار برو_

 .چشم_

   



  

 مادرت گفته بهت باید چی کار کنی؟_

هجوم خون به صورتش را به خوبی حس 
 .میکرد

 ...آره_
 .خیلی خب برو دیگه، ارباب حتما منتظره_

 .برو تا منم کاچی رو بار بذارم
 دارچین   

۱۰۶پارت     

فیروزه با استرس در نور اندک چراغهای 
 گوشه و

کنار سرسرا، با نوک انگشتان پا از پلهها 
 آهسته باال



 .رفت
   

  

وسط راهرو ایستاد و نگاه بغض آلودش را 
 به در اتاق

 ...اصلی اصالن خان دوخت
همیشه ازدواج کردن بزرگترین آرزویش 

 ...بود
چیزی که واقعا از ته دل میخواست و شبها 

یشبرا  

 ...رؤیاپردازی میکرد
ولی هرگز زن دوم شدن آن هم صیغهای و 

 یواشکی



 ...جزو رؤیاهایش نبود

شاید اگر دختر دیگری بود از این وضعیت 
 خوشحال

 !میشد اما فیروزه... نه

ترجیح میداد شوهری ساده و کشاورز داشته 
 باشد

مثل خواهرانش؛ ولی برایش عروسی 
 بگیرند و لباس

بیاورند، حنابندان  عروس بپوشد، خنچه
 ...کنند

 ...و از همه مهمتر
 ...شوهرش فقط مال خودش باشد

اینکه میدانست نفر اول قلب شوهرش 



 نیست عذابش
 ...میداد

   

  

اینکه باید یواشکی میماند و علنی شدنش 
 فقط به

پسرزا بودنی بستگی داشت که اگر شانس 
یار با او  

 ...میبود از خواهرانش به ارث میبرد

وگرنه عاقبت ترسناکی انتظارش را 
 ...میکشید

زن کم سن و سالی میشد با یک دختربچه 
 به بغل که



قطعا نمیدانست وجودش را چطور باید 
 !توجیح کند

روی افکار منفیاش خط سیاه پررنگی کشید 
 و به خود

تلقین کرد که قطعا فرزندش پسر خواهد 
نشد و آ  

زندگی زیبایی که خاله حلیمهاش برایش 
 گفته بود روی

خوشش را به او و خانوادهاش نشان 
 ...میداد

 دارچین   

۱۰۷پارت     

   



  

وارد اتاقی شد که از این پس حکم چهار 
 دیواری

 .کوچکش داشت
 !...خانه

دستمال سفیدش را کنار تخت گذاشت و 
 روی تخت
 .نشست

 ...باید سکوت میکرد
فقط چشم میگفت و دعا میکرد که همین 

 امشب
خداوند پسری به او عطا فرماید؛ تا بلکه 

 همگی از این



 .وضع غم انگیز نجات یابند
چند دقیقه ای میگذشت و خبری از اصالن 

 !خان نبود

مان جا در نهایت آنقدر منتظر ماند که ه
 .خوابش برد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اصالن ولی وضع بهتری نداشت

موفق نشده بود به حجلهی نو عروسش 
 برود و این را

 !تقصیر مستی بیموقع مهناز میدانست
   

  

_ یشه باید عیش تف بهت بیاد زن که هم



 منو نوش

 ...کنی
 .گفت و باالجبار کنارش دراز کشید

مهناز گویی دست خودش نبود که بیوقفه 
 در حال

 .حرف زدن بود

 !کاش خفه شی الاقل_
گشنمه اصالن... داره بوی دارو دوای _

 ...کاچی میاد
 ...گشنمه
 دارچین   

۱۰۸پارت     

 .با حرص دندان به هم سایید



   

  

کوفت بخوری تو، معلوم نیست تو کدوم _
 جهنم درهای

 !...با کدوم ننه سگی بودی
 .االن هیچی بهت نمیگم فکر نکن خبریه

صبح بشه مستیت بپره، اونجا باهات کار 
 !دارم

 :کش دار و با اطوار گفت
غذا که بهم نمیدی... الاقل بیا کار دیگه _

 .کنیم
_ لهتو ندارمبکپ بابا حوص . 

خودش را به زور تکان داد و تنش را به 



 اصالن
 .چسباند

دست روی گردنش گذاشت و مقدار زیادی 
 ناز و

 .عشوه به لحنش داد

 ...اصالن... اصالنم... بیا دیگه_
تو که همیشه خیلی داغ و شه...وتی بودی 

 عشقم... کجا

 رفت اون همه میلت؟
   

  

دست او را با عصبانیت پس زد و هلش داد 
 تا فاصله



 .میانشان بیافتد

 .گمشو تن لشتو بکش کنار_
 .دهنت بوی سگ میده

 ...اصالن جون_
زهر مار، من فقط بفهمم کدوم مادر به _

 خطایی این

همه داده تو خوردی، کس و کارشو به 
 عزاش

 .مینشونم

 ...آرش داده_
 دارچین   

۹۱۰پارت     

   



  

 .اصالن در جا پرید و نشست
 آرش کدوم خریه؟_

اه... تو خیلی عصبانی هستی... همیشه _
 ...همینی

 گفتم بگو آرش کیه؟_
مهناز کمی خودش را باال کشید و به تاج 

 تخت تکیه
 .زد

 ...بوسم کن_
 !کفری شده بود

 !مهناز_

 .بوسم کن تا بگم_



 .یه کار دیگه هم میتونم بکنم_
   

  

دندوناتو بریزم تو حلقت و اونقدر بزنمت که 
 خون

 .باال بیاری
 چطوره؟

 ...دیگه دوستت ندارم... اذیتم میکنی_

شاید خودت خبر نداری ولی بدجور داری _
 رو

 .اعصاب من رژه میری
به لبهای سرخش مهناز مستانه خندید و 

 .اشاره کرد



 ...بوس_
 ببوسمت میگی آرش کیه؟_

 .مثل بچههای تخس شده بود

لجباز و یکدنده و تا چیزی را که میخواست 
 به دست

 .نمیآورد از پا نمینشست
 .با ناز سر تکان داد

   

  

 .اوهوم، میگم_
 دارچین   

۱۱۰پارت     

 اصالن سبیلهایش را مرتب کرد و لبهای او را



 .کوتاه بوسید
 ...این که نشد_
 .بوسیدمت_

 .این به درد نمیخورد_
ناگهانی جلو خزید و دست دور گردن اصالن 

 پیچاند و
 .لب روی لبهایش گذاشت

   

  

از اصالن با حالتی که انگار مشمئز شده او را 
 خود

 .جدا کرد و عقب راند

نه مثل اینکه حرف حساب حالیت نمیشه _



 .تو
 .یکی بخوابونم تو دهنت درست میشی

 .نم اشک به چشمانش نشست
 .به بابام میگم_

 !هر گهی خواستی بخور_

میخوای االن خودم بهش زنگ بزنم بگم 
 دختر

خانمش با چه سر و وضع و با چه حالی 
 اومده خونه،

 !ها؟

نگ بزنم بگم دخترش انقدر میخوای ز 
 مست بوده که

 !میخواسته با نوکر من بخوابه



 .انگار کم کم داشت هوشیار میشد
   

  

 ...اصالن... نکن این کارو_
ها چی شد؟ اسم باباجون تیمسارت که _

 اومد مستیت
 پرید؟

 ...اصالن_
 !بذار بدونه گل دخترش چقدر مایهی ننگه_

 .دیگر کامال به هوش بود

 ...اصالن جون هر کی دوست داری_
 .ابرو در هم کشید و غرید

 !بگو آرش کیه؟_



 دارچین   

۱۱۱پارت     

   

  

 .مهناز سر به زیر پاسخ داد

 ...پسرخالمه... تازه از فرانسه اومده_
 خب؟_

 خب چی؟_

خون خونش را میخورد ولی داشت 
 خویشتنداری

 .میکرد

تعریف کن ببینم چی کارا کردین کجاها _
 ...رفتین



باور کن هیچی نبوده اصالن... یه مهمونی _
 گرفته بود

 .به مناسبت بازگشتش
 !و تو بدون اینکه به من بگی رفتی؟_

   

  

 ...همه بودن... خواهرام، همه_

 .اها راستی بحث خواهرات شد_
ببینم اونا چی؟ اونا هم مثل تو شوهراشونو 

 کردن زیر
 !کو...نشون؟

 ...لحنش نادم بود
 ...اصالن_



میخوام بدونم همهتون اینطورین؟ یعنی _
 !ارثیه؟

 !رسمه تو خانوادهتون؟
 ...من_

 .نگذاشت حرف بزند
_ ز، خفههیس... فقط خفه شو مهنا ...! 

زنگ بزن بپرس از خواهرام اگه باورت _
 .نمیشه

   

  

 .من تمام مدت پیششون بودم

ا؟! جدی؟! به روباه گفتن شاهدت کیه _
 !گفت دمم



 ...اصالن_
 .مرض، انقدر اصالن اصالن نکن_

حقته همین االن نصف شبی پرتت کنم 
 بیرون، بگم

 .ببرنت همون جهنمی که ازش اومدی
 دارچین   

۱۱۲پارت     

 ...اشک از کاسهی چشمانش لبریز شد
تو این چند روز یه زنگ نزدی بهم حالمو _

 .بپرسی
   

  

از روی تخت برخاست و به سمت میز 



 .رفت
وقتی واسه حرف من تره خرد نمیکنی چه _

 توقعی
 !داری؟

توقع داری زنگ بزنم بگم ببخشید که بدون 
 اجازهی

 !من رفتی؟

مثل اینکه یادت رفته گفتم نرو و توام مثل 
 گاو سرتو

 .انداختی زیر راهتو کشیدی رفتی
 .پیپش را برداشت و روشنش کرد
 !اصالن کیه؟ اصالن کدوم خریه؟_

کام عمیقی گرفت و دودش را با حرص 



 بیرون
 .فرستاد

_ قدر آزادت گذاشتم و تقصیر خودمه، ان
 بهت سخت

نگرفتم که االن یاغی شدی... سر به خود 
 !شدی

   

  

 ...مهناز در سکوت اشک میریخت

معلوم نیست تو اون مهمونی چه گهی _
 ...خوردی

 ...بغض گلویش را میفشرد
 :با صدایی لرزان گفت



 ...هیچی به خدا_

حرفش را باور کندنمیتوانست  . 

نه با آن افتضاحی که در بدو ورود به بار 
 .آورد

 !...نه با آن سر و شکل
 .اه، خفه شو فقط_

 دارچین   

۱۱۳پارت     

   

  

 :مهناز با ندامت پاسخ داد

 ...دروغ نمیگم به خدا_

 ...زنگ بزن بپرس



واقعا فکر کردی حرف خواهراتو باور _
 !میکنم؟

 !اونام یکی مثل تو
 کام دیگری گرفت در حالی که دود را بیرون

 :میفرستاد گفت

 !یه نگاه به سر و شکلت کردی؟_
 ...لباست... آرایشت... موهات

 !بیشتر شبیه جن...ده پولیای کاباره شدی
 .همه همینطوری بودن_

د زددیگر اختیار از کف داد و فریا . 

   

  

 !همه گه میخورن_



 !هر کی هر گهی خورد توام باید بخوری؟

منو با اون شوهرخواهرای بیغیرتت مقایسه 
 .نکن

 !من اصالنم

کسی که هفت پارچه آبادی جلوشُ نُ طق 
 !نمیکشن

کسی که اسمش کافیه تا خواب از چشم 
 همه بپره و مو

ون راست بشهبه تنش ! 

 ...بعد زنم
 ...هه

 ...زنم
 دارچین   



۱۱۴پارت     

   

  

 .گریهی مهناز شدت گرفت
 .با دست صورتش را پوشاند و هق میزد

 .عر عر نکن بیخودی، حوصله ندارم_

صبح زنگ میزنم بابات بیاد تکلیفتو روشن 
 .کنه

 ...اصالن_
دادش حتی تا مطبخ  میشد گفت صدای

 .رسید
 .حیثیت منو بردی امشب_

 .غرور و غیرتمو تو کو...ن سگ کردی زنیکه



اومدم میبینم زنم دست به گردن نوکرم 
 انداخته که

 !ازش لب بگیره
برو خداتو شکر کن بابات یه خری هست 

 وگرنه
 .زنده به گورت میکردم

دیگه چطوری میتونم به کلفت و نوکرام نگاه 
 کنم و

 !تمسخر و تو چشماشون نبینم؟
   

  

 !ها؟

امشب نابود شدم جلو غالم... جلو 



 ...نگهبانا
صدایش میلرزید و برای اولین بار از کارش 

 خجالت

 ...زده بود
زنی که همیشه قلدری میکرد حاال سرش را 

 زیر
 .انداخته و از شرم اشک میریخت

 ...من_

 !تو چی؟! تو چی مهناز؟_
چه داستانی میخوای سر هم کنی که گندتو 

 ماست

 !مالی کنی؟

 ...خب مست بودم... حالیم نبود_



 گه خوردی جایی که شوهرت نبود زهرماری_
 .خوردی

بیجا کردی انقدر خوردی که سگ مست 
 !بشی احمق

   

  

 دارچین   

۱۱۵پارت     

حلیمه که صدای فریاد اصالن را شنیده بود 
 با عجله به

 .طبقهی باال رفت و گوش خواباند

وقتی متوجه شد صدا از اتاق دیگر است، 
 فورا در



اتاق فیروزه را باز کرد و داخل شد و دخترک 
 را

 .غرق در خواب دید

نمیدانست باید چه کار کند، اگر فیروزه را 
 همان جا

ناز به این اتاق رها میکرد امکان داشت مه
 بیاید و

 .ببیندش
کلید هم دست اصالن بود و نمیتوانست در 

 را قفل
 .کند

   

  



اگر هم با خودش میبردش، میترسید خشم 
 اصالن

 .دامنش را بگیرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی دلجویی بودمهناز در  . 

معذرت میخوام بابت اتفاقی که افتاد ولی _
 حالم دست

 ...خودم نبود اصالن... نمیفهمیدم

االن انقدر عصبانی هستم که میتونم تیکه _
 تیکهت

کنم، حتی اگه به قیمت از دست دادن کل 
 ثروتم تموم

 .بشه



 ...میدونم_

بگیر بخواب، تا صبح ببینم چه تصمیمی _
 .میگیرم

 ...نمیتونم بخوابم_
   

  

 !به درک_
 .گفت و از اتاق بیرون رفت

 دارچین   

۱۱۶پارت     

 .حلیمه بین دو راهی گیر افتاده بود

 !کار درست را نمیفهمید
در آخر با این توجیح که گرفتار خشم اصالن 



 خان

شدن از فهمیدن مهناز خانم بهتر است، 
رفت و جلو  

 .فیروزه را تکان داد
 ...فیروزه... فیروزه... پاشو_

 .دخترک هراسان چشم گشود و نشست

   

  

 چی شده خاله؟_

 .پاشو بریم عزیزم_
 ارباب چی پس؟_

 .ارباب فکر نکنم امشب بیاد پیش تو_
کلیدم نیست درو قفل کنی، یهو میبینی 



انم یامهناز خ  

یکی از خدمه درو وا میکنه اون وقت خر بیار 
 باقالی

 .بار کن
 .برخاست و روسریاش را مرتب کرد
 .هعی... آبروم میره... بریم خاله_

تا این حرف را زد در اتاق باز شد و هر دو با 
 ترس

سرجایشان خشک شدند و مضطرب به در 
 چشم

 .دوختند

   

  



حلیمه در ذهنش مشغول سر هم کردن 
 داستانی بود تا

بتواند بودنشان را آن هم این موقع شب 
 توجیح کند که

قامت سرو مانند اصالن خان ظاهر شد و 
 در را پشت

 .سرش بست

 چه خبره اینجا حلیمه؟_

 :حلیمه آهسته پاسخ داد

آقا، گفتم البد شما امشب نمیاین، _
 ترسیدم یهو یکی

درو وا کنه فیروزه رو ببینتش، داشتم 
 .میبردمش



 دارچین   

۱۱۷پارت     

اصالن در نور اندک چراغ گازی نگاهش 
 فیروزه را

 .شکار کرد

   

  

 .نمیخواد، خودم هستم_
 .برو

 .چشم آقا_

حلیمه قدم به سمت در برداشت و اصالن 
 به طرف

شتفیروزه گام بردا . 



بعد از آن همه فشار عصبی حجلهی 
 نوعروسش

 .میتوانست التیام زخمش باشد

 کاچیت به باره حلیمه؟_
 .حلیمه کنار در ایستاد

 .بله ارباب، حاضره_
 .خوبه، برو_

 فقط آقا، جسارتا کی بیارم؟_
   

  

در یک قدمی فیروزه ایستاد و دست در 
ش فروجیب  

 .برد



 .خودم میام خبرت میکنم_

 .چشم آقا_

گفت و بیرون رفت و با عجله و روی نوک 
 پنجهی پا

 .پلهها را پایین رفت
 !استرس دیده شدن توسط مهناز را داشت
هنوز به مطبخ نرسیده بود که غالم سد 

 .راهش شد
 چی شد حلیمه؟ خانم که چیزی نفهمید؟_

 .نه خداروشکر_
امشب فقط کاش زودتر بگذره ... 

 دارچین   

   



  

۱۱۸پارت     

در آن نور اندک سرخی گونههای دخترک 
 عجیب به

 .چشمش آمد

لپات که گل میندازه دلم میره واسه _
 یواشکی بوسیدنت

 !دختر جون

فیروزه سر پایین انداخت و از خجالت لب 
 .گزید

نگید اینجوری... یکی بشنوه آبرومون سر _
 چوب

 ...میره



اصالن جلوتر رفت و صورت سرخ شدهی 
 دخترک

 .را قاب گرفت
داری باهام چی کار میکنی نیم وجبی؟! با _

 این همه
شرم و حیا بیشتر تو دلم جا وا میکنی 

 ...بچه
   

  

افتاده از روسریاش خیرهی موهای بیرون 
 .بود

 ...نه به تو و این همه نجابت، نه به اون_
ادامهی جملهاش را خورد و با شصت گونهی 



 تبدار
 .او را لمس کرد

فیروزه بار دیگر لب به دندان گرفت و 
 قلبش از شدت

 .هیجان کم مانده بود سینهاش را بدرد

 ....بذارین برم آقا... خانم اومدن_
 !گور پدر خانم کرده_

وقتی من اینجا دارم از حجم دلبریات داغ 
 میکنم چرا

 !باید خانم مهم باشه؟
فیروزه تمام روز را با خودش کلنجار رفته 

 بود تا
 ....آمادهی امشب شود ولی حاال



 ...داشت از استرس و ترس سکته میکرد

   

  

 دارچین   

۱۱۹پارت     

نالید با بغض و اشک . 

 ...بذارید برم ارباب_
این همه جنگ اعصاب تحمل نکرده بود که 

 حاال این

 !جواب را بشنود

اگر مجبور بود با مهناز مدارا کند ولی با او 
 مجبور

 ....نبود



بازوی دخترک را در حصار دست مردانهاش 
 گرفت

و با حرص از بین دندانهای به هم چفت 
 شدهاش

 :غرید

   

  

 !برو تا منم بیام بین جمع ببوسمت_
ارباب هفت پارچه آبادی بود و چشمش 

 دخترک پانزده

 ...سالهی خدمتکار را گرفته بود

 :فیروزه با ترس و صدایی لرزان گفت
آقا فردا چی بگم به بقیه؟ هر کی ببینه  _



 من از این

باید جواب پس بدم که اتاق اومدم بیرون 
 چرا نصفه

 .شب تو اتاق شما بودم

اصالن اخمی کرد و تن کوچک فیروزه را به 
 خودش

 .فشرد
 چرا میخوای آش نخورده دهنت بسوزه؟_

فیروزه بینیاش را باال کشید و ساده لوحانه 
 :پرسید

 یعنی چی ؟ _
   

  



 دارچین   

۰۱۲پارت     

لبش را روی لب های داغ فیروزه نگهداشت 
 و قبل از

 :آن که ببوسد، گفت
یعنی تب داغ منو خاموش کن تا بیگناه  _

 جواب پس

 .ندی
فیروزه در حالی که از هیجان و استرس 

 میلرزید

 :جواب داد

 ...زنتون اینجاست_
اصالن گره روسری او را باز کرد و عطر 



 موهایش

 .را نفس کشید
   

  

وقتی زن دوم شدی باید فکر اینجاشو _
 !میکردی بچه

 !زندگی تو از این به بعد همینه
پس یاد بگیر بهونهی مهناز و اره و اوره و 

 شمسی

 !کوره رو نگیری
اشکهای دخترک بیشتر روان شد و مضطرب 

 لب
 .باز کرد



تو رو خدا اصالن خان... االن وقتش _
 ...نیست

اصالن آن جسم ظریف را بیشتر میان 
 .بازوانش فشرد

من پسربچهی هجده نوزده ساله نیستم _
 !فیروزه

من یه مرد سی و دو سالهی داغم که از قضا 
 زن

 ...اولش باهاش نمیخوابه
صبرم سر اومده دختر جون... این همه 

 خودداری داره

 ...دیوونهم میکنه

 .گفت و فیروزه را رها کرد



   

  

دو سه قدم برداشت و پشت به او مشغول 
 درآوردن

 .لباسش شد
 .سختیش بار اوله، امشب_

از امشب که بگذره دیگه سختی نداره که 
 هیچ، همهش

 .میشه خوشی

 .نترس بهت سخت نمیگیرم
 دارچین   

۱۲۱پارت     

اصالن حرف میزد و فیروزه در افکار 



انهاشبچگ  

در حال پردازش فاصلهی میان خودش تا در 
 .اتاق بود

 .درار لباساتو_

   

  

این حرف اصالن گویی حکم شلیک تیر را 
 داشت که

فیروزه بدون فکر به عاقبت کارش به سمت 
 در دوید و

 !خود را بیرون پرت کرد

کی پایین میرفت او میدوید و پلهها را دو تا ی
 و



 .اصالن هم با باالتنهی لخت دنبالش میکرد
فیروزه نفس نفس زنان خودش را به مطبخ 

 .رساند
حلیمه از دیدنش با آن حال سر پا ایستاد و 

 او خودش
 .را در آغوشش انداخت و گریه از سر گرفت

 چی شده دختر؟ ها؟_

 ...خاله_

 ....حتی نمیتوانست حرف بزند

 .جان خاله_

عزیزم؟ تموم شد؟ چقدر زود چی شده ! 

 .ولی نباید میدویدی، برات بده
   



  

در همین حین اصالن با قیافهای خشمگین 
 وارد شد و

 .توپید
معلوم هست چه غلطی میکنی دخترهی _

 احمق خیره
 !سر؟

هق هق فیروزه شدت گرفت و حلیمه نگران 
 :پرسید

 !چی شده ارباب؟ چی کار کرده؟_

 دارچین   

۱۲۲پارت     

جوری تند و با حرص نفس میکشید که 



 سینهاش

 .پرشتاب باال و پایین میشد
   

  

ولش کن حلیمه، میخوام درس درست و _
 حسابی

 .بهش بدم
حلیمه آب دهانش را قورت داد و دست 

 پشت کمر
ذاشتفیروزه گ . 

 .بگید چه خطایی کرده آقا_
از شدت عصبانیت پرههای بینیاش گشاد 

 .شده بود



داشتم حرف میزدم باهاش، فکر کردم _
 !آدمه

یهو از اتاق دوید بیرون و به خیال خودش 
 .فرار کرد

 !ولی زهی خیال باطل دختر جون
فرار کردن از من مثل فرار کردن از 

 !عزرائیله

ز من خالصی هر جا بری دنبالت میام، ا
 !نداری

گریهی فیروزه شدت گرفت و حلیمه محکم 
 توی

 .صورت خود کوبید

   



  

 .خدا منو مرگ بده_

 !آبرومونو بردی دختر
مگه کسی از شوهرش فرار میکنه؟! بیا برو 

 پیش
 .شوهرت اشکاتم پاک کن

شدفیروزه ولی قلبش داشت از جا کنده می . 

 ....نمیرم... نه.... نه خاله_
 .کمی او را از خود فاصله داد

 .بیا برو انقدر خیره نباش گیس بریده_
 ....بیا برو
 دارچین   

۱۲۳پارت     



   

  

اصالن با غضب بازویش را کشید و با تمام 
 توان فشار

 .داد

یک درسی بهت بدم که تا عمر دادی _
 .یادت نره

کاری باهات میکنم که تو کتابا واسه درس 
 عبرت

 !زنای خیره سر بنویسن
 .حلیمه دلش سوخت و به التماس افتاد

 .آقا امشب و بذارین من حالیش کنم_
 .نمیشه_



ارباب، به موی سفید من رحم کنین _
 .بهش

اجازه بدین من خودم آدمش میکنم، اگه 
م تکرارباز   

 .کرد بعد دیگه دخالت نمیکنم
از میان خدمتکاران عمارتش، حلیمه همیشه 

 جایگاه

 .ویژهای داشت
   

  

 .یک جورهایی خانهزاد بود
از زمان پدرش تیمور خان در حال خدمت 

 به ایل



 .ساالرها بود و تقریبا او را بزرگ کرده بود

رایش ارزش و احترام خاصی قائل همیشه ب
 .میشد

 .به ناچار به احترام او خشمش را فرو خورد
حالیش کن که اینجا نمیخوام و نمیشه _

 .نداریم
 .حرف حرف منه

 .چشم خان، خیالتون راحت باشه_

 .اصالن رفت و در سرسرا روی کاناپه ولو شد
سیگار برگی از جعبهی روی میز برداشت و 

 .آتش زد
عهای آب به خورد دخترک داد حلیمه هم جر 

 و با



عتاب و خطاب او را به اتاق مستخدمین برد 
 تا بلکه

 .آرام بگیرد
   

  

 دارچین   

۱۲۴پارت     

فردای آن روز درست در حالی که دوش 
 گرفته و

داشت لباسهایش را میپوشید، مهناز از 
 خواب بیدار

شستشد و روی تخت ن . 

 .سالم، صبح بخیر_



اصالن بدون اینکه نگاهش کند فقط سرش 
 را تکان

 .داد

 !هنوزم ناراحتی ازم؟_

 !نباشم؟_
   

  

من که معذرت خواستم... گفتم که مست _
 بودم... حالیم

 .نبود
 .دکمههای پیراهنش را یک به یک میبست

 !آره، ولی شنیدی میگن مستی و راستی؟_
دیشب خیلی بلند جلو زیر دستای من گفتی 



 اصالن خر
 !کیه

 ...نمیفهمیدم اصالن_
 دستمال گردن جگری رنگ را برداشت و دور

 .گردنش بست
 !اون هیچی_

 !سر و شکلتو کجای دلم بذارم مهناز؟

 !هوم؟

 ...دیگه تکرار نمیشه_

   

  

 .ابروهایش باال پرید و به سمتش رو گرداند
 !اوهوع_



دختر تیمسار عذر خواهی کرد؟! درست 
 !شنیدم؟

 !گفتی تکرار نمیشه؟
 دارچین   

۱۲۵پارت     

 .مهناز دیگر کالفه شده بود

اره عذر خواستم، و گفتم دیگه تکرار _
 .نمیشه

 !پس دیگه کشش نده این بحثو تموم کن
_ کر کردم واقعا پشیمونییه لحظه ف ! 

   

  

پشیمونم از مستی زیادم و بیاحترامی که _



 .به تو شد
 .ولی از هیچ کارم پشیمون نیستم

نه پوششم و نه آرایشم و نه مهمونی ای که 
 رفتم هیچ
 !بد نبود

اینکه تو از بس وسط داهاتیا بودی خودتم 
 مثل اینا

تقصیر من نیست شدی ! 

 !االن یعنی من داهاتی ام؟_
یعنی تو داری مثل عقب افتادهها رفتار _

 میکنی

 !اصالن
و خانم شهری دنیا دیدهمون نمیتونه _



 !تحمل کنه البد
 ...اصالن_

سرم درد میکنه، حوصلهی یه دعوا و جنگ و 
 جدال

 .جدید و ندارم

 .لطفا بس کن
   

  

 .باشه، بس میکنم_
 .ولی فکر نکن یادم میره مهناز
 ...بمونه الی نون داغ تا بعد

و از اتاق بیرون رفت و مهناز را با ذهنی 
 مشوش تنها



 .گذاشت
 دارچین   

۱۲۶پارت     

حلیمه با سینی چای به دست وارد سرسرا 
 شد و

اصالن خان را دید که پشت پنجرهی 
 سرتاسری

تانش را پشت سرش به هم ایستاده و دس
 .گره زده بود

 .جلو رفت و کنارش با فاصله ایستاد

   

  

آقا جسارت نباشه، ولی دختر پونزده ساله _



 رو باید با
 !عروسک کشید زیر لحاف

 .توپ و تشر فایده نداره
 .از پشت پنجرهی عمارت نگاهش میکرد

باس گلدار سرخی قاب تن ظریفش را ل
 ...گرفته بود

به شدت در تکاپو بود و نسیم مالیم دامن 
 چین دارش

 .را تکان میداد
اصالن طوری با خود زمزمه کرد که فقط 

 خودش

 .فهمید
کی باورش میشه این بچه زن ارباب »



 باشه؟
 «!...اونم یه دختر رعیت

 آقا شنیدین چی گفتم؟_
تاستکان کمر باریک را از سینی برداش . 

   

  

خیلی ترسیده بود! نگاهش کن حلیمه، _
 خیلی

 ...بچهست
چطوری ازش توقع وارث داشته باشم... 

 نمیتونه بهم
 !بچه بده
 دارچین   



۱۲۷پارت     

حلیمه سرش را زیر انداخت و با خجالت 
 :لب زد

جسارته آقا اما بچه رو باید تو تخت بزرگ  -
 .کرد

دوبار که باهاش رابطه داشته باشید بلوغ 
 .بهم میزنه

بلوغم که بهم بزنه به امید خدا یه کاکل زری 
 واستون

 ...دنیا میاره

 .اصالن جرعهای از چای نوشید
   

  



_ مه! منو میبینه دختره از من میترسه حلی
 گریه

 .میکنه

 ...دیشب فرار کرد

 !ندیدی چقدر میلرزید از ترس؟
 .حلیمه نمایشی به صورتش کوبید

غلط کرده آقا! زن وظیفهشه که مردش و _
 تمکین
 ....کنه

 .پونزده ساله و پنجاه ساله نداره
 .دستی به سبیلش کشید

شاید باید یه عروس پخته تر انتخاب _
 .میکردم



حتی سینههاش اونقدری دختره هنوز 
 ...برجسته نشده

 .حلیمه عرق شرم از پیشانی زدود

دوبار که باهاتون بخوابه یه زن رسیده _
 .میشه

   

  

االن دو سه روزه از محرم شدنتون میگذره 
 هنوز

 .دخترونگیش رو حفظ کردید

بدتر میدونم که ترسیده ولی هر چی بگذره 
 .میشه

دختر بچه سر به هواست، شما یه مرد جا 



 .افتادهاید آقا
 دارچین   

۱۲۸پارت     

 :توی دهان خودش کوبید و ادامه داد
زبونم الل بشه آقا، روم سیاه ولی میترسم _

 تا دست
بجنبونین دختره چشم و گوشش باز بشه 

 فیلش یاد
هندوستون کنه بگه من مرد جوون 

 ...میخوام

مال ده پایین؟! یادم  کی بود اون پسره
 !نیست اسمشو

   



  

خالصه ارباب، فیروزه خام و بی تجربهست، 
 شما باید

 .اونطور که میخواید بزرگش کنید
تا ترسش نریزه نمیتونم... و تا باهاش _

 نخوابم حامله
 .نمیشه

 .باید یه کاری کنی زودتر نرم بشه
حلیمه جلو آمد و نگاهی به فیروزه ای 

 انداخت که در
 .حیاط نشسته بود

خیالتون راحت باشه آقا، دیشب حسابی _
 حرف زدم



 .باهاش
 .به مادرشم گفتم که شیرفهمش کنه

خودمم میبندمش به گرمیجات که طبعش 
 گرم بشه

 !انشالل اولین شکم پسر بیاره براتون
 .بعد پنجره را باز کرد و بلند صدا زد

 .فیروزه بیا تو کارت دارم_
   

  

 .دخترک ترسیده سر بلند کرد

 .چشم خاله_

ولی تا چشمش به اصالن و ابروهای گره 
 خوردهاش



افتاد لرز به اندامش نشست و بیاختیار 
 :گفت

 ...االن کار دارم خاله... بعدا میام_
 دارچین   

۱۲۹پارت     

صورت اصالن هجوم آوردخون به  . 

حق با حلیمه بود این دختر زیادی لوس 
 .شده بود

   

  

پنجره را تا آخر باز کرد و سرش را بیرون 
 .برد

میای باال یا با شالق بیام به خدمتت _



 برسم دختر
 رعیت؟

حلیمه اینجا سرکردهی شماست، حرفش 
 نباید زمین

تهبیف . 

 !بیا باال بینم
 .حلیمه ریز خندید

خیلی تند نرید ارباب ولی بذارید ازتون _
 حساب ببره

 .تا توی رختخواب رامتون بشه
یه جوری باهاش تا کنین که دلبستهتون 

 .بشه
 ...فیروزه احساسیه



 ...زود دلش به دست میاد
 .به طرف حلیمه چرخید

 !امشب برای زفاف آماده ش کن_
   

  

 !همین امشب

 .حلیمه دستش را به آسمان بلند کرد

 .شیر مادرتون حاللتون اصالن خان_

منم یکی رو میفرستم پی خواهراش میگم 
 براش

 .کاچی بپزن بفرستن
دیگه نمیشه اینجا بوی دارو دوا راه انداخت، 

 مهناز



 .خانم شک میکنن

ادسپس ادامه د : 

انشالل که خدا ده تا پسر از فیروزه بهتون _
 .بده

 .انشالل سالمت باشین
 :اصالن لبخندی زد و گفت
 .حسابی نرمش کن حلیمه_

 .امشب به خیر بگذره شیرینی داری
   

  

 .خنده بر لبان حلیمه نشست

 .چشم آقا، به روی چشمم_

 دارچین   



۳۰۱پارت     

فیروزه با ترس و لرز به عمارت برگشت و 
 در همان

 .بدو ورود با اصالن رو به رو شد
از دیدن هیبت این مرد نفسش در سینه 

 ...حبس شد

 .از صبح ترس داشت که با او رو به رو شود
بعد از حرفهای خاله حلیمهاش تازه فهمیده 

 بود زفاف
آنقدرها هم که میگویند بد نیست و درد 

 .ندارد
   

  



و با شنیدن داستان کسانی که از اوامر 
 ارباب سرپیچی

 !کرده بودند مو بر تنش راست شده بود
حلیمه گفته بود ارباب خیلی خاطرش را 

 میخواسته که

 .دمار از روزگارش درنیاورده

گفته بود باید مطیع باشد و حرف گوش 
 کن، تا ارباب

داشته باشد و دلش نرم شوددوستش  . 

اصالن چند قدمی جلوتر رفت و رو به رویش 
 .ایستاد

 !نشنیدم سالم کنی؟_
 .فیروزه روسریاش را اندکی جلو کشید



 .سـ... سالم ارباب_

 !حاال دیگه از من فرار میکنی توله سگ؟_

 ...بــ... ببخشید... ببخشید ارباب_
   

  

از حرکات فیروزه و ترس کودکانهاش 
 خندهاش گرفته

 .بود ولی خودش را حسابی کنترل کرد
امشب بخوای داستان شب قبل و اجرا _

 کنی منم بلدم
 .چطور بهت درس عبرت بدم

 !فهمیدی؟
 ...بــ... بله ارباب_



 .به حرف خاله حلیمهت گوش کن_
 .صالحتو میخواد

 ...چشم ارباب_

_ رم به من نگو اربابانقد ! 

 .چشم ار... چشم خان_

 .دیگر بیش از این معطلش نکرد

   

  

 .حاال برو ببین چی کارت داشت_

انگار بند از پایش برداشته باشند به سمت 
 مطبخ

 ...دوید

اصالن با لبخند نگاهش کرد و سر تکان 



 .داد

ست داشت... انگار حرف زدن با او را دو
 روحش را

 .تازه میکرد
 دارچین   

۱۳۱پارت     

همچنان همان جا ایستاده بود که غالم 
 هراسان وارد

 .شد

ارباب روم سیاهه... نمیدونم چطوری _
 ...بگم

   

  



 .اصالن دستانش را پشت کمرش گره زد
 چی شده؟ چه گندی زدی باز؟_

ان غالم از ترس گرد شده و چشم
 نمیدانست چطور

 .بگوید
 ....من هیچی خان_

 ها؟ پس کی؟_

یکی دو ثانیه این پا و آن پا کرد که فریاد 
 اصالن را

 .در پی داشت

 !بنال بینم چی شده دیگه؟_
 ...ارباب منو عفو کنین_

 .دیگر داشت صبر از کف میداد



   

  

 !میگی چی شده یا فلکت کنم؟_

دستمال سفید دور گردنش را کشید و عرق 
 از پیشانی

زدود، سپس همچون کاغذ باطله میان 
 دست مچالهاش

 .کرد
 ...ارباب انبار غله_

ها؟ زبون وا میکنی یا زبونتو از حلقومت _
 بکشم

 !بیرون؟
 ...چارهای نداشت جز حرف زدن



_ نبار غلهدیشب دزد زده به ا ... 

 .اصالن از تعجب نمیدانست چه بگوید
 !دزدی؟! آن هم از او؟

چی میگی غالم؟ چرا چرت و پرت تحویل _
 من

 !میدی؟

   

  

غالم خود را روی دو زانو بر زمین انداخت و 
 ناله

 .زاری در پیش گرفت
 ...ارباب به خدا قسم نمیدونم چی شده_

 ...به جان بچههام منم االن فهمیدم



برادرش از نگهبانان انبار بود و همین 
 موضوع باعث

 .ترسش شده بود
میهراسید از اینکه اصالن خان به او و 

 برادرش
 .مضنون شود

 !که اگر میشد دودمانشان بر باد بود
آقا به سبیل مبارک قسم، جواد هم _

 ...زدن
ابا تیر زدن آقا، تفنگ داشتن حرومی ... 

 دارچین   

۱۳۲پارت     

   



  

 .اصالن خون خونش را میخورد
واژهی عصبانیت در مقابل حجم کثیری از 

 خشم که

سر تا پایش را گرفته بود حقیر به نظر 
 .میآمد

کدوم حروم زادهی سگ پدری جرأت از _
 امالک من

 !دزدی کنه؟! ها؟! کدوم ننه سگی؟

به خدا نمیدونیم ارباب... قیافههاشونو _
 پوشونده

بودن، نگهبانا نتونستن تو اون تاریکی چیزی 
 .ببینن



 چند نفر بودن؟_

 ...پنج نفر خان_
 !کیا رو زدن؟_

 .هر سه تا نگهبان و زدن_

   

  

 .حسن، عبدالل، جواد... هر سه تا رو زدن

_ ؟زندهان  

 .بله ارباب... فقط خدا بهشون رحم کرده_
 .تیر به پاشون زدن

حرفی صحبتی نکردن که لهجهی خاصی _
 داشته

 !باشن؟



نه ارباب... فقط یکیشون به جواد گفته که _
 به شما یه

 .پیغام برسونه
 خب؟_

 ...آقا زبونم نمیچرخه حرف بزنم حتی_
 !بنال دیگه اه_

 .هول شده از روی زمین برخاست

   

  

 .چشم چشم_

چند قدمی عقب رفت تا مثال اندکی از 
 خشم ارباب دور

 .شود



گفته بهتون بگن که خال روی پهلوی _
 راست زنتون

 ...قشنگه
اصالن تا این را شنید مثل اسپند روی آتش 

 !شد

دیگر خالی شدن انبار غله و تیر خوردن سه 
 نگهبان

ای اهمیت نداشتبرایش ذره . 

 !االن پای غیرتش در میان بود
 !پای آبرو و حیثیتش

و مسؤول به تاراج رفتن آن را یک نفر 
 ...میدانست

 !مهناز



 دارچین   

۱۳۳پارت     

   

  

بیتوجه به حلیمه که به سمتشان میآمد، 
 تمام طول

سرسرا تا پلههای منتهی به طبقهی باال را 
 .دوید

پلهها را دو تا یکی میکرد و سراسر خشم و 
 نفرت

 .فریاد میزد
 ...مهناز... مهناز_

 ...به خداوندی خدا میکشمت



 ...میکشمت مهناز

مهناز هراسان از خواب پرید و روی تخت 
 .نشست

اصالن در را با لگد باز کرد و محکم به هم 
 .کوبید

گام بلند خود را به تخت رساند که  با چند
 مهناز از

دیدن چشمان به خون نشستهی او با ترس 
 خود را از

   

  

آن سوی تخت پایین انداخت و به پنجرهی 
 پشت سرش



 .چسبید

 چرا فرار میکنی؟ ها؟_

 !چرا فرار میکنی زنیکهی احمق؟

ژولیده و لباس خواب  مهناز که با آن موهای
 حریر

سفید و آرایشی که روی صورتش ماسیده 
 بود، بیشتر

به ارواح و اجنه میماند... چشمان گرد 
 شدهاش را به

 :اصالن عصبی دوخت و تته پته کنان لب زد
 چی... چی... چی شده؟_

صدای فریادش حتی حنجرهی خودش را 
 .نیز خراشید



 !تازه میگی چی شده؟_
یدی؟! ها؟زیر چند نفر خواب ! 

 !تو اون مهمونی با کی خوابیدی؟
   

  

آن مهناز زبان دراز که احدالناسی حریفش 
 نمیشد

حاال جوری به لکنت افتاده بود که برای 
 گفتن هر کلمه

چندبار تالش میکرد و همین امر شک 
 اصالن بیشتر

 !به یقین نزدیک مینمود
_ من... نــ.... نمی... دونم... نمیدونم  مــ...



 ...از... چی
 ...حـ... حرف میزنی

 .دچار خندهی هیستریک شده بود

هه... خانم تازه میپرسه از چی دارم حرف _
 !میزنم

 دارچین   

۱۳۴پارت     

   

  

تخت را دور زد و مهناز از شدت استرس و 
 ترس

 .پردهی سفید پشت سرش را چنگ زد
اصالن رو به رویش در یک قدمی ایستاد و 



 با حرص
دست انداخت و لباس خواب حریر را توی 

 تنش پاره
 .کرد

مهناز جیغ بلندی کشید و اصالن کنترلش را 
 از دست

 .داد و محکم توی دهانش کوبید

خفه شو آشغال کثافت! خفه شو هرزهی _
 !نجس

لب مهناز را جر داد و لبههای انگشتر اصالن 
 خون از

 .لب زیرینش روان شد
 .عمال به گریه افتاده و هق میزد



 !میخوای بدونی چی شده؟_

پهلویش را چنگ زد و از بین دندانهای به 
 هم قفل

 .شدهاش در گوش او نجوا کرد

   

  

پیغام دادن که خال پهلوی راست زنم _
لی قشنگهخی ...! 

قلب مهناز از شنیدن این حرف در سینه 
 .فرو ریخت

اصالن فشار دستش را بیشتر کرد و صورت 
 او از

 .درد جمع شد ولی جرأت اعتراض نداشت



با کی خوابیدی مهناز؟ راستشو بگو تا _
 همین جا

 .چالت نکردم

 ...گریهاش شدت گرفت
 ...نمیدانست چه پاسخی دهد

 ...اصال نمیدانست چه شده
 ...اصالن چه چیزی فهمیده و از کجا فهمیده

میگی یا بگم یه بیل بیارن بدم دستت _
 خودت قبرتو

 !بکنی؟
 ...مهناز با اشک و آه ضجه میزد

   

  



اصالن بیتوجه به نالههای جان سوز او و 
 وضعیت

 .اسف بارش صدایش را بلند کرد
 ...غالم... غالم_

به ثانیه نکشیده غالم خود را به اتاق رساند 
 و از پشت
 :در گفت

 بله ارباب؟_
به چشمان اشکی مهناز خیره شد و باز _

 .داد زد

 .یه بیل و کلنگ بیار_
 .غالم حتی جرأت نداشت علتش را بپرسد

 .فقط بی چون و چرا چشم گفت و رفت



 دارچین   

۱۳۵پارت     

   

  

اصالن پهلویش را بیشتر فشرد و اشکهایش 
 او هم

 ...بیشتر روان شد
 نمیخوای حرف بزنی نه؟_

 !هیچ چیز نمیتوانست بگوید

هرچه میگفت بر علیه خودش استفاده 
 میشد و قطعا

 .اوضاع را خراب تر میکرد
فقط در دل از خدا یاری میطلبید تا از آتش 



 خشم

ه بیرون روداصالن زند ! 

خودش هم خوب میدانست بدترین چیزی 
 که

میتوانست برایش اتفاق بیافتد، رخ داده 
 !بود

خوب میدانست بازی با غیرت و غرور 
 اصالن،

 .بازی با آتش است
   

  

و حاال خودش با هوسرانی و ندانم کاری، 
 خود را در



ه افکنده بوداین آتش سوزانند ! 

 .اصالن فکری به سرش زد
چرا بکشدش؟! چرا دستش را به خون 

 نحس هرزهای
 !چون او آلوده کند؟

 !راههای بهتری هم وجود داشت
 .روی صندلی نشست و تلفن را برداشت
شمارهی دفتر کار پدرزنش را گرفت و 

 منتظر وصل

 .شدن تماس ماند

چند بوق خورد و سپس صدای منشی جوان 
 در گوشی

 .پیچید



 .بله_
 .اصالن ایل ساالرم، داماد تیمسار_

 .چشم االن وصل میکنم_

   

  

چند ثانیهای گذشت و صدای پر ابهت 
 تیمسار از پشت

 .خطوط به گوش رسید

 !به به اصالن خان، راه گم کردین ارباب_
به عادت همیشه ابرو در هم کشید و با 

 غرور پاسخ

 .داد

 .مصدع اوقات شدم بابت امر مهمی_



هیچ وقت نتوانسته بود آنطور که باید 
 اصالن را تحت

 .سلطه داشته باشد

با همین غرور و ابهت هیچ گاه اجازهی 
 نزدیک شدن
 .را نداده بود

دیگر میدانست تالش برای مسلط شدن یا 
 حتی گرم

او بیهوده است، پس دیگر  گرفتن با
 احوالپرسیهای

 .کلیشهای را ادامه نداد
   

  



 .گوش میدم_
 دارچین   

۱۳۶پارت     

اصالن چشمان سرخ شده از خشمش را به 
 وضعیت

 .ذلیل و ترحم برانگیز مهناز دوخت

دیشب از انبار غلهی من دزدی شده و سه _
 تا از

نامم با تیر زدننگهبا . 

 .زنگ میزنم شهربانی سفارش میکنم_
 .من نیاز به سفارش ندارم تیمسار_

 .اراده کنم پیداشون میکنم
   



  

 پس چرا به من زنگ زدی؟_
 !چون مسئله چیز دیگهایه_

 مسئله چیه؟ امنیتیه؟_

اگه شیرین کاریای دخترتون و آبروی _
 خودتون

 !براتون مهم باشه، بله! امنیتیه
تیمسار سلوکی یک تای ابرویش باال پرید و 

 با حیرت
 :گفت

 !مهناز چی کار کرده؟_

 !بهتره بپرسین چی کار نکرده_
چی شده اصالن، رک و پوست کنده _



 .حرفتو بزن

 .من وقت و حوصلهی کنایه شنیدن ندارم

   

  

مهناز روی زمین نشست و پاهایش را در 
 آغوش

 .کشید و هق هق از سر گرفت
هرگز فکرش را هم نمیکرد جلوی اصالن و 

 پدرش
 ...اینطور خار و خفیف شود

غرور و شخصیتی که مدام پزش را به این و 
 آن

میداد در چشم به هم زدنی در هم شکسته 



 .بود
 ...و اصالن

 ...وای از اصالن
میدانست که دیگر از دست اصالن نمیتواند 

 خالصی

 ...یابد
اگر حتی قضیه به خیر و خوشی هم تمام 

 میشد، قطعا

دیگر نمیتوانست با اصالن مثل قبل 
 ...باشد

 ...همان قدر مغرور

 ...همان قدر خودخواه

 ...همان قدر زبان دراز و از خود متشکر



 ...و این یعنی پایان سلطنتش در این خانه
   

  

 دارچین   

۱۳۷پارت     

 .اصالن چشم از او برداشت
مهناز رفته بوده مهمونی پسرخالهش... _

 البته بدون
 !اینکه به من بگه

 .خب که چی؟! خواهراشم رفتن_

 ...این هیچی_
وقتی نصف شب برگشت با یه مینی ژوپ 

 قرمز و



که خودشو  موهای زرد و اون آرایش غلیظ
 شبیه

 ...دلقکا کرده بود هم هیچی

   

  

اینکه اومد و وسط عمارت داد زد اصالن خر 
 کیه

 ...هیچی

اینکه چسبیده بود به پیشکار من و 
 میخواست هرجور

 ...شده لب بگیره ازش هیچی

ولی اینکه دزدا پیغام دادن خال روی پهلوی 
 راست



 !زنم خیلی خوشگله رو چی کارش کنم؟
تیمسار هر لحظه بیشتر متعجب میشد و 

 البته شدیدا
حس میکرد اصالن دارد غرورش را نرم نرم 

 زیر
پاشنهی آن کفشهای چرم سوارکاریاش له 

 ...میکند

 :سکوتش که طوالنی شد اصالن ادامه داد

 !اینو چی کار کنم تیمسار؟_
 !هوم؟

 !شما بگید من چی کار کنم؟

 !بکشمش این بیآبرویی تموم میشه؟
 !طالقش بدم چی؟



 !شما چه راهکاری دارین؟

   

  

دستش روی میز مشت شد و بستهی 
 سیگار زیر

 ...دستش را در مشت گرفت و فشرد

 ...بسپر به خودم_
 !خفهشون میکنم

به نفع خودتونه که این مسئله جایی درز _
کنهن ! 

حس میکرد حتی تک تک کلمات اصالن 
 تیرهای

زهرآگینی است که از راه دور به سمتش 



 روانه
 .میکند

 :فقط با حرص گفت
 .خودم درستش میکنم_

 .گوشی رو بده به مهناز
 دارچین   

۱۳۸پارت     

   

  

 .اصالن گویا دلش خنک شده بود
و گوشی را باال گرفت نیمچه لبخندی زد : 

بیا ببین بابا تیمسارت چی کارت داره _
 !هنرمند



 !بیا از هنرنماییات بگو واسه ددی جونت
از قصد بلند میگفت تا بیش از پیش 

 پدرزنش را خرد
 .کند و بشکند

مهناز برخاست و ملحفه را از روی تخت 
 چنگ زد و

 .دورش پیچید

جلو رفت و با دستانی لرزان گوشی را از 
صالنا  

 .گرفت
بینیاش را باال کشید و تا الو گفتن پدرش را 

 شنید

 ...بغضش در هم شکست



   

  

 !چه گهی خوردی مهناز_

به خداوندی خدا که اگه من جای اصالن 
 بودم االن

زنده زنده دفنت کرده بودم و به همه 
 !میگفتم مردی

دلیل اینکه با اون غیرت خرکیش تا االن 
 زندهات

 !گذاشته فقط اینه که منو له کنه
 !و این کارو کرد

 .باعثش هم فقط تویی
 .فریاد برآورد



 !میفهمی مهناز؟! فقط تو_

 !امروز منو جلوی یه جوجه خانزاده شکستی
من اون دزدای بیپدرو پیدا میکنم و 

 خونشون گردن

شونیتوئه... یادت باشه تو قاتل ! 

تیمسار سلوکی با عصبانیت میگفت و مهناز 
 فقط

 ...اشک میریخت و هق میزد
   

  

 .فقط یه اسم بهم بگو_
 !بگو کدوم حروم لقمهای بوده؟

 !اسمش را میگفت؟! هرگز



هرگز در کشته شدنش همراهیشان 
 .نمیکرد

 ...فقط با صدایی نامتعادل لب زد
 ...بابا... منو از اینجا ببرین_

 دارچین   

۱۳۹پارت     

 :پدرش بیاختیار فریاد زد
 !همین که اصالن نکشتت بهت لطف کرده_

   

  

همین که من منکر داشتن همچین دختری 
 نمیشم بهت
 .لطف کردم



 !میمونی همون جا و زندگیتو میکنی مهناز

زات توئهاین مجا ! 

 ...مظلومانه هق زد

 ...من اینجا میمیرم بابا_

اصالن اگه میخواست بکشت تا االن _
 هفت کفن

 .پوسونده بودی
 !پس نترس نمیمیری
 ...بابا... تو رو خدا_
 !فقط خفه شو مهناز_

مینشینی سر زندگیت و هر چی شوهرت 
 گفت میگی

 .چشم



   

  

 ...بابا_
 ...و صدای بوقهای ممتد در گوشش پیچید
اصالن با نیشخندی که نشان از پیروزیاش 

 میداد

گوشی را از دستش گرفت و روی تلفن 
 .گذاشت

 ...به جهنم خوش اومدی عزیزم_
سپس دست زیر چانهی او گذاشت و 

 مجبورش کرد

 .نگاهش کند
 !...به عزرائیلت سالم کن_



اراده خود را بر زمین انداخت مهناز بی . 

 ...اصالن... بذار من برم_
 ...جون هر کی دوست داری

   

  

کجا میخوای بری؟! تازه زندگیمون داره _
 جذاب

 .میشه

 ..با گریه نالید
 ...بذار برم... تو رو خدا_

اصالن بیتوجه به او و نالههای جان گدازش 
زا  

 .کنارش عبور کرد



لباس بپوش تا بیشتر از این حیثیتمون _
 سر چوب

 .نشده
کم مونده کلفت نوکرای من از فالن جاتم 

 تعریف کنن
 .برام

به در رسید و پیش از باز کردن با بیرحمی 
 :گفت

باید هر لحظه منتظر باشم یکیشون بیاد _
 بگه با تو

 ...خوابیده

   

  



 ...و از اتاق بیرون رفت
 دارچین   

۱۴۰پارت     

غالم بیرون در با بیل و کلنگی در دست 
 .ایستاده بود

به محض دیدن اصالن خان هول شده 
 :گفت

 ...سـ... سالم ارباب_

 .اصالن ایستاد و یقهی لباسش را مرتب کرد
نگاهی به غالم رنگ پریده انداخت و یک 

 تای
 .ابرویش را باال فرستاد

 .ببر اینارو فعال الزمشون ندارم_



   

  

 .چشم ارباب_

و فورا بیل و کلنگ را به دوش گذاشت و از 
 پلهها

 .روان شد
 .اصالن اندکی خود را از نردهها خم کرد

 .کجایی حلیمه_
ه حلیمه که داستان را از زبان غالم شنید

 بود، هراسان
 .به سرسرا دوید

 .بله خان_
 .بگو یه چای دارچین بیاره برای من_



 .تو اتاق اون وریام
 !منظورش واضح و روشن بود

غیرمستقیم خواسته بود فیروزه به اتاق 
 مشترکشان

 .برود
   

  

 .حلیمه چشم گفت و به مطبخ برگشت

ر و سرکه میجوشیددلش مثل سی ... 

به یاد بار اولی افتاده بود که فیروزه برای 
 اصالن خان

 ...چای دارچین برد

 .دیگر نمیخواست آن تجربه را تکرار کند



با توصیفاتی که از غالم شنیده بود قطعا 
 االن ارباب

 .در بدترین حال ممکن بود

طبق شناختی هم که از او داشت مطمئن 
 بود هم اکنون

بهانهایست تا خشمش را تخلیه  فقط دنبال
 !..کند

و چه کسی بهتر از فیروزهی خجالتی و کم 
 ...زبان

 .تصمیمش را گرفت
 .خدمتکار دیگری را میفرستاد

از دیشب برای راضی کردن فیروزه به زفاف 
 این



همه قصه در گوشش نجوا نکرده بود که 
 االن با خشم

 !و غضب ارباب رشتههایش پنبه شود
چای دارچین را فورا رو به راه کرد و رو به... 

 .کرد
   

  

 .بیا این چای و ببر برای ارباب_
 .توی اتاق مهمانن، همون اتاق سومی
با ذوق و شوقی به شدت نمایان  ...

 لباسهایش را
 .مرتب کرد، گره روسریاش را شل کرد

ش گرفت تا سرخ شوند نیشگونی از گونههای



 و
 .لبهایش را به دندان کشید تا رنگ بگیرند
 .فورا جلو رفت و سینی را از حلیمه گرفت

چشم حلیمه جان، االن میبرم روی _
 .چشمم

حلیمه در دل فاتحهای برایش خواند و 
 بیآنکه چیزی

 .بگوید رفتنش را نظاره کرد
 دارچین   

۱۴۱پارت     

   

  

کبری که پس از مدتها فرصت مناسبی را 



 یافته بود
 .با ذوق پلهها را باال رفت

جلوی در همان اتاقی که حلیمه گفته بود 
 ایستاد و چند
 .تقه به در زد

 .اصالن پشت پنجره ایستاده بود
 .بیا تو_

کبری آهسته در را باز کرد و وارد شد و با 
 پشت پا در

 .را بست
تر رفت و ناز به صدایش ریختاندکی جلو . 

سالم ارباب... چای آوردم خدمتتون _
 .تصدقتون برم



   

  

اصالن از شنیدن صدایی که حتی ذرهای به 
 صدای

فیروزهاش شبیه نبود، طاق ابروانش چین 
 خورد و رو

 .گرداند و از دیدن کبری بیشتر عصبی شد
_ چه غلطی میکنی؟ تو اینجا  

سرش را با غمزه باال گرفت تا گردنش را 
 بیشتر در

 .معرض دید قرار دهد

 .چای دارچین آوردم براتون قربونتون برم_

از این همه هرزگی و پلشتی حالش به هم 



 ...خورد

جلو رفت و با حرص زیر سینی چای کوبید 
 که

محتویاتش روی زمین ریخت و استکان و 
 نعلبکی

 ...هزار تکه شد

کبری جیغ خفهای کشید و قدمی عقب 
 .رفت

اصالن همان قدم را به جلو برداشت و در 
 دو سه

 .قدمیاش ایستاد
   

  



صدبار گفتم نبینمت! صد بار به حلیمه _
 گفتم خر

 !فهمت کنه که دور و ور من نپلکی
هم میخواست کبری ترسیده بود ولی باز 
 شانسش را

 ...امتحان کند
 ...ارباب جان من که حرفی نزدم قربونتون_
 !داری اضافهتر از کوپنت گه میخوری زنیکه_

 ...ارباب_
 !هیس... خفه شو_

 دارچین   

۱۴۲پارت     

   



  

کبری که شانسش را بر باد دیده بود، 
 تصمیم گرفت

انش را نجات دهدالاقل ج . 

تا خواست قدمی عقب رود، اصالن دست 
 انداخت و

 .گلویش را میان انگشتان آهنینش فشرد
فقط یک بار دیگه زنیکه، فقط کافیه یک _

 بار دیگه
ببینم داری برای من یا برای هر کدوم از 

 مردای این

عمارت از کلفت و نوکر بگیر تا نگهبان و 
 راننده



یتیمات رحم  عشوه شتری میای؛ دیگه به
 .نمیکنم

مطمئن باش جوری هرزگیتو فریاد میزنم که 
 تا اون

 .سر دنیا هم بری حرف و حدیث ولت نکنه

یه طوری تشت رسواییتو میندازم که آوازهی 
 هرزه

 .بودنت تمام هفت پارچه آبادی رو پر کنه
آنقدر فشار دستش زیاد شده بود که دیگر 

 راه نفس
 .کشیدنش را بریده بود

   

  



اصالن که صورت سرخ شده و دست و پا 
 زدنش را

 .دید رهایش کرد

 .کبری روی زانو خم شد و به سرفه افتاد
آنقدر سرفه کرد و توا را بلعید که گلویش 

 .میسوخت

 اصالن با حالتی چندش که انگار کثیفترین و
 :لجنترین موجود روی زمین را مینگرد گفت

 !خر فهم شد؟_

 .به زور اندکی راست ایستاد
 ...بـ... بله... خان_

 .حاال گمشو از جلوی چشمام_

با دو از در بیرون رفت و گریه کنان پلهها را 



 ...دوید

   

  

یادش اصالن از اتاق بیرون رفت و غریو فر
 عمارت

 .را لرزاند
حلیمه یک بار دیگه سرپیچی کنی با خودم _

 .طرفی

 .حاال کاری که گفتمو بکن

 دارچین   

۱۴۳پارت     

حلیمه نه تعحب کرد نه جا خورد و نه 
 !ترسید



 ...منتظر همچین صحنهای بود

فیروزه از صدای مهیب اصالن هینی کشید و 
 دست

 .روی دهانش گذاشت
شد و گوشهای کبری با گریه وارد مطبخ 
 .نشست

   

  

بقیه هم گرداگردش جمع شدند و علت 
 پریشانی او و

 ...عصبانیت ارباب را میپرسیدند

 !که صد البته بی نتیجه بود
چه کسی راضی به خراب کردن خودش بود 



 که کبری
 !دومی باشد؟

پس فقط در سکوت هق میزد و لب دوخته 
ودب . 

تنها کسی که چشم بسته هم میدانست چه 
 شده حلیمه

 !بود
که بیتفاوت مشغول ریختن چای دارچین 

 دیگری در

 .استکان کمر باریک بود
 !خاله ارباب چرا کبری رو زده؟_

آهسته کنار گوش حلیمه نجوا کرد و منتظر 
 پاسخش



 .ماند

 ...ارباب مهربونه فیروزه... عاقله... آقاست_
   

  

 نه اینکه الکی بگما، نه... چون بزرگش کردم
 .میشناسمش

 .بیخودی عصبی نمیشه کسی رو تنبیه کنه
 !یعنی کبری یه کاری کرده؟_

 !یحتمل_
 !چی کار؟_

استکان را روی نعلبکی سفید با طرحهای 
 قجری

 .گذاشت و آن را بر سینی نهاد



سپس کاسهی کوچک نبات را همراه قاشق 
 کوچکی

کنارش گذاشت و سینی را به دست 
 فیروزهی حیران

 .سپرد

 ...نمیدونم... ولی البد یه کاری کرده دیگه_
 .اصالن خان بیدلیل از کوره در نمیره

   

  

فیروزه علی رغم توضیحات خاله حلیمهاش 
 باز هم

 .ترس در وجودش رخنه کرده بود
 !نمیشه من نرم؟_



 .نه نمیشه_
 .برو دخترم... برو نترس

 .هیچی نمیشه

 دارچین   

۱۴۴پارت     

دست پشت فیروزه گذاشت و تا دم در 
 مطبخ بدرقه اش

 .کرد
فیروزه ترسیده و دل نگران از پلهها باال رفت 

 و پشت
 .در نیمه باز اتاق ایستاد

   

  



 ...همچنان مردد بود برای رفتن و نرفتن

 !نمیدانست برود یا باز پا به فرار بگذارد؟
بین دو راهی مانده بود که صدای غرش 

 اصالن
 .حواسش را سر جا آورد

 !کی پشت دره؟_
آب دهانش را قورت داد و با آن صدای 

 :ظریف گفت

 ...فیروزهام ارباب_
پش گرفت و پا روی پا کام عمیقی از پی

 .انداخت
 ...بیا تو_

 .با پا در را کمی بازتر کرد و وارد شد



همان بدو ورود ایستاد و سر به زیر 
 .انداخت

 .حتی جرأت نگاه کردن هم نداشت

   

  

 !چرا اونجا وایستادی؟_

هر بار میخوام ببینمت باید اینا رو بهت 
 !بگم؟

 ...صدایش لرز داشت

چی... چی کار کنم ارباب... دستور بدین _
 ...فقط

یعنی نباید دلش میرفت برای این صدای 
 بهشتی و



 !لحن ترسان؟
یعنی نباید دلش برای این همه مظلوم و 

 مطیع بودنش

 !غنج میرفت...؟

پس چرا حالوت خاصی را ته قلبش حس 
 !میکرد؟

اینکه دوست داشت او را نزدیک خودش 
 داشته باشد

 !غیر عادی بود؟

 .در و ببند، بیا نزدیک_

 دارچین   

۱۴۵پارت     

   



  

فیروزه فورا با سینی چای در دست چرخید 
 تا برود و

 .در را ببند

اصالن دست خودش نبود که به این همه 
 سادگی او

 .لبخند زد
 !کجا؟_

 .در جا ایستاد و به طرف اصالن رو گرداند

 ...در و ببندم دیگه_

 .اول سینی چایو بذار روی میز، بعد_
 .چشم_

   



  

 .رفت و سینی را روی میز گذاشت
 .سپس در را بست و چند قدمی جلو رفت

 .بیا جلو_
اشتدو سه قدم دیگر برد . 

 .کامی از پیپ گرفت و دودش را فرو داد
وقتی تنهاییم و میگم بیا جلو، یعنی بیا _

 .کنارم وایستا
تپشهای قلب دخترک طوری افزون گشته 

 بود که
 !خود صدایش را میشنید

دلش به هم میپیچید و مایع تلخی تا 
 گلویش باال میآمد



 ...و برمیگشت
 .نگاه میکنی چرا؟! گفتم بیا جلو_

   

  

چشم زیر لبی گفت و گامهایش را بیثبات و 
 بیمیل به

سمت تخت که اصالن رویش دراز کشیده 
 بود

 .برداشت
کنار تخت در دو قدمیاش ایستاد و 

 دستانش را به

عادت همیشه جلوی پایین تنهاش به هم 
 .قفل کرد



 ...عصبیام فیروزه_

زیرینش را میجویددر سکوت لب  . 

 ...حالم خوش نیست_

شروع کرد به کندن پوست اضافی گوشهی 
 ...ناخنش

 ...تو زن منی_
سکوتش را که دید، نگاهش کرد و ادامه 

 .داد

 !فهمیدی فیروزه؟! میشنوی چی میگم؟_
   

  

 .هول زده سر بلند کرد

 ...بــ... بله ارباب_



 ...میخوام که زنم آرومم کنه_

کودکانه ابرو باال پراند و با دست به خودش 
 .اشاره زد

 !من ارباب؟_

 .لبخند گوشهی لبش را پنهان کرد
 !آره دیگه... پس کی؟_

 دارچین   

۱۴۶پارت     

   

  

 :فیروزه بیمعطلی جواب داد
 ....خب... خب مهناز خانم_

حتی شنیدن نام مهناز هم عصبیاش 



 .میکرد

او را فراخوانده بود تا مهناز را و غم مهناز را 
 و

 ...بیآبرویی مهناز را از یاد ببرد
و حاال دارویی که فکر میکرد درمان دردش 

 است،
 ...شده بود نمک زخمش

دیگه اسم اونو نمیاری پیش من، _
 !فهمیدی؟

 ...بله چشم_
 .خب، شروع کن_

 .با ترس و لرز پرسید
   



  

 چی کار کنم ارباب؟_

 ...این دختر زیادی ساده بود
 ...زیادی معصوم

 ...درست مثل یک تابلوی سفید رنگ

و همین بینقش و نگار بودنش او را 
 مجذوب خود

 .گردانده بود
پدرت وقتی عصبانیه، مادرت چی کار _

 میکنه تا

 !آرومش کنه؟
 !ننه بابای من آقا؟_
 ...اه... آره دیگه_



 !نه پس ننه بابای من
دلیل سوال اصالن را نمیفهمید ولی آنچه به 

 ذهنش آمد

 .را بیان کرد
 .براش چای میریزه میده دستش_

   

  

 !خب؟_

 بعدم میگه زود شام بخوریم بخوابیم تا آقام
 اعصابش
 .آروم بشه

 .لبخند ریزی بر لب اصالن تراوید
 !خب بعد؟_



 ...میخوابیم دیگه_

د نه دیگه مراحل بعدشه که باباتو آروم _
 .میکنه

 !هیچ وقت بهت نگفته مادرت؟

 .باز ابروهای کمانیاش را باال داد
 ...نه... همیشه میخوابیم دیگه_

 دارچین   

   

  

۱۴۷پارت     

 .لبخند اصالن پررنگ شد و نیم خیز شد
 .عیب نداره خودم یادت میدم_

پروسهی آموزش به فیروزه برایش بسیار 



 جذاب به

 !نظر رسید
قطعا شده برای چند دقیقه حواسش را پرت 

 .میکرد

ضمن اینکه با این روش او را برای زفاف هم 
 آماده

 .میکرد

 .یک تیر و دو نشان
 .هر کار گفتم باید بکنی تا یاد بگیری_

   

  

 .چشم_

این چشم آهسته و مظلومانه بیشتر 



 وادارش کرد به
 ...نزدیکتر شدن

 .حاال اول برو چای و برام بیار_

 .چشم_

رفت و استکان چای را با وسواس برداشت 
 و سر

 .جایش برگشت

ز کرد و گفت؛دست به سویش درا : 

 .بفرمایید_
چای را که دیگر آن داغی و گرمای سابق را 

 نداشت
یک نفس سر کشید و استکان خالی را به 

 دست فیروزه



 .داد

 .بذارش روی میز و بیا_
   

  

باز چشم آهسته دیگری گفت و همان کار را 
 .انجام داد
 دارچین   

۱۴۸پارت     

 .اصالن از حالت نیم خیز به نشسته درآمد
زل زده بود به چشمان محجوب دخترک و 

 دکمههای

 .پیراهنش را یک به یک باز میکرد
فیروزه سر به زیر افکند تا این صحنه را 



 ..نبیند
 .اصالن پاهایش را از تخت پایین گذاشت

 .حاال کفشامو دربیار_

   

  

بار دیگر چشم گفت و سریع جلوی پای 
 اصالن دو

 .زانو نشست
از پای او  زیپ کنار چکمهها را باز کرد و آرام

 بیرون
 .کشیدشان

 .عقب رفت و ایستاد

تا سر بلند کرد حرفی بزند چشمش به 



 باالتنهی
 .برهنهی اصالن افتاد

هینی کشید و دست جلوی دهانش 
 گذاشت و سر پایین

 .انداخت
اصالن از عکسالعمل او خندهاش گرفته 

 .بود
 !خیلی چشم و گوش بسته بود

 .بیا جورابامو دربیار_
 .بیحرف جلو رفت و پیش پایش زانو زد

 .اصالن یک پایش را روی زانوی او گذاشت
   

  



فیروزه از اینکه باید او را لمس میکرد شرم 
 وجودش

رفته بودرا گ . 

 .چرا دست دست میکنی؟! زود دیگه_

دستان سرد شده از استرش را به ساق پای 
 او گرفت و

 .جوراب را آرام درآورد

جوراب پای دیگرش را نیز به همین منوال 
 بیرون
 .آورد

 :تا خواست برخیزد اصالن گفت
 ....شروع کن ماساژ بده پاهامو_

 دارچین   



۱۴۹پارت     

   

  

 ...این یکی دیگر خارج از حد تصورش بود
 !ماساژ دهد؟

حتی اگر شرم و حیایش هم اجازه میداد، 
 !...بلد نبود

 ...ولی_
 !ولی چی؟_

 ...یعنی... من_
 .درست حرفتو بزن فیروزه_

 !نترس
چهرهی رنگ پریدهی فیروزه بیصدا 



 درخواست

 ...کمک میداد
دکی خیالش را اصالن تصمیم گرفت ان

 .راحت کند
 .ببین فیروزه، تو دیگه االن زن منی_

   

  

زن من نباید انقدر از من بترسه که نتونه 
 باهام حرف

 .بزنه
پیش من که هستی، وقتی که تنهاییم راحت 

 .باش
نمیخوام از من بترسی... میخوام بهم 



 .احترام بذاری
هیچ دوست ندارم چیزی تو دلت بمونه... 

 هر چی بود

 ...بهم بگو
 ...آخه_

 .همین االن گفتم نترس از من حرفتو بزن_

 .فیروزه از اضطراب با انگشتانش ور میرفت
 ...بین گفتن و نگفتن مانده بود

 .اندکی با خود دو دو تا چهارتا کرد
 .دل به دریا زد و جملهاش را تمام کرد

   

  

میترسم یه چیزی بگم اذیتتون کنم... _



 عصبانیتون

 ...کنم
 ...نترس، بگو_

 دارچین   

۱۵۰پارت     

فیروزه باز هم ترس داشت، قدمی که عقب 
 رفت همه

 .چیز را بر اصالن روشن کرد

 .ببین فیروزه، کبری زن خوبی نیست_
 ...سر و گوشش میجنبه

 ...زیادی ام میجنبه
 !یعنی چی آقا؟_

   



  

یعنی از هر فرصتی استفاده میکنه تا _
 بتونه خودشو

 ...به من بچسبونه، توجه منو جلب کنه
 !...از تعجب نزدیک بود شاخ دربیاورد

 !خاک به سرم_

االنم که اومده بود اینجا یه خیاالت شونی _
 داشت،

ش کردمواسه همین ادب . 

 !فهمیدی؟
من الکی عصبانی نمیشم، وحشی که 

 ...نیستم، آدمم
 .دور از جونتون_



 .حاال بگو_

 ...من ماساژ بلد نیستم آقا_

 ...ببخشید
   

  

 .خندهاش گرفت

 .بلد بودن نمیخواد که_
 .پا رو میگیری تو دستت، میمالیش دیگه
 .حاال بیا انجامش بده ببینم چقدر بلدی

 ...دل آشوبه داشت

هرگاه نزدیک اصالن بود دلش آشوب 
 ...میشد

 !بیا دیگه زود_



 دارچین   

۱۵۱پارت     

 .تا فیروزه جلو رفت در به صدا درآمد
   

  

ابتدا هر دو به هم خیره شدند، سپس 
 اصالن انگشت

به اش را روی بینی گذاشت یعنی که سبا
 صدایش

 .درنیاید

 :بعد گفت
 !کیه؟_

 ...منم آقا. حلیمهام_



فیروزه نغس حبس شدهاش را آزاد کرد و 
 سر جای

 .قبلی برگشت و اصالن اجازه ورود داد
 .بیا تو_

 .و زیر لب زمزمه کرد
 !بر خرمگس معرکه لعنت_

 .حلیمه فوری داخل شد و در را بست

   

  

 .آقا اجازه بدین فیروزه بیاد پایین_
همه میپرسن کجاست، منم نمیدونم چی 

 ...بگم
 !بیخود کردن_



آقا از کتک خوردن و هوچی بازی کبری _
 ...ترسیدن

 ...میگن نکنه فیروزه رو هم

 .برو یه بهونه جور کن_
 !من االن دلم میخواد زنم منو ماساژ بده

 !آخه چی بگم ارباب جان؟_
 .شما هرچی بگید من همون کارو میکنم

 ...اصالن باز عصبی شده بود
جوری کفشش را پرت کرد که اگر حلیمه 

 سرش را

 ...ندزدیده بود به او اثابت میکرد
 .برو یه چرتی سر هم کن_

   



  

حرف زدن  تو که خوب بلدی سر همه رو با
 بند کنی،

 !به من که میرسه نمیدونی چی بگی؟
 :حلیمه کمی این پا و آن پا کرد سپس گفت

 .پس میگم داره اتاق خانمو تمیز میکنه_
 .برو هر چی دلت خواست بگو_

 .فقط فیروزه اینجا میمونه
چشم گفت، عقب گرد کرد و از اتاق بیرون 

 .رفت
به مطبخ هم که برگشت به بقیه گفت که 

از خانم اومهن  

 .را مجبور کرده اتاقشان را تمیز کند



 دارچین   

۱۵۲پارت     

   

  

پس از رفتن حلیمه باز دل آشوبه به جسم 
 و جان

 .فیروزه رسوخ کرد
 .اصالن صدایش زد

 ...فیروزه_
سپس با چشم و ابرو به پاهایش اشاره 

 .کرد
 .بیا شروع کن_

ز آنکه کاری که از او خواسته بود را پیش ا



 انجام دهد
 :کفت

 !نمیشه برم؟_
 ...االن همه شک کرده

درسته گفتم از من نترس... راحت حرفت _
 و ادامه

 .بده
 !اما نه اینکه از خواستهم سرپیچی کنی

   

  

 .حاال بیا کاری که گفتم و انجام بده

ه هراسان جلو رفت و پایین تخت فیروز 
 .نشست



اصالن پایش را روی زانوی او گذاشت و 
 منتظر به

 .او چشم دوخت
فیروزه دستان لرزانش را باال آورد روی پای 

 او
 .گذاشت

سپس نوازش وار دستش را باال و پایین 
 .بردـ

 ...حس نایابی داشت از این لمس ساده

به لمس شدن توسط گلبرگهای لطیف 
 گلهای شقایق

 ...میماند

عجیب بود اگر دلش بوییدنش را 



 !میخواست؟

 دارچین   

۱۵۳پارت     

   

  

 .فیروزه کم کم یخش آب شد
آرام آرام دستش را کف پای اصالن میکشید 

 و
 .فشارهای ریزی به انگشتانش وارد میکرد

 .اصالن گویا در عالم دیگری بود
پلک بر هم نهاده و از این لمس زیادی 

 ساده لذت

 ...میبرد



فیروزه خود پای دیگر او را نیز بلند کرد و 
 روی

زانواش گذاشت و با دقت مشغول ماساژ 
 .دادن شد

 .چند دقیقه بعد اصالن پلک گشود

خستگی از تنش رخت بر بسته بود و انگار 
 آبی بر

خته بودندآتش خشمش ری . 

 .بسه... پاشو_
   

  

سپس خود دست فیروزه را گرفت و کمکش 
 کرد



 .برخیزد
با این که گفتی بلد نیستی ولی خیلی _

 خوب انجامش

 .دادی

 :ذوق زده گفت

 !جدی؟! جدی میگین ارباب؟_

 .لبخند بر لبش مهمان شد
 .آره جدی میگم_

یهای ناخودآگاه او را تاب نیاورددیگر دلبر . 

 .دستش را کشید و روی پایش نشاندش

 .فیروزه خواست برخیزد که مانعش شد
 .کجا؟ بنشین اینجا دو دقیقه_

   



  

 .شرم عرق شد و بر چهرهاش نشست

گفتم تو دیگه زن منی... زن و شوهر هم _
 به همدیگه

 .محرمن فیروزه

 .پس اشکالی نداره اگه بغلت کنم
دستش بند شد به گره روسری او و بازش 

 .کرد
 .و اینکه موهاتو ببینم_

سپس دست روی گردنش کشید و کمی 
 .پایینتر آمد

 ....و اینکه بهت دست بزنم_
 .این کارا برای زن و شوهراست



 دارچین   

۱۵۴پارت     

   

  

خون به صورت فیروزه دوید و گونههایش را 
 سرخ

 .کرد
 .هیچ نمیتوانست بگوید

هم خوشش آمده بود و هم حیا مانع 
 !لذتش میشد

اصالن با پشت دست روی گونهی او را 
 .نوازش کرد

توجهش به مژههای بلندش جلب شد و 



 بعد کمی
پایینتر رسید به لبهای نسبتا برجسته اش که 

 از شدت
رس مدام گازشان میگرفتاست . 

عجیب بود اگر دلش میخواست 
 !ببوسدش؟

 ...نبود... به خدا که نبود
سرش را کمی جلو کشید و مماس با 

 لبهایش نگه
 .داشت

 .نترس_
   

  



 .فقط میبوسمت و بعدش برو
 .شب راحت تر میتونم لمست کنم

زه نماند و لبانش را منتظر عکسالعمل فیرو
 کوتاه

 .بوسید
فقط چند ثانیه لب بر لبش نهاد و بعد 

 .رهایش کرد
فیروزه چون مرغی اسیر صیاد فورا پرید و 

 عقب

 .رفت
صدای پر خندهی اصالن نشان از آرامشش 

 .بود
برو دیگه، زیاد کار نکن که شب خسته _



 .نباشی
فیروزه نفسی آسوده کشید و تا خواست از 

 در بیرون

 :رود اصالن گفت
شاگرد خوبی هستی، ماساژ و زود یاد _

 .گرفتی
 .شب برنامه آموزش لب و بوسه و ایناست

   

  

و ندانست که چطور خانهی قلب و کالبد 
 روح دخترک

 ...را از شرم و هیجان به لرزه درآورد
 دارچین   



۱۵۵پارت     

فکر به لحظاتی که در  فیروزه تمام روز با
 کنار

اصالن خان گذرانده بود کارهایش را انجام 
 .داد

و البته کار زیادی هم نداشت، چرا که اصالن 
 پیش از

خروج از عمارت، حلیمه را فراخوانده و 
 سفارشش را

 .کرده بود
کبری ولی همچنان گریه میکرد و با مظلوم 

 نمایی
وظایف آن روزش را به این و آن حواله 



مود تا بهمین  

   

  

بهانهی اینکه ارباب اذیتش کرده و حالش 
 خوب نیست

 !به استراحت بپردازد
حلیمه هم چپ میرفت و راست میرفت در 

 گوش
 ...فیروزه قصهی شاه پریان میخواند

 ...فقط میخواست نرمش کند
تا پیش از غروب که خدمه قصد رفتن کنند 

 آنقدر
گرمیجات به خورد فیروزه داده بود که 



 دخترک

 !بیچاره سر از پا نمیشناخت
مهناز هم چون پرندهای شکسته بال کنج 

 اتاقش کز
 ...کرده و فقط اشک میریخت

 ...بدجور دلشکسته بود
خوب میدانست بازی با غرور و غیرت 

 اصالن
شوخی بردار نیست! و حاال خود بدترین را 

 در حقش

بوداجرا کرده  ... 

   

  



حتی وقتی دوباره با پدرش تماس گرفت 
 هم تیمسار با

 :عصبانیت گفت

 !گریههات فایده نداره مهناز_
 !خود کرده را تدبیر نیست

 .و بیحرف دیگری تلفن را قطع نموده بود
 دارچین   

۱۵۶پارت     

 .اصالن ولی حال و روز خوبی نداشت
حال خوشش همان چند دقیقه بودن با 

 فیروزه بود و
دیگر اثری از آن لبخند از ته دل روی لبش 

 .نبود



   

  

به جایش اخم بر پیشانی داشت و پشت 
 سر هم پیپ

میکشید و صورت عصبی و مغمومش بین 
 دود محو

 .میشد

حال بد غالم که جریان را میدانست علت 
 اصالن را

خوب میفهمید ولی جرأت یک کلمه حرف 
 زدن

نداشت، چرا که این را هم خوب میدانست 
 اگر



اصالن عصبی باشد و کسی راجع به موضوع 
 مد

نظرش حرفی بزند یا اظهار نظری کند، قطعا 
 رفتار

 !خوبی انتظارش را نخواهد کشید

در تمام مدت با همه دعوا کرد، از خدم و 
 حشم بگیر تا

نگهبان و رعیت و باغبان...! گوش هر کدام 
 را به

 !...بهانهای پیچاند و غالم فقط نظاره گر بود
تیمسار اما با اعصابی به هم ریخته و غروری 

 پایمال
 .شده، در به در دنبال دزدها میگشت



 .تا پیدایشان نمیکرد از پا نمینشست
غرور نیم بند و اسم و رسمش در خطر 

 !بودند
   

  

حتی با دو دختر دیگرش تماس گرفت و در 
 عین

عصبانیت و پرخاش از آنها خواست اگر 
 مهناز با

 !کسی رابطه داشته به او بگویند
 !!ولی نتیجهای حاصل نشد

 !چرا؟

چون به وجود چنین فردی اظهار بی اطالعی 



 .کردند
 دارچین   

۱۵۷پارت     

خواهر بزرگتر فیروزه  غالم خود به خانهی
 رفته و از

او خواسته بود شب پس از رفتن خدمه 
 برای فیروزه

کاچی بیاورد و در جواب اشک و آه دریافت 
 کرده
 .بود

   

  

باالخره شب از راه رسید و خدمتکاران یک 



 به یک
 .قصد رفتن کردند

همه در هنگام رفتن با تعجب میپرسیدند 
 که آیا حلیمه

 !و فیروزه قصد رفتن ندارند؟
و حلیمه میگفت که امشب پدر فیروزه قرار 

 است
خدمت ارباب برسد و به همین دلیل آنها 

 ماندهاند تا با

 .مشتی صفدر برگردند

فیروزه گوشهی ناخنش را میجوید و آنقدر 
 لبش را به

م خون را در دندان کشیده بود که طع



 دهانش به خوبی

 .حس میکرد

همه رفته بودند و کسی از خدمه در عمارت 
 نمانده
 .بود

همین تنها بودن برای استرس داشتن 
 .دخترک بس بود

اصالن غذایش را خورده و در اتاق مهمان 
 که حاال

اتاق همسر دومش محسوب میشد دراز 
 کشیده و

 .انتظار میکشید
   



  

حلیمه گفته بود هرگاه همه بروند فیروزه را 
 به اتاقشان
 !میفرستد

و کم کم داشت به این فکر میکرد که چرا 
 !نمیروند؟

 .مهناز ولی از صبح لب به غذا نزده بود

 هرگاه برایش غذا میبردند دست نخورده

 !برمیگرداندند
 ...خوراکش شده بود اشک و آه

 دارچین   

۱۵۸تپار      

پیپ میکشید و منتظر نوعروسش بود که 



 صدای بر

هم خوردن در اتاق به گوش رسید و چند 
 لحظه بعد

 !صدای حلیمه و غالم

   

  

 شب تاریک کجا خانم جان؟_

خانم چند لحظه صبر کنین تا اربابو صدا _
 ...بزنم

جلب  و صدای جیغ مهناز که توجهش را
 .کرد

 ...گمشین اون ور_
 !به شماها چه مربوطه کجا میرم



 !همهتون شدین سگ پاسبون من؟

گمشو اون ور مرتیکه، دستهی ساکمو ول 
 ...کن

 !داشت میرفت؟! بیخبر؟! بیاجازه؟

 !بدون عذرخواهی بابت گندی که زده؟
چطور یک آدم میتواند این همه پر مدعا و 

 بیشعور
 !باشد؟

مانند تیر از چله رها شده، از تخت جهید و 
 از اتاق

 .بیرون رفت
   

  



کنار نردههای مشرف به سر سرا ایستاد و 
 دو دستش

را روی نردهها ستون تن تنومندش کرد و 
 اندکی خم

 .شد

 .صدای مهیبش کل عمارت را به لرزه افکند

_ ه گهی میخوری؟معلوم هست داری چ ! 

 !مهناز خشکش زد

 :در جا به روی پاشنه چرخید و گفت

 !دارم گورمو گم میکنم_

 !کجا تشریف میبرین مادمازل؟_
 :و با بیرحمی تمام ادامه داد

 !آها یادم نبود ساعت کاریت االنه_



   

  

 دارچین   

۱۵۹پارت     

گرفت و قطرات چشمهی اشکش جوشیدن 
 ریز و

 .درشت بر گونهاش روان گشت

آخ که چقدر با همین مظلوم نماییها و _
 اشک

 ...تمساحات دلم به حالت سوخت
 !ولی دیگه گذشت مهناز خانم

 .صدایش میلرزید

 ...بذار برم اصالن_



   

  

غالم و حلیمه مات و مبهوت این صحنهی 
گرف راش  

 ..مینگریستند

 !مهناز گریه میکرد؟

همان مهناز که سنگدلی و غرورش باعث 
 ترس خدمه

 !بود؟
حاال با گریه از اصالن خان میخواست که 

 بگذارد
 !برود؟

البته خواستن که... بیشتر شبیه التماس 



 !بود
اصالن راست ایستاد و دستانش را پشت 

 کمرش به هم
 .وصل کرد

_ بری؟ جایی رو داری ! 

 ...با من اینطوری حرف نزن_
 !چطوری؟! هوم؟_

 ...مثل... مثل هرزههای خیابونی_

   

  

یعنی میخوای بگی تو هرزهی خیابونی _
 !نیستی؟

 :با اشک به او زل زد و نالید



 ...اصالن_
منظورش واضح بود! یعنی جلوی خدمتکارها 

 با من
ناینطور حرف نز  . 

 !ولی اتفاقا اصالن داشت لذت میبرد
 دارچین   

۱۶۰پارت     

حلیمه از دیدن عجز مهناز دلش به رحم 
 آمد و به غالم

 .اشاره زد که آنجا را ترک کنند
   

  

ارباب اگه اجازهی مرخصی بدین ما بریم _



 پی
 .کارمون

 !بروند پی کارشان؟! هرگز
قت چه کسی خرد و خاکشیر شدن آن و

 غرور و عزت

نفس مهناز را تماشا کند؟! چطور غرور 
 زخمی و قلب

 !ترک خوردهاش را التیام بخشد؟
الزم نکرده جایی برید، همین جا _

 میمونین، تا اجازه

 .ندادم جم نمیخورین
هر دو با تعجب چشم گفتند و منتظر 

 سکانس بعدی



 !ماندند

هناز گفتاصالن با خونسردی رو به م : 

خب میگفتی، کجا میخوای بری؟ حایی رو _
 !داری؟

دیگر شدت اشکهایش دست خودش نبود و 
 .نالید

   

  

 ...اصالن... نکن با من_
چی نکنم؟! سؤاله دیگه! حرف خاصی نزدم _

 .که
داری خردم میکنی... بد هم خردم _

 ...میکنی



جدی؟! ولی من چرا حس میکنم هنوزم _
 !کمته؟

 ...بذار برم_
 !تا نگی کجا که نمیشه_

 !کجا رو دارم جز خونهی پدرم...؟_
 دارچین   

۱۶۱پارت     

   

  

پاسخ بدیهی مهناز قهقههی اصالن را در پی 
 !داشت

 !فکر میکنی راهت بده؟_
_ یشه رو تخم چشماش جا اون بابامه... هم



 .دارم

 ...باز خندید
 !تخم چشماش؟! نگو خندهم میگیره_

 !رو تخماش شاید ولی چشماش قطعا نه
 .درست حرف بزن_

باز دستانش را روی نردهها گذاشت و 
 .اندکی خم شد

نیشخند روی صورتش آبی بود بر آتش 
 خشم و

 .عصبانیتش

چرا فکر میکنی من نمیفهمم به بابا _
گتیمسارت زن  

 !زدی؟



   

  

 !برام بپا گذاشتی؟! فال گوش وایمیستن؟_
بپا؟! هنوز اونقدر خدمتکار اضافی ندارم _

 که بتونم
 !بهشون بگم برید گوش وایستید

 ...پس_
 !از کجا فهمیدم؟_

 !سادهست

 !باباجون تیمسارت خودش بهم زنگ زد
 !بابام؟_

 .آره بابات_
 .حاال حدس بزن چی گفت



مبهوت فقط به اصالن زل زده که همانند 
 پادشاهان

قجر بر اریکهی قدرت تکیه زده و از باال به 
 بقیه

 .مینگرد

   

  

 چی گفت؟_

 دارچین   

۱۶۲پارت     

اصالن راست ایستاد و در حین بیان 
 جملهاش به

 .صورت تک تک، از پلهها پایین رفت



 !گفت بهش زنگ زدی_
 .گفت اصالن فقط یه چیز ازت میخوام

 گفتم چی تیمسار؟
بعد با خودم گفتم یحتمل االن میگه 

 دخترمو ناراحت

 .نکن، اذیت نکن
کارش بد بوده ولی خب انسان 

 ...جایزالخطاست

   

  

پله را هم پایین رفت و به سمت آخرین 
 مهناز با

 .طمأنینه گام برداشت



القصه، با خودم گفتم االن میخواد از _
 دخترش دفاع

 ...کنه و منو نرم کنه کم کم
 !ولی میدونی عوضش چی شنیدم؟

 .جلوتر رفت و در دو قدمیاش ایستاد

به چشمان سرخ شده و ورم کرده از شدت 
 گریهی او
وت قلب گفتزل زد و با نهایت قصا : 

گفت مهناز منو پیش تو سرافکنده کرد _
 اصالن،

 .امروز حس کردم شکستم
از نظر من برای هر برخوردی باهاش آزادی، 

 فقط یه



 .خواهش دارم

 منم با تعجب فراوون گفتم شما امر کنید،

 !میدونی خواهشش چی بود؟

 :از میان لبهای خشک و نیمه باز مهناز جهید
   

  

 چی؟_

 !گفت مهناز دیگه تو خونهی من جا نداره_
فقط خواهش میکنم هرطور هست همونجا 

 نگهش
 .دار

نذار بیاد بیرون و بیشتر از این اسم و 
 اعتبارمونو



 .خراب کنه

و منم چون داماد خوب و حرف گوش کنی 
 هستم

درخواستشو اجابت کردم و گفتم باشه 
 خیالتون راحت

 .تیمسار
 دارچین   

۱۶۳پارت     

   

  

 .به آنی کاسهی چشمش پر اشک شد
در باورش نمیگنجید که پدرش... کسی که 

 از گوشت



و خون اوست... کسی که همیشه 
 ...میپرستیدش

 !همچین حرفی بزند

 !طردش کرده بود؟

 !قصاصش کرده بود پیش از دانستن گناه؟
ه... باورش نمیشدن ... 

 ...نه... دروغ میگی_
 .و اولین قطره اشکش چکید

هه... دروغ؟! آره همینجوری خودتو گول _
 بزن

 .راحت باش
دستهی ساکش را محکمتر در دست فشرد 

 و قاطع



 :گفت
 ...میرم_

   

  

 !راهت نمیده بدبخت_
_ باورم نمیشه تا با چشم خودم نبیم ... 

 !یعنی االن میخوای بری امتحان کنی؟_
 !قطعا... اصال شک نکن_

 .دستانش را در جیبش فرو برد

ابتدا قصد اجازه دادن نداشت اما بعد با 
 یادآوری

 .نوعروس حجلهاش بیخیال گفت
 !برو... راه باز جاده دراز_



ولی از االن میگم که شب و احتمال زیاد 
 باید تو

ور دست شوفر ماشین بخوابی ! 

 ...نه.... امکان نداره_
 !در بازه_

   

  

 !میتونی امتحانش کنی

 ...مهناز بی معطلی به بیرون عمارت دوید

 دارچین   

۱۶۴پارت     

 :اصالن سپس رو به حلیمه و غالم گفت
 !معرکه تمومه، خوش گلدین_



 .غالم با استرس لب باز کرد

 !آقا... برم باهاشون؟_
 !یا برم برشون گردونم؟

   

  

 .نه! الزم نکرده_
 .و حلیمه را مخاطب قرار داد

 فیروزه کو؟_
 .تو مطبخه ارباب_
 .بگو بیاد اتاقمون_

 .چشم خان، الساعه_

و فوری به مطبخ رفت و با چهرهی مبهوت 
 فیروزه



 .مواجه شد

 .بیا برو دختر، ارباب منتظرن_
 .انگار نمیشنید حلیمه چه میگوید

 خاله... مهناز خانم رفت؟_

   

  

 .آره، حاال بیا برو باال_
خاله... چرا ارباب انقدر با مهناز خانم _

 دعوا میکنه؟

حلیمه دست پشت کمر او گذاشت و به 
 سمت بیرون

کرد هدایتش . 

 .به من و تو مربوط نمیشه دختر جان_



 !بیا برو دیره؛ االن صدای ارباب درمیاد باز
بیهیچ حرف دیگری و با ذهنی مغشوش از 

 مطبخ

بیرون رفت و به سمت راه پله گام 
 .برداشت
 دارچین   

۱۶۵پارت     

   

  

کم پشت در اتاق که رسید نفسش را مح
 بیرون فرستاد

 .و در زد
 .بیا تو_



 .آهسته در را گشود و وارد شد
 !باز الزمه بگم بیا جلو. یا خودت میدونی؟_

خاطرات صبح داشت اندک اندک جایگزین 
 مشغولیات

 .ذهنیاش میشد

 ...ماساژ

 ...بوسه
 ...آغوش

قدم پیش نهاد و تا نزدیکترین حد ممکن به 
 تخت جلو

 .رفت
   

  



 .آفرین، گفتم که شاگرد زرنگی هستی_
سپس خود از روی تخت برخاست و 

 .ایستاد
در نور کم چراغهای گازی صورت معصوم 

 فیروزه
را دید و به طرز شگفت آوری عصبانیتش 

 فرو
 .نشست

 !چطور یه جغله بچه حالمو خوب میکنی؟_

دهانش پریدفیروزه متعجب از  . 

 ها؟_

 .لبهای اصالن کش آمد
فکر کنم اون چای دارچینا ک میدی به _



 خوردم

 ...اعتیاد آور بوده
 :با سادگی تمام گفت

   

  

 ...نه به خدا ارباب... فقط چوب دارچینه_
 .خندهاش پررنگ شد

 ...میدونم دختر_

 دارچین   

۱۶۶پارت     

پیش برد و گره روسریاش را گشود دست . 

از این به بعد تا تنها شدیم اولین کاری که _
 میکنی این



 .باشه که روسریتو دراری
 .سرش پایین بود و فقط گنگ پاسخ داد

   

  

 ...چشم ارباب_

 !داشت کم کم عاشق لفظ ارباب میشد

ان فیروزه گفته شودالبته اربابی که از زب ... 

 میدونی امشب قراره چی بشه؟_

 :با شرم لب زد
 ...بله خان_

 شنیدی با مهناز دعوا کردم؟_

 ...بله_
 ...یعنی میخوام آروم شم فیروزه_



 ...میخوام آرومم کنی

 !خب؟

   

  

با اینکه دقیقا نمیدانست منظور اصالن 
 چیست و چه

 :کار باید بکند ولی آرام گفت
 ...چشم ارباب_

 .دستش لبهای دخترک را لمس کرد

 ...بکر بودنت قشنگ ترین چیز دنیاس_
سپس گردن و پشت گوشش را دست 

 کشید که فیروزه
 .تکان آهستهای خورد و جمع شد



 ...مور مور شدنت هم دل میبره حتی_

ارچیند     

۱۶۷پارت     

   

  

فیروزه به خیالش باز میبایست پاهای 
 اصالن خان را

 :ماساژ دهد، با نهایت سادگی گفت

 .بنشینید ارباب تا کفشاتونو درارم_
 چرا؟_

 .که... خب... که پاهاتونو ماساژ بدم_
 ...خودتون گفتین آرومتون کنم

تر شیفتهی ارتباط با او میشدهر لحظه بیش . 



 .نه اون مدلی_
 پس چه مدلی؟_

 .دست فیروزه را گرفت جلو کشیدش

انگشت اشارهاش را زیر چانهاش گذاشت و 
 سرش را

 .باال آورد
   

  

 ...میگم بهت... آسه آسه_

پیشانیاش را هدف بوسهای گرم و آتشین 
وقرار داد   

 ...بعد شقیقهاش را
 ...و گونهاش را



 ...و چانهاش را
و پس از مکوی کوتاه که در چشمان 

 شرمگین

 ...دخترک خیره شد و لبخند زد، لبانش را

ابتدا بوسهای آرام بود و سطحی ولی بار 
 دوم

طوالنیتر و عمیقتر و بار سوم به مراتب 
 ...عمیقتر

و بار چهارم لبهایش را به دندان گرفت و 
 ...مکید

فیروزه چون عروسکی آرام در جایش 
 ایستاده و تکان

 .نمیخورد



هیچ عکسالعملی نشان نمیداد اما در دلش 
 قند آب
 .میشد

   

  

تا کنون بوسیده نشده بود و حاال تجربهای 
 بس شگرف
 ...را میآزمود

ضربان قلبش عادی نبود و نفسهایش را از 
 هیجان

 !میشد شمرد

 دارچین   

۱۶۸پارت     



 اصالن کمرش را گرفت و در یک حرکت
 .چرخاندش

 !حاال فیروزه پشت به ارباب بود

اصالن سرش را کنار گوش دخترک برد و 
 زمزمه
 .کرد

   

  

 نمیترسی که؟_
انست چه حسی دارد... ترس... نمید

 ...شرم... هیجان

 !و شاید ترکیبی از هر سه
 ...هوم؟ فیروزه_



 ...بـله_
 گفتم نمیترسی که؟_

 .به یاد آورد که ارباب گفته بود نباید بترسد
خاله حلیمه هم گفته بود تا زمانی که حرف 

 گوش کن
 .باشد و چموشی نکند، ارباب ترس ندارد

 :پس آرام لب زد
_ بابنه ار  . 

 نه چی؟ نه میترسی؟ یا، نه نمیترسی؟_
   

  

 ...نمیترسم_
خاله حلیمه گفته نباید بترسم... شما هم 



 گفتین نباید
 ...بترسم

 ...پس نمیترسم
 .آفرین دختر خوب_

همیشه همینطور حرف گوش کن و خانم 
 .باش

 .چشم ارباب_

دست روی دکمههای پشت پیراهنش 
 گذاشت و یک به
 .یک بازشان کرد

با هر برخورد کوتاه و سطحی دست اصالن 
 با پوست

فیروزه، تنش گز گز میکرد و تکان ریزی 



 .میخورد

 دارچین   

۱۶۹پارت     

   

  

 .اصالن تمام این حرکات را دوست داشت
ترسش را... مور مور شدنش شرمش را... 

 را... تکان
 ...خوردنش را

 چرا که همهی اینها را نشانهی بکر بودنش

 .میدانست

 !چیزهایی که با مهناز تجربه نکرده بود

حتی زمانی که در شب حجله بکارت مهناز را 



 گرفت،
 !باز هم عکسالعملهایی نظیر فیروزه نداشت

فقط کمی از درد نالیده بود که آن را هم 
شد ربط دادمی  

 !به نازنازی بودنش
آخرین دکمه را هم باز کرد و پیراهن گل 

 گلیاش را
 .از سر شانههایش به پایین سر داد

 .آن را از کمرش گرفت و پایین کشید
   

  

فیروزه بیاراده دستانش را محافظ 
 .سینههایش کرد



حس غالب حاال دیگر میدانست کدام 
 !...است؛ شرم

سرش را زیر افکنده و خدا خدا میکرد که 
 اصالن

 !خان نخواهد بچرخاندش

قلبش همچون قلب کوچک گنجشکی تند 
 .میتپید

دست اصالن که روی کش شلوارش بند 
 شد، بند دل او

 !...هم پاره شد

بیاختیار یک دستش را محکم به کمر 
 شلوارش گرفت

 .و نالید



 ...ارباب_
 دارچین   

۱۷۰پارت     

   

  

اصالن خان خود را از پشت به پوست 
 مرمرین او

چسباند و با صدای بم و جذابش کنارش 
 گوشش لب

 .زد
 ...جان ارباب... چیه عزیزم_

از شنیدن این الفاظ دلش غنج زد و روحش 
 .زنده شد



اصالن به نرمی روی بازوهایش دست 
ومیکشید   

 .فیروزه دچار چندگانگی شده بود
 ...هیجان... شادی... شرم... ترس

اصالن که سکوت او را دید باز سر کنار 
 گوشش برد،

طوری که ریش و سبیل پر پشتش گردن و 
 گوش

 .فیروزه را قلقلک میدادند
 هوم؟ چی شده فیروزه؟_

 ...زبان در کامش نمیچرخید
   

  



نمیدانست چه باید بگوید... به کدام حسش 
 بها دهد و

راجع به آن با اربابی که حاال نقش شوهر را 
 ایفا

 !میکرد صحبت کند

 .چرا حرف نمیزنی دختر؟ بگو حست چیه_

 .به زور زبانش را به حرکت درآورد
 ...نـ... نمی... نمیدونم_

نمیدونم که نشد! باید بدونم چه حسی _
مکتداری تا ک  

 .کنم
 ...آ... آخه نمیفهمم_
 .بذار کمکت کنم_



 .دستش را پشت گوش او رساند

 االن دلت یه جوری میشه؟_
   

  

 مثال قیلی ویلی میره؟

 .به نشانهی مثبت فقط سر تکان داد
 دارچین   

۱۷۱پارت     

لبخند بر لب اصالن نشست و دستش تا 
 روی شانه و

 .بازوهای لخت دخترک را لمس کرد
 االن چی؟_

 قلبت تند میزنه؟



 .باز سر تکان داد
 گرمت شده؟ُ گر گرفتی؟_

   

  

 .باز هم سر تکان داد
 .لبخند اصالن پهنتر شد

ال کشید و تا دستش را از بازو و شانهاش با
 روی

 .قفسهی سینهاش آمد
 حاال چی؟ بازم قلبت تند میزنه؟_

 گرمته؟ از تو مور مور میشی؟
فیروزه با تعجب به صدای آرام اصالن گوش 

 سپرده



 .بود که ماهرانه حالتهایش را توصیف میکرد
به ناگاه اصالن دستان حائل روی 

 سینههایش را پس

 !زد و آنها را به چنگ گرفت
یروزه گسستبند دل ف ... 

چشمانش لحظهای روی هم رفت و بعد 
 انگار چیزی

 ...در گلویش گیر بود

   

  

اصالن فشار ریزی وارد کرد و نوک 
 سینههایش را

 .میان انگشتانش گرفت



االن چی؟ دلت غنج رفت؟ ته دلت یه _
 جوریت شد؟

 خوشت اومد نه؟

ترسید هم شرم میکرد و هم فیروزه هم می
 داشت

 !غرق لذت میشد

حاصل این احساسات سهگانهی متناقض 
 بغضی بود

که چون سدی راه نفس کشیدنش را بسته 
 !بود

 دارچین   

۱۷۲پارت     

اصالن خان همانیست که در رختخواب 



 مهناز را به

 !التماس میانداخت
   

  

ی را که سرد مزاجیاش همیشه همان زن
 اذیتش

 .میکرد و علت خیلی از اختالفاتشان بود

فقط نمیفهمید زنی چون او که حتی حاضر 
 نبود

هفتهای یک بار با شوهرش هم بستر شود، 
 چگونه

 !خیانت کرده؟

شاید هم از اول او را دوست نداشته! کسی 



 !چه میداند

طوری اندام فیروزه را لمس میکرد که کم کم 
 داشت

 .صدایش درمیآمد

آه ریز و آهستهای از میان لبهایش بیرون 
 جست و

 !این برای اصالن یعنی راه را درست آمده
این یعنی میتواند بیشتر پیشروی کند، 

 بدون اینکه
دیگر نگران ترس و وحشت یا مانع شدنش 

 !باشد
ی شکم به آرامی دست راستش را تا رو

 فیروزه پایین



 .برد و به حالت دورانی لمسش کرد
   

  

قفسهی سینهاش که با مکث باال و پایین 
 شد این

 .اطمینان را پیدا کرد که جلوتر برود
پس با همان ریتم آرام دستش را از کش 

 شلوار رد کرد

 .و از روی شرت اندامش را لمس نمود
 .فیروزه لب گزید و پاهایش را چفت کرد

دستش را به ساعد همان دست اصالن بند 
 نمود و

 :زیرلب گفت



 ...آه... ارباب_
اصالن از این عکسالعملهای جذاب و 

 نوبرانهی
 .فیروزه غرق لذت بود

 :اللهی گوشش را مکید و گفت

 ...جون ارباب... تخم سگ خودمی تو_

 دارچین   

۱۷۴پارت     

   

  

در همین حین دستش را از شرت او رد کرد 
 و فیروزه

 .جیغ خفهای کشید که در گلو حبسش کرد



امشب مال خودم میشی فیروزه... فتحت _
 ...میکنم

دیگه از فردا کسی چپ نگاهت کنه چوب تو 
 ماتحتش

میکنم، کسی خم به ابروت بیاره هفت 
 جدشو از قبر

یرونمیکشم ب ... 

 ...دیگه زن اربابی

فیروزه از شنیدن این حرفا روی ابرها سیر 
 .میکرد

از خوشی در پوست خود نمیگنجید و 
 حرکات دست

 .اصالن هم بر این خوشی میافزود



در یک حرکت ناگهانی، دستش را برداشت 
 و شلوار و

 .شرت فیروزه را درآورد

   

  

 .دخترک با خجالتی فراوان در خود جمع شد

اصالن روی تخت هلش داد و پیراهن و 
 شلوار خود

 .را نیز به سرعت از تن بیرون کشید
با یک حرکت روی فیروزه خیمه زد و از 

 گردن تا
 .روی سینههایش را با زبان خیس کرد
االن چی؟ االن میتونی بگی چه حسی _



 داری؟

خجالت و حیا چشم بست و هیچ فیروزه از 
 .نگفت

اصالن خم شد و نوک سینههایش را به بازی 
 .گرفت

 چرا حرف نمیزنی؟ هوم؟ خجالت میکشی؟_

فیروزه با دهان بسته کمی سرش را تکان 
 .داد

 .میترسید لب بگشاید و حیثیتش به باد رود

 دارچین   

۱۷۵پارت     

   

  



اصالن به کارش ادامه داد و تا روی شکم و 
 دور ناف

 .دخترک را لیس زد

 خب بگو الاقل که خوشت میاد یا نه؟_

 سکوت فیروزه را که دید لیس دیگری روی

 .سینههایش زد و ادامه داد

 !تا نگی دیگه هیچ کار نمیکنما_
 .بگو بدونم لذت میبری یا نه، تا ادامه بدم

یکرد، دلشفیروزه که در آسمانها سیر م  

 .نمیخواست در اوج قله به پایین پرت شود
 :پس باالجبار پاسخ داد

   

  



 ...خوبه... خوشم میاد_

همین سه کلمه را هم با ده بار مردن و زنده 
 شدن

 !گفت
اصالن خشنود از این امر، کمی دیگر ماساژ 

 دادن را

ی وارد کردن فیروزه به ادامه داد و بعد برا
 دنیای

 .زنانگی اقدام کرد
آخ ضعیفی که گفت نشان از آماده بودنش 

 .داشت

یعنی آنقدر تحریک شده بوده که حاال 
 دردش اندک



 .باشد
هر چه بیشتر ادامه میداد، فیروزه بیشتر 

 همراهی

 !میکرد

دیگر آن اواخر حتی پشت و کمر اصالن را 
 چنگ

 !میزد و ناله میکرد

 دارچین   

   

  

۱۷۶پارت     

پس از آنکه کارش تمام شد، کنار فیروزه 
 دراز کشید و



 .از پشت بغلش کرد
 االن چه حسی داری؟_

فیروزه نمیفهمید دلیل این همه پرسیدنهای 
 اصالن

 ...چیست

غافل بود از اینکه اصالن در قاموس خود 
 چیزی جز

دانگی نداردشرف و مر  . 

فقط به فکر ارضای روح و جسم خودش 
 نیست و

دلش میخواهد همسرش نیز با او به اوج 
 .لذت برسد

   



  

دخترک خود را کمی جمع کرد و اینگونه 
 بیشتر در

 .آغوش اصالن جا شد
 ...خوبه... فقط_

 .اصالن روی شانهی برهنهاش را بوسید
 فقط چی؟_

 .کمی درد داشت ولی قابل تحمل بود
 ...هیچی... چیزی نیست_

 بگو فیروزه، چی شده؟ درد داری؟_
 !از کجا میفهمید او چه حسی دارد؟

 ...یه کم_
اصالن برخاست و مشغول پوشیدن 



 .لباسهایش شد
   

  

 .پاشو تا کمکت کنم لباس بپوشی_
 :فیروزه مظلومانه لب زد
 باید دیگه برم خونمون؟_

 !خونتون؟! نه_

خونهی تو از این به بعد اینجاست، قرار 
 نیست جایی

 .بری
لباس بپوش تا بگم حلیمه برات کاچی بیاره 

 بخوری،
 .دردت کم بشه



 دارچین   

۱۷۷پارت     

   

  

 .ذوق زده برخاست و زیر دلش تیر کشید

 .فورا دوال شد و آخ غلیظی گفت
اصالن کمربندش را رها کرد و به سمت او 

 .رفت
 .در آغوش گرفتش و کمرش را نوازش کرد

یه کم رعایت کن دختر خوب، چرا این _
 مدلی میپری

 .یهو
 .سرش را در سینهی او پنهان کرد



 ...نمیدونستم بده_
رای این معصومیت؟نباید دلش میرفت ب  

دخترک ناخواسته دلبری میکرد برای 
 !...مردش

 .بده عزیزم، تا چند روز باید رعایت کنی_
یهو نپری، چیز سنگین بلند نکنی، بعضی 

 غذاها رو

 .نخوری
 .حاال حلیمه میگه بهت حتما

   

  

بغض  ناگهان فیروزه منقلب شد و با صدایی
 آلود



 :پرسید
 !یعنی مادرمو دیگه نمیتونم ببینم؟_

اصالن دست نوازش بر سرش کشید و روی 
 موهایش

 .بوسه زد
چرا نتونی؟ هر موقع دلت تنگ شد به _

 من میگی،

 .من اگه اجازه دادم میری میبینیش

 .ممنون ارباب_

او را که خود را در ملحفه پیچانده بود از 
 خود فاصله

از روی زمین برداشت داد و پیراهنش را . 

بیا لباستو بپوش، وقتی هم تنهاییم انقدر _



 به من نگو
 !ارباب

 پس چی بگم؟_
   

  

 ...بگو اصالن خان.... بگو آقا_
پیراهن را از دست اصالن گرفت و سر به 

 :زیر گفت
 ...چشم آقا_

همین بس نبود برای اینکه دوباره 
 !بخواهدش؟

ولی جلوی خودش را گرفت و فورا اتاق را 
 ترک



 .کرد
دخترک کم سن و سال بود و قطعا بنیهاش 

 کم؛ نباید
 .رویش فشار میآورد

 دارچین   

۱۷۸پارت     

   

  

ابتدا اتاق مشترکش با مهناز را چک کرد، 
یول  

 .بازنگشته بود
با خیال راحت پلهها را پایین رفت و به 

 سمت مطبخ



 .گام برداشت
 .جلوی درش ایستاد و صدا بلند کرد

 ...حلیمه_

 !کجایی حلیمه؟
حلیمه در آن نور کم خود را به اصالن خان 

 .رساند
 .بله آقا، اینجام_

 تموم شد؟
براش کاچی ببر بخوره، کیسه آب گرمم _

 ببر بذار
ردش آروم شهزیر دلش د . 

 :حلیمه با شادی و رویی گشاده پاسخ داد

   



  

 .چشم آقا... چشم_

انشالل مبارکتون باشه، انشالل هفت شکم 
 پسر بزاد
 .براتون

خیلی خب حاال، فعال بیا برو گناه داره _
 فیروزه درد

 .داره

 .چشم آقا، روی چشمم_

ه بدین خواهرشم بیادفقط اگه اجاز  . 

 خواهرش؟! مگه خواهرش اینجاست؟_

با اجازهتون غالم و فرستادم پیاش تا _
 براش کاچی



 .بپزه بیاره، چند دقیقه پیش اومد
هر کار کردم برنگشت، بست نشست اینجا 

 که
 .خواهرشو ببینه

 .بره ببینه، اشکالی نداره_
فقط مهناز اگر برگشت حواست جمع باشه 

 .خودت

   

  

چشم آقا، هر چی شما امر کنین، _
 .سایهتون کم نشه

 دارچین   

۱۷۹پارت     



اصالن خان به یکی از اتاقهایی که برای 
 مهمان بود

 .رفت و دراز کشید
 ...احساس خوبی داشت

 ...سرزنده و شاداب شده بود

 ...خواب به چشمم نمیآمد

ا میخواستدلش نوعروسش ر  ... 

اندکی زیادی برایش شیرین و دوست 
 داشتنی

 ...مینمود

   

  

این یکی دو سال زندگی با مهناز خستهاش 



 کرده
 ...بود

 ....دلزده

 ...دلمرده

به جز یکی دو ماه اول ازدواجشان، همیشه 
 رابطهشان
 ...سرد بود

ر و عادت انجامش انگار فقط ازروی اجبا
 ...میدادند

حاال با این دخترک پانزده سالهی روستایی، 
 حسهایی

را تجربه کرده بود که گویی اولین بارش 
 است با زنی



 ...میخوابد

 ...همان اندازه شور و شوق داشت برایش

همان اندازه میخواست داشته باشدش که 
 پسربچهای

خردسال برای ماشین کوکی جدیدش ذوق 
 ...دارد

روزه برایش جدید بود، دنیایی تازهفی ... 

سرزمینی کشف نشده که او میخواست به 
 آن راه

 .بگشاید
   

  

بکر و خام بودنش اصالن را هیجان زده 



 میکرد و

 .خواب از چشمانش در میربود

روی تخت پا روی پا انداخته و فقط منتظر 
 بود خواهر

فیروزه زودتر برود تا بتواند باز عروسکش را 
 در

 آغوش بگیرد و خجالت کشیدنها و پلک فرو
 .بستنهایش سر ذوق بیاوردش

 دارچین   

۱۸۰پارت     

حلیمه داخل مطبخ برگشت و با عجله به 
 سمت حمیده

 .رفت



 .پاشو زن، پاشو انقدر فین فین نکن_
   

  

 .بلند شو ببر قابلمه کاچی رو باال
 .ارباب اجازه داد بری ببینی خواهرتو

حمیده صدایش میلرزید و اشکش روان 
 .بود

 ...الهی خیر نبینه_
 ...خواهرکمو بدبخت کرد

الهی اون خواهرای عفریتهاش سیاه بخت 
 ...بشن

انشالل که رخت عزای مادر جادوگرشو تن 
 کنه که



 ...مادر ما رو غصهدار کرد

حلیمه بازویش را گرفت و سعی کرد بلندش 
 .کند

 .پاشو پاشو، کل خاندانشونو نابود کردی_
 .ناله نفرینو بس کن

 .بلند شو بریم باال تا مهناز خانم نیومده
 .پاشو زن

حمیده با کمک او برخاست و قابلمهی مسی 
 کوچک را

 .از کنارش برداشت
   

  

 ...بریم_



الهی که واسه عزاشون بیام به خواهرم 
 .تبریک بگم

الهی که برای عزاشون کل بکشم که ما رو به 
 اشک

 ....نشوندن تو حجلهی خواهرم
 .خوبه دیکه بسه ناله نفرین_

 .انقدرام که میگی بد نیستن
ارباب خیلی مهربونه، خودش هوای فیروزه 

 .رو داره
 .مواظبشه

 .بخوره تو سرش_
وه رو هم عین خواهر طفل معصوم زن بی

 من نمیبرن



 ...خونه بخت

 ...بی ساز و دهل
 ...بی دست و آواز

 .و گریهاش شدت گرفت
 ...دلمون خون خاله حلیمه_

   

  

 ...دلمون کبابه

 دارچین   

۱۸۱پارت     

حلیمه میفهمید دلش پر است و ناراحت 
 است برای

 .خواهر پانزده سالهی بی تجربهاش



مخصوصا که خواستگار خوبی هم داشته و 
 قرار بوده

تا یکی دو ماه دیگر عروسی بر پا کنند و بعد 
 ارباب

 ...نشانش میکند
 .میدونم خاله جان، میدونم_

 .ولی کاری که شده، دیگه اتفاقیه که افتاده
   

  

ن هر چی بگی و هر چقدر ناله نفرین اال
 کنی چیزی

 درست میشه؟

 .نه نمیشه



ارباب االن شوهر خواهرته، دیگه همه کس 
 و کارش
 .اربابه

به جای نفرین و اشک و آه دعا کنی خدا 
 دلشو با

 .خواهرت نرم کنه

دعا کنی انشالل خواهرت پسر بزاد 
 براشون، که اگه

 انشالل به حق آبروی حضرت زهرا، بچهش
 پسر بشه

 .نون همهتون تو روغنه
میگفت آهسته با او قدم برمیداشت و به 

 سمت راه پله



 .میبردش

 .میشه مادر وارث خاندان ایلساالر_

 .عزت پیدا میکنه

 .ارج و قرب پیدا میکنه
 .ارباب عقد دائمش میکنه

   

  

سین حمیده همهتون به یه نون و نوایی میر 
 .جان

 .پدر مادرت سر پیری عاقبت به خیر میشن
 .آسوده میشن از کار و سختی
 .شروع کردند پلهها را باال رفتن

االن که رفتی پیشش، براش خوشحالی _



 .کن
 ....کل بکش براش... شادی کن

فیروزه بچهست حمیده، گریه زاری کنی و 
 ناله نفرین،

 .دلش از شوهرش سیاه میشه

بعد بدبختی و شوربختیش برای خودش 
 نمیمونه فقط؛

 !دودش تو چشم همهتون میره

 دارچین   

۱۸۲پارت     

   

  

 .آخرین پله را هم باال رفتند



خواهر بزرگشی، جای مادری براش، _
 نصیحتش کن

 .که به حرف شوهرش باشه
ب شدهبگو که مطیع باشه، دیگه زن اربا . 

 .پشت در ایستادند
 باشه خاله جان؟_

حمیده اشکهایش را با گوشهی روسری پاک 
 کرد و

 .بینیاش را باال کشید
 ...باشه_

 .سپس چندبار آهسته با دست بر در کوبید

فیروزه از روی تخت برخاست و در حالی که 
 زیر



شکمش را گرفته بود با کمر خم رفت و در 
 .را گشود

   

  

 .کنار ایستاد و حلیمه و حمیده وارد شدند
حلیمه فورا با دیدن فیروزه کوتاه کل کشید 

 و بغلش
 .کرد

مبارک باشه دخترم، انشالل دامنت سبز _
 .باشه

انشالل به حق خانم امالبنین هفت شکم 
 پسر بزایی خاله

 .جان



 .فیروزه ته دلش حس شیرینی داشت
ر شوهر دارداینکه دیگ ! 

و شوهرش هم نشان داده بود که مردانگی 
 خرجش

 .میکند

 .همین دل نگرانیهایش را از بین میبرد

و دعای خاله حلیمه گویا از ته قلب او بیرون 
 .میآمد

 :لبخند شرمگینی زد و گفت
   

  

 ...ممنون خاله_

من میرم بیرون، حواسم باشه یه وقت _



 مهناز خانم

 .برگشت خبرتون کنم
 .و از اتاق بیرون رفت و در را بست

 دارچین   

۱۸۳پارت     

حلیمه که رفت، حمیده هر چه کرد 
 نتوانست خود را

 .کنترل کند
 .با اشکی جاری میخندید و کل میزد

فیروزه محجوبانه سر به زیر افکنده و هیچ 
 .نمیگفت

   

  



حمیده جلو رفت و خواهرکش را مادرانه در 
 آغوش
 .کشید

 ...الهی خواهرت بمیره برات فیروزه_
او هم متقابال خواهر بزرگترش را بغل کرذ و 

 :گفت
 .خدا نکنه آبجی_

 دردت به سرم، خوبی؟_

 .آره خوبم، چیزیم نیست_
شد و به  ناگهان دستپاچه از فیروزه جدا

 سمت تخت

 .کشاندش
 ...چقدر من گیجم_



زن تازه از حجله دراومده رو سر پا نگه 
 .داشتم

 .بنشین خواهر
   

  

با هم نشستند و فیروزه لبخند به رویش 
 .پاشید

 .من خوبم آبجی... چیزیم نیست_

درد نداری؟ اذیتت نکرد؟ وحشی بازی _
یاورد؟درن  

 نزدت؟
در آن نور اندک شروع کرد به بازرسی بدن 

 .فیروزه



 .بذار ببینم کبودت نکرده باشه_
 دارچین   

۱۸۴پارت     

 ...فیروزه خندهاش گرفته بود
   

  

دستان یخ زده از استرس خواهرش را در 
 دست گرفت

 .و با آرامش لبخند به رویش پاشید
 .تا حاال اذیتم نکرده آبجی_

 .نه میزنه، نه فحش میده، نه کبودم میکنه
 ...هیچی

 !...االنو میگم... امشب_



 .نه آبجی، خیالت راحت_
وقتی تنهاییم مهربونه... میگه وقتی فقط 

 خودمون

 .دوتاییم بهم نگو ارباب

کمی دلش آرام گرفت و گرما اندکی به 
 دستان سردش

 .بازگشت
_ شه فیروزه؟خیالم راحت با  

 .آره آبجی_
 ...باهام مهربونه... خوبه... حواسش هست

   

  

 .خدا رو شکر_



 .همانطور که اشک میریخت ادامه داد

 .الهی خوشبختیتو ببینم خواهرکم_
الهی روزی بیاد که خانمی کنی توی این 

 .عمارت

اده و رعیت الهی سروری کردنتو به ارباب ز 
 .ببینم

الهی که بچههای سالم دنیا بیاری و زندگیت 
 شیرین

 .بشه
همین دعاهای حمیده حالوتی بس 

 شورانگیز بر قلب

 فیروزه سرازیر کرد و لبخندش را واقعیتر و
 .پررنگتر نمود



 .ممنون آبجی_

زحمت کشیدی اومدی تو اینُ ظُ لمات 
 .شب

 .کمترین وظیفهی خواهریم بوده_
   

  

ننه دلش میخواست که میتونست و میاومد 
 ولی

 ...میدونی وضعیتشو که

از ارباب اجازه میگیرم میرم دیدنش _
 آبجی، عیبی

 .نداره
 دارچین   



۱۸۵پارت     

فعال تا چند روزی از اتاق بیرون نیا، کسی _
 .نبینتت

ماشالل بزنم به تخته سرخ و سفید شدی، 
 رنگ وا
 .کردی

 .چشمت میزنن

 ...کسی نمیدونه که_
   

  

 .باشه، باالخره ترگل ورگلتر شدی_
 .همینجا بمون بیرون نیا

به خاله حلیمه میگم که به بقیه بگه ناخوش 



 احوال
 .بودی، موندی خونه

 .باشه چشم_
حمیده قابلمهی کوچک را که در دو الیه 

 دستمال بقچه

 .پیچ کرده بود برداشت و گرهاش را باز کرد
 .کاچی آوردم برات بخوری قوت بگیری_

 .زحمتت شده آبجی_
 .زحمت نیست_

تا چند روز میپزم یا خودم برات میارم یا 
 میفرستم

 .برات
 .بخوری جون بگیری



   

  

در قابلمه را که برداشت عطر دلپذیر 
 داروهای گیاهی

که زیره بر همه غالب بود زیر بینیاش 
 .پیچید

 .عجب بویی داره_

 .قاشق را به دستش داد
 .بگیر بخور جون بگیری_

 .همهاش باید بخوری

فیروزه آب دهانش را فرو داد و اولین قاشق 
 را به

 .دهان برد



 .راستی فیروزه_
_ م؟هو  

 دستمال خونیت کو؟_

 دارچین   

   

  

۱۸۶پارت     

 .کاچی به گلویش پرید و به سرفه افتاد

 .چی شد دختر؟ آروم_

 :حمیده چندبار تخت پشتش کوبید و گفت

 .یواش دختر_
 .فیروزه قاشق را در قابلمه گذاشت

 مگه من باید دستمالو برمیداشتم آبجی؟_



 ارباب بردش؟_
   

  

 ...آره... بردش_
خب عیبی نداره دیگه، مهم اینه پاکیت _

 بهش ثابت
 .شده

بعد قاشق را پر از کاچی کرد و نزدیک لبهای 
 نیمه

 .باز فیروزه برد
 .بخور آبجی قربونت بره_

 .بخور قوت بگیری
گیاهی و  توش هم پر کردم از دارو دوای



 گرمیجات و
 .روغن زرد گوسفندی

انشالل طبعت گرم شه، شکم اول پسر 
 حامله شی یه

 .کاکل زری بزایی واسه ارباب
اشکش را فوری پاک کرد و خود را کنترل 

 کرد تا هق
 .هق نکند و صدایش نلرزد

انشالل ارباب عقدت کنه و دیگه قایمکی _
 .نباشی

   

  

انشالل واسه پسرت ختنه سورون بگیرین، 



 هفت

 .پارچه آبادی رو خبر کنیم
فیروزه محتویات قاشق را قورت داد و قاشق 

 را از
 .خواهرش گرفت

 ...دعا کن برام آبجی_

 دارچین   

۱۸۷پارت     

اصالن در اتاقی آنطرفتر همچنان به سقف 
 خیره بود

 و از شنیدن صدای کل شنیدن حلیمه و بعد
 صدای کل

دیگری که حدس میزد خواهر فیروزه باشد، 



 لبخند بر
 .لبش نشست

   

  

و با خود فکر میکرد که کاش میشد برای 
 دخترک

عروسی مفصلی میگرفت و شب حجلهاش 
 با شکوه

 .برگزار میشد
 ...دلش برای غربت دخترک سوخت

حتی زن بیوه را هم با دایره زدن و لباس نو 
 راهی

 ...خانهی جدید میکردند ولی فیروزه



طفل معصوم کم سن و سالی که شوربختانه 
 برای او و

خوشبختانه برای اصالن، در موقعیت بدی 
 !ظاهر شد

و حاال آرزوی رخت سفید عروسی که رویای 
 هر

 .دختریست را باید به گور میبرد

عهد بست که اگر در  اما اصالن با خود
 حاملگی اول

پسر بزاید، او را سرور و بانوی اول این 
 .عمارت کند

با خود عهد بست که این به ازای آرزو و 
 رویای



صورتی دخترانهاش که از او گرفت، زندگی 
 شاد و

 .خوبی را بهش هدیه دهد

   

  

یواشکی بودن،  به جبران خفت صیغهای و
 نه تنها

عقدش کند، بلکه جوری با او رفتار کند که 
 شاه با ملکه

 .نکرده
با خود پیمان بست که قوی بودن را یادش 

 .دهد

 .برای مستقل بودن آموزشش دهد



و قول داد که در این راه از هیچ کوششی 
 فروگذار
 .ننماید

 دارچین   

۱۸۸پارت     

پس از نصیحتهای خواهرانه و مادرانهی 
راوان،ف  

 .حمیده برخاست و عزم رفتن کرد

   

  

 .من دیگه میرم فیروزه_

 .یادت نره چیا گفتم بهت
پیاز نخور، حبوبات نخور، ترشی نخور، آب 



 یخ
 .نخور

چیز سنگین بلند نکنی، زیاد خم و راست 
 نشی، اگر هم

حتما تا دردت زیاد بود به خاله حلیمه بگو 
 دوا

 .درمونت کنه

تا میتونی گرمی بخور، به ارباب هم بده 
 بخوره، تا

 .انشالل بچهتون پسر بشه
تو کم سن و سالی، منو غزاله هم همین 

 سن و سال تو

 .عروس شدیم، زود هم حامله شدیم



بعد از شب حجلهمون دیگه خون حیض 
 ندیدیم خونهی

 .شوهرامون

 .توام اگه مثل ما باشی همینطور میشی
پس تا میتونی گرمیجات بخور، به ارباب 

 .هم بده

   

  

 .دیگه یادت نره چی گفتم، سفارش نکنما

 .خاله حلیمه هم هست هواتو داره دیگه

به حرف شوهرت هم گوش کن، بذار تو 
 دلش جا وا

 .کنی



ولش براش نکرده رو تو براش هر کار زن ا
 انجام بده

 .تا محبتش به تو بکشه
تمیز باش، مرتب باش، هر جور دوست 

 .داره باش

وقتی تنهایین براش چشماتو سرمه بکش، 
 سرخاب

سفیداب بمال، تو جوونی خوشگلی، دلش و 
 .ببر

بذار حتی اگه بچهت دختر هم شد نتونه تو 
 .رو ول کنه
 دارچین   

۱۸۹پارت     



   

  

حمیده همهی آنچه الزم میدانست را به او 
 گوشزد

 .کرد و پیشانیاش را بوسید و رفت
اصالن به محض اینکه صدای باز و بسته 

 شدن در را

شنید، از روی تخت برخاست و با عجله از 
 اتاق

 .بیرون رفت
 !مثل تشنهای شده بود که از آب دور مانده

مه شور و هیجان برایش عجیب این ه
 !میآمد



بدون در زدن وارد اتاق مشترکشان شد و 
 .در را بست

فیروزه سریع ایستاد که زیر دلش اندکی تیر 
 کشید و

 .آخ ضعیفی گفت
اصالن به سمتش گام برداشت و دستش را 

 گرفت و
 .نشاندنش

 مگه نگفتم رعایت کن تا زود خوب بشی؟_

   

  

 ...از اصالن خان خجالت میکشید
وقتی یادش میآمد چه کار کردهاند و چه 



 اتفاقی
بینشان. افتاده خون به صورتش دوید و سر 

 پایین
 .انداخت

 .خجالت نکش از من فیروزه_

 .من شوهرتم

 .زن و شوهر از هم خجالت نمیکشن
فیروزه هیچ نمیگفت و با سر آستینش ور 

 .میرفت

 .اصالن برخاست
تو دراز بکش تا من برم لباسای راحتیمو از _

 اون اتاق
 .وردارم بیام



 .چشم_

 .چشم بیعمل فایده نداره که، دراز بکش_

   

  

 دارچین   

۱۹۰پارت     

فیروزه باز چشم گفت و همچنان نشسته 
 .بود

 .تو هم میسپرم لباساتو بیاره غالم_
 .خیلی ممنون_

اصالن که دید او تکان نمیخورد خود دست 
 به کار
 .شد



بازویش را آرام گرفت و به دراز کشیدن 
 وادارش

 .کرد
 .دراز بکش تا من بیام_

   

  

 .و از اتاق بیرون رفت
چند قدم تا اتاق رو به رویی را برداشت و تا 

 خواست

بگشاید و وارد شود، صدای باز شدن در را 
 در

 .ورودی عمارت توجهش را جلب کرد
چند قدم رفته را برگشت و کنار نردهها 



 .ایستاد
مهناز بود که با شانههای افتاده وارد شد و 

 یکی از
نگهبانان چمدانش را حمل میکرد و پشت 

 سرش

 .میآمد

نیشخندی زد و دستانش را پشتش قالب 
 .کرد

_ ر تیمساررسیدن بخیر دخت . 

 .مهناز همان وسط ایستاد و سر بلند کرد

حتی از این فاصله هم میشد صورت آویزان 
 و

 .چشمان ورم کرده از گریهاش را دید



ولی حتی با دیدن این وضعیتش هم اصالن 
 دلش به

 .رحم نیامد و نیش زبانش او را گزید
   

  

 !اوخی... بابا تیمسارت راهت نداد؟_
دختر کوچولوی لوس باباش دست از پا 

 درازتر

برگشت به همین کلبهی محقر شوهر 
 !داهاتیش؟

 ...مهناز بیصدا اشک میریخت

 !چرا حرف نمیزنی دختر تیمسار سلوکی؟_

 !زبونتو موش خورد؟



 دارچین   

۱۹۱پارت     

 .صدای مهناز میلرزید

 چی گفتی به بابام؟_

   

  

 :اصالن حق به جانب پاسخ داد
 !من؟ به نظرت من چیزی باید میگفتم؟_

 .سپس اشارهای به سر تا پای او کرد

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان _
 !است

 .با همان بغض و صدای لرزان ادامه داد
 ...راستش و بگو اصالن_



 !چی گفتی به بابام؟

_ ز خاص نگفتم نازی جونچی ! 

فقط شاید در مورد اینکه دزدا از خال پشت 
 زنم خبر

 .داشتن یه چیزایی گفته باشم

 .مهناز مستأصل و ناالن جیغ کشید

   

  

 !پس چرا منو اینجا نگه داشتی؟! چرا؟_
 !چون من عاشق تنبیه کردنم عزیزم_

می با گرفتن چیزایی که و تنبیه هر آد
 بهشون عطش

 .داره خیلی لذت بخشه



مهناز بلند بلند گریه میکرد و خبر نداشت 
 هوویش در

یکی از اتاقهای این عمارت نشسته و با 
 استرس

 !صدای ضجههایش را میشنود

مثل دیواری ترک خورده فرو ریخت و روی 
 دو زانو

 .به زمین افتاد
_ اممو غرورمو ازم گرفتی... عزت و احتر 

 پیش پدرم
 ...از بین بردی

 دارچین   

۱۹۲پارت     



   

  

کلمات میان هق هقش سخت به گوش 
 .میرسید

 ...بذار برم اصالن... بسمه_
اصالن که گویی جذابترین و زیباترین فیلم 

 سینمایی

طول عمرش را میدید، با لذتی بی حد این 
 صحنه را

 .تماشا میکرد
تنبیه تو غرور و احترامت نیست مهناز _

 !سلوکی

 .در میان گریه سرش باال پرید



 چی؟_

اصالن لبخندش را کنترل کرد ولی برق 
 چشمانش را

 .نمیتوانست پنهان کند
   

  

 .تو عاشق آزادی هستی_
 فکر کردی نفهمیدم چرا با من ازدواج

 !کردی؟
فکر میکنی بعد از این همه وقت نفهمیدم 

 به خاطر
اینکه از قوانین سختگیرانه پدرت خالص 

 بشی تن به



 !ازدواج دادی؟
یا نمیدونم که چون پدرت واسه پوشش و 

 روابط
آزادی که آرزوشو داشتی بهت سخت 

 میگرفت و

مدام آبرو و اعتبارشو بهت گوشزد میکرد 
 خواستی

 !ازدواج کنی؟
ت گفتی آها این خودشه! پسره با خود

 داهاتیه! البد

هیچی هم حالیش نمیشه و پیش خودت 
 فرض کردی

وسط گاو و گوسفند بزرگ شدم پس 



 !خودمم گاوم؟

 دارچین   

۱۹۳پارت     

   

  

مهناز با تعجب و متحیر استدالالت اصالن 
 را گوش

زپرس صحنهی میداد که درست مثل یک با
 قتل سعی

داشت انگیزهی قاتل را از کشتن مقتول 
 فلسفه بافی

 !کند
 !چی میگی اصالن؟_



دارم فکرایی که توی ذهن کوچولوت بود و _
 هست و

 .بلند بازگو میکنم
 .گفت و ابرو باال انداخت

 !شنیدنشون با صدای بلند اذیتت میکنه؟_

 !باعث شرمت میشه؟
 !عذاب وجدان میگیری بابتش؟

 .مهناز صدایش میلرزید

   

  

 ...من همچین فکرایی نداشتم_

جدا؟! پس چرا انقدر جا خوردی؟! چرا به _
 زور نفس



 !میکشی؟

چرا قیافهات یه طوریه انگار ترسناکترین 
 رازهات

 !دارن برمال میشن؟

 !هوم؟

 .دست و پایش را گم کرده بود

_ .... اینطور نیستنه.... نه .... 

 !دقیقا همینطوره مهناز! دقیقا همینطوره_

 .تمام خشم و ترسش را جیغ کشید
 ....نه.... نه.... نه_

   

  

 !آ... ببین کی به دست و پا افتاده_



 !مهناز سلوکی... دختر تیمسار سلوکی

د که طعنهی و تیمسار را آنقدر غلیظ ادا کر 
 کالمش به

 !خوبی حس شود

 دارچین   
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مهناز با اشک و بغضی که بر گلویش چنبره 
 زده بود

 .صدای لرزانش را آزاد کرد

 !چی از جونم میخوای... چــــی؟_

لبخندی که بر لبهای اصالن نقش بست، 
 قطعا شمهای

 !از شیطان درونش بود



   

  

 !مهناز کوچولو آزادی میخواد؟_

 !روابط آزاد دوست داره؟
دلش میخواد با هر موجود نری بخوابه؟! 

 حتی اگه

 !نوکر خونهزاد شوهرش باشه؟
پلهها را با اشتیاق پایین رفت و رو به روی 

 مهنازی

که مانند اسیری به خاک نشسته بود، خم 
 .شد

_ ندیگه چی میخوای؟! بگو مهناز؛ بگو به م . 

 !کافیه بهم بگی! بعد آزادی



مهناز نگاه مضطربش را به چهرهی 
 پیروزمندانهی

 .اصالن دوخت
 تو بگو اصالن... بگو چی از جونم میخوای؟_

 .اصالن ابرو در هم کشید
 !اصالن؟_

   

  

 .سپس برخاست و دست در جیب برد

 !نگفتم بهت؟_
مهناز سرش را بلند کرد و قامت رعنای 

 همسرش را

 .از نظر گذراند



 !هوم؟_

 !نگفتم دیگه حق نداری اصالن صدام کنی؟_
من بعد فقط حق داری بگی خان، ارباب، 

 دیکه نهایتش

 !آقا
دست راستش را از جیب درآورد و در هوا 

 .چرخاند

 !هرچند ترجیح میدم اصال صداتو نشنوم_

ه بدونیولی به هر حال گفتم ک . 

 دارچین   

   

  

۱۹۵پارت     



 .دیگر بیش از حد تحملش بود

 .با نعره داد کشید و اشک ریخت
 !چرا باهام این کارو میکنی؟_

 !چــــرا؟

اصالن انگار با این فریاد مهناز، آتشفشان 
 خشمش

 .فعال شد
 !تازه میگی چرا؟_

 !چرا؟! آره؟

یخوای بگی خودت نمیدونی؟یعنی م ! 

 .گفت و جلویش روی دو پا نشست
   

  



_ ن ک چون خیانت کردی ز ! 

اونم نه به هر کسی! به من...! به اصالن 
 خان ایل

 !...ساالر

به کسی که هفت پارچه آبادی از 
 ترسشُ نُ طق

 !نمیکشن
 !کسی که وارث امپراطوری ایل ساالره

وارث تمام زمینها... باغات... مستقالت... 
 !...امالک

کسی که اونقدر مال و اموال داره که تینسار 
 درباری

 !واسش له له بزنه و دخترش و بده بهش



 !....اون آدم منم مهناز! من
من همون اصالن خان ایل ساالریام که 

 پدرت به
و از دست نده، قید خاطر اینکه پشتیبانیش

 دخترشو

 !زد
 .چشمان مهناز گرد و گرد تر میشد

   

  

 !نمیدونستی پدرت اخیرا پول کم آورده نه؟_
 .نیشخند مضحکی زد و ایستاد

 !از قیافهت کامال معلومه که نمیدونستی_
 دارچین   



۱۹۶پارت     

 !مهناز متعجب بود

م آورده؟! از اصالن قرض پدرش پول ک
 !کرده؟

 !چطور ممکن است؟

هر چه فکر میکرد راه به جایی نمیبرد ولی با 
 یک

دو دو تا چهارتای ساده، به طرز آزار 
 دهندهای

 !حرفهای اصالن با عقل جور درمیآمد

   

  

پدرش او را پس زده بود! آن هم تیمسار 



که در سلوکی  

هر شرایطی حاضر نبود قید دخترانش را 
 !بزند

 !حتی اگر قتل میکردند

 !میتوانست درست باشد! چرا که نه؟

پدرش پول قرض کرده و حتما مبلغش 
 آنقدر زیاد بوده

 !که حاال نتواند در مقابل اصالن حرفی بزند
 !داری از ضعف بابام سوء استفاده میکنی_

_ ام محیا نه، فقط دارم از شرایطی که بر 
 شده لذت

 .میبرم

درماندهتر از این حرفها بود که بتواند 



 مقابل اصالن

قد علم کند، پس با حالت تسلیم شده 
 آخرین

 .التماسهایش را هم کرد
 ...طالقم بده اصالن_

 ...جون هر کی دوست داری

   

  

به خواب شبتم حتی اون روز و نخواهی _
 !دید

 ...به پات میفتم_
 ...تو رو خدا

 .فایده نداره مهناز، تصمیمم عوض نمیشه_



 .پاشو چمدوناتو ببر اتاقت، منم برم بخوابم
 دارچین   

۱۹۷پارت     

 !مهناز درمانده بود و مستأصل

 زندگی چرخیده بود و حاال از بخت بد، روی
بود ناخوشایندش به او افتاده ! 

   

  

به هیچ عنوان از جملهای که میخواست 
 بگوید راضی

 ...نبود
 ...حتی متنفر هم بود

ولی باز هم تیری بود در تاریکی، پس از چله 



 رهایش
 .کرد

 !من بهت خیانت کردم_

 !یه خائن به چه کارت میاد؟
چرخید اصالن از حرکت ایستاد و رو به او . 

شنیدنش از زبان خود او، مثل اعتراف 
 .کردن بود

اگر حتی ذرهای شک داشت دیگر برطرف 
 شد و در

عوض به این مسئله که باید مجازات شود و 
 عذاب

 .بکشد، ایمان آورد
 !فکر کردی همینطور الکیه؟! شهر هرته؟_



خیانت کنی به من، به اصالن خان ایل 
 ساالر، بعد

 !بری؟
   

  

 !نه عزیزم، بد به عرضت رسوندن
 !سیستم این عمارت طور دیگهایه

اینجا وقتی کسی کار اشتباهی کنه بیرونش 
 .نمیکنیم

اینجا هیچ وقت حرفی از اخراج زده نمیشه، 
 مگر در

 .یک مورد
 !اخراج از زندگی



و اگه نخواد بمیره، همین جا میمونه و تنبیه 
 !میشه

 !حاال تو چی میخوای مهناز؟

 !اخراج یا تنبیه؟
 دارچین   

۱۹۸پارت     

   

  

مهناز خوب با این سیستم آشنا بود ولی 
 نمیخواست

قبول کند که اصالن او را هم ردیف کلفت و 
 نوکر و

هرعیتش کرد . 



 !ولی اینطوری خودتم آزار میبینی_
 ...مجبوری هر روز منو ببینی

 ...هر روز با من غذا بخوری

 ...هر روز صدامو بشنوی

 ...هر شب کنار من بخوابی

 ....من اصالن، من

 ...منی که خیانت کردم

دیگر از شنیدن این کلمه حالش به هم 
 .میخورد

هر بار که مهناز به راحتی کار زشتش را بر 
انزب  

میآورد، او بیشتر احساس احمق بودن 
 .میکرد



 !حس بازیچه بودن

 !حس آدمهای شکست خورده

   

  

حتی خودش هم از این احساس احمقانه 
 !متعجب بود

 !مگر االن نباید حس برنده بودن میکرد؟

 ....پس چرا
حس ولی نباید اجازه میداد مهناز از این 

 .باخبر شود
 !کی گفته قراره تحملت کنم؟_

 !من ارباب این عمارتم، یادت که نرفته؟

 !من مجبور به انجام هیچ کاری نیستم



پس این یعنی قرار نیست تو رو تحمل 
 !کنم

این عمارت اندازه موهای سرت اتاق داره؛ 
 چرا باید

 !تو اتاقی بخوابم که تو توشی؟
ز اونجایی این عمارت نوکر و کلفت داره و ا

 که من
اربابشونم، پس ساعت ناهار و شام با من 

 .تنظیم میشه
 !و من مشخص میکنم کی سر میز باشه

دستانش را به پهنای شانههای عریضش از 
 .هم گشود

   



  

میبینی؟! من مجبور نیستم تو رو تحمل _
 !کنم

 !این تویی که قراره محدود و منزوی بشی
این تویی که قراره حبس بشی... تنبیه 

 !...بشی
 دارچین   

۱۹۹پارت     

مهناز که دیگر راه نجاتی نمیدید، خسته 
 برخاست و

چمدانش را به دست گرفت و جلوتر از 
 اصالن راه پله
 .را باال رفت



اصالن هم پشت سرش رفت و از او جلو 
 .زد

_ سارشب خوش دختر تیم . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  

در میان دعواها و سر و صداهای آن دو، 
 دخترکی نو

 .عروس در حجله نشسته بود

صدای گریه و جیغ میشنید و دلش هری 
 ...میریخت

ر عصبی فریادمیترسید از اصالنی که اینطو  

 !...میزند



گوشهی تخت در خود جمع شده و جنینوار 
 زانوانش

 .را به آغوش کشیده بود
با صدای فریادها تکان میخورد و از صدای 

 جیغ و

 .گریهها اشک به چشمش مینشست
فقط خدا خدا میکرد زودتر صبح شود تا 

 بتواند از این
 ...اتاق رهایی یابد

همهی گاه پیش خود فکر میکرد که آیا 
 نوعروسان

پس از حجله باید به دعوای شوهرشان را با 
 هوویشان



 !گوش دهند؟
   

  

ازدواج برای همه همین اندازه دردناک 
 !است؟

 .و خودش پاسخ خودش میداد
همه که زن دوم نمیشوند... آن هم زن دوم 

 !...خان

 !...آن هم زن صیغهای و یواشکی
 دارچین   

۲۰۰پارت     

در همین افکار غوطهور بود که در اتاق به 
 شدت باز



 .شد و با عصبانیت به هم خورد

فیروزه از جا پرید و هراسان روی تخت 
 .نشست

 ...سـ... سالم ارباب_

   

  

اصالن با عصبانیت و حرص لباسهایش را 
 درآورد

 .و زیر ملحفه خزید
 !چرا نخوابیدی؟_

 !فیروزه نمیدانست چه بگوید
از آن سوالها بود که جوابش "چشم ارباب" 

 !نمیشد



 هوم؟ چرا هیچی نمیگی؟_

 چرا نخوابیدی؟

فیروزه همان طور بیصدا در فاصلهی اندکی 
 از

 .اصالن خان نشسته بود
اصالن که سکوت او را دید، به شانهی راست 

 چرخید

ا دستش را گرفتو بیمحاب . 

 !نکنه درد داری... آره؟_
 .فیروزه با خجالت لب زد

   

  

 ...نه آقا_



 !پس چی؟_
 ...هیچی آقا_

   

  

 :دارچین

 دارچین   

۲۰۱پارت     

 .اصالن اما ول کن نبود
این دختر ظلم کرده بود،  به اندازه کافی به

 دیگر رنج

درد کشیدن را نمیخواست بر او تحمیل 
 .کند

یادته گفتم زن و شوهرا همه چیزو به هم _



 میگن؟

 ...بله ارباب_
 !یادته گفتم با من راحت حرف بزن؟_

 ...بله ارباب_
   

  

_ نهاییم به حتما اینم یادته که گفتم وقتی ت
 من بگو آقا،

 .اصالن خان، ارباب صدام نزن
 .با خجالت پاسخ داد

 ...چشم آقا_

 .آفرین حال شد_
 !خب پس بگو چرا نخوابیدی فیروزه؟



 .دست دست میکرد برای جواب دادن

 !میگفت؟

میگفت از صدای جیغ و شیون مهناز اشک 
 به

 !چشمش آمده؟

 !میگفت صدای فریاد او تنش را لرزانده...؟

یا میگفت ترس از آیندهاش در این 
 عمارت، خواب از

 !چشمانش ربوده؟

 !قطعا هیچ کدام
   

  

 !از جانش که سیر نشده بود



 ...هیچی آقا_

 !رختخوابت عوض شده خوابت نمیبره؟_
میخوای بگم فردا غالم بالشتتو از خونهتون 

 !بیاره؟
_ ن بالشتا خیلی راحتهنه آقا... ای ... 

 !پس چی؟_
 !دلت برای مادرت تنگ شده؟

 دارچین   

۲۰۲پارت     

   

  

فیروزه دل به دریا زد و آنچه نوک زبانش 
 بود را



 :گفت
 ...از سر و صدا نخوابیدم_

 !چطور به ذهن خودش نرسیده بود؟

نسته معلوم است که از سر و صدا نتوا
 !بخوابد

دست فیروزه را کشید و مجبورش کرد در 
 آغوشش

 .دراز بکشد

فیروزه سرش را روی بازوی برهنه و سفت 
 اصالن

گذاشت و اصالن هم با دست دیگرش او را 
 در

 .انحصار خود نگه داشت



یه مسائلی پیش اومده بین من و مهناز _
 که نمیخوام
 .کسی بدونه

انی سپس روی موهای فیروزه را با مهرب
 .بوسید

   

  

خاطرهی خوشی از شب عروس شدنت _
 برات به جا
 ...نذاشتم

ولی قول میدم که زندگی رو برات بهشت 
 کنم، اگه

 .زنی باشی که من میخوام



 .فیروزه با همین حرف هم دلش گرم شد
پس یعنی مهناز اشتباهی کرده بود که حال 

 اصالن
 .اینطور با او دعوا میکرد

یعنی اگر او وظایفش را خوب انجام دهد 
 گرفتار چنین

 .عقوبتی نخواهد شد

 !...این خودش نور امید بود
 !شنژدی چی گفتم فیروزه؟_

 .فورا جواب داد
 ...بله بله_

 .خوبه... حال بخواب_

   



  

بیرون نمیای، فقط فردا هم از این اتاق 
 استراحت

 .میکنی

 ...ولی آقا... کارام_
 تـو دیگه از این به بعد یه کار داری؛_

 !اونم رسیدگی به شوهرته
 !یعنی من
 دارچین   

۲۰۳پارت     

 ...دو هفته بعد

مثل تمام چند روز اخیر مشغول کارهایش 
 .بود



   

  

بخ و عمارت کار میکرد ولی هنوز هم در مط
 با این

تفاوت که ارباب به حلیمه سپرده بود کار 
 سخت و

 .سنگین به او ندهد

در این دو هفته تنها دیشب را برای اولین 
 بار اجازه

داده بود به دیدن مادرش برود، که آن هم 
 چند ساعتش

 .با اشک و آه و دلتنگی گذشته بود
را و بعد هم مادرش تا نزدیک صبح گوشش 



 از
نصایح و پندهای روابط زناشویی پر کرده و 

 درس

 .زندگی داده بودش
از اخالق و رفتار اصالن پرسیده بود و وقتی 

 فیروزه
با ذوق و لبخند از محبتهای زیر پوستی 

 شوهرش

تعریف میکرد، خیال مادرش هم تا حدودی 
 راحت
 .شد

صبح هم همراه پدرش به عمارت برگشته و 
 حتی



 !برای صرف صبحانه هم ارباب را ندیده بود
   

  

چند ساعتی میگذشت و نزدیک اذان ظهر 
 .بود

اصالن معمول ساعت یک به عمارت 
 برمیگشت تا

 .ناهار بخورد و پس از آن اندکی بیآرامد
فقط یک شب شوهرش را ندیده بود ولی 

 حس عجیبی

 ...داشت

زی شبیه فشرده شدن قلبچی ... 

 ...دلشوره داشتن بیدلیل



 ...انگار چیزی گم کرده بود
 ...انگار چیزی سر جایش نبود

 گویی آهنربایی قوی قلبش را به سمت خود
 ...میکشید

 دارچین   

۲۰۴پارت     

   

  

غذا آماده بود و چای به دم؛ فقط منتظر 
بودند تاارباب   

 .میز را برایش بچینند

همانطور نزدیک در ایستاده بود که صدای 
 حلیمه از



 .محوطهی بیرون به گوشش رسید

 ...فیروزه... فیروزه_
دوید که از در بیرون برود، تا ببیند خاله 

 حلیمه چه

کارش دارد که ناگهان محکم با کسی برخورد 
 .کرد

فوری دو سه قدم عقب رفت و از دیدن 
انپسر جو  

 .شرم زده لب باز کرد

 ...ای وای... ببخشید_
پسر که از چهرهاش مشخص بود نهایت 

 امر هجده
نوزده سال داشته باشد، فیروزهی سرخ 



 شده از خجالت

 :را نگریست و گفت
   

  

اشکالی نداره... تقصیر من بود بیهوا _
 .اومدم تو

فیروزه سر به زیر انداخته بود و حتی نیم 
 نگاهی هم

 .سمت او نمیانداخت

نه... تقصیر من بود که یهو دویدم... آخه _
 خاله حلیمه

 .صدام زد... خواستم زود ببینم چی میگه

پسر کنار ایستاد و به سمت محوطهی 



 سرسبز اشاره

 :زد
 !بفرما... این تو، اینم خاله حلیمهت_

رفت و به سمت خاله  فیروزه بیحرف بیرون
 حلیمه

که کنار حوض بزرگ نشسته بود قدم 
 .برداشت

پسرک ولی همچنان ایستاده و چشمش به 
 دنبال رقص

دامن دختر سر به زیر و خجالتی پیش 
 رویش

 ...میدوید

   



  

 دارچین   

۲۰۵پارت     

 :کنار حوض ایستاد و نفس زنان گفت
_ ه خاله؟ کارم داشتی؟بل  

 .حلیمه هندوانهی بزرگ را از حوض گرفت

بیا این و بگیر ببر تو، بده محبوبه قاچ _
 کنه، ارباب از

 .راه بیاد شاید بخواد بخوره
هندوانه به نظر سنگین میآمد؛ ولی ناچار 

 دستش را

 .جلو برد تا بگیردش

   



  

 .چشم_

ندوانه را که گرفت، به خوبی حس کرد ه
 رگ کمرش
 !کش آمد

قدم دوم به سوم نرسیده ناگهان از دستش 
 رها گشت و

 !...روی چمنها هزار تکه شد
حلیمه برخاست و با سر و صدا به سمتش 

 .رفت
 چی کار میکنی دختر؟_

 !چرا انقدر دست و پا چلفتی بازی درمیاری؟

 !نون نخوردی مگه تو؟



اه کن ببین هندونهی نازنینو نگاه کن... نگ
 چی کار

 !کرد
حال ارباب از راه برسه هندونهی خنک 

 !بخواد چی؟
 !ها؟

 .اشک در چشمان فیروزه حلقه بست
جلوی تمام خدم و حشم دعوایش کرده 

 !...بود
   

  

همه هم ایستاده و این منظره را تماشا 
 میکردند و فقط



 !سر تکان نمیدادند

 دارچین   

۲۰۶پارت     

در همین حین اصالن خان و غالم همراه دو 
 سه نفر

از تفنگچیهای عمارت، سوار بر اسب وارد 
 .شدند

اصالن از اسب پیاده شد و همان پسری که 
 به فیروزه

برخورد کرده بود فوری دوید و افسار اسب 
 را از

 .ارباب گرفت
 .سالم ارباب_



ن داد و گفتاصالن فقط سر تکا : 

   

  

حسابی تیمارش کن، امروز خیلی دویده، _
 .خستهست

 .چشم ارباب، روی چشمم_

گفت و افسار اسب را پشت سرش کشید و 
 .برد

اصالن که از بدو ورود نگاهش نوعروس 
 زیبایش را

 .شکار کرده بود، جلو رفت و نزدیک ایستاد

هم کشید و آهسته به حلیمه توپید ابرو در : 

چته دور ورداشتی دایه؟ کل عمارتو _



 گذاشتی رو
 !سرت

 :حلیمه با آرامش جواب داد

_ انداخته حیف و میل کرده  هندونه رو
 .ارباب

میشد جلو این همه کلفت و نوکر وایستم 
 نگاهش کنم و
 !چیزی نگم؟

   

  

د دیگه رو حرفم حساب میکنن؟بع ! 

فیروزه همچنان سر به زیر ایستاده و با 
 ریشههای



 .روسریاش ور میرفت
خب دعواش کن جلو بقیه ولی نه _

 اینطوری! چه
 !خبره مگه؟

فیروز از شنیدن دفاعیات اصالن انگار جان 
 .یافت

به محض اینکه لب گشود اشکش جاری 
 .شد

 ...خیلی سنگین بود ارباب... زورم نرسید_

وگرنه به خدا من زن دست و پا چلفتیای 
 ...نیستم
 دارچین   

۲۰۷پارت     



   

  

اصالن که از دیشب او را ندیده بود، دلش 
 پر میزد

برای در آغوش کشیدنش ولی باید 
 !خودداری میکرد

روزه و شنیدن صدای از دیدن اشکهای فی
 بغض

 :آلودش، عصبی غرید
ببین دایه، بار آخری باشه که فیروزه رو _

 اینطوری با
 .چشم اشکی میبینم

بعدم مگه من نگفتم کار سنگین نده 



 !بهش؟
 .حلیمه در پی توجیح برآمد

یه هندونه بود دیگه ارباب... چیزی نبود _
 ...که

اصالن با حرص به تکههای پخش و پال روی 
اچمنه  

 :اشاره زد
یه هندونه؟! اینطور که من دارم مشاهده _

 میکنم،

 !اندازهی کلهی اسب بوده
   

  

دیگه بار و بندیل و وسایلی رو ندی به 



 فیروزه حمل
 !کنه

 !فهمیدی؟
 :حلیمه با دلخوری گفت

 !...بله ارباب، چشم_
 .خوبه_

دسپس رو به فیروزه کر  . 

 .برام چای دارچین بیار_
 .فیروزه "چشم" پر بغضی تحویلش داد

 دارچین   

۲۰۸پارت     

   

  



اصالن با حرص و خستگی روی صندلی 
 راکاش

 .نشست و چشمانش را بست
فیروزه در این فاصله به مطبخ رفته و چای 

 دارچین

 .آماده کرده بود
در سرسرا کنار پنجرهی رو به باغ، نزدیک 

 صندلی

 .اصالن ایستاد
نمیدانست خواب است یا بیدار؛ جرأت 

 پرسیدنش را
 .هم نداشت

سینی را آهسته روی میز کناری گذاشت و 



 همین که

 .خواست برود صدای اصالن میخکوبش کرد

 کجا؟_
 خدا مرگم بده، بیدارتون کردم آقا؟_

   

  

 .نه، بیدار بودم_
چای دارچین آوردم براتون، بخورین تا _

 .سرد نشده

 !دیشب خونه مادرت خوش گذشت؟_

مادرم خیلی دعاتون کرد آقا، گفت از _
 طرفش از شما

 .تشکر کنم که اجازه دادین برم دیدنش



 !مادرت دیگه چی گفت؟_

 ...حرفای زنونه_

_ ن و اینا؟مثال در مورد بچهدار شد  

محبوبه وارد شد و فیروزه کلمات در 
 .دهانش یخ بست

اصالن که مکث و سکوت او را دید، به اجبار 
 پلک

 .گشود و نگاهش کرد
 چرا جواب نمیدی؟_

   

  

 !و بعد چشمش به محبوبه افتاد
که گوشهای ایستاده و سر به زیر انداخته 



 .بود
 !ها؟ چی کار داری؟_

 دارچین   

۲۰۹پارت     

 .محبوبه فورا جلو آمد

ببخشید ارباب، غذا رو کی بیاریم _
 خدمتتون؟ سرد

 .میشه

 .چای خوردم میگم فیروزه خبرتون کنه_

 .حال برو

   

  

محبوبه چشم گفت و بیدرنگ آنجا را ترک 



 .کرد
شت سر فیروزه ایستاداصالن برخاست و پ . 

 .دلم میخواد بغلت کنم_

فیروزه با هول و هراس یک قدم فاصله 
 .ایجاد کرد

 !چرا دوری میکنی؟_

 .لحنش بوی دلخوری میداد
 :فیروزه سر به زیر پاسخ داد
 !یهو یکی میاد تو میبینتمون_

اصالن همان یک قدم فاصله مبث را پر 
 .کرد

 .نترس کسی نمیاد_
   



  

 ...آقا_
 .جون آقا_

 ...دخترک دلش یک جوری میشد

ته ته قلبش با این حرفها آتشی شعله 
 میکشید و کل

 .وجودش را گرما میبخشید
 ....آقا یکی ببینه بد میشه براتون_

 دارچین   

۲۱۰پارت     

 !اصالن ولی مگر این حرفها حالیاش بود؟
   

  



یک شب دخترک را ندیده بود ولی طوری 
 تشنهاش

شده بود که انگار چندین ماه است او را 
 !...نداشته

سرش را در گودی گردنش فرو کرد و عمیق 
 نفس

 .کشید
 .گور پدرشون کرده_

 !ببینن اصال
میخوام ببینم چه گهی میخوان بخورن تا 

 باباشونو
 .درارم

فیروزه که خوشش هم آمده بود و از طرفی 



 استرس
 :هم داشت گفت

 ...آقا... تو رو خدا... بد میشه براتون_
 .اصالن دور زد و رو به رویش ایستاد

   

  

چطوریه که همه بدون دلیل دوست دارن _
 با من هر

شم جوری شده دیده بشن، بعد تو که دلیل
 داری و

 !بهونهش هم میدم دستت، میگی نه
 !ها فیروزه؟

 !چرا؟



دخترک جواب درست و حسابی نداشت، 
 فقط آنچه در

 .ذهنش میگذشت را بر زبان راند

آخه مادرم گفته زن باید به حرف _
 شوهرش گوش

 .کنه
شما هم که گفتید نمیخواید فعال کسی 

 .بفهمه
 .پس منم باید همکاری کنم دیگه

 .اصالن سری تکان داد و ابرویی بال پراند
 .نه... خوشم اومد، مادرت درست میگه_

مثل اینکه باید اجازه بدم بیشتر به دیدنش 
 .بری



   

  

 دارچین   

۲۱۱پارت     

فیروزه شادمان از حرف اصالن، چشمانش 
 .برق زد

 راست میگین آقا؟ جدی؟_
ه شوق و ذوق کودکانهی او را دید، اصالن ک

 دلش

 .نیامد نه بگوید
 .آره جدی_

 .وای آقا شما خیلی خوبین_
 .به خدا به مادرمم گفتم



 به مادرت چی گفتی؟_
   

  

پرسید که شما چطوری رفتار میکنین با _
 من، منم

 .گفتم که خیلی مهربونین، هوامو دارین
 خب؟ مادرت چی گفت؟_

کلی دعاتون کرد، بعدم گفت منم باید _
 هوای شما رو

 .داشته باشم، گوش کنم به حرفتون

 دیگه چیا گفتی به مادرت؟_

 ...هیچی دیگه آقا_

 ...از عمارت... اتفاقات عمارت... مهناز_



 :مظلومانه پاسخ داد

 ...نه به خدا آقا... هیچی نگفتم_
 مادرت هم نپرسید؟_

   

  

نه آقا... فقط گفت مهناز خانم اذیتم _
 میکنه یا نه؟

که گفتم اص اال کسی خبر نداره.... منم که 
 مهناز خانمو

 ...ندیدم اص اال
یکی دو قدم جلو رفت و سینه به سینهاش 

 .ایستاد
 .حال بیا بغل آقات ببینم_



هعی... نه آقا... به جون خودم یکی _
 ...میبینه

 دارچین   

۲۱۲پارت     

اصالن سر چرخاند و اطراف را از نظر 
 گذراند، از

پنجره هم بیرون باغ دیده میشد و کسی 
 .نبود

   

  

سپس بیتوجه به استرس فیروزه صورتش را 
 میان

ره به چشمانش دستانش قاب گرفت و خی



 .ماند

فکر نمیکردم انقدر زود بهت عادت کنم _
 ...بچه

فیروزه از خجالت لب گزید و نگاهش را 
 .دزدید

بگو ببینم تو دلت تنگ نشده بود واسه _
 من؟

 ...تنگ شده بود
 ...خیلی هم شده بود

آنقدر که صبح به زور پدرش را بدون 
 صبحانه از

 ...خانه بیرون بکشد

ی برگشته روی پا بند آنقدری که از وقت



 نباشد و مثل
پرندهای که آشیانهاش را گم کرده، این سو 

 و آن سو
 ...بدود

   

  

هوم؟ چرا چیزی نمیگی؟ تنگ نشده _
 دلت؟ دوست

 داشتی بیشتر بمونی؟

میخوای به غالم بگم باز امشب هم ببرتت 
 خونه

 !بابات؟
به حرف آمد فیروزه فورا . 



 ...نه نه... نه آقا... نمیخوام برم_
اصالن لبخند زد و با مهربانی صورتش را 

 نوازش
 .کرد

 چرا نه؟_

 ...پرنده عاشق قفسش بشود
 ...اسیر عاشق زندانش

 !خنده دار نیست؟

 ...وضعیت فیروزه الن همچین چیزی بود
 دارچین   

   

  

۲۱۳پارت     



 :اصالن که سکوتش را ادامهدار یافت، گفت
 چرا نمیخوای بری خونه بابات فیروزه؟_

 .جواب منو بده

صدای تق و توقی آهسته به گوش رسید و 
 فیروزه

 :هول زده پاسخ داد

 ...آقا تو رو خدا بذارین برم_
 ...الن یکی میبینه
 !تا نگی نمیشه_
 ...خب.... چیزه_

   

  

 هوم؟ چیه؟_



 ...دلم میخواد جایی باشم که شما هستین_

شما هم که اینجایین... خونه بابام نیستین 
 ...که

صدای قهقههی مستانهی اصالن کل عمارت 
 را

 .برداشت
چه چیز بهتر و خشنود کنندهتر از اینکه 

 همسر بچه

سالش در این دو هفته آنقدر وابستهاش 
که شده بود  

 حتی خانهی پدریاش را بدون حضور او

 !نمیخواست
 ...و چه تضاد جالبی داشتند فیروزه و مهناز



همسر اولش از هر فرصتی استفاده میکرد 
 تا به

خانهی پدرش برود و چندین روز گاهی شده 
 هفتهای

 ...برنگردد
و فیروزه... نوعروس کم سن و سال 

 ...اجباری
   

  

یک شب ماندن در خانهی پدرش، به دور از 
 شوهر

 !...زورکیاش را نمیخواست
 هر چه میگذشت تفاوتهای رفتاری و اخالقی



فیروزه و مهناز بیشتر در نظرش پررنگ و 
 فاحش
 .میشد

 دارچین   

۲۱۴پارت     

 نگاهش به چشمان زلل فیروزه گره خورد و
ش را معصومیتی که در آنها موج میزد عطش

 بیشتر
 .کرد

   

  

اطراف را نگاهی انداخت و بدون توجه به 
 دستان



ظریف فیروزه که روی سینهاش قرار گرفته و 
 اندکی

 ...هلش میداد لب روی لبش گذاشت

با ولع میبوسیدش و هر چه فیروزه بیشتر 
 هلش

 .میداد، عطشش بیشتر میشد

 چه کسی بود که بتواند در مقابل دلبریهای

 ناخواستهی نوعروسش مقاومت کند؟
 ...آن هم نوعروسی مثل فیروزه

چند لحظه بعد با شنیدن صدای سرفههای 
 ممتد و یا الل

گفتن مردانهای اصالن به سرعت لب جدا 
 کرد ولی



 .نگذاشت فیروزه عقب رود
او را همچنان سفت در آغوشش فشرد و 

 :بلند گفت
 چیه؟_

   

  

ارباب ببخشید منو، ولی خدمه منتظرن _
 ناهار

 ...بیارن
حلیمه میگه صداشون دراومده که فیروزه 

 یک ساعته
 !پیش ارباب چی کار میکنه؟

 .غالم بود که گفت



 :اصالن با عصبانیت فریاد زد
دیگه کار به جایی رسیده که نوکر و کلفت _

 عمارتم

 !باید واسه من تعیین تکلیف کنه؟
نوکر و کلفت غلط کرده آقا، خودم _

 حسابشونو

 .میرسم

 .خیلی خب برو دیگه_

 .بهشون بگو فیروزه پیش ارباب نبوده
 .چشم خان_

   

  

سپس فشار دستانش را دور تن نحیف 



 فیروزه بیشتر
ا بوسیدکرد و روی سرش ر  . 

برو تو محوطه یا برو بال که این خاله _
 خانباجیای

 .فضول مطبخی نبیننت
 ...چشم آقا_

سپس حصار دستانش را از دور او 
 .برداشت

 ...برو دیگه_
 ...شب دلی از عزا درمیارم

 دارچین   

۲۱۵پارت     

   



  

فیروزه با دو از آنجا بیرون رفت و با یک 
 حساب سر

انگشتی به این نتیجه رسید که به طبقهی 
 بال برود

 .بهتر است
چرا که امکان داشت هر کدام از خدمه در 

 محوطه

باشند و باز آنجا ببینندش و دردسری تازه 
 برایش

 .درست شود

پس پلههای منتهی به طبقهی بال را دو تا 
 یکی کرد و



س اینکه نکند مهناز خانم از اتاقش با استر 
 بیرون بیاید

و ببیندش، دوان دوان خودش را به اتاق 
 .رساند

 !اتاقی که دیگر اتاق نبود
در واقع حال مأمن آرامش و امنیتش به 

 .شمار میآمد

 ...جایی شبیه خانه... در مقیاس کوچکتر

با عجله کلید اتاق را که اصالن خود به 
 زنجیری طال

او داده بود تا گمش نکند از  آویخته و به
 گردنش

 .درآورد و در قفل چرخاند



   

  

در را باز کرد و فورا داخل رفت و دستگیره را 
 آهسته

به پایین کشید و بدون اینکه کوچکترین 
 صدایی ایجاد

 .کند در را بست
به محض اینکه خود را از خطر رسته یافت، 

 درد

شدید و غیر قابل تحملی زیر شکمش 
 پیچید و به

سرعت در پاها و حتی شکم و پهلوها و 
 سینههایش



 !ریشه دواند
طوری تیر میکشید که آخ ضعیفی گفت و 

 ابتدا روی
شکم خم شد و بعد انگار که دیگر قوت از 

 زانوانش
رفته باشد؛ روی زمین افتاد و همانند مار 

 زخمی به
 !...خود میپیچید

بدترین شرایط ممکن قرار داشتدر  . 

نه میتوانست فریاد بزند و کسی را به یاری 
 .بطلبد

نه میتوانست برخیزد و نزد خاله حلیمهاش 
 ...برود



رسما چون ماهی گیر کرده به قالب 
 ...میماند

   

  

 ...درد میکشید و نمیتوانست فریاد بزند

 ...درد میکشید و نمیتوانست تکان بخورد

درد میکشید و نمیتوانست حتی کمک 
 ...بخواهد
 دارچین   

۲۱۶پارت     

چند دقیقهای را با اشک و هقهقهای خفه به 
 خود

پیچید و سپس به هر بدبختی شده خودش 



 را جمع و
 .جور کرد و از روی زمین برخاست

آنقدر دردش زیاد بود که نمیتوانست راست 
 !بایستد

با همان حالت نیمه خم در را گشود و 
 .بیرون رفت

داشت تمام تالشش را میکرد تا پیش از 
 آنکه کسی

 .ببیندش پلهها را پایین برود
   

  

در همین حین با وجود درد طاقت فرسا، به 
 این



میاندیشید که در جواب خدمتکاران که قطعا 
 خواهند

سید کدام جهنم درهای بوده چه پر 
 !بگوید....؟

خوشبختانه این بار شانس با او یار بود و 
 کسی در

 .سرسرا نمیپلکید

پس از سرعت درد آورش کاست و ریتم 
 گامهایش

 .تبدیل به لخ لخهای واضح شد
وارد مطبخ که شد حلیمه چشمک 

 نامحسوسی زد و
 .بعد فریاد کشید



_ یده؟معلوم هست کدوم گوری رفتی ورپر ! 

سپس کبری گردنش را تاب داد و یک تای 
 ابرویش را
 .بال داد

 !یک ساعت منتظر یه الف بچه موندیم_
   

  

 !معلوم نیست کجا بوده دختره

فیروزه همان اول روی زمین نشست و 
 پاهایش را در

شکمم جمع کرد و فشرد بلکه از دردش 
 .کاسته شود
 دارچین   



۲۱۷پارت     

 :کبری نیشخندی زد و ادامه داد
 زبونتو سگ خورده به سالمتی؟! چرا جواب_

 نمیدی؟
بعد انگار فیروزه را نمیبیند شروع کرد به غر 

 زدن
 .در موردش

   

  

معلوم نیست کجا بوده که توک زبونشم _
 !چیدن

 ...دخترهی بیمسئولیت

فیروزه به سختی لبهای خشک و سفید شده 



 از فشار
 :دردش را از هم گشود

 ...محوطه پشتی بودم_

 !به به، چشمت روشن خاله حلیمه_
 !...تحویل بگیر

خانم رفته بوده حیاط پشتی! معلوم نیست 
 اونجا چه کار

 ...میکرده

محبوبه که بیشتر در احوالت فیروزه دقیق 
 شد، با

رانی لب زدنگ : 

 !چته فیروزه؟_

 .چرا انقدر پریشونی؟! رنگ به رو نداری



 ...خوبم_

   

  

گفت ولی صدایش از قعر چاه بیرون 
 .میآمد

چی چی رو خوبی؟! وال چیزی که من _
 دارم میبینم

 !خوبی نداره

فیروزه کم مانده بود بزند زیر گریه و جیغ 
ی بهول  

 .سختی خودش را کنترل کرد

 ...خوبم... گفتم که_

 دارچین   



۲۱۸پارت     

حلیمه کمی جلو رفت و نگاهی به فیروزه 
 .انداخت

   

  

رنگش گچ دیوار بود و لبهایش دور از جان 
 مثل

 !لبهای میت
چی شده دختر؟ زمین خوردی؟ کسی _

 ترسوندت؟
_ لهنه خا ... 

و آرزو کرد که ای کاش به حال خودش 
 .رهایش کنند



 .حلیمه فکری در سرش چرخ میخورد

اینکه شاید ارباب به قصد تنبیه او را کتک 
 زده.... یا

 ...ترسانده
آخر دخترک بیچاره شبیه یک ساعت 

 !پیشش نبود
به سمت کتری و قوری رفت و زیر لب 

 زمزمه
 :میکرد

خدا ازش نگذره... ببین دخترهی زبون _
 بسته رو به

 ...چه روز انداخته

یه شب خونه ننه باباش رفتنو از دماغش 



 ...درآورد

   

  

لیوانی برداشت و مشغول ریختن آب 
 .جوش شد

خوبه دیگه بسه، برید ببینین ارباب _
 غذاشونو

نینخوردن میز و جمع ک . 

 .یکیتونم بره بال از مهناز خانم خبر بگیره
کبری سریع از جا بلند شد و روسریاش را 

 کمی شل
 .کرد

 .من میرم میز اربابو جمع میکنم_



 محبوبه ولی همچنان با نگرانی دخترک را

 .مینگریست

 .خاله این دختر حالش سر جاش نیست_

 ...میگم نکنه زبونم لل

 دارچین   

۲۱۹پارت     

   

  

دستش را دوبار از چپ و راست گاز گرفت 
 و ادامه

 .داد

 ...وای خدا نکنه_
سپس با استرس جلوی پای فیروزه 



 .نشست
 فیروزه جان، توی محوطهی پشتی چی کار_

 میکردی؟

 !کی اونجا بود؟
فیروزه از درد اشک به چشمانش نیش زد و 

 همین

به قوت بگیردباعث شد گمان محبو . 

 ...هیچ کس_

   

  

به منو خاله حلیمه بگو، اشکالی نداره، ما _
 هواتو

 .داریم



 !بگو کی بهت دست زده؟! کاریام کرده؟
 !به وضوح منظورش مشخص بود

 فکر میکرد یکی از مردان خدمه یا نگهبان به
 !دخترک بیچاره دست درازی کرده است

چه میدانست که فیروزه همسر بزرگترین 
 مرد این

 ...عمارت شده

و این فیروزهای که جلویش زانو بغل گرفته 
 دیگر آن

 ...دختر چشم و گوش بستهی قدیم نیست

 ...در همین دو هفته زنی با تجربه شده

زنی که فهمیده شوهرش چه میخواهد و چه 
 دوست



 ...دارد

نی مطیع و گوش به فرمان؛ همان چیزی ز 
 که ارباب

 ...میخواهد

   

  

 :فیروزه با بغض نالید
 ...نه... گفتم که من خوبم_

حلیمه با لیوان آب جوش و نبات و عرق 
 نعنا و

 .شیشهی گالب جلو آمد

بلند شو برو به کارت برس محبوب، من _
 خودم بهش



سیدگی میکنمر  . 

 دارچین   

۲۲۰پارت     

 .محبوبه با بیمیلی برخاست

   

  

چشم، ولی خاله جان بهش بگو هر اتفاقی _
 افتاده

 .گفتنش بهتر از نگفتنشه
 .حلیمه کنار فیروزه و مقابلش نشست

 .خیلی خب برو تو_

 محبوبه که بیرون رفت، در شیشه گالب را
 باز کرد و



 .جلوی بینی فیروزه گرفت

 .بو بکش دختر، برا ترسیدگیت خوبه_
 .حالتو جا میاره

فیروزه با چند نفس عمیق عطر خوش 
 گالب دو

آتشهی قمصر را به سینه فرو برد و اندکی 
 احساس

آرامش کرد ولی باز زیر دلش تیر کشید و 
 چهرهاش

 .از درد در هم شد
کناری حلیمه در شیشهی گالب را بست و 

 .گذاشت
   



  

 !حال بگو ببینم چی شده فیروزه؟_

محتویات لیوان را هم زد و نزدیک لبهایش 
 .گرفت

 .بخور یه کم حالت جا بیاد_
 .بعدم بگو ببینم چی شده

 فیروزه کم کم از محتویات لیوان مینوشید و
 .شیرینیاش تلخی دردش را کمتر میکرد

 .چیزی نشده خاله... به خدا راست میگم_

 !ارباب کاری کرده؟ زدتت؟_
از درد به زور حرف میزد ولی باز میترسید 

 بگوید
 .که چه دردی در تنش پیچیده



گفتههای خواهر و مادرش در ذهنش تکرار 
 .میشد

فیروزه، ارباب زن سالم و شاداب میخواد )
 که براش

سر بیاره، پس خوب غذا بخورپ . 

   

  

فیروزه، نکنه جاییت درد میکرد بنالیها! اون 
 وقت

ارباب فکر میکنه تو علیلی... نمیتونی براش 
 بچه

بیاری، بعد ولت کنه چه خاکی سرمون 
 (!کنیم؟



 دارچین   

۲۲۱پارت     

بودند  همین ذهنیاتی که آنها برایش ساخته
 بس بود تا

دخترک بیچاره لب فرو بندد و از دردش 
 حرفی به

 .میان نیاورد

 .نه خاله، ارباب منو نزده تا حال_
فکر حلیمه هم ناخودآگاه سمت حدس 

 .محبوبه رفت

   

  

کسی دستمالیت کرده؟ به من راستشو _



 .بگو فیروزه
گ پدر حروم لقمهای بوده فقط بگو کدوم س

 تا بیسر و
 .صدا حسابشو بذارم کف دستش

 .مطمئن باش نمیذارم ارباب بفهمه

 ...اصال نمیذارم هیچ کس بفهمه
فقط بگو کی بوده تا خودم دمار از روزگار 

 سگیش

 .دربیارم

 ...به خدا کسی دستم نزده خاله_
 !پس چرا این شکلی شدی تو؟_

برگشته زبونم لل بشه، به میت از قبر 
 میمونی



 !...دختر

وقتی که این همه اصرار و پافشاری را دید، 
 تصمیم

 .گرفت داستانی سر هم کند
رفتم سمت طویلهی اسبا، اون سگه که _

 تازه آوردنش
 ...ول بود اونجا

   

  

 ...میخواست دنبالم کنه، ترسیدم

آخه دختر مگه صدبار نگفتن سمت طویله _
 !نرو؟

اون سگه وحشیه، آوردنش که فقط نگهبانی 



 .بده
 .خطرناکه... واسه همین میگن اونجا نرید

فیروزه آخرین جرعه را هم نوشید و لیوان را 
 روی

 .زمین گذاشت
حلیمه دستش را به زانوی او گرفت و یا علی 

 گویان
 .برخاست

_ دتو لوس کردیخوبه دیگه بسه هر چی خو . 

 .پاشو برو به کارت برس
منو بگو فکر کردم ارباب کتکت زده، چقدر 

 بندهی
 .خدا رو نفرین کردم



نگو که دخترهی خیره سر خودش یه کاری 
 .کرده بوده
 دارچین   

   

  

۲۲۲پارت     

لیوان را لب طاقچه گذاشت و شروع کرد به 
 نصیحت

دنکر  . 

انقدر سر به هوا نباش فیروزه، تو دیگه _
 .خانم شدی

بچه بازیاتو بذار کنار، تو دیگه قراره خودت 
 بچهدار



 .بشی
بعد انگار چیزی یادش آمده باشد، به 

 طرفش چرخید و

 .ایستاد
 راستی اون دارو گیاهیا که دادمت هر شب_

 !میخوری که؟

 :با درد لب زد
   

  

 .بله میخورم_
 .خوبه، حتما بخوری یادت نره_

همین النشم دیر بلوغ شدی، نمیدونم 
 ...چرا



البته مادرت میگفت خواهراتم بعد از ازدواج 
 بلوغ به

 .هم زدن، خودشم همینطور بوده

 ...لبد ارثیه دیگه... چه میدونم
 .فیروزه فقط یک چیز در سرش میچرخید

اینکه اگر حامله نشود، ارباب 
 ...نمیخواهدش

و حرف خواهرش که گفته بود، آنها همان 
 بالفاصله

بعد از ازدواجشان حامله شدهاند و فیروزه 
 هم باید

 !همان طور باشد

و استرس اینکه اگر حامله نشود چه خواهد 



 شد، روح

 .و روانش را میآزرد
   

  

 .بلند شو دیگه، یال_
 .پاشو برو کمک کبری

 .چشم_

گفت و به هر زوری بود برخاست، آن آب 
 جوش نبات

انگار کمی آتش دردش را کم کرده بود ولی 
 همچنان

در پاهایش عجیب احساس ناتوانی و 
 سینههایش هم



 .درد میکرد

 دارچین   

۲۲۳پارت     

هرطور بود خود را به اتاق غذاخوری رساند و 
 وارد
 .شد

   

  

کمی خم خم راه میرفت ولی تا اصالن به 
 طرفش

چشم چرخاند سریع راست ایستاد و برای 
 طبیعی بودن

 :جلوی کبری گفت



اگه اجازه بدین اومدم کمک کبری خانم _
 .ارباب

اصالن پاهایش را روی میز گذاشت و کامی 
 از پیپش
 .گرفت

_ کن زودتر جمع کنین آره کمک . 

این زنیکه انگار نون نخورده انقدرِ شف شف 
 !میکنه

 :کبری رنگش پرید و با تته پته گفت
میخوام تمیز و با دقت کارمو انجام بدم _

 ...ارباب
وگرنه میز جمع کردن واسه من کاِ ر دو 

 .دقیقهست



توضیح نخواستم، بسه دیگه زودتر کارتو _
 .تموم کن

د و به سمت فیروزه ظرفها را روی هم چی
 .گرفت

   

  

 .بگیر ببر اینا رو_
فیروزه که تاب و توانی در خود نمیدید که 

 بتواند این
همه ظرف روی هم انباشته را حمل کند 

 دست دست

 ...میکرد

_  ِ د بگیرشون دیگه دختر، وایستاده منو 



 .نگاه میکنه
اصالن که آن حجم ظرف را دید و فیروزه را 

 رنگ
 .پریده یافت

 .پاشنهی کفشش را روی میز کوبید
این همه ظرف و میخوای بدی دست این _

 !بچه؟
خودت هیکلت اندازه خرسه بعد وایستی 

 اینجا سه
 !ساعت میز دستمال بکشی؟

 دارچین   

۲۲۴پارت     

   



  

کبری که خود را خوار شده دید، لبخندی 
 .اجباری زد

بچه نیست که ارباب، هم سن و سالی _
 این یه شیکم
 .هم زاییدن

 .اصالن ابرو در هم کشید و توپید
جمع کن بینم لب و لوچه رو! خنده _

 !تحویل من میده
 .زود کاری که گفتم بکن

کبری چشم گفت و چشم غرهای به 
 فیروزهی بخت

فتبرگشته زد و ر  . 



در این حالت فقط همین یکی را کم داشت! 
 که کبری با

 !او سر لج بیافتد
 !...این را کجای دلش میگذاشت

   

  

 چته فیروزه؟_

دستپاچه جلو رفت و دستمال را برداشت و 
 خود را

 .مشغول تمیز کردن میز نمود

 ...هیـ... هیچی_

_ وت پریده؟چرا رنگ و ر   

تا روی میز خم شد، زیر دلش باز تیر کشید 



 و درد
 .جانش را فرسود

ولی به خاطر اینکه اصالن خان متوجه نشود 
 فقط لب

 .گزید و پلک بر هم فشرد
 .چیـ.. چیزی... نیست آقا_

 !پس یه چیزی هست_
وقتی اینجوری به تته پته میافتی یعنی یه 

 چیزی

 !هست

   

  

 :لعنتی به هول زدگیاش فرستاد و گفت



 ...نه نه... هیچی نیست آقا_
 دارچین   

۲۲۵پارت     

اصالن حرفش را باور نمیکرد و در حالی که 
 رفتار

و حرکات شتاب زده و در آن میان پلک 
 فشردنها و

گاه جمع شدن صورتش را زیر نظر داشت 
 :گفت

_ اشه، هیچیت نیستب . 

فیروزه پس از تمیز کردن میز ایستاد و سر 
 به زیر
 .افکند



   

  

نمیتوانست در چشمان اصالن خان 
 ...بنگرد

 !میترسید دروغش را از چشمانش بخواند

 ...اگه اجازه بدین من برم_
اصالن پیپش را خاموش کرد و کمی سر تا 

او را پای  

 .اندازَ ورانداز کرد
 ...به نظرش زیادی ترسیده بود

 ...هول شده بود

 ...حتی میترسید سرش را بلند کند

 ...استرس از تمام حرکاتش میبارید



 ...انگار کاری کرده که میترسد او بفهمد
 ...ولی چه کاری؟! باید میفهمید

علیالحساب حرفی نزد و فقط به دادن 
 اجازهی

 .مرخصی بسنده کرد

   

  

ولی محال بود این معشوقه و همسر 
 یواشکیاش را

 !اینطور رها کند
 .قطعا سر از کارش درمیآورد

 .برو_
فیروزه به محض شنیدن این واژه با 



 قدمهایی که روی
زمین میکشیدشان رفت که از اتاق خارج 

 .شود

اما اندکی تعلل و خم شدنش وسط راه از 
 دید اصالن

 !دور نماند

 دارچین   

۲۲۶پارت     

   

  

به مطبخ که برگشت خود را آماده کرد تا 
 آماج تیرهای

زهرآگین کالم کبری قرار گیرد و همینطور 



 .هم شد

خوب جلو ارباب مظلوم نمایی میکنی _
نمدختر خا ! 

 :و رو به بقیهی افراد حاضر در مطبخ گفت
نمیدونین که چه طوری خودشو خوبه _

 نشون میده
 !پیش ارباب

به خدا یه جو از سیاست و جنس خراب این 
 وروره

خانمو من داشتم الن شده بودم همه 
 !کارهی عمارت

فیروزه بدون کالمی حرف، گوشهای نشست 
 و فقط از



 درد و حرص دستمال درون مشتش را
 .میفشرد

ها نگاهش کنین... نه تو رو خدا نگاهش _
 ...کنین

همچین خودشو میزنه به موش مردگی که 
 هر کی

ندونه فکر میکنه چقدر بهش ظلم میشه 
 !اینجا

   

  

چرا حرف نمیزنی؟ ها؟ اصال چرا نمیگی تو 
 حیاط

 !پشتی چه غلطی میکردی؟



بگو ببینمزود باش  ! 

 .حلیمه با عصبانیت غرید

 !بسه دیگه کبری_
 !چه خبرته معرکه گرفتی وسط مطبخ

 توی
 ُ ن

ز گنده رو چه به دعوا گرفتن با این الف 
 !بچه؟

خجالت نمیکشی از هیکلت؟! ننهی سه تا 
 بچهای

 !ناسالمتی
اون شوهر بدبختتم از دست تو دق کرد 

 !مرد



 دارچین   

۲۲۷پارت     

   

  

بقیه ریز ریز میخندیدند و کبری از حرص در 
 شرف

 .انفجار بود
 !هیچ وقت از من خوشت نمیومد حلیمه_

نمیدونم من چه هیزم تری فروختم که 
 همیشه آدم

 .بدهام
 .و محکم توی سر خودش کوبید

ای خاک بر سرت کبری که انقدر ساده و _



 ...احمقی
 ...دلت سر زبونته زنک

حلیمه که به این هوچی بازیهای او عادت 
 داشت،

 :توجهی نکرد و در عوض گفت
خیلی بسه، فهمیدیم مظلوم این داهات _

 !تویی
 .حال بلند شو ظرفا رو با سمیرا ببر بشورین

 .پاشو یال، کلی کار داریم
   

  

نمایشی سر داد و اشکهای کبری هق هقی 
 نامرئیاش



 .را با گوشهی روسری پاک کرد
 ...خدا هیچ زنی رو بی سایهی سر نکنه_

 ...خدا هیچ زنی رو محتاج نکنه

و بعد رو کرد به سمیرا که دختر جوانی بود 
 و همسر

 .یکی از نگهبانان عمارت
 .پاشو ظرفا رو وردار بریم_

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

اصالن در اتاق مشترکش با فیروزه که این 
 روزها

تبدیل شده بود به معبد آرامشش، دراز 
 کشیده و در

 .فکر فرو رفته بود



 ...فیروزه بدجور ذهنش را درگیر کرده بود
تا نمیفهمید چه شده خواب به چشمش 

 ...نمیآمد
   

  

 دارچین   

۲۲۸پارت     

اصالن بیش از این نتوانست تاب بیاورد. 
 در اتاق را

 :باز کرد و از بالی پلهها داد زد
 ...حلیمه.... حلیمه_

در مطبخ فیروزه با درد در حال پیاز ریز 
 کردن بود



که از شنیدن صدای اصالن چاقو از دستش 
 رها شد و

 .در ظرف افتاد

 .محبوبه سریع صدا بلند کرد

_ ارباب شما رو صدا میزنن خاله . 

   

  

حلیمه تشت برنج را زمین گذاشت و فوری 
 خودش را

 .به سرسرا رساند
پایین پلهها ایستاد و برای دیدن اصالن خان 

 سر بلند

 .کرد



 .بله ارباب، در خدمتم_
اصالن با دست اشاره زد که از پلهها بال 

 .برود
حلیمه پلهها را بال رفت و رو به روی اصالن 

 خان

 .ایستاد
 .بله ارباب، در خدمتم، امر کنین_

 :اصالن با ابروانی در هم کشیده پرسید
 کیا تو مطبخن؟_

 .همه هستن ارباب_

   

  

 فیروزه کجاست؟_



_ مطبخه ارباب فیروزه هم تو . 

_ وده؟از صبح کجا ب  

از صبح تو عمارت بوده آقا، کمک میکرده _
 تو کارا

 .مثل همیشه

 صبح کی اومده از خونه بابا ننهاش؟_

صبح خیلی زود اومد، با هم رسیدیم _
 .عمارت

 !با کی اومده بود؟_
 دارچین   

۲۲۹پارت     

   

  



 !حلیمه بوهای خوبی به مشامش نمیرسید

شمش آب نمیخورد که سوال جوابهای چ
 اصالن به

 .جای خوبی ختم شود

 !با مشتی صفدر، باباش_
 :سپس سکوت اصالن را که دید گفت

 چطور مگه خان؟_

 !جسارتا چیزی شده؟

 ...اصالن در فکر بود
انگار سوال حلیمه را نشنید که بیتوجه 

 :گفت
 جای خاصی نرفته؟_

 !شخص خاصی نیومده دیدنش؟



   

  

 کی مثال خان؟_
 !خواهری... دوستی... چه میدونم_

 .نه خان_
فیروزه نه جایی رفته، نه کسی اومده 

 .دیدنش

 !حتی فکرش سمت اتفاق محال هم رفت

 تو اتاق مهناز نرفته؟_
نه آقا، خودم هیچ وقت اجازه ندادم و _

 .نمیدم که بره
پشت گردنش کشید کالفه دست . 

 ...پس یعنی چی شده_



 :حلیمه ریسک کرد و باز پرسید

 !جسارت نباشه خان، نمیگید چی شده؟_

   

  

 .شاید بتونم کمک کنم

 .وقتی از راه اومدم و دیدمش خوب بود_
 !بعد از ناهار که دوباره دیدمش نه

ران بود... مضطرب یه طوری شده بود... نگ
 ...بود

 !...حالت صورتش هی یه جوری میشد

 دارچین   

۲۳۰پارت     

 :حلیمه با شک پاسخ داد



آهان! آقا راستش من فکر کردم کاری _
 کرده یا حرفی

 .زده که شما تنبیهش کردین
 ...ولی

   

  

 .اصالن عجله داشت برای فهمیدن ماجرا
 !ولی چی؟_

 .جون بکن زود بگو ببینم چی شده

میخواسته خدمتکارا نبیننش که پیش _
 شما بوده،

 .بیعقلی کرده و رفته حیاط پشتی
 .اصالن با تعجب تکرار کرد



 !حیاط پشتی؟! خب چه ربطی داشت؟_

 ....نکنه
 :حلیمه فوری جواب داد

 .نه نه، نه آقا_
خودتون که میدونین حیاط پشتی اون سگ 

 شکاریه

 .رو ول کردن
   

  

مثل اینکه سگ دنبالش کرده، این طفل 
 معصوم

 .ترسیده
اصالن از تعجب کم مانده بود شاخ 



 .دربیاورد

 چی میگی حلیمه؟! کدوم سگ شکاری؟_

همون که چند روز پیش آوردنش حیاط _
 .پشتی

 نگهبانا گفتن کسی اونجا نره، چون سگه
 وحشیه،

 .بگیره پاره میکنه
این دختره هول شده، خنگ بازی درآورده 

 .رفته اونجا
 .سگه هم مثل اینکه گذاشته دنبالش

 .اصالن حرف او را قطع کرد
چی داری به هم میبافی حلیمه؟! راستشو _

 بگو چی



 !شده؟

 !حیاط پشتی سگ نداریم

 !اون سگ و پریروز دادم بردنش
   

  

 دارچین   

۲۳۱پارت     

 ...حلیمه دهانش باز مانده بود

 یعـ... یعنی چی آقا؟_
 ...چی میگفت پس این دختره

 .اصالن از عصبانیت رو به انفجار بود
 .زود بگو ببینم چی شده حلیمه_

 .واضح و نکته به نکته



 .حلیمه اندکی دستپاچه شده بود

   

  

آن فرضیه که محبوبه گفته بود داشت در 
 سرش چرخ

میخورد و با آنچه اصالن خان گفته بود 
 پررنگتر
 .میشد

وال خان به جان بچههام منم دقیقا _
 .نمیدونم چی شده

 .فقط وقتی اومد دیدیم رنگ به رو نداره
من فکر کردم حرفی زده یا کاری کرده شما 

 تنبیهش



 .کردین
وقتی هم ازش پرسیدم چی شده چرا رنگش 

 پریده و
اینجوری شده گفت رفته حیاط پشتی سگ 

 دنبالش

 !کرده
من نمیدونستم سگ و بردن... گفتم لبد 

 راست میگه
 ...زبون بسته

 .اصالن با حرص دندان بر هم سایید
 .برو به یه بهانهای بفرستش پیش من_

   

  



 .کسی نفهمه اتاق منه
 .چشم ارباب_

 .حلیمه گفت و با استرس پلهها را پایین آمد

 دارچین   

۲۳۲پارت     

در راه رفتن به مطبخ زیر لب با خود غر 
 :میزد

خدا بگم چی کارت نکنه دخترهی چشم _
 .سفید

ده بار گفتم هر چی شده به من بگو 
 ...درستش کنم

دی بیا حال جواب اربابو چطور میخوای ب
 گیس



 !بریده؟
   

  

این اصالن خانی که من الن دیدم کم از 
 اژدهای هفت
 .سر نداشت

خیر نبینی بچه که هم خودتو به دردسر 
 میندازی هم

 ...منو

با اون بیآبرویی و هرزه بازیهایی که مهناز 
 خانم

 !درآورد، این مرد دیگه جمع و جور نمیشه

 !توام شدی قوز بال قوز؟



خدا بخیر بگذرونه...! خدا کنه از خونت 
 ....بگذره

 ....خدا به دل مادرت رحم کنه

 ...به آبروی پدرت رحمش بیاد
 :وارد مطبخ شد و بلند گفت

 .فیروزه پاشو بیا ببینم_
   

  

ا فیروزه با استرس چاقو را روی پیازه
 گذاشت و
 .برخاست
 بله خاله؟_

 .خاله و کوفت! بیا اینجا ببینمت_



با این لحن حرف زدن حلیمه، فیروزه 
 مطمئن شد که

 ...قطعا اتفاقی افتاده
به سختی درد را تحمل میکرد، دیگر طاقت 

 تحمل این
 .همه فشار عصبی را نداشت

 دارچین   

۲۳۳پارت     

   

  

با گامهایی لرزان نزد حلیمه رفت که 
 مشغول پاک

 .کردن برنج بود



 !بله خاله؟_
 .حلیمه ابتدا صدایش را بلند کرد

یکیتون پاشه بره از زیر زمین یه ماهی _
 .دودی بیاره

 .اون بطری شراب هم پیدا کنین بیارین
 .برای شام ارباب دستور دادن

 :سپس آهسته پچ زد

_ کردی فیروزه؟چه غلطی   

 !ننهت به عزات بشینه بچه
فیروزه با حالتی درمانده و پر اضطراب لب 

 :زد
 !هیچی به خدا خاله_

 !چی شده مگه؟



   

  

 .حلیمه با حرص برنجها کنار میزد

سگ توله، تو مگه نگفتی رفتی حیاط _
 پشتی سگ

 !دنبالت گذاشته؟

_ رهخب... آ ... 

حلیمه با عصبانیت و در حالی که سعی 
 داشت صدایش

 :بال نرود غرید
درد و بال! الن که ارباب گفت سگ و چند _

 روز
 !پیش بردن از اونجا



 !اصال سگی نیست دیگه
 !راستشو بگو چه غلطی کردی جز جیگر زده

 .فیروزه کم مانده بود زیر گریه بزند
کارش ساخته بود! قطعا اصالن خان از 

غشدرو  

 .نمیگذشت
   

  

تا خواست پاسخی بدهد حلیمه با ناراحتی 
 :گفت

 !منو خراب کردی پیش ارباب_

 ...حال هم بلند شو برو بال تو اتاقتون

 ...ارباب کارت داره



مواظب باش کسی نبینه! میگم رفتی پیش 
 !مهناز خانم

 .حال برو

 دارچین   

۲۳۴پارت     

فیروزه برخاست و با استرسی که بر دردش 
 میافزود

 .از مطبخ بیرون رفت
   

  

 ...دلش مثل سیر و سرکه میجوشید

 !چه میتوانست به ارباب بگوید...؟

 !چه بهانهای میآورد برای دروغش...؟



با پاهایی لرزان پلهها را بال رفت و در اتاق 
یمهرا ن  

 .باز یافت
 :چند تقه به در زد و اصالن غرید

 !بیا تو_
 .بسمالل گفت و خود را به خدا سپرد

وارد اتاق شد و اصالن را در هالهای از دود 
 .دید

 ...ببند درو_
 .بیحرف در را بست

   

  

انگار پاهایش را به زمین میخ کرده بودند که 



ر بهقاد  

تکان خوردن نبود تا باز اصالن با صدایی که 
 سرما

 :از لحنش میبارید گفت
 !چرا خشکت زده؟! بیا جلو_

فیروزه قدمهای سست و لرزانش را به 
 سختی همراه با

دردی که در تمام تنش پیچیده بود، به 
 سمت مرد

 .عصبی و سرد رو به رویش برداشت

نزدیکش ایستاد و با استرس گوشهی 
راروسریاش   

 .دور انگشت میپیچید



اصالن خونسرد روی تخت نشست و جلو 
 .خزید

پاهایش را روی زمین و گذاشت و پیپش را 
 خاموش

 .کرد و روی پاتختی گذاشت
 دارچین   

۲۳۵پارت     

   

  

اصالن خیره به سر تا پای او، در حرکات 
 فیروزه

 !دقیق شد

هر چه نگاه میکرد چیزی جز استرس و 



 اضطراب
 !در او نمیدید

 !که رفته بودی حیاط پشتی_
 .چشمان دخترک به اشک نشست

 !که سگ دنبالت کرده_
 .قطرات درشت اشک سرازیر شدند

 !که به خاطر اون سگه ترسیدی_
   

  

را قورت بینیاش را بال کشید و هق هقش 
 .داد

 !راستشو بگو فیروزه_
 !چی شده؟



 ...هیـ... هیچی ارباب_

 .اصالن ولی کوتاه بیا نبود
فکری که در سرش چرخ میخورد بدجور 

 روانش را
 ...به هم ریخته بود

آنقدر که حتی قابلیت به راه انداختن حمام 
 خون را

 !داشته باشد

 !چرا دامنت خیسه دختر جون؟_

ند و دامن گلدارش پاهایش را به هم چسبا
 را روی

 .پاهایش کشید
   



  

با ترس هر چه نوک زبانش آمد را تند تند و 
 بدون هیچ

 !فکری بیان کرد
ارباب به خدا من چیزی نمیریزم رو  -

 .خودم

حتی جیش هم نیست! نمیدونم چرا 
 ...اینطوری شده
م خیس شدهالن اینجوری شده... لباس ... 

 :اخم هایش را توی هم کشید
 دور از چشم من با خودت ور میری؟_

 دارچین   

۲۳۶پارت     



 !نمیفهمید او چی میگوید
   

  

فقط احساس میکرد ور رفتن باید کار بدی 
 .باشد

پس سرش را تند تند به چپ و راست تکان 
 .داد

نه... نه خان... به جون داداشام من با _
 هیچی ور

 .نرفتم
نگاهش روی دکمهی باز شدهی لباس 

 فیروزه ثابت
 .ماند



رگ گردنش بیشتر باد کرد و آن افکار 
 مزخرف قوت

 !گرفت
سینههاتم هر روز دارن بزرگتر میشن. _

 هنوز

پریود نشدی سینههات فرم یه زن بالغ و 
 !گرفته

ر هم ساییدبعد با عصبانیت دندان ب ... 

فیروزه نکنه وقتی من نیستم نگهبانا _
 دست مالیت

 میکنن؟

   

  



 ...حتی بر زبان آوردنش هم سخت بود

حتی با گفتنش هم دلش میخواست همهی 
 کسانی که به

 !آنها شک داشت را با دندان تکه تکه کند
ن خان فیروزه از دیدن عصبانیت اصال

 گریهاش شدت
 .گرفت

به خدا... ارباب... ارباب کسی به من _
 ...دست نزده

 ...به جون مادرم قسم
 .اصالن تابی به سیبیل بلندش داد

وای به حالت اگه بفهمم دست کسی به _
 تن و بدنت



 !خورده

مطمئن باش سر جفتتونو لب باغچه 
 !میبرم

 شیرفهمه؟

 معصومانه دماغش را بال کشید و سر تکان
 .داد

بله ارباب.... فهمیدم... هرچی شما _
 ...بگید

   

  

 دارچین   

۲۳۷پارت     

دوباره نگاهش روی پاهای بهم چسبیدهی 



 فیروزه
 .نشست

نچ کالفهای سر داد و او را سمت خود 
 .کشید

پس توی حیاط پشتی چی کار میکردی؟! _
 !ها؟

روت پریده؟چرا انقدر رنگ و  ! 

 !چرا انقدر ترسیدی؟

 !چرا دروغ گفتی؟

فیروزه که دیگر راه نجاتی نمییافت بالجبار 
 :گفت

   

  



حیاط پشتی نرفته بودم ارباب... به خدا _
 اومده بودم
 ...همینجا

اصالن ولی هر چه میکرد نمیتوانست باور 
 ...کند

 .اینطوری نمیشه! دامنتو درار -
 ...شورتتو ببینم

 ...ولی آقا_
کاری که گفتمو بکن فیروزه وگرنه تنبیه _

 !میشی

درست است که در این دو هفته بارها و 
 بارها تن

برهنهاش در حصار دستان اصالن لمس 



 .شده بود

اما هرگز در روشنایی روز این اتفاق نیفتاده 
 !بود

 ...آخه... خجالت میکشم_
 !مگه نمیگی داری راستشو میگی؟_

   

  

بله آقا... به خدا راست میگم آقا... من _
 حیاط پشتی

 ...نرفتم
 !پس دربیار شورتتو_

 .با شرم کاری که گفت رو انجام داد
دستانش میلرزید و زانوانش سست شده 



 .بود
کوتاه  چشمان اشکبارش را بست و دامن و

 و
 .شلوارش را درآورد

شورت سفیدش را تا روی زانو پایین کشید 
 ...و

 دارچین   

۲۳۸پارت     

   

  

اصالن از دیدن آن لکه دستش را به وسط 
 شورت

مالید و یکدفعه بهت زده انگشت خونیاش 



 را جلوی
 :صورتش گرفت

 !تو کی عادت شدی؟_
از شنیدن این حرف متعجب چشم فیروزه 

 باز کرد و
نگاهش روی لکهی بزرگ خون وسط 

 شورتش ثابت

 .ماند

 ...من... نـ... نمیدونم_

 .اصالن فورا دست به کار شد
دستمال سفید تمیزی که همیشه در جیب 

 داشت را

 .درآورد و وسط شورت او گذاشت



سپس با مهربانی کمک کرد شورتش را بال 
 بکشد و

 .شلوارش را پایش کرد

بعد هم دامنش را دول تا زد و روی تخت 
 گذاشت و

 .دستش را گرفت

   

  

 .بنشین اینجا_
فیروزه که دیگر جانی در تنش نمانده بود، 

 بیحرف
 .نشست و سر پایین انداخت

اصالن شرمزده از افکاری که به لطف زن 



 اولش
ه فیروزه کرده بود، خود را شماتت راجع ب

 ...میکرد

دست دور شانهی ظریف او انداخت و در 
 آغوشش
 .کشید

 !تو چطور نفهمیدی عادت شدی؟_
فیروزه که حال اندکی خیالش راحت شده 

 بود و در
حصار امن آغوش همسرش احساس 

 آرامش میکرد،
 :پاسخ داد

 .دلم از صبح درد میکرد_



 ...اومدم تو اتاق شدیدتر شد
   

  

بعد خاله حلیمه بهم چایی نبات داد گفت 
 ترسیدم فشارم

 ...افتاده
 دارچین   

۲۳۹پارت     

 .اصالن حال حرصش از حلیمه بود
پیرزن دنیا دیدهای چون او چطور تشخیص 

 نداده بود
 !فیروزه عالئم بلوغ دارد؟
 حلیمه دیگه چیا گفت؟_



جواب دادکودکانه  . 

   

  

هیچی دیگه... گفت چیزیم نیست... الکی _
 خودمو

 ...لوس نکنم
 !حال چرا گفتی رفته بودی حیاط پشتی؟_

 !ها؟

 !چرا نگفتی دلت درد میکنه؟

آخه... آخه مادرم گفته بود شما زن _
 دردمند

 ...نمیخواین
 !دیگه چی؟_



گفت اگه هر دردی داشتم نباید بگم، _
 چون اگه شما

 .بفهمین من مریضم ولم میکنین
چون که زن سالم میخواین تا براتون پسر 

 ...بیاره
اگه بفهمین درد و مرضی دارم طالقم 

 ...میدین

واسه همین خاله که گفت چرا رنگت پریده، 
 الکی گفتم

 ...سگ دنبالم کرده ترسیدم

   

  

 .سپس کودکانه به التماس افتاد



 ...به خدا خاله حلیمه بیگناهه_
 ...من دروغ گفتم بهش

 ...به خدا خاله حلیمه نمیدونست
تو رو خدا کاریش نداشته باشین... منو 

 ...تنبیه کنین
 دارچین   

۲۴۰پارت     

اصالن دلش سوخت برای مظلومیت همسر 
 بچه سال

 ...و سادهاش
چقدر کودکانه حرفهای مادر و خواهرش را 

 برای
 ...خود آنقدر بزرگ تعبیر کرده بود



   

  

تصمیم گرفت او را از این اشتباه دلهره آور 
 .دربیاورد

 .فیروزه گوش بگیر ببین چی میگم بهت_
 :فیروزه فورا سر بلند کرد و گفت

 .بله آقا، چشم_
 گوشت با منه؟_
 .بله آقا، بله_

 :دستان دخترک را گرفت و گفت

 تو الن زن منی، خب؟_
 .بله آقا_

   



  

اینکه هنوز صیغهای و عقد رسمی نیستی _
 دلیل بر

 .این نیست که من ولت میکنم
 فهمیدی؟

 .تند تند سر تکان داد
 .بله آقا_

پس یعنی از وقتی محرم من شدی، زن _
 من شدی، تا

 .آخر عمرت زن من میمونی
 فهمیدی؟
 .بله آقا_

این یعنی من به خاطر مریضی یا درد تو _



 رو نه
 .طالق میدم نه ول میکنم

 فهمیدی؟
 .فیروزه با خوشحالی سر تکان داد

   

  

 .بله آقا فهمیدم_
پس از این به بعد، هر موقع درد داشتی، _

 مریض

بودی، هر مشکلی که داشتی به خودم 
 .میگی

 خب؟! فهمیدی فیروزه؟

 دارچین   



۲۴۱پارت     

 .فیروزه از شادی در پوست خود نمیگنجید
 .بله آقا فهمیدم_

 .نشنیدم بگی چشم_
 .چشم آقا، چشم_

   

  

_ ن دختر خوبآفری . 

حال دراز بکش تا برم بگم حلیمه برات 
 دستمال نخی

 .تمیز بیاره
تا این دفعه که رفتم شهر برات 

 نواربهداشتی بخرم



 .بیارم
 .فیروزه با تعجب چشم گرد کرد

 نوار چی؟_
 :اصالن با خنده پاسخ داد

 .نوار بهداشتی_
یه چیزیه که به جای دستمال ازش استفاده 

 .میکنن

_ ه آقا، خودتونو به زحمت خب چه کاری
 .بندازین

 .همین دستمال هست دیگه

 .اون بهتره... بهداشتیه_
   

  



 .مریضی نمیگیری

 .دستمال خوب نیست

بعد کمک کرد او دراز بکشد و خود 
 .برخاست

 .تو دراز بکش به این کارا کار نداشته باش_
 .من میدونم چی بهتره چی نیست

فیروزه طبق عادت چشم گفت و دراز 
 .کشید

 .چشم آقا_

اصالن برخاست و از در بیرون رفت و با 
 فریادی

 .رعد آسا حلیمه را فراخواند
 دارچین   
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حلیمه از شنیدن صدای عصبی ارباب مالقه 
 را در

گذاشت و ضمن اینکه دستان  ظرف
 خیسش را با

 .دامنش خشک میکرد، فورا به سرسرا رفت

 بله خان؟_
 :اصالن با چهرهای برافروخته گفت

 !بیا بال ببینم_
حلیمه چشم گفت و در حین بال رفتن از 

 پلهها زیر لب



 .فیروزهی بیچاره را مورد عنایت قرار میداد
 .دخترهی خیره سر نفهم_

ته گلی آب دادهمعلوم نیست چه دس ... 

من بخت برگشته رو هم به آتیش خودش 
 !سوزوند

 !خیر نبینی بچه

   

  

بال که رسید، اصالن را دست به جیب و با 
 ژستی

کامال طلبکار و عصبی، آمادهی بازجویی 
 .دید

 ...بله ارباب، خدمتگزارم_



ک تای اصالن ابرو در هم کشید و ی
 ابروانش را بال

 .فرستاد
 تو چند سالته حلیمه؟_

حلیمه با تعجب نگاهش را به چهرهی او 
 .دوخت

میخواست ببیند آثاری از شوخی در 
 صورتش هست

 !یا نه
 !و چیزی جز جدیت ندید

 چرا ساکتی؟! هوم؟! پرسیدم چند سالته؟_

 !واسه چی ارباب؟_
 !من باید به تو جواب پس بدم؟_



   

  

 ...نه ارباب_
 .من غلط بکنم شما رو سوال جواب کنم

 دارچین   
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 :خونسرد سوالش را تکرار کرد

 چند سالته حلیمه؟_

 ...پنجاه سال آقا_
پنجاه سالته! ولی هنوز فرق بین دختری _

 که سگ
 دنبالش کرده و ترسیده و دختری که از درد

 عادت



   

  

ماهانه داره به خودش میپیچه و رنگ به رو 
 نداره

 !رو نمیفهمی؟
 .حلیمه هنوز دوزاریاش جا نیفتاده بود

 :با تعجب گفت
 ...منظورتونو نمیفهمم آقا_

 .اصالن لحنش تند شد
زن بچه سال منو میگیری به بهانهی شک _

 نکردن
را میگیری به بیگاری هیچی بهت کلفت نوک

 !نگفتم



یک دستش را از جیبش بیرون آورد و به 
 سمت در

 .بستهی اتاقشان اشاره کرد
 ...این دختر از صبح داره درد میکشه_

 ...اولین عادتش بوده
 ...هیچی بلد نبوده

 !حتی نمیدونسته درداش واسه چیه؟

   

  

کر میکرده درداش یعنی مریضه و اگه بگه ف
 من

طالقش میدم چون اون مادر نفهمش بهش 
 گفته بوده



ارباب بفهمه تو درد و مرضی داری ولت 
 !میکنه

از صبح داره به خودش میپیچه و تو گفتی 
 !ترسیده؟

یه زن قابلهی پنجاه سالهای؟! ولی اندازه یه 
 مرد

بیست سالهی چشم و گوش بسته حالیت 
 !...نیست

 ...زن من از صبح داره درد میکشه
 !تو زیر کار هم کشیدیش...؟

 !نوبری به خدا حلیمه! نوبر
اگه من نمیگفتم بیاد بال و نمیفهمیدم 

 عادت شده تا کی



 !میخواست درد و تحمل کنه و توام نفهمی؟

 :و کنایه آمیز خطابش کرد
 !دایه حلیمه_

 !قابلهی روستا
   

  

 ....هه

 دارچین   
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حلیمه با چشمانی گرد شده و دهانی باز 
 فقط نگاه
 ...میکرد

 ...آقا... یعنی چی_



 !یعنی فیروزه بلوغ شده...؟
بله یعنی اولین بار که عادت شده براش _

 مثل عذاب

 !...گذشته
 !مدام از ترسش درد زیادشو مخفی میکرده

 ...توام که
   

  

 .....هوف

 !چی بگم اصال؟! چی میتونم بگم؟

جز اینکه به احترام موی سفیدت فخشو 
 !نکشم بهت

 .الن میگم غالم ببردش خونهی باباش_



 !چرا بره خونهی باباش؟_

مگه خودش خونه زندگی نداره؟ شوهر 
 نداره؟

بعدشم یه شب رفت اونجا انقدر چرت و 
دن توپرت کر   

مغزش که بدبخت فکر میکرد بگه دلش درد 
 میکنه

 !من قراره طالقش بدم

 !لزم نکرده
 .همینجا تو اتاقش میمونه، استراحت کنه

بقیه اگه سراغشو گرفتن، بگو حالش خوب 
 نبود

 .فرستادیش رفته



 ...آخه آقا_
   

  

اصالن انگشت سبابهاش را روی بینیاش 
 گذاشت و

 :عصبی گفت

 !هیس_

 !دیگه حرفی نشنوم

الن هم برو براش یه کم کاچی درست کن، 
 یه چای

 .زعفرون با نبات درست کن بیار بدم بخوره
 دارچین   
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 .حلیمه دستانش را به هم پیچاند

 ...آخه آقا کاچی بوش میپیچه_
 !اصال شک اندازه

کی کاچی میپزم؟ بگم برای ! 

   

  

 !بپیچه! به جهنم_
 .تهش هر کی فضولی کرد مهنازو بهانه کن

 .خودت هم بیار بال که نفهمن

 .چشم ارباب، به روی چشمم_

بعد با استرس چیزی که مدتها در ذهنش 
 بود را بر

 .زبان آورد



 .آقا میدونم به من مربوط نمیشه_
 .ولی خب باید بگم

 .چیه؟ زود باش دو ساعت معطلم نکن_

 .چشم ارباب_

 ...راستش درمورد مهناز خانمه
 !اصالن گوشهایش تیز شد

   

  

 خب؟_

 چیزی گفته؟ کاری کرده؟

 من که نبودم کسی اومده دیدنش؟

 با اون جایی رفته؟
 ...نه خان... نه_



_ ؟ پس چی؟ها ! 

ارباب، مهناز خانم چند روزه غذا _
 .نمیخورن

هر چی براشون میبریم دست نخورده 
 .برمیگردونن

 ...میترسم زبونم لل بالیی سرشون بیاد ها

 ...پوست و استخون شدن
چشماشون گود افتاده زیر ... 

 :اصالن با حرص گفت
 .خودت اول جواب خودتو دادی_

 !به تو مربوط نمیشه
   

  



 .حال برو کاری که گفتم انجام بده

 دارچین   
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 :تا حلیمه قدم اول را برداشت، اصالن گفت
 .کیسهی آب گرم هم بیاری، یادت نره_

 .چشم ارباب_

 .گفت و از پلهها پایین رفت
در این فکر بود که چطور نفهمیده دخترک 

 بیچاره درد
دارد و رنگ زردش به خاطر درد زیادش 

 ...است
 .به حال مهناز هم تأسف میخورد

   



  

روزگاری دبدبه و کبکبهای داشت برای 
 .خودش

کلفت و نوکر و نگهبان و خانهزاد و خالصه 
 هیچ

احدالناسی جرأت نداشت روی حرفش حرف 
 !بزند

و شام زیر نظر او بود تا از دستور ناهار 
 مدل چیدن

 !عمارت و ساعت رفت و آمد اهالی

 ...خانم خانه بود

 !...ملکهی عمارت ایلسالر

ولی حال چه مانده بود از آن هیبت و 



 !شوکت؟

به درجهای از خفت رسیده بود که حتی روی 
 بیرون

 !...آمدن از اتاقش را هم نداشت
 !و مسبب این حالش کسی نبود جز خودش

هوسرانی و جریحهدار کردن غرور و با 
 شخصیت

ارباب هفت پارچه آبادی، خود را بیچاره و 
 خوار

 !...کرده بود
 .حتی اجازهی تماس تلفنی را هم نداشت

   

  



اصالن خان هرگونه تماسی به خارج از 
 عمارت را

 .برایش ممنوع کرده بود
م سپرده بود حواسشان را به غالم و او ه

 .جمع کنند

نه کسی به دیدنش بیاید نه او حق دارد 
 پایش را از

 !عمارت بیرون بگذارد

 ...زندانی بود
 ...اسیر

 دارچین   
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سری تکان داد تا افکار مزاحم را از ذهنش 



 دور کند و

 .بعد وارد مطبخ شد
   

  

مواد لزم برای درست کردن کاچی را 
 برداشت و رو

 :به کبری گفت
 .زعفرون بردار یه کم بساب بده من_
 .هم بریزم تو کاچی هم یه کم دم کنم

کبری تابی به گردنش داد و با ناراحتی پاسخ 
 :داد

 !این دخترهی وزه کو؟_
 !بگو اون انجام بده



یا اینم براش سنگینه، دختر چلچل میرزا 
 خان در

انش نیست انجام بدهتو . 

 !خسته میشه یه وقت

 :حلیمه چشم غرهای حوالهاش کرد

 .اول سرت به کارت باشه کبری_
دوما فیروزه اینجا از همه کوچکتره، پس 

 بقیه باید
 .مراعاتشو بکنین

   

  

سوما حالش خپب نبود فرستادمش رفت 
 .خونهشون



اون زعفرون بیصاحاب و کارتو  حال وردار
 انجام
 .بده

 .انقدر هم منو به حرف نگیر
 کبری با بد عنقی و غرغر ظرف زعفران را

 .برداشت
ایش... همچین میگه حالش خوب نبود _

 انگار تیر
 !سه شعبه خورده بوده

 .بعد شروع کرد به ساییدن زعفرانها
 دارچین   
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 .اصالن وارد اتاق شد و در را بست
تا فیروزه خواست برخیزد لب باز کرد و 

 .مانع شد

 .پا نشو، بخواب_
 .سپس رفت و کنار او روی تخت نشست

 خونریزیت زیاده؟_

 :فیروزه با خجالت گفت
 ...نمیدونم_

 ...میترسم تکون بخورم بریزه

 .اصالن برخاست
_ ی داره بیارم براتبذار برم ببینم مهناز چ . 

 :هول شده گفت



   

  

 ....نه آقا... نه_
 .چی چی رو نه_

 .لزم داری الن
 .و نایستاد تا فیروزه حرف دیگری بزند

از اتاقشان بیرون رفت و بالجبار به سمت 
 اتاق مهناز

 .گام برداشت
 ...اتاقی که روزگاری آن را دوست داشت

خدمتکارها به سلیقهی مهناز چیده بودندش 
 ....و حال

حال تبدیل شده بود به غار تنهایی مهناز و 



 اتاقی که
 ...برای اصالن حکم شکنجهگاه را داشت

حتی باورش هم نمیشد که قرار است پس 
 از این مدت

 !دوری وارد اتاق او شود

پشت در اتاق ایستاد و ناگهان چیزی یادش 
 ...آمد

   

  

چطور و به چه بهانهای میخواست از مهناز 
 نوار

 !بهداشتی بگیرد؟
 دارچین   
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 !با این فکر راه رفته را برگشت
 !بهانهای نداشت! چه میخواست بگوید؟
 .به اتاق برگشت و در کمدش را باز کرد
 .میان لباسهای خودش و فیروزه گشت

_ یزن فیروزه؟اینا تم  

 :فیروزه با تعجب گفت
   

  

 ...بله آقا تمیزن_
 .خودم شستمشون و اتوشون زدم

 .یک روسری سفید گلدار به چشمش خورد
برداشت و میان دستش جنسش را امتحان 



 .کرد
 .نخی بود

شروع کرد به تا زدنش و نزدیک فیروزه 
 .رفت

 .پاشو اینو بذار فعال تا فردا برم شهر_
 .فیروزه نشست و چشم گرد کرد

 ...آقا این روسریمه_
 ...سرم میکنم

 .مهم اینه نخیه_

ولی آقا دیگه روسری ندارم جز این و _
 همینی که

 ...سرمه

   



  

 .اصالن خندید و دستش را گرفت
_ بودن چیه پس؟ خوبی زن ارباب ! 

 .بهترشو میخرم برات زن
 .بلندش کرد و به طرف حمام بردش

بیا بریم کمکت کنم خودتو تمیز من، اینو _
 بذار

حال؛ وقتی خوب شدی میبرمت شهر برات 
 هر چندتا

 .روسری خواستی میخرم
 :فیروزه با ذوق گفت

 راست میگین اصالن خان؟_
 .آره، هیچ وقت از من دروغ نمیشنوی_



ندارچی     
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وارد حمام که شدند اصالن تا دستش را به 
 اولین

دکمهی بلوز او برد و بازش کرد؛ فیروزه انگار 
 تازه

 .فهمید چه اتفاقی دارد میافتد
سریع دست روی دستان اصالن گذاشت و 

 :گفت
 ...ای وای_

 ...نه تو رو خدا آقا



دم... خودم میتونمخودم بل ... 

اصالن دکمهی دوم را هم باز کرد و با لبخند 
 :گفت

لپات که گل میندازه دلم میره واسه _
 بوسیدنت دختر

 !جون

   

  

فیروزه سر پایین انداخت و از خجالت لب 
 .گزید

نگید اینجوری... یکی بشنوه آبرومون سر _
 چوب

 ...میره



اصالن جلوتر رفت و صورت سرخ شدهی 
 دخترک

 .را قاب گرفت
داری باهام چی کار میکنی نیم وجبی؟! با _

 این همه
شرم و حیا بیشتر تو دلم جا وا میکنی 

 ...بچه
فیروزه بار دیگر لب به دندان میگیرد و 

 قلبش از
 .شدت هیجان کم مانده سینهاش را بدرد

 ...بذارید خودم انجام بدم آقا_
اگه حلیمه یا یکی از خدمتکارا بیان بال 

 ...چی



 !گور پدر همشون کرده_
وقتی من اینجا دارم از حجم دلبریات داغ 

 میکنم چرا

 !باید مهم باشه بقیه چی میگن؟
   

  

 :ملتمسانه گفت

 ...برید بیرون شما آقا_
مردانهاشبازوی دخترک را در حصار دست   

میگیرد و با حرص از بین دندانهای به هم 
 چفت

 :شدهاش میغرد

اصال میخوام جلو حلیمه... بیام همونجا _



 که حلیمه
 !وایستاده ببوسمت

ارباب هفت پارچه آبادی بود و دلش بند 
 شده بود به

 ...دخترک پانزده سالهی خدمتکار

آقا همین النم که اینجام باید جواب پس  _
 بدم که چرا

و اتاق شما بودمت ... 

 دارچین   
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اصالن اخمی کرد و تن کوچک فیروزه را به 



 خودش

 .فشرد
 چرا میخوای آش نخورده دهنت بسوزه؟_

 یعنی چی؟ _
بی تاب لبش را روی لبهای داغ فیروزه 

 نگهداشت و
 :قبل از آن که ببوسد، گفت

منو خاموش کن تا بیگناه  یعنی تب داغ _
 جواب پس

 .ندی
فیروزه در حالی که از هیجان و استرس 

 میلرزید

 :جواب داد



   

  

 .آقا خاله حلیمه الن میاد_
اصالن گره روسری او را باز کرد و عطر 

 موهایش

 .را نفس کشید
_ گلی و دامن چین وقتی با این پیراهن گل 

 دارت میای

 !اتاق من باید فکر اینجاشو میکردی
با شنیدن صدای در که، دخترک مضطرب 

 .شد

 ...الن نه اصالن خان... الن وقتش نیست_
اصالن آن جسم ظریف را بیشتر میان 



 بازوانش
 .میفشارد

من پسربچهی هجده نوزده ساله نیستم _
 !فیروزه

از قضا من یه مرد سی و دو سالهی داغم که 
 زن

 ...اولش باهاش نمیخوابه
   

  

صبرم سر اومده دختر جون... این همه 
 خودداری داره

 ...دیوونهم میکنه

 ...فیروزه خجل لب زد



 ...آخه الن که_
 !منظورش واضح بود

الن عادت ماهانه بود؛ حتی اگر میخواستند 
 هم

 .نمیشد که بشود
الن لبخند زداص . 

 .میدونم الن نمیشه_

 ...ولی هفت روز دیگه میشه عزیزم
فیروزه لب زیرینش را به دندان گرفت و 

 خجالت زده

 :گفت
 ...تا هفت روز دیگه مونده هنوز_

   



  

صدای در زدن بعدی دیگر فرصت نداد 
 اصالن بیشتر

دلبریهای همسرش را با بوسهی داغ دیگری 
 پاسخ
 .بگوید

زود خودتو بشور، منم برات شورت و _
 لباس تمیز

 .میارم

 .فعال برم تا حلیمه در و از جا نکنده
و از حمام بیرون رفت و فیروزه را با انبوهی 

 از
 .حسهای خوب و آتشین تنها گذاشت



 دارچین   
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اصالن در را گشود و کیسهی آب گرم را از 
 حلیمه

 :گرفت و با اخم پرسید
 کاچی کو؟_

 .میارم ارباب، حاضر بشه چشم_

گفتم تا موقعی که آماده میشه اینو بذاره 
 روّ پک و

 .پهلوش، بلکه دردش کمتر شه
 .خیلی خب_



 .اونم زودتر بیار
 .چشم خان_

لهها سرازیر شدحلیمه این را گفت و از پ . 

 .اصالن در را بست و داخل برگشت
صدای آب از حمام میآمد، و این یعنی 

 فیروزه در
 .حال شست و شو بود

   

  

کیسهی آب گرم را کناری گذاشت و به 
 سمت تخت

 .رفت
ابتدا دامن فیروزه را با دقت چک کرد و 



 سپس همان

او دراز کشیده بود را بررسی کرد قسمت که 
 تا اگر

احیانا لکهی خونی رویش افتاده تعویضش 
 .کند

خوشبختانه هم دامن و هم ملحفهی تخت 
 .تمیز بودند

 .روی تخت دراز کشید و به سقف خیره شد
لذتی وصف ناشدنی وجودش را در برگرفته 

 بود؛
اینکه فیروزه تمام اولین بارهایش را با او 

 تحربه کرده
د لبخند بر لبش میآوردبو . 



 ...اولین مرد زندگی
 ...اولین بوسه

 ...اولین هم آغوشی
 ...اولین برهنگی

 ...و حتی اولین عادت ماهانه
   

  

 دارچین   

۲۵۳پارت     

 .چقدر تمام این اتفاقات را دوست داشت

 ...همهی این اولین بودنها را

این اولینها حس قدرت انکار ناشدنی به او 
 بخشیده



 .بود
طوری که خود را ده سال جوانتر و در عین 

 حال

 .بیست سال پیرتر و قدرتمندتر میدید
در همان حین که اصالن در افکار جاه 

 طلبانهاش

غرق بود، فیروزه خود را شسته و منتظر 
 ایستاده بود

 .تا اصالن به او شورت و لباس تمیز بدهد
   

  

هر چه منتظر ماند خبری نشد! حتی یک بار 
 هم



ریزش قطرات خون را حس کرد و فوری 
 دوباره

 !خود را شست

 !ولی باز از اصالن خان خبری نشد
دیگر خود را در معرض یک سرماخورذگی 

 شدید

 .میدید

البته که با این اوضاع درد کمر و دلدردش 
 فقط این

 !یک مورد را کم داشت
بنابراین با خجالت جلو رفت و چندباری 

 آهسته به در
 .حمام کوبید



اصالن از شنیدن چند تقهی آهسته که به در 
 حمام

خورد با شتاب برخاست و سریع خودش را 
 پشت در
 .رساند

 .چیزی لزم داری؟ بگو بهم_

   

  

روزه در حالی که از سرما لرز به تنش فی
 افتاده بود

 :گفت
 ...لـ... لباس نـ... ندادین بهم_

این کلمات را در حالی ادا کرد که 



 دندانهایش به هم

 !میخورد

 دارچین   

۲۵۴پارت     

 .اصالن به سرعت متوجه حال او شد
 .الن الن_

 .با چند گام بلند خود را سمت رساند
   

  

درش را گشود و شورتی تمیز و به همراه 
 زیرپیراهن

 .و یک بلوز و شلوار برداشت
روسری تا شدهی نخی را هم برداشت و به 



 در حمام

 .کوبید
 فیروزه_

 ...بــ...بله_
 باز کن درو_

فیروزه در را گشود و تا خواست از لی در 
 دستش را

کند و لباس هایش را بگیرد، ناگاه دراز 
 اصالن خان

 !وارد حمام شد و در را هم بست
فیروزه هول شده یک دستش را روی 

 شرمگاه و دست

 .دیگرش را سپر سینههایش کرد



اصالن حتی از این خجالتهای او هم لذت 
 !میبرد

   

  

 .برایش تازگی داشت
ا روی موهای بلند او انداخت و حوله ر 

 آهسته آبشان
 .را گرفت

سپس موهای کمند فیروزه را تاب داد و 
 روی سرش

جمعشان کرد و حوله را دور موهایش 
 .پیچاند

بعد خم شد و شورت را جلوی پای فیروزه 



 .گرفت
 .پاتو بلند کن، بپوشش_

 دارچین   

۲۵۵پارت     

   

  

 فیروزه با چشمانی گرد شده این صحنه را
 !مینگریست

 !این مرد اصالن خان بود؟
 !همان ارباب هفت پارچه آبادی؟

همان که رعیت جرأت اینکه بدون اجازهاش 
 آب

 !بخورد را نداشت؟



 !همان مردی که به زور عقدش کرده بود؟

 !همان که لبخندش را کسی ندیده بود؟

همان که میگفتند حتی پدرش، تیمور خان 
 بزرگ هم

 !روی حرفش حرف نمیزند؟
 !این همان مرد است؟

 !باور نکردنی بود
اگر تا چند لحظه قبل کسی به فیروزه 

 میگفت قرار

است اصالن خان جلوی پایت زانو بزند، آن 
 هم وقتی

   

  



و عادت ماهانهات توانت  در حمام برهنهای
 را ربوده؛

 !قطعا به ریشش میخندید
 ...این صحنه نشدنی بود... غیرقابل باور
اصالن که دید فیروزه هیچ عکسالعملی 

 نشان نمیدهد
 .سر بلند کرد و او را مبهوت خود دید

چرا مات من شدی؟ بعدا هم وقت _
 هست که به من

 .خیره شی دختر

ا کمکت کنم فعال پاتو بیار بال دیگه! ت
 شورتتو

 .بپوشی



 .فیروزه بیاراده طبق فرمان او عمل کرد
پایش را بلند کرد و به کمک اصالن خان 

 شورتش را

 .پوشید
 اصالن شورت را تا زانوی او بال کشید و بعد

روسری نخی تا شده را مرتب وسطش 
 گذاشت و با

   

  

شورت را تا روی شکم تخت دقت و آهسته 
 فیروزه

 .بال آورد
 دارچین   



۲۵۶پارت     

اصالن نگاهش را به چهرهی شرمزدهی 
 همسر

 :خجالتیاش دوخت و بعد گفت

 الن راحتی؟_
فیروزه که باز گونههایش رنگ گرفته بود با 

 خجالت

 :لب زد
 ...بله آقا_

   

  

الن اون پارچه وسط پات تنظیمه؟ اذیتت _
 نمیکنه؟



 .فیروزه از شرم لب گزید
 ...نه آقا... خوبه_

 .حله پس_

 .باز خم شد و شلوار را جلوی پایش گرفت
 د بپوش دیگه زن! استخاره میکنی؟_

والل بالل که اگه جاش بود و وضعیتت هم 
 قرمز نبود

 !منم دوست نداشتم شلوار پات کنی

الن بدون لباس، رو تخت، ترجیح میدادم 
 تو بغلم
 .باشی

فیروزه لب زیرینش را به دندان گرفت و با 
 گونههایی



 .سرخ شده خم شد

   

  

 ...بدید خودم میپوشم آقا_
 ...زشته شما خم شدین

لزم نکرده حال واسه من احترام رعایت _
 کنی با این

 .وضعت
الن غش میکنی از بس  تنت یخ زده

 !فشارت پایینه
 .یال بپوش زودتر

فیروزه پاهایش را در پاچههای شلوار کرد و 
 اصالن



هم کمر کشیاش را تا روی ناف او بال 
 .کشید

سپس بلوز را تکانی داد و از قسمت آستین 
 رو به

 .فیروزه گرفت
 .بپوش زود باش_

 دارچین   

۲۵۷پارت     

   

  

فیروزه معذب جای دستهایش را که حال 
 نقش سپر

سینههایش را ایفا میکردند با هم عوض 



 .کرد
سپس دست آزادش را در آستین لباس فرو 

 .برد
اصالن که قصد نداشت او و خودش را بیش 

 از این
آزار دهد؛ به پشت سرش چرخید و آستین 

 دیگر لباس

بود، رو  را در حالی که پشت سرش ایستاده
 به روی

 .دستش گرفت

 .زود بپوش تا بیشتر از این سرما نخوردی_
فیروزه فوری دستش را در آستین فرو برد و 

 قبل از



آنکه اصالن خان بخواهد اقدام دیگری بکند؛ 
 تند تند

 .مشغول بستن دکمههایش شد

   

  

اصالن با خنده این صحنه را تماشا کرد و 
 بالفاصله

 :بعد از بسته شدن آخرین دکمه گفت
 تموم؟_

فیروزه بلوزش را با دست پایین تر کشید و 
 به خیال

 .خودش مرتب و صافش کرد

 .بله آقا، دستتون درد نکنه_



فقط یه دامن مونده که اونم الن خودم میرم 
 برمیدارم
 .میپوشم

_ ر؟دامن میخوای چیکا  

آقا اینجوری که زشته... نمیشه برم _
 ...پایین

 ...جلوی مردای عمارت خوبیت نداره

 !قرار نیست بری پایین_
   

  

چرا؟ نه، باید برم... خاله حلیمه حتما الن _
 کلی کار

 ...داره... باید برم کمکش



_ باشیتو نمیخواد نگران اون پیرزن خرفت  ! 

به اندازه کافی کلفت و نوکر تو این خونه 
 هست که

 !کمکش کنن
 ...ولی آقا_
 دارچین   

۲۵۸پارت     

اصالن بیحرف و در یک حرکت ناگهانی دید 
 زیر

 .زانوانش اتداخت و او را بغل گرفت
   

  

فیروزه ابتدا از ترس جیغ خفهای کشید و 



ش رابعد سر   

 .در سینهی ستبر مردش پنهان کرد

 ...نمیشه آخه... بقیه سراغمو میگیرن_
 !گور پدرشون_

بعدم به حلیمه سپردم که بگه تو رو 
 فرستاده خونه،
 .نگران نباش

 .با آرنج در را باز کرد و با پا نگهش داشت
از حمام بیرون رفت و فیروزه را مثل یک 

 نوزاد،
همانقدر با دقت و حوصله که مبادا آسیب 

 ببیند، روی
 .تخت گذاشت



 .دراز بکش_

 .فیروزه طبق دستور عمل کرد
اصالن کیسهی آب گرم را از گوشهی اتاق 

 آورد و
 .کنار فیروزه روی لبهی تخت نشست

   

  

دبلوزش را بال داد و کمرش را پایینتر کشی . 

کیسهی آب گرم را زیر شکم او گذاشت و 
 دستی به

 .پیشانیاش کشید
 .الن گرم میشی حالتم بهتر میشه_

و باز رنگ به رنگ شدن فیروزه لبخند به 



 .لبش آورد
 دارچین   

۲۵۹پارت     

در که به صدا درآمد فیروزه ناگاه نیم خیز 
 .شد

اصالن دست روی شانهاش گذاشت و 
 .هلش داد

   

  

 .بخواب تو_
 !چرا مثل جن زدهها میپری؟

 !حلیمهس

 آقا نکنه کسی دیگه باشه؟_



هر خری باشه! نیاز نیست تو تکون _
 بخوری و
 .بترسی

 .راحت دراز بکش حالت بهتر شه
ضربهی دیگر که به در خورد،اصالن برخاست 

 و در
 .را باز کرد

اوی چند حلیمه با سینیای در دست که ح
 استکان

دمنوشهای مختلف و ظرف نبات و کاسهی 
 کاچی داغ

 .بود پشت در ایستاده بود
اصالن سینی را از او گرفت و تا خواست در 



 را با
پشت پا ببندد حلیمه در حالی که دستانش 

 را به هم
 :میمالید پر استرس گفت

   

  

_ خان؟ فیروزه چطوره  

اصالن که گره مابین ابروانش ناگشودنی به 
 نظر

 .میرسید، حتی اندکی تکان نخورد

چطور میخواستی باشه؟! دراز به دراز _
 ...افتاده

 .رنگ به صورتش نیست



حلیمه برای گفتن حرفی که نوک زبانش بود 
 دست

 .دست میکرد

 .میخوام ببندم درو_

با این حرف اصالن فورا شروع به صحبت 
 .کرد

 میشه بیام ببینمش ارباب...؟_

 .و التماسگونه ادامه داد
   

  

 ...خیلی زود میرم... مزاحمتون نمیشم_

 دارچین   

۲۶۰پارت     



 .اصالن ولی گره ابروانش را کورتر کرد
 !لزم نکرده_

به اندازه کافی وقت داشتی ببینیش و 
 دردشو درمون

 .کنی
دیگه لزم نیستالن  ...! 

ارباب این دختر، خواهر و مادرش که _
 کنارش

نیستن... اجازه بدید القل من بیام سری 
 .بهش بزنم

 :با جدیتی عجیب پاسخ داد
   

  



 !فیروزه خواهر و مادر لزم نداره_
 !همه کس و کارش منم

رادرشپدرش... مادرش... خواهرش... ب ... 

 ...شوهرش... همدمش

 :و کنایه آمیز ادامه داد
 !نیازی هم به دایهی مهربانتر از مادر نداره_

 !حال برو پی کارت

 ...حلیمه با سری فرو افتاده

قلبی مالمال از درد و چشمانی اشکبار پلهها 
 را پایین
 .رفت

 !چطور درد این دخترک را نفهمیده بود...؟

کار مسموم و اصال چطور راجع بهش آن اف



 پلید را به
 !ذهن خود راه داده بود؟

   

  

حال این عذاب وجدان را حق خود 
 ...میدانست

از اصالن خان دلگیر نبود... به او هم حق 
 میداد

 .اینطور عصبی باشد
با این امید که فردا فیروزه سر کارش 

 برمیگردد و
آنگاه میتواند ببیندش و برایش جبران کند 

 به مطبخ



 .بازگشت
 دارچین   

۲۶۱پارت     

اصالن سینی را روی زمین گذاشت و خود 
 در کنار

 .فیروزه لبهی تخت نشست
   

  

پاشو اول یه دمنوش با نبات بخور تا _
 موقعی که

غه الن کاچی یه کم سرد بشه؛ خیلی دا
 نمیشه

 .خوردش



فیروزه کیسهی آب گرم را که خیلی خوب 
 دمای بدنش

را تنظیم کرده و دردش را بهبود بخشیده 
 بود، برداشت

 .و کنارش پایین تخت گذاشت
سپس نشست و نگاهی به سینی انداخت و 

 با حالتی
 :مبهوت گفت

 اینا همه رو من باید بخورم؟_
 .اصالن لبخند به صورتش پاشید
_ ست داری آره، چرا که نهاگه دو . 

 ...نه نه... نمیتونم به خدا آقا_
 :و بچگانه گفت



   

  

 !...میتـّــ ِ رکم_

اصالن به خنده افتاد ولی صدای قهقههلش 
 را کنترل

 .کرد که به بیرون از اتاق درز نکند
 .خب لزم نیست همهشو بخوری که_

بینم چی هستن اینابذار اول ب . 

 .استکان اول را برداشت و بو کشید
 .این که آویشنه_

 .استکان دوم
 .این زعفرونه_

استکان سوم را که بو کشید بینیاش را چین 



 .داد

 .این نمیدونم چیه_
   

  

ولی هر چی هست از بوش معلومه 
 بدمزهس،

 .نمیخواد بخوریش
 دارچین   

۲۶۲پارت     

استکان آخر را برداشت و عطر دالنگیزش را 
 به

داد سینه فرو . 

 ...بـَه... این دارچینه_



 .سپس نگاهش را به فیروزه دوخت

حال کدومو میخوای؟ همونو برات نبات _
 .بندازم

   

  

سکوت فیروزه که طولنی شد، استکان چای 
چیندار  

 .را دوباره برداشت
بیا همینو بخور که عطرش بدجور مست _

 .میکنه

 .اص اال این لمصب دوای درده
با همین منو آروم کردی و توجهم بهت 

 جلب شد،



 یادته؟
فیروزه با یادآوری آن روزهای دلهره آور زیاد 

 میانهی

خوبی نداشت اما نخواست توی ذوق 
 .شوهرش بزند

 .آره یادمه_
لب نشاندسپس لبخند بر  . 

اینو شما بخورید، من چای زعفرون بخورم _
 بهتره

 .فکر کنم
 :اصالن از خدا خواسته گفت

   

  



 .آره، زعفرون گرمتره... برات بهتره_
سپس استکان چای زعفران غلیظ و خوش 

 رنگ را
 .برداشت و چند تکه نبات در آن حل کرد

ردن دمنوش هم کاچی را قاشق بعد از خو
 قاشق به

دهان فیروزه میداد و البته به اصرار او 
 خودش هم

 .چند قاشقی خورد

 حال بهتری؟_

 ...بله... خیلی_
 دارچین   

۲۶۳پارت     



   

  

پشت سر فیروزه نشست و او را میان 
 پاهای خود

 .عقب کشید؛ طوری که به سینهاش چسبید

دستانش را دور شکم فیروزه پیچاند و آرام 
 وَ دَ ورانی

 .شروع به ماساژ دادن کرد

 درد نداری؟_

اندکی احساس تیر کشیدن داشت ولی با 
 گرمای دستان

 .حمایتگر اصالن، همان هم از بین رفت

فیروزه از آن گرمای لذت بخش و حس 



 خوشایند

م افتادپلکهایش روی ه . 

 ...نه... دیگه درد ندارم_
اصالن روی گردنش را بوسه زد و بعد 

 دستانش را

 .برداشت
   

  

حولهی دور موهایش را باز کرد و کمی دیگر 
 با همان

 .حوله گیسوان کمند دلبرش را خشک کرد

بعد هم با شانهای که از قبل کنارش گذاشه 
د آهستهبو  



 .مشغول شانه زدن شد

او شانه در موهای یار میکشید و فیروزه در 
 قلبش

 ...برای او قصر میساخت
او رج به رج موهای یار را با شعف میبافت 

 و
فیروزه در سرش حدیث عشق تالوت 

 ...میکرد

موهایش را که گیس نمود، از پشت بغلش 
 کرد و روی

 .موهای نمدارش بوسه کاشت

_ ت اجازه نداری کوتاه کنیموهاتو هیچ وق . 

فیروزه مظلومانه و در عین حال دلبرانه لب 



 .زد
 ...چشم آقا_

   

  

رنگ و حنا و هزار کوفت و زهر مار دیگه _
 هم که

رنگ خرماییشونو عوض کنه حق نداری 
 .بزنی

 ...چشم آقا_

 ...دخترک غرق لذت بود از این همه توجه

از این همه محبت که در آن شناور شده 
 ...بود

هیچ وقت چنین محبت و توجهی را ندیده 



 بود و همین
اولین بار بودنش بدجور داشت اصالن را در 

 خانهی

 ...دلش ساکن میکرد

 دارچین   

۲۶۴پارت     

   

  

به دستور اصالن تا سه روز فیروزه اجازهی 
 خروج

 .از اتاقشان را نداشت
حتی بعد از آن هم به حلیمه دستور داده 

 بود که حق



ندارد به فیروزه کارهای سنگین و زیاد 
 .بسپارد

نهایتش باید در حد پاک کردن برنج و 
 حبوبات و چیدن

 .و جمع کردن میز غذا باشد
صبح به حمام  دقیقا روز هفتم بود و فیروزه

 رفته و
طبق چیزی که خاله حلیمهاش گفته بود 

 .غسل کرد

و خود را برای ضیافت شبانهای که اصالن 
 صبح

پیش از رفتنش وعده داده بود آماده نموده 
 .بود



طبق قولش برای فیروزه چند روسری زیبا و 
 خوش

رنگ و چند دست لباس جدید و به سلیقهی 
 خودش از

 .شهر خریده و آورده بود

   

  

فیروزه پس از استحمام، با ذوق لباسها و 
 روسریها

 .را نگاه کرد
با اینکه اصالن او را با خود به شهر نبرده بود 

 اما باز
 .هم خوشحال بود بابت لباسها



تاکنون این همه لباس و روسری نو 
 !نداشت

یزدهمیشه سالی یک بار لباس نو تن م ... 

آن هم برای عید نوروز بود که مادرش 
 پارچهای از

صندوق درمیآورد و به ثمینه خیاط روستا 
 میداد تا

 .برایش بدوزد
آن را هم فقط حق داشت در ایام نوروز و 

 دید و بازدید

 !بپوشد
و بعد از آن طبق گفتهی مادرش باید مرتب 

 تا کرده و



 .در بقچهی جداگانه میگذاشت

   

  

و فقط برای عروسی و مهمانی بزرگ یا 
 خاص حق

 .پوشیدنش را داشت
 دارچین   

۲۶۵پارت     

حال هفت، هشت دست لباس نو با طرح 
 و رنگهای

مختلف جلوی رویش قطار بودند که 
 میتوانست هر

کدام را اراده میکند، در هر زمان که دوست 



 دارد

 .بپوشد
 ....همین برایش دنیایی بود

با شادی وصف ناپذیر یک بلوز سوسنی با 
 گلهای

بنفش تیره که سر آستینهایش چین داشت 
 .تن زد

   

  

شلوار مشکی چسبانی که اصالن گفته بود را 
 پوشید و

بعد رویش دامنُ پر از چین بنفش بلند را 
 .پوشید



ی و ذوق چند دور به دور خود چرخ با شاد
 زد و از به

پرواز درآمدن دامنش در هوا روحش تازه 
 .شد

جلوی آیینه ایستاد و با لبخندی بزرگ که 
 کل صورتش

 .را پوشانده بود به خود نگریست
 ...دستت درد نکنه اصالن جـان_

ابتدا دست روی دهانش گذاشت و هیـن 
 !کشید

اینجا  ولی بعد با خود گفت الن که کسی
 نیست! چه

اشکالی دارد همسرش را با لفظ "جان" 



 خطاب کند...؟

موهایش را چند بار دور پیچاند و بعد از 
 میان کشهای

رنگی که اصالن جانش برایش خریده بود 
 سوسنیاش

 .را برداشت
   

  

و موهایش را دو سه بار از داخلش رد کرد 
ز زیرتا ا  

 .روسری بیرون نیاید
آخر اصالن جانش گفته بود که دوست 

 ندارد موهای



 ...دلبرش را کسی جز خودش ببیند

بعد هم روسری ریشهدار سفید با گلهای 
 بنفش و

 .سوسنی را سر کرد و از اتاق بیرون رفت

 دارچین   

۲۶۶پارت     

اطراف و پایین سر سرا، را از پشت تیغهی 
 دیوار

دکامل از نظر گذران . 

   

  

وقتی کسی را ندید به سرعت از پلهها پایین 
 .رفت



همهی خدمتکاران با تعجب و دهانی باز 
 نگاهش

 ...میکردند

حق هم داشتند! فیروزه با آن لباسها و 
 گونههای سیب

 !سرخی اصال شبیه خدمتکاران نبود

هر کس میدیدش فکر میکرد او از 
 خانوادهی

 !اربابیست نه رعیت و خدمتکار این عمارت
حلیمه با چشمانی وق زده نگاهش میکرد و 

 کبری
 .صورتش از حرص به تیرگی میگرایید

 .جلو رفت و دور فیروزه چرخید



 !ترگل ورگل شدی_
 !خبریه فیروزه...؟

 .فیروزه با غرور لبخند زد
   

  

 !نه... چه خبری؟_
چه میدونم... مثال بابات گنج پیدا کرده _

 !باشه
سالی یه بار به زور لباس نو توی تن تو 

 ...میدیدیم

 ...حال

حلیمه که متوجه شد همه توجهشان جلب 
 شده و با



شک به او نگاه میکنند با هول زدگی فقط 
 خواست

 .قضیه را ماست مالی کند
 ...جوابش دادن_

 دارچین   

۲۶۷پارت     

   

  

همه با ابروهایی بال پریده به حلیمه چشم 
 دوختند و

 :محبوبه با لبخند گفت

 ...چه بیخبر_

 چطور انقدر بیسر و صدا؟! کسی رو هم خبر



 ...نکردن
حلیمه که میدانست قطعا فیروزه نمیتواند 

 چیزی

، فوری پاسخ دادبگوید : 

 ...پسره شهریه_
 .گفته خوشش نمیاد شلوغ پلوغ باشه

 :کبری با چشمانی از حدقه درآمده گفت
 !چـــــی؟! شــهریـــــه؟_

حلیمه که دیگر راه برگشتی از دروغ 
 مصلحتیاش

 :نمیدید، ناچار ادامهاش داد
   

  



 ...آره، شهریه_
 چطوری از شهر اومده فیروزه رو دیده؟_

حلیمه در دل خود را لعنت کرد و فحش 
 آبداری هم

نثار اصالن و فیروزه کرد که او را در چنین 
 موقعیتی

 .قرار داده بودند
 !ارباب معرفیش کرده_

 .کبری بیشتر متعجب و حرصی شد
 !اربـــــــاب؟_

 !واه واه واه! خدا بده شانس
ست و پا چه بختیام دخترهی ترشیدهی بید

 !داشت



 ...حال ما با این همه هنر

 .سرش را به آسمان بلند کرد

   

  

 !خدا عدالتت و شکر_

 دارچین   

۲۶۸پارت     

بعد هم با کنایه به سر تا پای فیروزه اشاره 
 .زد

 !لبد اینارم پسره خریده براش_
 .فیروزه دیگر سکوت نکرد

بله! اتفاقا چند دست دیگه هم برام از _
 !شهر آورده



 !نمیدونستی بدون
   

  

مثل دختربچههایی شده بود که میخواهند 
 رقیب و

 !دشمنشان را بسوزانند

 !فقط کم مانده بود زبان درازی کند
کبری که دیگر از حرص رو به انفجار بود 

 :گفت
_ یال! چه زبون درآوردهواو ! 

حال بذار عقدت کنه بعد شروع کن فخر 
 بفروش

 .دخترهی چشم سفید



بعد خود را مثال به کوچه علی چپ زد و از او 
 دور

 .شد

ایــــــش.... همچین خودشو گرفته انگار ما _
 شوهر

 .ندیدهایم یا لباس نداریم تن کنیم
 .خوبه حال من اینجا از همه شیکتر میگردم

ز این لباسا تو کمدمه که ده دست ا
 .نگاهشونم نمیکنم

   

  

ولی در واقع از درونش آتش حسرت و 
 حرص زبانه



 .میکشید

بقیه یک به یک فیروزه را بوسیدند و تبریک 
 گفتند،

 .سپس حلیمه بحث را اینطور جمع کرد

 !خب دیگه بسه_

 .بجنبین زود، دیر میشه
خانم بزرگ خوششون نمیاد ناهار از دوازده 

 دیرتر

 .آماده بشه
 دارچین   

۲۶۹پارت     

   

  



فیروزه با شنیدن اسم خانم بزرگ خشکش 
 !زد

 کی؟ چی گفتی خاله؟_
حلیمه چشم و ابرویی برایش آمد تا خودش 

 را جمع و
 .جور کند

سینی مسی بعد هم تشت برنج را در 
 بزرگی خالی

 .کرد
خانم بزرگ و تیمور خان با مهین خانم _

 خواهر

 .بزرگ ارباب دارن میان اینجا
 .بیا بنشین برنجا رو پاک کن



تیمور خان هر سه دخترش را شهر عروس 
 .کرده بود

چند سالی هم میشد که زمام تمام امور را 
 به اصالن

 .سپرده بود

ته و خود به همراه همسرش نیز به شهر رف
 آنجا در

 .خانهای مجلل سکنی گزیده بودند

   

  

فیروزه با استرس رفت و جلوی سینی برنج 
 .زانو زد

حلیمه کنارش نشست و در حین پاک کردن 



 برنجها
 .آهسته لب زد

 !حواستو جمع کن فیروزه_

 .جلوی خانم بزرگ دست و پا چلفتی نباش

دت هم که اینجان احتمال تو باید این م
 بری خونهی

 .بابات
خانم بزرگ و مهین خانم خیلی زرنگن... 

 زود بو
 .میبرن

 !فیروزه دل در دلش نبود
دلهره مثل موریانه داشت از درون 

 !...میجویدش



 دارچین   

۲۷۰پارت     

   

  

 :حلیمه سقلمهای به پهلویش کوبید

 !فهمیدی فیروزه؟_
زبانش به سقف دهانش چسبیده بود... 

 فقط توانست به
 .نشانهی مثبت سر تکان دهد
 .خوبه... دیگه سفارش نکنم_

حال این قضیه نامزدی هم به ننه بابات 
 میگم خودم که

 .حواسشون باشه



 !اسم شوهرت هم مثال محمد... خب؟
ر تکان دادفیروزه باز فقط س . 

   

  

 .کلمات را گم کرده بود
 !آخرین دیدارش با خانم بزرگ افتضاح بود

 !از ترس غش کرده بود
همه سخت در تکاپو بودند و عمارت رنگ و 

 بوی
 .دیگری گرفته بود

این وسط فیروزه بود که از استرس لب 
 میگزید و

هم میپیچاندانگشتانش را به  . 



هر کاری که حلیمه میگفت انجام دهد را با 
 دستپاچگی

 .و هول هولی انجام میداد
 .البته از نظر دیگران زیاد غیرطبیعی نبود

چرا که به یاد داشتند بار قبل، با دیدن خانم 
 بزرگ به

 ...چه حال و روزی افتاده بود

کبری که با لبخند نگاهش میکرد و انگار از 
 دیدن

و خوشحال بوداسترس ا . 

   

  

ولی محبوبه و دیگران سعی داشتند دلداری 



 اش دهند و
 .کمکش کنند
 دارچین   

۲۷۱پارت     

ساعت از یازده گذشته بود که صدای غالم 
 در مطبخ

 .بلند شد
 .سریع بیاید پیشواز به خط_

 .خانم بزرگ اومدن

   

  

همین اطالع رسانی کافی بود تا رنگ از رخ 
 فیروزه



بپرد و لیوان از دستش بیافتد و هزار تکه 
 ...شود

حلیمه لیوانی از گل گاو زبان که از قبل دم 
 کرده بود

 .به دست فیروزه داد
 .بگیر بخور اینو دختر_
 .پس نیفتی جلوشون

م مانده بود جیغ بکشد و به گریه فیروزه ک
 .بنشیند

 !خا... خاله... چــ.... چی... میـ.... میشه...؟_

لکنت زبانش به خوبی گویای حال بدش 
 .بود

حلیمه دست به پشتش کشید و همزمان 



 وادارش کرد
 .گل گاو زبان را بنوشد

 .چیزی نمیشه خاله جان_

   

  

فقط سالم میکنی، تعظیم میکنی، تو 
 چشمشون هم

 .نگاه نمیکنی
 .هر چی هم گفتن فقط اطاعت میکنی

 .دور و ور اصالن خان هم نمیچرخی

 همین؟_

 ...آره همین_
 اگه... اگه بفهمن چی؟_



کارایی که گفتم بکنی آب از آب تکون _
 .نمیخوره

شبا هم غالم میگم ببرتت خونه آقات، تا 
 زمانی که

بزرگ و تیمور خان برن خانم . 

 دارچین   

۲۷۲پارت     

   

  

 .با استرس به حلیمه چشم دوخت
 کی میرن خاله؟_

نمیدونم... معمول هر بار میان یک _
 ماهی میمونن



ولی این بار مهین خانم هم باهاشون 
 هست، انشالل

 .زودتر میرن
 :نالن و ناامید گفت

 ...وای... خواهر ارباب هم هست خاله_
جوش نزن خاله، فقط کارایی که گفتمو _

 .بکن
 .هیچی نمیشه

   

  

 ...چشم_

 .آفرین دخترم_
 .در همان حین غالم باز سر در مطبخ کرد



 چه میکنی حلیمه؟_

 .بیاین دیگه، همه تو سرسرا جمعاند
_ مدن؟ارباب هم او  

آره... چشم چشم میکنه فیروزه رو پیدا _
 .کنه

 .بیاین بیرون
 .برو اومدیم_

لیوان نیمه پر را از دست فیروزه گرفت و 
 روی

 .طاقچه گذاشت

 .بریم عزیز خاله_
   

  



 .هیچی نیست نترس

بعدشم ارباب خودش حواسش بهت 
 هست، نگران

 .نباش
فیروزه را گرفت دنبال خود کشید دست . 

 .به سرسرا که رفتند
فیروزه سر به زیر کنار حلیمه در ردیف 

 خدمتکاران

 .ایستاد
 دارچین   

۲۷۳پارت     

   

  



برای لحظهای سر بلند کرد و اصالن خان را 
 ایستاده

 !کنار مهناز دید
از دخترک  اصالن خان نمیتوانست چشم

 ...بردارد
زیباییاش در آن لباس چندین برابر شده 

 بود و آتش
 .دلرباییاش را بیشتر میکرد

ولی فیروزه حس کرد قلبش چند ثانیه 
 ...نزد

بود اصالن جانش کنار مهناز ایستاده ... 

 !چرا یادش نبود که همسر دوم است...؟

 !چرا یادش رفته بود که زاپاس است...؟



 !چرا یادش نبود که حکم معشوقه را دارد...؟

 ...یواشکی و شرطیست
 ...چشمانش بی اراده به اشک نشست

   

  

حلیمه که متوجه نگاه خیرهی آن دو به هم 
 شد، رو به

اصالن لب گزید و سپس با آرنج به دست 
 فیروزه

 .ضربه زد تا متوجه موقعیت شود

اولین قطرهی اشک که از گوشهی چشم 
 دخترک

 .سرازیر شد از نگاه اصالن دور نماند



ابروهایش در هم رفت و چشم غرهای به 
 .حلیمه رفت

چه میدانست که دلبر کوچکش توان دیدن 
 او در کنار

زن دیگری را ندارد و به همین علت 
 چشمهی اشکش

 ....جوشیدن گرفته است

مه نگاهش بینیاش را که بال کشید، حلی
 کرد وقتی او

را چنین پریشان دید آهسته در گوشش 
 .نجوا کرد

 .یادت نره چی گفتم بهت خاله جان_
 ...گریه نکن عزیز خاله... قوی باش



 .فکر کن هیچ نسبتی با ارباب نداری
   

  

 .استرس هیچی رو نداشته باش
 دارچین   

۲۷۴پارت     

ن دلش پر میزد که جلو برود و اصال
 عروسکش را

بغل بگیرد و اشک از گونهاش بزداید ولی 
 دست و

 ....پایش بسته بود
 ...فقط از درون خودش را میخورد

حلیمه با گوشهی روسری اشکهای فیروزه را 



 پاک
 :کرد و آرام لب زد

هیس عزیز خاله... گریه نکن... هیچی _
 ...نمیشه

   

  

فقط سالم میکنی و هرچی گفتن سرتو بلند 
 نمیکنی،

 .همینجوری سر به زیر جواب میدی

هر دستوری هم دادن فقط میگی چشم و 
 سریع

 .انجامش میدی
اما نمیدانست که آمدن خانم بزرگ الن 



 مشکل

 ...فیروزه نبود
مشکل او در حال حاضر زنی است زیبا با 

 موهایی دم

اسبی و صاف و بلوند بود که با آن پیراهن 
 بنفش آستین

کوتاه که قدش تا زیر زانویش میرسید و 
 ساق پاهای

 ...خوش تراشش را به نمایش گذاشته بود

 ....و از همه بدتر
 ...کنار ارباب ایستاده بود
 ...کنار اصالن جان فیروزه

   



  

حال بغضش را فرو داد و در پاسخ بهبا این   

 .حرفهای حلیمه فقط سر تکان داد

 ...چشم خاله_

دیگر سرش را بلند نکرد ولی سنگینی 
 نگاههای او را

 .روی خود حس میکرد
 .لحظاتی بعد غالم بلند داد زد

 .تیمور خان تشریف فرما شدن_
 دارچین   

۲۷۵پارت     

   

  



ابتدا تیمور خان با عصای اژدها نشانش 
 .وارد شد

پشت سرش خانم بزرگ با هیکل گرد و 
 قلنبهاش به

همراه زتی بلند قد که شباهت عجیبی به 
 خانم بزرگ

داشت با این تفاوت که گرد و چاق نبود، 
 .وارد شدند

همه یک صدا سالم گفتند و اصالن خان و 
 مهناز جلو

 .رفتند
 .خوش اومدین_

الن گفت و مهناز با لوندی خود را از اص



 بازوی
اصالن آویزان کرد که قلب فیروزه را ترک 

 .انداخت
 .سالم آقاجون، خیلی خوش اومدین_

 .و سپس رو کرد به مادر اصالن
 .سالم خانم جون، خوش اومدین_

   

  

 .بعد هم مهین را خطاب قرار داد
_ م مهین جون، خوبی عزیزم؟! چه سال

 عجب از این

 .طرفا

مهین چشم غرهای رفت و بعد هم به 



 .اصالن نگریست
زنت هنوزم بلد نیست با بزرگترش چطور _

 برخورد
 !کنه

 !پس تو چی یادش دادی اصالن؟
اصالن در جواب خواهر بزرگترش لبخند زد 

 :و گفت
شما ببخشش خواهر، یه کم تو یادگیری _

 !خنگه

 :مهناز با حرص لبخند زد و هول زده گفت

ای وای یادم نبود دوست ندارین مهین _
 جون صداتون

 .کنم



 .ببخشید عزیزم
   

  

 دارچین   

۲۷۶پارت     

 .مهین ابرو در هم کشید

صدبار گفتم فقط اعضای خانوادهام حق _
 دارن منو

 .مهین صدا بزنن

تحقیرآمیز براندازش کرد و  با نگاهی
 .نیشخند زد

تا جایی که به یاد دارم تو فامیلت ایلسالر _
 !نیست



پس چیزی جز مهینتاج خانم از دهنت 
 !بیرون نیاد

   

  

مهناز که به شدت در بین جمع خدمتکاران 
 تحقیر شده

قیافهای پکر بود بازوی اصالن را رها کرد و با 
 و

 :بغضی گفت
 !....بله، مهین تاج خانم_

همین رفتار مهین با مهناز انگار دل فیروزه 
 را خنک

کرد و اندکی آب بر آتش حسادت و 



 .حرصش ریخت

و به طرز عجیبی در همان لحظات حس 
 کرد چقدر

 !مهین تاج را دوست دارد

خانم بزرگ عادت داشت تمام خدمتکارها را 
 چک

 .کند
به چشم چرخاندن بین خدمه شروع کرد . 

چشمش که به فیروزه افتاد ابروهایش بال 
 !پرید

 .عصایش را بلند کرد و فیروزه را نشانه رفت

 این دختره کیه؟_
   



  

قلب فیروزه تپشهای سریعتری گرفت و به 
 راحتی

 .هجوم خون به صورتش را میفهمید

 دارچین   

۲۷۷پارت     

 .اصالن سعی داشت عادی و خونسرد باشد
 !از خدمهست دیگه مادر_

 !این چه سوالیه
 !رخت و لباسش به خدمه نمیاد_

 .وضعشون بد نیست_
   

  



 .باباش زمینی که روش کار میکنه رو خریده
ولی در واقع نخریده بود... به عنوان 

یروزهمهریهی ف  

 ...گرفته بودش
 .تیمور خان هم توجهاش به او جلب شد
اگه زمین و خریده چرا دخترش داره _

 !کلفتی میکنه؟
 .قلب فیروزه بیش از پیش تند میزد

استرس جانش را میفرسود و این را میشد 
 از

پیچاندن ریشههای روسریاش به دور 
 انگشتانش

 .فهمید



اصالن کمی ذهنش را مرتب کرد و بعد 
داد پاسخ : 

 .یه مقدار از پولش کم بود_
قرار شد تا پول و بده دخترش اینجا کار کنه 

 .فعال
 .خانم بزرگ خطابش کرد

   

  

 !بیا جلو ببینمت دختر_
 ...فیروزه پاهایش سست شده بود

 .حلیمه سقلمهای زد

 .برو جلو_
به سمت  فیروزه با گامهایی سست و لرزان



 خانم

 .بزرگ گام برداشت
 :در چند قدمیاش ایستاد و سر به زیر گفت

 ...در... خدمتم خانم بزرگ_

 دارچین   

۲۷۸پارت     

   

  

 .خانم بزرگ در چهرهاش دقیق شد

 ...زیبا و بکر بود
مخصوصا با آن لپهای کل انداخته زیادی 

 مظلوم و

 .تو دل برو به نظر میرسید



 چیه اسمت دختر؟_

 ...فیـ.... فیروزه_
خانم بزرگ سر تکان داد و این یعنی از 

 اسمش
 .خوشش آمده

 بابات کیه؟_
 ...مـ... مشتی صفـ... صفدر_

 .رو کرد به حلیمه
   

  

 !حلیمه این دختر در کل لکنت داره؟_

سریع پاسخ دادحلیمه  . 

نه خانم جان... الن هیبت شما رو دیده _



 زبون بند شده
 ...طفلک

 .از تعریف غیرمستقیم حلیمه خوشش آمد
 .ولی با کمی تفکر چیزی یادش افتاد

تو همون نیستی که اون دفعه منو دیدی _
 غش

 !کردی؟
 ...همونه خانم جان... دست بوستونه_

 .حلیمه گفت

 .سرتو بال کن ببینمت_

   

  

فیروزه با استرس آب دهانش را قورت داد 



 و سرش را
 .آهسته بلند کرد

حتی جرأت نگریستن به چشمان خانم 
 بزرگ را هم

 .نداشت
فیروزه این مدت که اینجاییم خدمتکار _

 مخصوص

 !منه

و این یعنی نهایت یک کابوس ترسناک 
 برای

شتهفیروزهی بخت برگ ... 

 دارچین   

۲۷۹پارت     



 .اصالن دیگر نتوانست خونسرد بماند
   

  

این دختر بچهس خانم جون، اینجا _
 خدمتکار بهتر از

 .اون داریم
 .خانم بزرگ به فیروزه خیره بود

 .من از این خوشم اومده_

 .حلیمه ساکت نماند

فیروزه نابلده خانم بزرگ، نمیدونه _
 چطوری باید

 .کلفتیتونو بکنه که در شأن شما باشه
 .تو به این کاراش کار نداشته باش_



 ...اونم یاد میگیره
 .و نیشخندی زد که تن حلیمه را لرزاند

 ...یادش میدم خودم_
   

  

خطاب قرار دادفیروزهی رنگ پریده را  . 

 مگه نه فیروزه؟_

فیروزه با ترس و لرز کمی سرش را بال 
 .گرفت

صدایش میلرزید و بغض بر گلویش چنگ 
 انداخته

 .بود
 ...بـ... بله_



 !بله، چی؟_
 !فیروزه کم مانده بود خودش را خیس کند

 .خانم بزرگ عصایش را بر زمین کوبید

 !باید بگی بله خانم بزرگ_
 :فیروزه فوری گفت

 ...بــ... بله... خا... خانم... بـ... بزرگ_
   

  

 دارچین   

۲۸۰پارت     

خانم بزرگ انگار از دیدن هول زدگی و 
 ترس فیروزه

غرق لذت میشد که سینه صاف کرد و با 



 غرور

 :گفت
 .زود برامون چای بیار رفتیم تو اتاقمون_

 ....چشم_

_ نیدمبقیهشو نش ! 

 ....چشم... خانم بزرگ_

   

  

 .آها حال شد_
 .تیمور خان به غالم رو کرد

 اتاق من آمادهست؟_
 .بله خان_

 .میخوام استراحت کنم_



 .روی چشمم_
 .جلو بیفت درو باز کنی_

 .چشم خان_

سپس غالم جلوتر راه افتاد و تیمور خان 
 هم پشت

 .سرش

   

  

 .مهین تاج به سخن آمد

خانم جون ما هم خستهایم دیگه بریم یه _
 کم استراحت

 .کنیم
 اتاق ما آمادهست؟_



خطابش به فیروزه ای بود که اصال هیچ 
 اطالعی از

 .این مورد نداشت
با چشمان گرد شده که نگاه به حلیمه 

 انداخت، خانم
صبی و اخمآلود گفتبزرگ ع : 

 آماده نیست؟_
 :حلیمه سریع در جواب گفت

 .چرا... چرا آمادهست خانم جان_

این دختر هول کرده الن نمیدونه چی باید 
 .بگه

   

  



 .شما به بزرگیتون ببخشیدش

 دارچین   

۲۸۱پارت     

 .سپس حلیمه به کبری اشازه زد

_ تون کبری جلوتر بره درو براتون با اجازه
 .باز کنه

 :و پیش از آن که اسمی از فیروزه ببرد گفت
 .فیروزه نمیدونه کدوم اتاق مال شماست_

خانم بزرگ قبل از برداشتن اولین قدم رو 
 به فیروزه

 .عصایش را تکان داد

   

  



 .چای بیار برامون_

 ....چـ... چشم... خانم... بزرگ_

 .رو کرد به دخترش
 .بریم_

آن ها که رفتند فیروزه نفسش را آسوده 
 .بیرون فرستاد

گویی سنگی بیست کیلویی روی قفسهی 
 سینهاش بود

 .حال با رفتن آنها برداشته شده بود

 اصالن با نگرانی او را مینگریست و مهناز با
ی اعصاب خردی ضربهی آهستهای به بازو

 اصالن
 .زد



بدم میاد از خواهرت! هنوز نیومده باز _
 !شروع کرد

   

  

اصالن نگاه از فیروزه گرفت و رو به مهناز 
 ابرو در

 .هم کشید و غرید

اجازه دادم از سوراخ موشت بیای بیرون _
 خداتم شکر

 .کن
من قبل از اینکه راجع به خواهر و مادر 

 حرف بزنی

 .هم دهن نجستو آب بکش



 !رنگ از روی مهناز پرید
در حضور این همه خدمتکار سکهی یک پول 

 شده

 !بود
اشک به چشمانش نیشتر زد و بغض آلود 

 :گفت
 ...نمیبخشمت اصالن_

 .اون که باید ببخشه منم نه تو_
 .حال هم سیکتیر! گمشو تو اتاقت

   

  

مهناز دیگر چیزی نگفت و با هق هق پلهها 
 .بال دوید



 دارچین   

۲۸۲پارت     

 !فیروزه همان وسط خشکش زده بود
در دل قربان صدقهی اصالن جانش میرفت 

 که
اینگونه مهناز را در هم شکسته بود و از 

 طرفی هم

استرسی بیامان بر وجودش مستولی گشته 
 .بود

ا مثل کفاصالن که دیگر همسر جوانش ر   

میشناخت و میدانس این خشک شدن و 
 لکنت زبانش

ناشی از استرس زیاد و ترس است نیم 



 نگاهی معنادار
 :به حلیمه انداخت و سپس گفت

   

  

 .میرم تو سالن، برام چای دارچین بیار_

 .و رفت
حلیمه معنی نگاه اصالن خان را خوب 

 .میدانست

این چای دارچین بیار در واقع یعنی فیروزه 
 را

 .میخواهد

 .برید سر کاراتون زود_
النه که خانم بزرگ بگن ناهار، بعد بگیم 



 آماده نیست
 .یکی یکیتونو فلک میکنن وسط عمارت

همه با هول و ول به خود افتاده و ولوله برپا 
 .شد

خ رفتند و فیروزه هم قصد کرد سریع به مطب
 برود که

 .حلیمه دستش را گرفت و در گوشش پچ زد

 .برای ارباب چای دارچین ببر_
 ...ولی خانم بزرگ_

   

  

 .عیبی نداره... اول برای ارباب ببر_

 !خانم بزرگ عصبانی نشه...؟_



_ ه میگه نه نترس، خود خانم بزرگ همیش
 اول حرف

 .ارباب بعد حرف خودش یا بقیه
 .فیروزه با شک سر تکان داد

 ...باشه_
 .انقدرم تته پته نکن جلوشون_

عیب میذارن روت پس فردا بفهمن زن 
 پسرشونی

 .میزنن تو سرت

فیروزه حتی فکرش را هم نمیتوانست 
 ...بکند

 !بفهمند او زن اصالن خان است؟
 !آن وقت چه میکردند..؟



   

  

 ...به کابوس میماند
 دارچین   

۲۸۳پارت     

این افکار مثل خوره روح و روانش را 
 .میجویدند

اصال تصورش را هم نمیتوانست بکند که 
 خانم

 !بزرگ بفهمد او عروسش است
حلیمه دستش را کشید و از هپروت 

 .بیرونش آورد
_ اب تا صداش بیا برو چای ببر برای ارب



 .درنیومده

چشم گفت و با افکاری در هم و ذهنی 
 مغشوش وارد

 .مطبخ شد

   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 چرا انقدر میترسی فیروزه؟_

 .همهش تته پته کردی جلو مادرم

در را بسته بودند و غالم دم در نگهبانی 
 میداد تا کسی

 .ناغافل وارد نشود
فیروزه روی پای اصالن جانش نشسته بود و 



 سر بر

 .سینهی ستبرش نهاده بود

خب... چی کار کنم... مادرتون خیلی _
 ...ترسناکن

اصالن با خنده دست در موهای پر پشت 
 .نگارش برد

 !مگه هیولست؟_

فهمید چه بلغور کرده،  فیروزه گویی تازه
 هین بلندی

 .کشید
   

  

هیـــــــــعی...نه به خدا منظورم این نبود _



 ...آقا
میخواستم بگم ابهتشون زیاده... به خدا 

 ...همین

 .لبخند اصالن عمیقتر شد
میدونم، دیگه بعد از این مدت میفهمم _

 .چی میگی

 دارچین   

۲۸۴پارت     

 .بوسهای روی موهای او کاشت
نترس فیروزه... مادرم ممکنه ظاهر _

 خشنی داشته

باشه و بداخالق باشه اما کافیه ازت خوشش 
 .بیاد



   

  

 ...خدا کنه_

 .خوشش اومده کم و بیش_

 جدی میگین؟_

آره، همین که خواسته تو خدمتکارش _
یعنی باشی  

 .خوشش اومده کم و بیش

_ آقا؟ جدی میگین  

 .آره عزیزم_
 .فقط تـو نباید بترسی ازش و تته پته کنی

تا وقتی اینجوری ازش بترسی اونم به 
 توپیدن و داد و



 .بیداد کردنش ادامه میده
ولی وقتی نترسی، دست و پاتو گم نکنی، نه 

 .دیگه

 .اون موقع میشه برات حامی
   

  

فیروزه از شنیدن این حرفها اندکی دلش 
 ...قرص شد

 واقعا؟_
 .واقعا_

 .فقط هر چی میگه عمل کن و بگو چشم
 .تته پته کردنتم بذار کنار

 .چشم_



اون موقعست که اون روی خانم جونو _
 .میبینی

با اینکه دلگرم شده بود اما هنوز هم چیزی 
 در اعماق

 .قلبش مثل نقطهای کور میماند
اگه زبونم لل،خدایی نکرده متوجه بشن ما _

 زن و
 شوهریم چی؟

   

  

اصالن باورش نمیشد که چنین چیزی را از 
 ته دل

 ...بخواهد



 ...اینکه خانوادهاش بفهمند
چرا که میدانست اعتقادات و آن پایبندی 

 زیادی که به
شهرت و پاکی نامشان دارند باعث میشود 

 نگذارند که
 .فیروزه را رها کند

 دارچین   

۲۸۵پارت     

آن وقت خودشان فیروزه را برایش عقد 
 میکنند بدون

 .آنکه او مجبور شود زیر حرفش بزند
   

  



ن حرفی که از حال بدجور از زدنش پشیما
 ...بود

اینکه اگر فیروزه پسر بیاورد عقدش میکند 
 وگرنه

 ...باید همینطور صیغه بماند
و حال از آن شرط بسیار پشیمان بود و 

 غرورش هم

 .اجازه نمیداد زیر حرفش بزند
اما شدیدا دلش اسم فیروزه را در 

 شناسنامهاش

 ...میخواست

موها و گردن دخترک را نوازش کرد و با 
 اطمینان



 :قلبی گفت
هیچی نمیشه... دیگه راحت میتونم _

 ببوسمت وسط
 !عمارت

 .فیروزه ریز ریز خندید
 .من جدی گفتم_

   

  

 .اصالن کنار لبهای شکوفه اناریاش را بوسید
 .منم جدی گفتم_

غالم چند تقه به در زد و این یعنی باید 
 زودتر تمامش

 .کنند



فیروزه برای اولین بار گونهی اصالن را 
 بوسید و

 .برخاست
روسریاش را سر کرد و لباسهایش را مرتب 

 .کرد
 .برم دیگه_

 .ولی در قلب اصالن شوری بر پا شده بود
 ...با همان بوسهی کوتاه

 ...همان برخورد ساده

 ...همان پیشقدم شدن دم دستی

   

  

دلش میخواست همانجا و در همان لحظه 



 تن داغ
 .فیروزه را میان دستانش داشته باشد

اما صد افسوس که مادرش او را فراخوانده 
 .بود
 .برو_

 .یادت نره چیا بهت گفتم
 .چشم آقا_

 .و از سالن بیرون رفت
 دارچین   

۲۸۶پارت     

   

  

دارچین به دست پشت در  سینی چای



 ایستاد و چند
 .نفس عمیق کشید

هول نشو فیروزه... هول نشو فقط... _
 ...هیچی نمیشه

حرفهای اصالن را به خود یادآوری کرد و بعد 
 با

آرامش خاطری که حاصل تکرار صدای 
 جذاب و

باابهت اصالن جانش در ذهنش بود، به در 
 .کوبید

 .صدای مهین تاج بلند شد

 .بیا تو_
آهسته با احتیاط و با یک دست در را باز 



 .کرد
خیلی هم مراقب بود که چای در نعلبکی 

 .نریزد
 .وارد اتاق شد

ببخشید خانم بزرگ، بذارمش روی میز یا _
 روی

 پاتختی؟
   

  

خانم بزرگ روی تخت نشسته و یک تای 
 ابرویش را

مینگریستبال داده و او را  . 

 .بذار روی پاتختی_



 .چشم_

زانوانش هنوز هم از استرس میلرزید اما 
 سعی داشت

 .قدمهایش را محکم بردارد
 جلو رفت و همان طور که خانم بزرگ

 .خواسته بود، سینی را روی پاتختی گذاشت

 .بفرمایید خانم بزرگ_
 .مهین تاج چند بار بو کشید

. 

 بوی چی میاد؟_
   

  

 .خانم بزرگ هم چند باری بو کشید



 بوی دارچینه؟_
 دارچین   

۲۸۷پارت     

 ...فیروزه ابتدا ترسید
 ...استرس باز به جانش چنگ انداخت

کم مانده بود با تته پته جواب دهد ولی 
 خرفهای

 .اصالن در ذهنش مرور شد
 :نفسی عمیق کشید و گفت

   

  

 .بله خانم بزرگ، چای دارچینه_
برای آرامش اعصاب و رفع خستگی خیلی 



 .خوبه

همیشه برای ارباب میبرم خوششون میاد 
 راضیان؛

گفتم برای شما هم بیارم، از راه اومدین 
 حتما

 ...خستهاین

 :معین تاج با تعحب گفت

 برای اصالن؟_
 .بله خانم... برای ارباب_

 حلیمه گفته؟_

 .نه خانم، خاله حلیمه نگفته، مادرم گفته_
 .خانم بزرگ به حرف آمد

 مادرت؟_



   

  

 .بله خانم بزرگ_
مادرم همیشه برای آقام جای دارچین دم 

 میکرد وقتی

 .از سر زمین بر میگشت
 .اون فنجون و بده من ببینم_

فنجان ها را برداشت و به فیروزه یکی از 
 دست خانم

بزرگ داد و یکی دیگر را هم به مهین تاج 
 .داد

سپس دو قدم عقب رفت و با استرس 
 انگشتانش را به



 .هم پیچاند و منتظر عکسالعمل آنان ماند

 دارچین   

۲۸۸پارت     

   

  

ی خانم بزرگ و مهین تاج هر دو جرعها
 نوشیدند و

 .بعد به هم نگریستند و ابرو بال پراندند
 .خانم بزرگ به فیروزه چشم دوخت

 خودت دم کردی؟_

فیروزه دست خودش نبود که باز به لکنت 
 .افتاد

 ...بـ... بله... خا... خانم بزرگ_



نمیدونم چرا اصالن و حلیمه اصرار داشتن _
 که تو

 .کار بلد نیستی و بچهای
حرف مادرش را گرفتمهین تاج ادامهی  : 

وال الن که ما میبینیم کارشو از اون _
 کبرِ ی سلیطه
 .هم بهتر بلده

   

  

خانم بزرگ بقیهی چایاش را هم نوشید و 
 فنجان خالی

 .را به سمت فیروزه گرفت
 .خوب بود، آفرین_



 .فیروزه از ذوق کم مانده بود بال دربیاورد
فنجان را گرفت و در سینی گذاشت و با 

 :شادی گفت

 .نوش جانتون خانم بزرگ_
فنجان خالی مهین تاج را هم گرفت و در 

 سینی قرار

 .داد

 .اگه بازم میل دارین براتون بیارم_
 .نه کافیه، برو میخوایم یه چرت بزنیم_
به حلیمه هم بگو تا یک ساعت دیگه 

 ناهارش حاضر
 .باشه

   



  

مهین تاج گفت و فیروزه هم سینی را 
 برداشت و کمی

 .خم شد

 .چشم خانم_

 .و از اتاق بیرون رفت
 دارچین   

۲۸۹پارت     

مهناز در اتاقش نشسته و با حرص پا تکان 
 میداد و

 .اشک میریخت
مهین تاج از همان ابتدا از او خوشش 

 نمیآمد و



ی خوبی هم با او نداشتمیانه . 

   

  

خانم بزرگ هم همینطور بود اما به 
 واسطهی اینکه

 .دختر تیمسار بود کاری به کارش نداشت

فقط هر از گاهی تکه و کنایه میانداخت که 
 چرا حامله

 ...نمیشود
 ...لبد نازاست

 ...پسرش وارث میخواهد
مقطوع النسل میشود با وجود خاندانشان 

 عروس



 !نازا
و هزاران حرف و حدیث دیگر که اصالن 

 همیشه در

 .مقابلشان از او جانبداری میکرد

 !ولی حال چه...؟
با این شرایط دیگر حمایت اصالن را 

 ...نداشت
مثل همین چند دقیقه پیش که نه تنها 

 !حمایتش نکرد

 !بلکه در جهت کوباندنش کمک هم کرد
   

  

بعد هم در گوشش گفته بود، هوا برش 



 .ندارد
اگر دست از پا خطا کند حیثیتش را خواهد 

 !...برد
 .جلوی آیینه ایستاد

دیگر خبری از آن تناسب اندام و هیکل 
 هوس انگیزش

 ...نبود
 ...زیادی لغر شده بود

استخوانی و به شدت شکننده به نظر 
 .میرسید

استخوان ترقوهاش بیرون زده بود و 
 گونههایش هم

 ...همینطور



 :اشک از چشمانش سرازیر شد و گفت
 ...همهش تقصیر توئه بابا_

 ...به زور منو انداختی تو این جهنم
 ...از اول هم نمیخواستمش

به زور منو انداختی تو این جهنم و گفتی 
 هوامو

یدار ... 

   

  

 ...گفتی ساپورتم میکنی
 !کو...؟! کجایی الن...؟

پس چرا هر طرف چشم میچرخونم 
 !نیستی؟



 !چرا نجاتم ندادی؟

 !چرا پس تنهام الن..؟

 دارچین   

۲۹۰پارت     

فیروزه به مطبخ برگشت و پیغام مهین تاج 
 را به حلیمه

 .رساند
پو بودند و کبری با خشم همه در تکا

 .نگاهش میکرد
   

  

همیشه وقتی خانم بزرگ میآمد، کبری 
 خدمتکارش



 .میشد

 ...و امروز
فیروزه از نظرش دختر هرزهی دزدی بود که 

 خودش

را به سادگی زده و دارد در این قالب سر 
 بقیه را شیره

شته است پنبه میکندمیمالد و هر چه او ر  . 

بسیار تالش کرده بود تا نظر خانم بزرگ را 
 .جلب کند

 .تا نظر اصالن خان را به خود معطوف بدارد
و حال درست در زمانی که میتوانست 

 موفق شود،

سر و کلهی این دخترک پیدا شده و با لگدی 



 جانانه

دیگی را که بار گذاشته بود تا خان را در آن 
 بپزد چپه

 !....کرده بود
نمیدانست چطور باید او را از چشم 

 !بیاندازد
چه کاری انجام دهد که چهرهی پلید فیروزه 

 را به همه
 .نشان دهد

   

  

سخت در فکر بود و به دنبال راهی برای از 
 میدان به



 ...در کردن رقیب

نیست ولی نمیدانست که رقابتی در کار ... 

فیروزه همسر ارباب است و او هیچ شانسی 
 ...ندارد

 ...هیچ شانسی

و فیروزهی ساده دلی که داشت ماجرای 
 آفرین گفتن

خانم بزرگ را با شور و شعف برای بقیه 
 تعریف
 .میکرد

از تعریف کردنش هم حتی ذوق مرگ شده 
 بود و

فارغ از افکار پلید و سیاه کبری، کودکانه 



 میخندید و

استه بیشتر حرصش میدادناخو ... 

 دارچین   

۲۹۱پارت     

   

  

شب شد و فیروزه با ناراحتی بابت جدایی 
 اجباری از

همسرش داشت آماده میشد تا به خانهی 
 .پدرش برود

در همان حین اصالن چشمش به او افتاد؛ 
 به طرف

به حیاط پشتی رفت و نامحسوس با دست 



 او هم اشاره
 .زد که پشت سرش برود

به حیاط پشتی که رسید فیروزه هم رفت و 
 در را پشت

 .سر بست

استرس داشت که نکند کسی متوجه تنها 
 بودنش با

 .ارباب شود
به محض بسته شدن در، اصالن به در 

 ...چسباندش

د لمصب همین امروز که من دستم از _
 زمین و

ا رو آسمون کوتاه بود باید این لباس



 میپوشیدی دلبری

 میکردی؟

   

  

فیروزه لب برچید و آنچه از صبح آزارش 
 میداد را

 .بر زبان راند
شما که مهناز خانم با اون لباس _

 خوشگالش همهش

 ...کنارتون بود... من مگه به چشم میام
اصالن ابتدا تعجب کرد از حسادت فیروزه و 

 بعد
 .لبخند به رویش پاشید



و بعد با خوشحالی بابت این موضوع که 
 نشان میداد

فیروزه به او عالقهمند شده پیشانیاش را 
 .نرم بوسید

اونم زن اولمه خب بچه... ولی مطمئن _
 باش هیچکس

واسه من اندازهی تو جذاب و دلبر 
 ...نیست
 دارچین   

۲۹۲پارت     

   

  

فیروزه اندکی آرام شد ولی هنوز هم ته 



 دلش رضا

 ...نبود
بذارید برم، الن همه میرن من جا _

 میمونم بعد باید

 ...تنها برم
اصالن دست زمختش را نوازش وار بر 

 گونهی او
 .کشید

 کجا بری؟_
 !فیروزه صدایش از قعر چاه میآمد انگار

 ...خونهی آقام_

   

  



آقات که منم، خونهی دیگهای هم ندارم _
 جز این

 .عمارت

 کجا میخوای بری؟
 .دخترک سر به زیر افکند

 ...خونهی ننه بابام منظورمه_

دیگه چی؟! خونه بابات چه خبره که بری _
 !اونجا؟

 نکنه قهر کردی؟ آره فیروزه؟
ل شده بود و در تالش برای اثبات هو

 .بیگناهیاش
 ...نه به خدا آقا... من غلط کنم قهر برم_
 ...به خاطر خانم بزرگ و مهین تاج خانم



شما هم که حتما پیش مهناز خانم 
 ...میخوابین دیگه

 ...برم بهتره
   

  

همه  اصالن خندهاش گرفته بود از این
 حسادت

 !برافروختهی او
از طرفی ته دلش ذوقی بیانتها را نیز حس 

 ...میکرد

ذوقی که ناشی از حس خوب دوست داشته 
 .شدن بود

نمیخواد بری... من جلو مادرم اینا میرم _



 تو اتاق
مهناز، بعد که اونا رفتن خوابیدن میام 

 .پیش تو
 دارچین   

۲۹۳پارت     

اشک از گوشهی چشمش چکید و بغض 
 صدایش را

 ...خش انداخت

   

  

 ...تو رو خدا بذارید برم خان_
اصالن دست زیر چانهی او گذاشت و 

 صورتش را



بال آورد و مجبورش کرد مستقیم نگاهش 
 .کند

 چرا گریه میکنی؟ چی شده؟_

 کسی چیزی بهت گفته؟ آره؟
 .بگو تا خودم برسم به خدمتش

فیروزه دیگر طاقت نیاورد و خود را در 
 آغوش

 ...مردش انداخت

سر به سینهی ستبرش چسباند و بغض 
 .آلود نالید

میدونم این حرفا تو قد و قوارهی من _
 ...نیست آقا

میدونم من یه زن دوم و یه معشوقهی 



 ...یواشکیام
 ...ولی آقا دلم میترکه اگه نگم

   

  

اگه نگم که وقتی شما رو کنار زن اولتون 
 میبینم

 ...سوزن تو قلبم فرو میشه انگار

دستتونو که میگیره انگار گلوی منو داره 
 فشار

 ...میده...میخوام خفه شم

دیگه طاقت دیدن اینکه تو اتاقشین و 
 ...ندارم

ان مادرتون بذارید برم آقا... شما رو به ج



 ...قسم
اصالن دستانش را به دور او گره زد و میان 

 بازوانش
 ...برای او مأمنی امن ساخت

 دارچین   

۲۹۴پارت     

   

  

دلش خون شده بود برای نوعروس یک 
 ...ماههاش

صدای ضربان قلبش به گوش خودش هم 
 میرسید

 !...حتی



 .سعی کرد آرامش کند

گریه نکن عزیز من، اشک نریز انقدر... _
 اشکات

 ...منو خرد میکنه فیروزه

تو فکر کردی خوشم میاد اون زنیکه بهم 
 آویزون
 !میشه؟

فکر کردی از اینکه شب مجبورم برم تو 
 اتاقش

 !راضیام؟
 ...نه به والل! نه به جان تو که نفس اصالنی

مهناز دیر و فقط مجبورم... مجبور... رفتن 
 زود داره



 ...ولی سوخت و سوز نداره عزیزدلم
   

  

فقط منتظرم که خبری از بچه بشه... اون 
 وقت ببین

چطور از این عمارت میندازمش بیرون با 
 خواری و

 !ذلت

 ...کم به من زخم نزده
 ...اونم نه زخم سطحی

یرزخم عمیق... زخم شمش ... 

 ...جاش میسوزه فیروزه... خیلی میسوزه

بودن مهناز تو این خونه برای من حکم 



 استخون لی
 ...زخم و داره... همونقدر دردناک و کشنده

تو دیگه نمک روی زخمم نپاش با اشکات... 
 بذار

 ...بگذرونم این روزا رو با مهربونیای تو
 .فیروزه دیگر اشکش بند آمده بود

 دارچین   

۲۹۵پارت     

   

  

اصالن گفته بود نفسش است؟! گفته بود 
 میخواهد

 !مهناز را بیرون کند به خاطر او؟



حرفها کافی نبود تا آرام بگیرد؟! به  همین
 خدا که

 !بود
فقط کنجکاو شده بود که مهناز چه زخمی به 

 اصالن
 !زده؟

ی زخم... چه کاری کرده که شده استخوان ل
 اما

 .جرأت پرسیدنش را نداشت

   

  

مادامی که میان بازوان قوی همسرش به 
 سینهاش



فشرده میشد و نفسش بود دیگر برایش 
 فرقی نداشت

 !مهناز چه غلطی کرده و میکند

مهم جایگاه خودش در قلب اصالن بود که 
 با این

 !...تفاسیر گویا جایگاه رفیعی بود
 :آهسته لب زد

کور شم من اگه اشکام شما رو ناراحت _
 ...میکنه

هر کار بگید من همون کارو انجام میدم 
 آقا... فقط

 ...دیگه ناراحت نباشین

این حرف فیروزه اشک به چشمان اصالن 



 .نشاند
چند بار پشت سر هم پلک زد و نفس 

 عمیقی کشید تا

اتش را به دست گیردکنترل احساس . 

ناسالمتی ارباب بود... خان بود... نباید با 
 شنیدن

جملهای احساسی از زبان دخترکی پانزده 
 ساله عنان

 !از کف میداد
   

  

 :بر خود که مسلط شد گفت
اگه تو کور بشی دنیای منم سیاه میشه... _



 پس رنگی
رو تا منم خوشحال باشم از  ببین همه جا

 .دیدنت

 .امشب هم همراه غالم برو خونهی پدرت
منم الن میگم که کاری پیش اومده و باید 

 برم، تا
 .صبح نیستم

 .میام پیشت

 دارچین   

۲۹۶پارت     

   

  

فیروزه با تعجب کمی خود را از او فاصله داد 



 و به
ریست تا آثاری از خنده و شوخی صورتش نگ

 .بیابد
 !ها؟_

اصالن از دیدن قیافهی متعجب و دماغ 
 سرخ شده و

 .چشمان وق زدهی او به خنده افتاد

چی تو حرفم انقدر عجیب بود؟! میام _
 خونه بابات

 .پیشت
 !خونهی بابای من...؟_

آره دیگه پس بابای کی؟! مگه نگفتی دلت _
 میخواد



 !پیش من باشی؟
 ...خب... خب آره_

 .خب دیگه! منم میام پیشت_

   

  

 راست میگید ارباب؟_
آره بچه... حال هم برو آماده شو تا به _

 غالم بگم

 .ببرتت
بیاختیار و ناخودآگاه دستانش را دور کمر 

 اصالن
 :حلقه کرد و ذوق زده از دهانش پرید

_ رم اصالن جونمخیلی دوستت دا ... 



بعد انگار فهمید چه گفته... هول و دستپاچه 
 میخواست

از او جدا شود ولی دستان زورمند اصالن 
 .مانع شد

 .....بـ.... ببخشـ_
 .اصالن نگذاشت حرفش تمام شود
 ....هیس! چیزی نیست نترس_

   

  

ت و لگام اسب بوسهای روی سر فیروزه کاش
 سرکش

احساساتش را که امشب بدجور یاغی شده 
 بود رها



 .کرد
 ...منم دوستت دارم فیروزه جان_

و فیروزه بود که نزدیک بود غالب تهی 
 ...کند

 !گفته بود دوستش دارد؟! فیروزه جان..؟؟
چطور ممکن بود...؟! آیا واقعیت داشت؟! 

 خواب

 !نبود...؟
 :اصالن رهایش کرد و گفت

_ برو تا من برم به غالم سفارشتو حال 
 .بکنم

زبانش قاصر بود... حتی از گفتن یک چشم 
 ساده هم



 ....ناتوان بود
فقط سرش را زیر انداخت و با صورتی گر 

 گرفته در
 ...را گشود و بیرون دوید

   

  

 دارچین   
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به خانهشان  وقتی گفته بود خان قرار است
 بیاید

مادرش بر دستش کوفته و گفته بود شام 
 امشبشان

 .درست و حسابی نیست



 .شام میخوره بعد میاد_

 .پدر و مادرش نفس راحتی کشیدند
 .خب الحمدلل_

   

  

پدرش از وقتی او با اصالن ازدواج کرده بود 
 به

 .راحتی ده سال شکسته تر شده بود
ولی امشب از دیدن شوق و ذوق 

 ...دخترکش

لباسهای تنش... و لپهای گل انداختهاش 
 خدا را شکر

 .کرد که ته تغاریاش خوشحال است



چای دم کرد و کنار مادرش نشست و 
 مشغول ماساژ

 .دادن دستانش شد

 ماشالل هزار الل اکبر، چشم حسود و_

آب دویده زیر پوستت  بخیل بترکه انشالل،
 .مادر

فیروزه برای خوشحالی مادرش هم شده 
 :گفت

اصالن خان همهاش میگه غذا بخور، _
 نمیذاره هم

 .کار کنم برای همین چاق شدم لبد
 .مادرش دست به آسمان برداشت

   



  

خداروشکر... الحمدلل ربالعالمین، ان _
اشالل خد  

 ...خیرش بده اربابو

 .آره خیلی با من مهربونه_
خب توام رو حرف نزنیا فیروزه! هر چی _

 گفت فقط
 .بگو چشم

 .بذار از چشمش نیفتی، تو دلش جا وا کنی
 .چشم_

 دارچین   
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 .چند ثانیه بعد آهسته پچ زد



   

  

 هنوز عادت نشدی؟ _

ههای فیروزه رنگ گرفت و آرام طوری کهگون  

 :پدرش نشنود پاسخ داد
 ...چرا... شدم... تازه رفتم حموم_

مادرش با شوق دست دو طرف صورتش 
 نهاد و

 .سرش را جلو کشید و پیشانیاش را بوسید

چشممون روشن... مبارک باشه دخترم... _
 انشالل ماه

 ...بعد خبر حاملگیتو بهم بدی مادر
با خجالت سر به زیر انداخت ولی در دل یم 



 الهی آمین
 .بلند و از ته دل گفت

به این امید که مرغ آمین دعایش را بال 
 .ببرد

ساعتی بعد اصالن رسید و با استقبال 
 بینظیر و عزت

 .و احترام فراوان رو به رو شد
   

  

تی صفدر و کمی خودمانی کنار مش
 مادرزنش نشست

 .و با آنان گپ زد
طوری رفتار کرد که آنها واقعا احساس 



 راحتی
میکردند و این قضیه فیروزه را خوشحالتر از 

 قبل
 .کرده بود

هنگام خواب نیز داشت این پا و آن پا 
 میکرد برای

انداختن رختخواب ها که مادرش از برزخ 
 .نجاتش داد

_ ت بنداز رختهواب شوهرتو تو اتاق خود
 .مادر

 .من و باباتم که همینجا میخوابیم

 دارچین   
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وقتی رختخوابها را پهن کرد و اصالن داخل 
 شد و

 .در را بست

فیروزه کودکانه بال پایین پرید و خود را به 
 آغوشش
 .پرت کرد

 .خیلی خوشحالم که اینجا پیش منید_

 .دست دورش حلقه کرد

 .ولی باید قبل از طلوع برم تا کسی نبینتم_
 .لبهای فیروزه آویزان شد

 !با خود فکر میکرد که لبد میرود پیش مهناز



 کجا میرید؟_
 .لبخند بر لب اصالن نشست

   

  

 .میرم سر باغ گردو سر کشی_

حتی کشید و فیروزه به وضوح نفس را
 روسری از

 .سر برداشت

 .خب به سالمتی_

و لبهای اصالن که خنده از رویشان جنع 
 !..نمیشد

تاکنون به یاد نداشت که انقدر لبهایش 
 .کش آمده باشد



لبخند با لبهایش بیگانه بود پیش از این و 
 ...حال

حال به طرز شگفت انگیزی لبخندش جمع 
 .نمیشد

این را هم معجزهی حضور دخترکی ساده 
 دل در

 ...زندگیاش میدانست
 !....فیروزه
 :دارچین

 دارچین   

   

  

۳۰۰پارت     



از آن سوی داستان اما زندگی متفاوت 
 ...جریان داشت

مهناز که شنید اصالن شب را در عمارت 
 نیست

 .خیالتی به سرش زد

و غالم هم که در عمارت نبودند... حلیمه 
 پس امشب

 .مزاحم نداشت

وقتی همه در خواب بودند رفت و از هال 
 تلفن را

 .برداشت و به اتاقش برد
شمارهی مد نظرش را گرفت و بعد از چند 

 بوق



 .صدای زمختش در گوشی پیچید

   

  

 بله؟_
کلمه هم حتی حالش  از شنیدن همین یک

 دگرگون شد

 .و اشکش جاری گشت
 ...پوریا... منم مهناز ...الو_

 :صدای آن سوی خط متعجب گفت

 !مهناز؟! تو کجایی دختر معلوم هست؟_

 .دیگر به هق هق افتاد

گیر کردم تو جهنم پوریا... وسط جهنم _
 اسیرم... تو



 .رو خدا یه کاری کن
_ افتاد دنبال بابات پدر ما رو درآورد نازی... 

 ما ول

 .کن هم نبود
   

  

به هزار بدبختی بابام با یه رشوهی کلون 
 راضیش کرد

 .دست از سرمون برداره

امشب میتونی بیای دنبالم؟ من خودم _
 جبران میکنم

 .برات
دیوونه شدی؟ با اون همه نگهبان و خدم _



 و حشم پاشم
 !بیام اونجا؟

 از جونم سیر شدم؟
بیا در پشتی عمارت... اونجا کسی _

 ...نیست
خیالت راحت چیزی نمیشه... اصالن امشب 

 عمارت

 ...نیست
 دارچین   
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اصالن نیست... سگای دستمال کشش _



 !...که هستن
_ . تو بیا نترس در پشتی نگهبان نداره..

 ...فقط
 ...تو رو خدا... جون نازی

اصرار نکن دختر... بابات این دفعه تا _
 نندازتم

 !...هولوفدونی ول کن نیست دیگه

 .چیزی در ذهنش جرقه زد

من یه عالمه طال دارم... خیلی زیاد... _
 میدمشون به

تو... اگه فقط بیای و منو از این جهنم 
 ...ببری

 .چند ثانیه سکوت برقرار شد



دل در دل مهناز نبود... امشب بهترین 
 ...فرصتش بود

چی شد پوریا؟ میای دیگه...؟! برم آماده _
 ...شم

   

  

 :پوریا گفت
چقدر طال داری نازی؟ اون قدری هست _

 که بصرفه؟
نیام اونجا یه انگشتر زپرتی بندازی کف 

 !دستم...؟

له پاسخ دادمهناز با عج : 

نه نه... من فقط سه تا سرویس جواهر _



 .دارم

خیالت تخت... اون قدر دارم که بتونم حق 
 تو رو بدم و

 .با بقیهش هم واسه خودم خونه بگیرم
پوریا با اینکه ناراضی بود و ترسیده اما بوی 

 پول مانع
 .مخالفتش میشد

 !اوکی برو حاضر شو تا برسم_
_ ــــــــا.... مدیونتم تا آخروای مرســــــــــی پوریـ  

 ....عمر

   

  

بعد هم گوشی را قطع کرد و ساکش را 



 برداشت و چند
 .تکه لباس در آن ریخت

 دارچین   
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طالهایش را در جعبهای کوچک سر جمع 
 کرد و ل به

 .لی لباسها پنهان نمود
 لوازم آرایشهایش را هم توی ساک ریخت و

 .شناسنامه و پاسپورتش را برداشت

تلفن را سر جایش برگرداند و با استرس به 
 اتاقش
 .رفت

پشت میز نشست و برگه و خودکاری 



 برداشت و
 .شروع به نوشتن کرد

   

  

 ...از دردهایی که روحش را آزرده
ز زخمهایی که برداشتها ... 

 ...از اجبار پدرش
 ...از وعده و وعیدهای پدرش

 ...از این نوشت که باکره نبوده
که آن لکههای خون کمرنگ شب زفاف هم 

 باقی
 !...ماندهی روز آخر عادت ماهانهاش بوده

نوشت که در پاریس به دور از چشم پدرش 



 ازدواج
 ...کرده بوده و از همسر سابقش بچه دارد

وشت که به همین خاطر پدرش او را با زورن  

برگردانده و از شوهر و بچهاش جدا کرده 
 است و بعد

بالجبار به اصالن داده تا ننگ از دامانش 
 !...بشوید

 :نوشت و نوشت تا به آنجا رسید که گفت
   

  

اصالن عزیزم... مردی در قاموس تو )
نه شده ونهادی  

 ...لیق بهترینهایی



من در این مدت هر چه تالش کردم تا با 
 رفتارهایم تو

را از خود دور کنم باز مردانگی به خرج دادی 
 و

 ...کنارم ماندی با اینکه لیاقتت را نداشتم
اکنون میروم و تو دیگر هرگز مرا نخواهی 

 ...دید

چرا که میخواهم نزد همسر فرانسوی و 
 فرزندم

س دنبالم نگردبروم... پ ... 

 ...برایت آرزوی بهترینها را دارم
 (مهناز

 دارچین   
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صبح روز بعد که سر میز صبحانه خبری از 
 مهناز

نشد، همه به هم نگاه میکردند ولی چیزی 
 .نمیگفتند

 .تا اینکه تیمور خان عصا بر زمین کوبید
این زن تو قرار نیست بلند شه؟! همیشه _

 تا لنگ ظهر
 !خوابه؟

 !ناسالمتی مهمان داره
ما اینجا دستهی بیلیم مگه پسر جان؟! چرا 



 بیدارش
 !نکردی به احترام ما بیاد سر میز؟

 اصالن بیتفاوت در حالی که هنوز از رابطهی
پرشور دیشبش با فیروزه سر کیف بود 

 :گفت
 .من تو اتاق نرفتم_

قیم از باغ اومدم سر صبحانهمست . 

   

  

مهین تاج استکان کمرباریک را در نعلبکی 
 گذاشت و

 .پشت چشم نازک کرد
 !...چقدر بیحرمت شدیم داداش_



 ...زنت بیحرمتون کرده این دو سه روزه
 !توام که قربونت برم هیچی نمیگی بهش

را رو با طایفهی شوهرم وال من اگه این کا
 بکنم هفت

 ...طالقهام میکنن

 !این دختره از همه جا شانس داره وال
شوهرش که بیزبون! تیر و طایفهی 

 شوهرش هم که

 !ما باشیم، بیزبونتر از همه

 :سپس رو به مادرش کرد

 بد میگم خانم جون؟_
اصال من هیچی... حرمت شما و آقاجونو 

 باید نگه



 ...میداشت حداقل

   

  

اصالن هم که هیچی نمیگه بهش، پررو 
 !شده زنیکه

 دارچین   
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 :خانم بزرگ با کبر ذاتیاش گفت

تقصیر اصالن چیه... بچهم کم نمیکشه از _
 .این زن

تقصیر پدرتونه که اسم و رسم بابای دختره 
 .گولش زد

بیا... حال چی شد مثال؟! تیمسار بودن 



 باباش واسه
 بچهی من آب و نون شد؟

 !یا واسه خاندان ایلسالر وارث؟
 .تیمور خان عصبی غر زد

   

  

باز تو شروع کردی؟ باز همه چیزو _
 انداختی گردن

 !من؟

 !بده خواستم اصالت داشته باشه نوهمون؟
کو اون نوهای که سرش دعوا میکنی یقه _

 جر

 !میدی؟



 !وال ما که چیزی نمیبینیم
 !زنیکه نازاست

 !دختر ناقصشونو انداختن به ما

خانم بزرگ گفت و گیرهی روسریاش را 
 .سفت کرد

اصالن که از این بحث تکراری که حتی 
 نتیجهای هم

 .نداشت خسته بود، برخاست
_ ه میرم صداش بزنم بیاد عذرخواهی کن

 .ازتون
 .تموم کنین این بحثو

   

  



ولی علی رغم چیزی که گفت، خودش بال 
 .نرفت

در سرسرا روی صندلی راکش نشست و 
 سیگاری

 .آتش زد
 .حلیمه... غالم... یکیتون بیاید اینجا_

 .غالم فورا خود را رساند

 .خاک پاتونم ارباب، امر بفرمایید_

 دارچین   
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پوکی به سیگارش زد و با انگشت 
 .شقیقهاش را فشرد

   



  

برو به یکی از خدمه بگو بره بال مهناز و _
 .بیدار کنه

 .بهش بگه فوراا بیاد پایین کارش دارم
 .غالم تا کمر خم شد

 .چشم ارباب، به روی چشمم_

ین کار محبوبه را فرستادحلیمه برای ا . 

چند دقیقه بعد محبوبه هراسان پلهها را 
 ...پایین دوید

طوری که از صدای پایش اصالن به پشت 
 سر

 :چرخید و بلند گفت

 !هــــــوی چه خبرته؟! یواش_



محبوبه رنگش پریده بود و دست و پایش 
 .میلرزید

نمیدانست باید چه بگویدـ.. اصال چطور 
 ...بگوید

اصالن هم حتی متوجه اضطراب و حال بد 
 .او شد

   

  

 چی شده؟_

محبوبه با استرس دستانش را به هم 
 .میمالید

 !اصالن بوهای خوبی به مشامش نمیرسید
 .برخاست و جلو رفت



 !بگو ببینم چی شده؟_
 .لبهای سفید شدهاش را از هم گشود

_ هآقا... چیز  ... 

 !د جون بکن دیگه_

 .آب دهانش را به زور فرو داد
 ...ارباب... مهناز خانم نیستن_

 دارچین   
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خاکستر سیگارش روی فرش دستباف ایرانی 
 .ریخت

 !چی؟ چی داری میگی؟! یعنی چی نیست؟_



یشاید حموم بوده یا شاید رفته دستشوی . 

 ...نه ارباب... گشتم همه جا رو_
 ...اتاقشون به هم ریختهس کامل

در گاوصندوق هم بازه... لباساشونم ریخته 
 کف

 ...اتاق
فقط یه کاغذ روی میز بود که بهش دست 

 .نزدم
   

  

اصالن عصبانیت و حرصش را با فریادی 
 بلند

 .بیرون ریخت



_ کشمت مهناز... میکشمت هرزهی می
 ...کثافت

و بعد سیگار روشن را در مشتش مچاله 
 !...کرد

آنقدر عصبی و حرصی بود که هیچ چیز 
 ...نمیفهمید

 !...حتی سوزش دستش را

مهین تاج به سرعت خود را به سرسرا 
 .رساند

 چی شده داداش؟_

 !..رفته..! آشغال هرزه رفته_
 :مهین دستش را گرفت و باز پرسید

 کی رو میگی؟ کی رفته؟_



   

  

اصالن نگاه برزخیاش را به او دوخت و هجی 
 :کرد

 !مهناز! مهناز رفته مهین_

 !...قالم گذاشت مهین! رفت
حال بابای بیناموسش بشینه به ریش من 

 .بخنده
 !دیوث بیهمه کس

چیندار     
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مهین متعجب فقط نگاهش میکرد؛ سر در 
 نمیآورد



 .که او چه میگوید
 .رو کرد به محبوبه که آنجا ایستاده بود

   

  

 تو بگو ببینم چی شده؟ مهناز جایی رفته؟_
 .حلیمه چند قدم مانده بود به آنها برسد

نهی در ایستاده بقیهی خدمه هم در آستا
 بودند... که البته

 ...فیروزه هم جزوشان میشد
با استرس به همسر آشفته حالش 

 مینگریست، دل در

 .دلش نبود که جلو برود و آرامش کند

 ...با نوازشی... بوسهای... آغوشی



اما در حضور آن همه چشم هیچ کار از 
 دستش

 .برنمیآمد جز حرص و جوش خوردن
ت کرد و نگاهی به محبوبه نگاهی به جمعی

 حلیمه،

تیمورخان و خانم بزرگ که سعی داشتند 
 سریعتر

 :نزدیک آنها برسند و بعد گفت
 ...مهناز خانم نیستن تو اتاقشون_

   

  

 .مهین دست اصالن را رها کرد

 !یعنی چی نیستن؟ بیخبر کجا رفته؟_



_ خانم جانمــ... من نمیدونم...  ... 

رو کرد به برادرش که از فرط عصبانیت در 
 شرف

 .انفجار بود
 !حرفتون شده بود با هم؟_

 !رفته قهر؟
 :حلیمه توی صورتش کوبید و گفت

 ...خاک به سرم آقا... روم سیاهه آقا_

 دارچین   

۳۰۸پارت     

   

  

اصالن بیتوجه به پرسش خواهرش، 



 حواسش را به

 .حلیمه داد

چطوری از بین این همه نگهبان و دربون _
 فرار

 !کرده؟! چطوری حلیمه؟
 :حلیمه با استرس تند تند پاسخ داد

از در پشتی حتما رفتن دیگه... از این در _
 اگه

 !...میرفتن نگهبانا میدیدن حتما

 ...در پشتی نگهبان نداره

بر زمین کوفتاصالن پا  . 

   

  



لعنتی... تف به ذاتت مهناز! تف به _
 !غیرت پدرت

لبد از نبود ما استفاده کرده و با اون بابای 
 ولدالزناش

 !هماهنگ کرده تا فراریش بده

وگرنه نصف شب با کی رفته آخه از این 
 !داهات؟

دتشحتما یکی با ا تول اومده بر  ! 

غالم سر به زیر عقب ایستاده بود و هیچ 
 .نمیگفت

 .تیمور خان صدای پچ پچها را خفه کرد
 !خفه شین دو دقیقه نمیمیرین_

 :سپس اصالن را خطاب قرار داد



چی شده اصالن؟ مگه زندونی کرده بودی _
 مهنازو

 !که حال میگی فرار کرده؟
 تو این خونه چه خبره؟

   

  

 :خانم بزرگ هم در ادامه گفت

 راست میگه آقاجانت، چی شده پسرم؟_
 دارچین   

۳۰۹پارت     

 ...اصالن نمیدانست چه حسی دارد
ترکیبی از حرص، عصبانیت، سردرگمی، 

 درماندگی



 ...و احساس رکب خوردن
 !همهی اینها را هم مدیون مهناز بود

 ...میگم آقاجون... میگم_

   

  

 .سپس به غالم رو کرد

 !ببر این خانباجیهای فضولو از اینجا_
 .چشم ارباب_

 .برید سرکارتون چرا اینجا وایستادین
ولی نگاه اصالن گره خورده بود به چشمان 

 مضطرب

 ...فیروزهاش
 ...نگین درخشان این عمارت



هم نهادن به او با اشارهی ابرو و چشم بر 
 فهماند که

 .حالش خوب است، تا برود

ولی خودش خوب میدانست که دروغ 
 ...میگوید

الن به حضور تنها کسی که نیاز داشت، 
 همان

دخترک ریز نقش نابلدی بود که در دلش 
 جاخوش

 ...کرده بود
   

  

دمتکاران به فیروزه به اجبار همراه دیگر خ



 مطبخ

 .بازگشت، اما دلش آشوب بود
قلبش مثل ماهی دورمانده از آب در ت نگ 

 سینهاش خود

 ...را به در و دیوار میکوفت
 مدام زیر گوش حلیمه پچ پچ میکرد و از او

میخواست اجازه دهد تا به یک بهانهای به 
 سرسرا

 .برود و سر و گوشی آب دهد
ش اتفاقی نگران بود مبادا برای اصالن جان

 افتاده
 ...باشد

و حلیمه هم هر بار با عصبانیت به او 



 میتوپید و

 .منعش میکرد

 دارچین   

۳۱۰پارت     

   

  

در سرسرا، اصالن به همراه خانوادهاش 
 پراکنده روی

 .مبلها نشسته بودند

تیمور خان دست بر عصایش گذاشت و 
 :گفت

 !میشنوم_

و اصالن که تاکنون حرف زدن روی حرف 



 پدر را
 نیاموخته و تجربه نکرده بود، علیرغم سکوت

 :دلخواهش، گفت

 .زندانیش کرده بودم_
مهین تاج و خانم بزرگ بدون هیچ صدایی 

 فقط به این
 .جلسهی بازپرسی چشم دوخته بودند

   

  

ههایش در هم رفتتیمور خان سگرم . 

 !چرا؟_

اصالن نمیخواست در این باره حرفی بزند 
 اما دیگر



 .توان پنهان کردنش را هم نداشت
 ...چون_

 ...چون خیانت کرد

خانم بزرگ روی دستش کوبید و مهین تاج 
 توی

 :صورتش... و یک صدا گفتند

 !چـــــــی؟_

 !بهم خیانت کرد! مچشو گرفتم_
تعریف کرد ال و تمام ماجرای این مدت را 

 قسمتی که
 !...فیروزه را هم در بر داشت

   

  



همه پس از شنیدن حرفهای اصالن با ترحم 
 نگاهش
 .کردند

 دارچین   

۳۱۱پارت     

 .خانم بزرگ اشکش چکید

بمیرم برای پسرم... پس بگو زنیکهی هرزه _
 چرا

 !بچه نمیاورد
دا بود، فقط نمیخواست از خارجی بازیاش ا

 خراب

 !بازیاش بمونه
 .رو به اصالن کرد



   

  

بمیرم الهی برات مادر... جیگرش آتیش _
 بگیره

 .انشالل که جیگرتو سوزوند
 ...الهی روز خوش نبینه زنیکهی خراب

 .و تیمور خان را مخاطب قرار داد
این نونیه که تو توی دامنمون گذاشتیها _

 مرد... بفرما

 !...تحویل بگیر
بچهمون و بدبخت کردی..! سرشکسته 

 ...کردی
 .تیمور خان عجیب در فکر فرو رفته بود



 :مهین ادامه داد

باید آبرو نمیذاشتی برای خودشو اون ننه _
 بابای از

 !دماغ فیل افتادهش

 !نمیدونم چرا ساکت موندی
   

  

 .چشم و ابرویی آمد

زنیکهی هرزه چه عشوه خرکیا هم میاومد _
 !واسه ما
 !ایـــــــش

 .تیمور خان سکوتش را شکست
 .پاشو برو اتاقش ببین چیا برده چیا نبرده_



مدارکی سندی چیزی نبرده باشه باخودش 
 .حروم زاده

غرورش را  اصالن برای فرار از این بحث که
 بیشتر

خرد میکرد، برخاست و به سمت راه پله 
 .رفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دارچین   

۳۱۲پارت     

   

  

 ...به اتاق که رفت نامهی روی میز را خواند
 ...خواند و اشک ریخت



 ...خواند و شکست

 ...خواند و در هم ریخت

 ...خواند و خشم در وجودش غلیان کرد

 ...خواند و نفرت در قلبش ریشه دواند

پس از چند دقیقه اشکهایش را با پشت 
 دست پاک

 .کرد و چند نفس عمیق کشید
پنجره را باز کرد و ایستاد تا بادی به سر و 

 صورتش

 .بخورد و از این قیافه دربیابد
   

  

سپس نامه را که با امضای خود مهناز بود 



 در جیبش

گذاشت و به طبقهی پایین نزد خانوادهی 
 پریشانش
 .برگشت

 چی شد؟ چی برده؟_

 .تیمور خان فوری پرسید
هیچی، فقط طال جواهراتی که براش _

 خریده بودم با

 .چند تکه لباس و شناسنامه و پاسپورتش

 .خانم بزرگ لب گشود

فدای یه تار موت مادر، انشالل خرج دوا _
 درمون

 .مرض لعالج کنه اون طال جواهراتو



 اصالن نشست و رو به پدرش گفت
: 

 .یه نامه گذاشته_
   

  

 .تیمور خان سرش بال پرید
_ ؟ چی نوشته؟خب کو  

 دارچین   

۳۱۳پارت     

 .سیگاری آتش زد و دود غلیظش را فرو داد

نوشته دختر نبوده، فرانسه ازدواج کرده _
 بوده دور از

 !چشم باباش، بچه هم داشته



باباش که فهمیده به زور برش گردونده و 
 کردتش تو
 !پاچهی ما

   

  

ان حرفش تا عمق جان تیمور نیشخند پای
 خان را

 !هممیسوزاند

 .مهین تاج خجالت و حیا را کنار زد

 !پس دستمال خونی شب زفاف چی بود؟_
 .اصالن کام عمیقی از سیگارش گرفت

نوشته روز آخر عادت ماهانهاش بوده، _
 اونم حتی



 !برنامه ریزی کردن
 .تیمور خان دست دراز کرد

_ ماون نامه اعمالو بده من ببین . 

 میخواید چی کار آقاجون؟_

   

  

میخوام بکنمش پیرهن عثمون! میخوام _
 باهاش

آبروی بابای حروم لقمهی بیناموسشو بزنم 
 سر

 .چوب

میخوام چوب کنمشو بکوبم به طبل 
 !رسواییشون



 ...میخوام بشن گاو پیشونی سفید

میخوام یه نسخه واسه اون دو تا داماد 
 دیگهاش

 !بفرستم یه موقع سر اونا کاله نرفته باشه
برمیگرده مهناز با این کارا؟ زندگی من _

 درست

 !میشه؟ نه

دلمون که خنک میشه! القل نباید بذاریم _
 به

 .ریشمون بخندن
 دارچین   

۳۱۴پارت     

   



  

 .اصالن پوک دیگری به سیگار زد
 .ولی من یه فکر دیگه دارم_

 چی؟_

میتونیم از این نامه استفاده کنیم و ازش _
 حقالسکوت

 ...بگیریم
 !...اونم زیاد... خیلی زیــــــاد

اونقدری که غرامت آتیش زدن انبار غلهی 
 من و به

 !ُ سخره گرفتن خاندانمون بشه
 !این یعنی بازی دو سر برد

ان دستی به سبیلش کشیدتیمور خ . 



   

  

 .خوبه... اینم ایدهی مناسبیه_

 .مهین تاج به حرف آمد

 !یعنی الن نگیم مهناز چه گندی بار آورده؟_
 .اصالن پاسخش را داد

 .نه_
 .هر کس پرسید بگید طالقش دادم

بگید سودای فرنگ رفتن دیوانهش کرده 
 !بود

گید بچهش نمیشد... اجاقش کور بودب ! 

 !چه میدونم دیگه، از این خضعبالت

 :خانم بزرگ متفکر گفت



خب اگه اومدیم و سر و کلهش پیدا شد _
 !چی؟

   

  

 .تیمور خان در جواب دادن پیشدستی کرد
 !چه چرتیه میگی زن_

آخه اونی که همچین ننگی به بار آورده مگه 
 روی

 !برگشت داره؟
از ترس گرفتار عقوبت اصالن شدن هم که 

 باشه
 .آفتابی نمیشه؛ مطمئن باش

اون بابای دیوثشم محض خاطر آبروی 



 خودش هم

باشه حتی پیداش هم بکنه میفرستتش بره 
 .اون ور آب

کدوم مردی مایهی ننگ و سرشکستگی 
 !میخواد؟

یمساری که درباری باشهاونم ت ! 

اعلی حضرت بفهمه کل آبرو و اعتبارش 
 رفته رو

 !هوا
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اونقدری که غرامت آتیش زدن انبار غلهی 
خره گرفتن خاندانمون بشه  !من و به س 

 !این یعنی بازی دو سر برد



 .تیمور خان دستی به سبیلش کشید
_  . خوبه... اینم ایدهی مناسبیه

 . مهین تاج به حرف آمد

_  یعنی االن نگیم مهناز چه گندی بار آورده؟
! 

 . اصالن پاسخش را داد

_  . نه

 . هر کس پرسید بگید طالقش دادم

بگید سودای فرنگ رفتن دیوانهش کرده 
 ! بود

 ! بگید بچهش نمیشد... اجاقش کور بود

 ! چه میدونم دیگه، از این خضعبالت
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 : خانم بزرگ متفکر گفت

خب اگه اومدیم و سر و کلهش پیدا شد _
 ! چی؟

 . تیمور خان در جواب دادن پیشدستی کرد

_  ! چه چرتیه میگی زن

آخه اونی که همچین ننگی به بار آورده مگه 
 !روی برگشت داره؟

از ترس گرفتار عقوبت اصالن شدن هم که 
 . باشه آفتابی نمیشه؛ مطمئن باش

اون بابای دیوثشم محض خاطر آبروی 
ش هم باشه حتی پیداش هم بکنه خود

 میفرستتش

 . بره اون ور آب



کدوم مردی مایهی ننگ و سرشکستگی 
 ! میخواد؟

 ! اونم تیمساری که درباری باشه

اعلی حضرت بفهمه کل آبرو و اعتبارش 
 !رفته رو هوا

 .خانم بزرگ تکیهاش را به پشتی مبل داد

این دختره پررو که هست! دیگه گفتم _
 . ادشاید برگرده بی

 . و چشم غرهای به اصالن رفت
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پسر سادهی ما هم که دلرحم... انگار نه _
 ! انگار ارباب هفت پارچه آبادیه

باید االن عوض اینکه میزگرد تشکیل بدیم 



 واسه رفع و رجوع کردن هرزگی خانم، رخت
 . عزاشو به تن میکردیم

باید االن به جای اینکه اون بیرون بچرخه و 
خنده، سینهی قبرستون به ریش ما ب

 خوابیده

 !بود
 ! اصالن حیرت زده شد

_  ! مادر....؟! انتظار داشتین بکشمش؟

 ! مگه من قاتل روانیام؟

قاتل روانی نیستی، اما غیرت که داری _
 ! پسر، نداری؟

 ! زنت زیر یکی دیگه خوابیده بوده

همین بسه واسه اینکه سرشو بذاری رو 



 ! سینهش

 . تیمورخان به حرف آمد

ول کن چرت و پرتای مادرتو، داره هذیون _
 . میگه

 . در عوض بلند شو اون نامه رو بده من
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و رو کرد به مهین تاج و خانم بزرگ که با 
 . حرص و عصبانیت نگاهش میکرد

_  . شماها هم بلندشید آماده شید بریم

هر چه زودتر باید اون مرتیکهی نسناسو در 
ذارمجریان دسته گل دختر هرزهاش ب . 

شب هنگام شد و فیروزه با لباس خواب 
حریر آبی که اصالن جانش برایش خریده 



 بود
 . توی تخت به انتظار نشسته بود

اصالن با خستگی و شکستگی فراوان از در 
 . وارد شد و کنارش روی تخت نشست

 ...چرا بیدار موندی؟ میخوابیدی_

فیروزه در سوسوی چراغ نفتی از زیر ملحفه 
و پایین پای اصالن روی دو بیرون آمد  

 . زانو نشست

_  . منتظر شما بودم

اصالن خیره به تن گندمگون فیروزه که زیر 
 آن حریر آبی آسمانی در آن نور اندک

 :میدرخشید گفت

_  ... گفتم که بخواب
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فیروزه مشغول درآوردن چکمههای چرم 
 . ساق بلند او شد

_  ... خوابم نبرد

نمیتوانست لحظهای از رقص حریر روی تن 
 . لطیف او چشم بردارد

 چرا...؟_

اولین چکمه را درآورد و کناری گذاشت و 
 . مشغول درآوردن چکمهی دوم شد

_  ... شما نبودید آخه

 یعنی بی من خوابت نمیبره؟_
 . چکمهی دومی را هم کنار اولی گذاشت

پای راست اصالن را روی زانویش گذاشت و 



 : ماساژ دادنش گفت در حین

 ...آره... خوابم نمیبره نباشین_
منتظر بود هر آن فیروزه دربارهی مهناز 

 بپرسد اما او فقط در سکوت
دستان نوازشگرش را بر پاهای خسته و 

 . ناتوان او میکشید
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 نمیخوای چیزی بپرسی؟_
پای راست را آهسته بر زمین نهاد و پای 

 . ش قراردادچپش را بلند کرد و روی زانوی

 چی مثال؟_

_  ... مثال از اتفاقات امروز... از مهناز

 . فیروزه حتی سرش را هم بلند نمیکرد



طوری با دقت بند بند پاهای او را ماساژ 
میداد که گویی گماشته شده بود برای 

 همین

 ! کار

اگه چیزی باشه که الزم باشه من بدونم _
 ... البد خودتون بهم میگید دیگه

 ! من که بپرسم میشه فضولی

  

اصالن دلش میخواست او را آنقدر بفشارد 
 . که در او حل شود

_  . نه نمیشه، اگه دوست داری بپرس

 ... خوب میدانست چه شده

خاله حلیمهاش سیر تا پیاز ماجرا را برایش 



 گفته بود اما سفارش هم کرده بود که
 . کسی نفهمد
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بود که اگر شوهرش را و نصیحتش کرده 
 دوست دارد نباید این قضیه را به رویش

 . بیاورد و موجب ناراحتیاش شود

 : پس گفت

_  ! من سوالی ندارم آقا

 ... فقط

اصالن انگار منتظر همین فقط بود که فوری 
 :گفت

 فقط چی؟_
فیروزه پای چپ او را هم بر زمین نهاد و 



 . کنارش روی تخت نشست

_ میشه کنارتون فقط بدونید که من ه
 . میمونم تا هر وقت بخواید

حتی اگه تا ابد قرار باشه یواشکی و پنهونی 
 ... بمونم

دست سرد و زمخت اصالن را میان دستان 
 . کوچک و ابریشمینش گرفت

من خیلی دوستتون دارم آقا... همین که _
 ....شما سایهی سرم باشین برام بسه

هیچی دیگه نمیخوام جز اینکه اجازه بدین 
 ...کنارتون باشم... حتی همینطوری

 ... یواشکی
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اصالن دلش به درد آمد برای این همه 
فیروزه  ... مظلومیت و معصومیت دخترک

 با
دوستت دارم گفتنش، شست تمام غمها و 

سیاهیهایی را که مهناز بر خانهی قلب 
 اصالن

 ... افکنده بود

 ... شد... نور بر او تابید دلش باز

حس کرد جوانهای سبز و کوچک از قلبش 
 سر بر آورده که ریشهای سفت و سخت

 ... چون درختی هزارساله دارد

دستانش همچون گیاه عشقه به دور فیروزه 
 .چرخیدند



دخترک که با آن لباس حریر به مانند پریان 
 شده بود، میان بازوان آهنین اصالن

 . محصور شد

ی که تا همین چند دقیقه پیش دیگر اصالن
 ... خود را با آن ابهت و مردانگی نمیدید

 ...فرو ریخته بود از درون
خود را بسان گربهای در هیئت شیر تصور 

 ... میکرد

و حاال آن قدرت و حس قدیم در وجودش 
 . به جوش و خروش آمده بود
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 ... همان اصالن قدیم

آوازهی  همان ارباب هفت پارچه آبادی که



 هیبت و جسارتش تا به گوش درباریان

 ... رسیده بود

فیروزه آرام گرفت در مأمن آرامبخش 
 ...آغوش اصالن

 . سر بر سینهاش نهاده و پلک بسته بود

اصالن نیز خود را غریق دریای آرامش 
 ... مییافت

بوسه بر موهای نرم فیروزه کاشت و با 
 صادقترین و مهربانترین لحنی که از خود

 :سراغ داشت گفت

_  ... منم خیلی دوستت دارم فیروزه

 ...اگه این عمارت انگشتر باشه تو نگینشی
تو گوهر گران بهای اصالنی که توی 



 ... صندوقچهی قلبش نگهت میداره

و تا صبح تنهایشان را طواف عشق دادند و 
 ... روحشان را شراب محبت نوشاندند

 ...نوری از آن اتاق میتابید شبیه نور ماه
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 ... شبیه مهتاب شب چهارده

 ... نور عشق

 ...نور زندگی
 ... سه ماه بعد

  

تیمور خان پول کالنی را به عوض غرامت از 
 تیمسار گرفته بود و خبر رسید که

 ...!مهناز به کل ناپدید شده



فقط چمدان لباسهایش را در یک خیابان 
رتش پیدا کرده بودند که شناسنامه و پاسپو

 هم در

آن بود ولی خبری از پول و جواهراتش 
 ...!نبود

 !هیچ کس نمیدانست چه بر سرش آمده

تیمسار برای حفظ آبرویش دنبال قضیه را 
 نگرفت و فقط گفت که مهناز جدا شده و به

 !فرانسه رفته! همین
خودخواهی تیمسار زندگی چند انسان را به 

رطوفان مبتال کرد که البته مهمترینشان دخت  

 !خودش بود
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دختری که زیادی جسور بود... زیادی 
 ... سرکش بود... زیادی جاه طلب بود

 ...زیادی بلند پرواز بود
و انگار زیادی بود... از سر همهی آدمهای 

 ...اطرافش
مثل یک وصلهی ناجور با او رفتار میشد به 

 ...جرم متفات بودن در عالیق و سالیق

مال این خاک نبود... مال این سرزمین 
 ...نبود

 ...و اکنون کسی نمیدانست کجاست
 !اصال زنده است؟

خانم بزرگ در حال باال رفتن از پلهها با 
 . حلیمه غرغر میکرد



_  نمیدونم این پسره کی قراره سر عقل بیاد
. 

ده نفرو براش نشون کردم باز میگه نه که 
 ! نه

حرص  حلیمه خندهاش گرفته بود از
 . خوردنهای خانم بزرگ

 :دلش میخواست میتوانست بگوید
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خانم بزرگ کجای کاری؟ چه نشستهای  »
که پسر شاخ شمشادت یکی ترگل ورگلش 

 را
 در آب نمک خیسانده تا به وقتش رو کند

»! 



 :اما در نهایت به گفتن این جمله اکتفا کرد
_  . حرص نخورین خانم جان

 . وس میارهباالخره ارباب براتون عر 

خانم بزرگ با آن هیکل تپلش باال رفتن 
برایش بسیار سخت بود و به هن هن 

 افتاده بود
. 

_  ! کی دیگه؟ سه ماه گذشته

واال زن مردههاشم حتی سر چهل دست 
 !بعدی تو دستشونه

 ... حاال پسر من

 . حلیمه تو یه کم به گوشش بخون الاقل

 .چشم خانم جان روی چشمم_



  

به محض اینکه باالی پلهها رسیدند فیروزه از 
 اتاق بیرون آمد و با آنها چشم در چشم

 ! شد
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 . رنگش پرید و دست و پایش به لرز افتاد

 ...! در دلش رخت میشستند انگار

 ! ضربان قلبش روی هزار بود قطعا

نمیفهمید این وقت شب چرا باید خانم 
 !بزرگ به عمارت بیاید؟

در این وضعیت! لعنت به آن هم دقیقا 
 !شانس گند

خانم بزرگ چشم درشت کرد و یک تای 



 . ابرویش را باال فرستاد

چشم سفید تو توی اتاق خان چی کار _
 ! میکردی؟

 :فیروزه با تته پته پاسخ داد
هیـ... هیچی... خا... خانم... بـ... به _

خدا... ار... ارباب خو... خودشون صدام 
 .زدن

ه بود پس بیفتد فقط کنار حلیمه که کم ماند
 .دیوار نشست

خانم بزرگ قدمی جلوتر رفت و نزدیکش 
 .ایستاد

_  ! ارباب با تو چی کار داره؟

[552] 



نکنه میخوای به اصالن خان تهمت بیآبرویی 
 !بزنی گیس بریده؟

نکنه خواب و خیال ورت داشته خودتو به 
 ارباب آویزون کنی؟ ها؟

 . استرس در جانش ریشه دوانده بود

تا خواست ترسان و لرزان دهان باز کند 
 حرفی بزند، صدای حمایتگر مرد پنهان در

 .سایههایش دلش را قرص کرد

چی کارش دارین مادر؟ اومده تو اتاق من _
چون من خواستم، خبط و خطا نکرده که 

 سین

 !جیمش میکنین

خانم بزرگ روی دستش کوبید و شماتتگر 



 :گفت
چشمم روشن... پس البد یه چیزایی _

 ... هست

صدبار گفتم بیا زنت بدم! ده تا دختر ترگل 
 ورگل آفتاب مهتاب ندیده برات زیر نظر

 .کردم
 !هی گفتی هنوز نمیخوای داماد شی

 ! که حاال با دختر رعیتت بخوابی؟

حتی اجازه نمیداد اصالن حرفی بزند؛ 
 .جمالت را مثل قطار ردیف میکرد
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_  ! یدونی آویزونت میشن؟م

پسر حیثیتمون آبروی سگ میشه اگه رعیت 



 ...!بفهمه اربابش با خدمتکارش رابطه داره
بعد نمیگن دختره خراب بود تنش میخارید! 

 میگن ارباب واسه هوسش به خدمتکار

 !عمارتش دست درازی کرد

فیروزه دلش به هم میپیچید و حالش خوب 
 ....نبود... اشک از چشمش چکید

صالن دیگر تاب نیاورد و برخالف همیشه ا
 که صدایش را هرگز برای مادرش باال

 ...نمیبرد
فریادی از خشم برآورد که ستونهای عمارت 

 !هم به لرزه درآمدند

رعیت گوه خورده با اجدادش! این دختر _
 ....از برگ گل پاکتره



تا این حرف از دهانش بیرون آمد، فیروزه 
 . ل کنددیگر نتوانست خود را کنتر 

 .عوق زد و به سمت پلهها دوید

اصالن از تعجب و خوشحالی نمیدانست چه 
 ! بگوید

این ماه عادت ماهانه نشده بود و حلیمه 
 .میگفت احتماال باردار است
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و چند روزی میشد که بیحال بود و مدام 
 .میگفت دلش آشوب است

 ...! و حاال

مادرش با چشمانی گرد شده نگاهش کرد و 
 :گفت



_  ...! نگو که

لبخند اصالن را که دید توی صورتش کوبید 
 : و ادامه داد

 !نگو که حاملهست اصالن_
 !خاک به سرمون شد! آبرومون میره

 !خدایا این چه بالیی بود بهمون نازل کردی

الهی گور به گور بیفتی مهناز! روز خوش 
 !نبینی انشالله

 .اصالن ولی نمیشنید حرفهای مادرش را
یمه که رنگ پریده گوشهی دیوار کز رو به حل

 : کرده بود گفت

_  . پاشو برو ببین حالش چطوره
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لبخند از لبش جمع نمیشد، با شادی ادامه 
 :داد

_  . فکر کنم واقعا حاملهس حلیمه

 .شیرینیت محفوظه

حلیمه به سختی برخاست و سر به زیر پلهها 
 . را پایین رفت

 خانم بزرگ هنوز در شوک بود! باورش
 !نمیشد

اصالن... معلوم هست داری چی کار _
 میکنی؟

زن گرفتم! مگه عروس نمیخواستین؟ اینم _
 . عروس

به سیبیل آقات خندیدم که همچین _



 ! عروسی بخوام

اصالن واقعا بیخبر از ما این دختره رو 
 ! گرفتی؟

حرف امروز و دیروز نیست مادر، فیروزه _
 . چهار پنج ماهه زن منه

_  ! چـــــی؟! چهار پنج مـــــاه؟

چشم و دلم روشن... کالهتو بذار باالتر 
 ! تیمور خان با این پسرت

_  ! مادر این حرفا چیه؟! مگه من بچهم؟

[556] 

سی سالمه! به قول خودتون ارباب هفت 
 ! پارچه آبادیام

بعد برای اینکه بخوام زن دوم بگیرم باید از 



 کسی اجازه بگیرم؟
_ یست پسر! حرف من اینه ن قل اجازه ن

 ! که نگفتی به ما! پنهون کردی

همون چهار پنج ماه پیش میگفتی مادر من 
 ... میخوام دوباره زن بگیرم

اون وقت من بهترین دختر این حوالی رو 
 !برات میگرفتم نه خدمتکار عمارتت

 :با خونسردی لبخند زد
_  . از فیروزه خوشم اومده بود

_ دست  آخه پسر جان تو روی هر کی
میذاشتی نه نمیگفت، بعد گشتی گشتی 

 چشم

 ! بازارو کور کردی



چشه مگه فیروزه مادر؟ دستش چالغه؟ _
پاش لنگه؟ چشمش تاب داره؟ کچله؟ 

 سنش

 زیاده؟
هیچ کدوم... اصالت نداره! رعیت _

 ! زادهس

تو تک پسر خاندان ایلساالری اصالن! مادر 
 ! پسر تو باید اصیل باشه نه رعیت زاده
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پسر تو قراره وارث امالک و داراییهای 
 ! ایلساالر بشه

 ! میفهمی اینارو؟

 . اصالن نیشخند زهرآگینی زد



منظورتون از اصیل زن یه اجنبیه که یه _
 بچه هم پس انداخته بود و جای دختر باکره

 ! دادنش به من؟

دست خودش نبود که کالمش شمشیری 
 .برنده شد

نه دیگه خیلی ممنون مادر، راضی به _
زحمتتون نیستم، همون دختر اصیلی که 

 برام
 !گرفتین واسه هفت پشتم بسه
 . خانم بزرگ ولی کوتاه بیا نبود

اون نسخهای بود که آقاجونت برات _
 . پیچید! من از اولم راضی نبودم

_  . فرقی تو اصل ماجرا نداره



حاال عیبی نداره؛ مردی، اربابی، دلت _
شیده به کلفتت، اختیارشو داشتی عیبی ک

 . نداره

بذار برم بگم حلیمه از این دوا علفیاش بده 
 .بخوره بچهش بیفته
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 . اصالن دیگر صبرش سر آمد

چی دارین میگین خانم جون؟! سقط کنه؟ _
 ! بچهی منو؟

 ! اونم یه دختر پونزده ساله؟

 !مگه گفتم طالقش بدی؟_

 . نه! بمونه

باید داشته باشی، نه الاقل تا ولی بچه ازش ن



 ! زمانی که یه پسر از یه زن اصیل نداری

من اصالً  فیروزه رو گرفتم که واسم بچه _
 ! بیاره

زن دیگه هم نمیگیرم! دیگه هم حرفی 
 . نشنوم در این مورد

از این به بعد هم یه تار مو از سر فیروزه کم 
بشه یا اتفاقی واسه بچهی من بیفته از 

 چشم

 ! شما میبینم

داری تو روی مادرت وایمیستی به خاطر _
 یه دختر رعیت پاپتی؟

 ! آره اصالن؟

 :اصالن کامالً  محکم و استوار پاسخ داد
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سر فیروزه و بچهم تو روی همه _
 ! وایمیستم، تو روی کل دنیا

شما هم اگه منو میخوای داشته باشی، 
 ! فیروزه رو بپذیر

امنش را باال خانم بزرگ با عصبانیت د
 . گرفت و قدم روی پلهها گذاشت

چیز خورت کرده دخترهی ورپریده! _
 ! معلومه جادو جمبلت کردن

برو برو ببینم دو روز دیگه که سوارت شد و 
 ! دلت هم زد سالمت میکنم

اون روزو میبینم که بیای بگی خانم جون 
غلط کردم، شما درست میگفتی، بیا شر 



 این
 ...دختره رو کم کن

صالن دست به جیب باالی پلهها ایستادا . 

متاسفم خانم جون، ولی هرگز همچین _
 !روزی رو نخواهید دید

به پایین پلهها که رسید، ایستاد و به سمت 
 . اصالن که از باال نگاهش میکرد چرخید

حاال که اینطور شد تا این دختره اینجا _
 ! باشه رنگ من و پدرتو نمیبینی

ندهای را لبخندش حرص هر موجود ز 
 . درمیآورد
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بچه که به دنیا بیاد چی؟ نمیخواید _



 نوهتونو ببینید؟
ما عروسی نداریم که ازش نوه داشته _

 ! باشیم

و با عصبانیت و لنگان لنگان به سمت در 
 . رفت و فریاد زد

غالم... آهای غالم... اتولو بگو آماده کنن _
 . میخوام برم

 !اینجا دیگه جای من نیست
با آرامش از پلهها پایین آمد و دنبال حلیمه 

 . میگشت

_  ... حلیمه... حلیمه

 فیروزه کجاست؟ کجایی فیروزه؟
چند دقیقه بعد فیروزه با رنگی پریده در 



 حالی که حلیمه زیر بغلش را گرفته بود وارد

 .عمارت شد

قدمهایش را سرعت بخشید و خود را به آنها 
ک حرکترساند؛ حلیمه را کنار زد و با ی  

 .فیروزه را در آغوش گرفت
 خوبی عزیزم؟_

فیروزه با بیحالی فقط سر تکان داد و به زور 
 .لب باز کرد
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 ...دیدم مادرتون رفتن_

 ...خیلی... بد... شد

نه عزیزم هیچ بد نشد، باالخره باید _
 .میفهمیدن، چه بهتر که االن فهمیدن



 .سپس رو به حلیمه کرد

_ وکر و دربون و ملتفت کردن کلفت و ن
 .نگهبون و خدم و حشم با تو و غالم

بگید فیروزه زن اربابه، از این به بعد فقط 
 .خانم صداش میزنن

 .خودتم تا میتونی برس بهش

به خواهر و مادرش هم بگو دیگه از این به 
 بعد هر وقت خواستن میتونن بیان دیدن

 .فیروزه
دیگر خبری از آن استرس جان فرسا در 

 .حلیمه نبود

 .حرفهای اصالن دلش را صاف کرده بود

 .چشم ارباب، روی تخم چشمام_



الهی همیشه چشمتون روشن باشه و دلتون 
 . شاد

انشالله بچه هم پسر باشه تا خدا نعمتشو 
 .در حق اهالی این عمارت تموم کنه
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 .انشالله_
شیرینی خوش خبریت هم هر چی خواستی 

 .بگو به غالم برات فراهم کنه
 .بهش سفارش میکنم

 .خدا از بزرگی کمتون نکنه ارباب_

 .خدا حفظ کنه زن و بچهتونو براتون

فیروزه را بیشتر به خود چسباند و از پلهها 
 .باال رفت



به دقت روی تخت گذاشتش و پیشانیاش 
 .را بوسید

 .دیگه یواشکی بودن تموم شد عزیز اصالن_

فیروزه نگاه مظلومش را به چهرهی خندان 
ختاو دو . 

 اگه دختر باشه چی؟_
اصالن روی موهایش دست کشید و لبخند 

 . زد

 منظورت چیه عزیزم؟_

 نگران چی هستی؟
[563] 

فیروزه ا با داشت از گفتن آن اتفاق 
 .موهومی که در افکارش رقم خورده بود



 :اصالن سکوتش را که دید، گفت
 .از چی میترسی فیروزه؟ راحت بگو_

دلش را فیروزه دست دست میکرد ولی 
 .یکدله کرد و زبان در کام چرخاند

 بعد اون وقت باید از شما جدا بشم؟_
 یه زن دیگه میگیرید که براتون پسر بیاره...؟
آنقدر مظلومانه گفت که اصالن قلبش به 

 .درد آمد

پر مهر بوسیدش و لبخند به چهرهی 
 .نگرانش پاشید

من هیچ وقت واسه پسردار شدن هوو _
 ... نمیارم سرت

در عوض اگه این تخم سگ دختر باشه اون 



 وقت مجبوری دومی رو زودتر حامله
 .شی

 .دومی هم دختر بود، سومی

 .سومی پسر نشد، چهارمی

[564] 

 .اینکه غصه نداره نفس اصالن
تو که ماشالله چهارستون بدنت سالمه، منم 

 که میلم به تو تمومی نداره، دیگه مشکل
 !چیه؟

ام خانم! در ضمن من شش تا بچه میخو
حتی اگه این تخم جن پسر باشه هم پی ه 

 پنج
 .تا دیگه رو به تنت بمال عزیزم



 .و صدای خندهشان فضای اتاق را پر کرد
حرفهای اصالن رنگ پاشید به افکار سیاه 
 دخترک و آبی شد بر آتش قلب بیقرار و

 . نگرانش

حاال دیگر مطمئن بود که جنسیت این بچه 
ت، بلکه اینضامن دوام خوشبختیاش نیس  

 ...خوشبختی همیشگیست

تمام خدمه و افراد عمارت به فیروزه احترام 
 میگذاشتند و مثل پروانه دور و ورش

 . میچرخیدند

در واقع همه خوشحال بودند از این قضیه 
 ! اال کبری

[565] 



او سخت ناراحت بود ولی جرأت ابراز 
نداشت؛ فقط گاهی با پشت چشم نازک 

 کردن مثال
 . دهان کجی میکرد به فیروزه

آن روز وقتی که فیروزه از خواب برخاست، 
 پس از صرف صبحانه به محوطهی باغ

 . عمارت رفت برای قدم زدن

تا چشمش به درخت سرسبز سیب افتاد 
 . آب از لب و لوچهاش آویزان شد

زیر درخت ایستاد و هر چه قد بلندی کرد 
دستش حتی به پایین ترین شاخه هم 

 . نرسید

اطرافش را از نظر گذراند ولی کسی را آن 



 . دور و ور ندید

دیگر نمیتوانست در برابر آن حس قوی که 
 او را به سمت سیبهای سرخ رنگ و

درخشان زیر نور آفتاب میکشاند مقاومت 
 . کند

الجرم روسریاش را پشت گردنش گره زد و 
 مثل گربهای تیز چنگال مشغول باال رفتن

 . از درخت شد

به زور بند یک شاخه کرده و رویش خود را 
 . نشست و سیبی سرخ چید

تا خواست اولین گاز را بزند صدای فریادی 
 . توجهش را به پایین درخت جلب کرد

باالی درخت چی کار میکنی فیروزه؟؟!  _



 !!ارباب بفهمه خون راه میندازه
[566] 

 .سیب را با لبخند نشان داد

_  . دارم سیب میچینم خاله حلیمه

مه توی سرش زدحلی . 

 .سیب بخوره تو فرق سر من دختر_

اینجا کم کلفت و نوکر هست که زن ارباب 
 !بره باال درخت سیب بچینه؟

 .لب برچید
خب هوسم کرده بود، هر چی گشتم _

 ! کسی رو پیدا نکردم بره برام بچینه

حلیمه از شدت فشار و حرص نزدیک بود 
 .خنج به صورتش بکشد



_ تا اصالن خان  بیا پایین گیس بریده
نیومده همهمونو تو اصطبل ببنده به آخور 

 اسب و
 .االغا

فیروزه سیب سرخی که چیده بود را گاز زد و 
 . از طعم شیرینش حالی به حالی شد

 ...بذار اینو بخورم میام_
[567] 

 .نمیدونم چرا انقدر هوس سیب کردم یهو
حلیمه با استرس نزدیک تر شد و صدایش 

 .را پایین آورد
ذلیل مرده حداقل یه شلوار از زیر دامنت _
 پات میکردی بعد میرفتی باالی درخت! تو



 نمیدونی ارباب غیرتیه؟
فیروزه با تعجب نگاهی به دور و برش 

 .انداخت
اوال کهُ خلقم تنگی میکنه نمیتونم شلوار _

 . بپوشم

دوما هم سخت نگیر خاله تو نگی کسی 
 .خبردار نمیشه

معلوم نیست تازه دامنم بلنده، هیچی . 

دستش را باال آورد و تا به قوزک پای فیروزه 
 .برساند

معلوم نیست؟ شورت قرمزت و من دارم _
 .میبینم

 .فیروزه دستی به پارچهی دامنش کشید



این شورت قرمزه رو اصالن خان خودش _
 .گفته شبها واسش بپوشم

وگرنه من شورتام پاچه دارن، صبح یادم 
 !رفت عوض کنم خاله

[568] 

یرزن بیچاره محکم به گونه اش کوبیدپ . 

خدا مرگم بده دختر از کی تاحاال انقد _
چشم سفید شدی از بغل خوابی با ارباب 

 تعریف
 !میکنی؟

 .گاز دیگری به سیبش زد
 ...شوهرمه ها خاله حلیمه... تازه دیشب_

با یادآوری دیشب بی اختیار خندید و ادامه 



 .داد

_ ذاشتم دیشب گفت انشالله این بچه که گ
تو رحمت پسر باشه تا هفت پارچه آبادی 

 وارث
 .داشته باشه

حلیمه سرش را به نشان تاسف تکان تکان 
 .داد

بیا پایین فیروزه تا اصالن خان نفهمیده، _
 !!! میخوای بیچارمون کنی ذلیل مرده؟

گاز دیگری به سیب زد و نق زدن از سر 
 .گرفت
[569] 

تو رو خدا کاریم نداشته باش خاله حلیمه، _



یه جا نشستم برا خودم چی کار به شماها 
 دارم

 ! آخه؟

اصالن خان هم اگه چیزی گفت خودم 
 .جوابشو میدم

محبوبه دوان دوان نزدیک شد و نفس 
 : نفس زنان گفت

_  ... ارباب... ارباب داره میاد حلیمه

 ...بیچاره شدیم
ی درخته بیاد ببینه زنش با دامن باال

 !همهمونو فلک میکنه

حلیمه جیغ جیغ کرد و تا فیروزه خواست 
 .جوابی بدهد که اصالن عربده کشید



 چه خبره اینجا! کی رفته باالی درخت!؟_

کبری که معلوم نبود کی خود را به آنجا 
 .رسانده، اشاره کرد

خانوم کوچیک با دامن رفته باالی درخت _
 !داره سیب میچینه

لو آمد و با دیدن فیروزه اصالن متعجب ج
 .بهت زده رو به بقیه فریاد زد

برید گمشید! چی و تماشا میکنید؟ زن _
 بچه سال دیوونهی منو؟

[570] 

همگی فورا پراکنده شدند و اصالن زیر 
 .درخت ایستاد

باالی درخت چه غلطی میکنی دقیقا؟ اونم _



 با این شورت قرمزت؟
 !ناسالمتی تو حاملهای

از گرفتفیروزه لبش را گ . 

وای شورتم معلومه اصالن جان؟ فکر _
 .کردم حلیمه الکی میگه

دستش را به مچ پای او بند کرد و در حالی 
 که سعی داشت خندهاش را کنترل کند

 :گفت
میای پایین یا به زور بیارمت ادبت کنم _

 . دخترهی خیره سر

 اصال به فکر اون بچه هستی تو؟
 .مچ پایش را بیشتر کشید

دایه صبح میگفت سر و صورت فیروزه _



 . پف کرده، ورم کنه خطرناکه

چیزای شور و شیرین نباید بخوری، اصال این 
 !سیب کثیفه دختر

[571] 

شاید مش قربون سم زده باشه بهش 
 .لعنتی

 .بیا پایین فیروزه، منو سگ نکن دختر
 .با تعجب به سیب توی دستش نگاه کرد
_ لم این وای اصالن جان نمیدونی چقدر د

 ... سیبو میخواست

بعد نگاهش را به مردی که تمام تالشش 
 .این بود نخندد داد

یعنی چون حاملهام انقدر هوس سیب _



 کردم؟ طبیعیه؟
البته مادرم که میگفت طبیعیه، همه زنا سر 

 .حاملگی ویار میکنن

اصالن هر دو دستش را زیر درخت و در 
 . راستای پاهای آویزان فیروزه باال گرفت

خیلی خب دیگه سیبتم خوردی، حاال بیا _
 . پایین عزیز دلم

 خدایی نکرده بیفتی من چه خاکی سر کنم؟
! 

 ... بیا پایین عزیزم

  

فیروزه که عجز و البههای او را دید، آرام آرام 
 . جلو خزید و پاهایش را پایینتر داد



 بپرم؟_
[572] 

_ بیفتی نه نپریها! آروم آروم خودتو بده جلو 
 . تو بغل من

_  . خب چه کاریه بذار خودم بیام پایین

 الزم نکرده، پات لیز بخوره چی؟_

 .همینجوری یواش یواش بیا تا بگیرمت

خیلی خب، باشه، ولی خودم میاومدم _
 ...!راحتتر بودا

همانطور آهسته آهسته خودش را پایین 
 .داد و بعد شاخه را رها کرد

 .اصالن محکم گرفت و روی زمین گذاشتش
 اینجا کم نوکر و کلفت هست فیروزه جان؟_



 ...نه_
پس چرا با این وضعت رفتی باالی _

درخت؟ نگفتی خدایی نکرده اتفاقی واسه تو 
 و

 بچه بیفته من میمیرم؟
فیروزه مظلومانه لب گزید و سر به زیر 

 .انداخت
[573] 

 ...ببخشید... دیگه تکرار نمیشه_
الن محکم به سینه چسباندشاص . 

 .قربون اون چشمای معصومت بره اصالن_
 ....با همین چشما اسیرت شدم

 .فیروزه دست دور کمر او حلقه کرد



بیشتر از همهی دنیا دوستت دارم اصالن _
 ...جونم

 .بوسه بر سرش کاشت
منم تو و اون تخم جن کوچولو رو از اینجا _

 ...تا خود خدا دوست دارم نفس اصالن
در همین حین غالم چندباری سرفه کرد تا 

 .متوجه حضورش شوند

فیروزه فورا از اصالن جدا شد و با خجالت 
 .سر به زیر انداخت

 چیه؟ چی شده؟_

اصالن گفت و دست فیروزه را محکم 
 .گرفت
[574] 



 :غالم پاسخ داد

خاک پاتونم ارباب... شرمندتونم مزاحم _
 ...شدم

 خب بعدش؟_

 .همشیرهی گرامی تشریف آوردن_

 :اصالن با تعجب گفت
 مهین تاج؟_

نه ارباب، همشیرهی کوچیکتون، ثمین _
 . خانم تشریف آوردن

 با کی اومده؟ با شوهرش و بچههاش؟_
_  . نه ارباب فقط شوهرشون اومدن

_  . باشه، برو ما هم اومدیم

ثمین آخرین خواهر اصالن بود، با هم دو 



، یعنی ثمین دو سال تفاوت سنی داشتند
 سال

 .بزرگتر بود
[575] 

دو دختر داشت و شوهرش یکی از تجار به 
 . نام در ایران بود

فیروزه رنگ به رو نداشت؛ با استرس به 
 : اصالن گفت

 وای حاال چی کار کنیم؟_
_  . هیچی عزیزم، کاری الزم نیست بکنیم

 . میریم پیشواز و خوشآمد میگیم

_ ...؟یعنی خواهرتون اومده چی بگه  

اصالن که ثمین را خوب میشناخت لبخندی 



 :زد
نگران نباش، ثمین خیلی مهربونه، _

اخالقش با مادرم و مهین خیلی فرق داره، 
 نگران
 . نباش

فیروزه سر تکان داد و همراه اصالن به طرف 
 در ورودی که الاقل دویست متری فاصله

 .داشت تا آنجا راه افتادند

ثمین و شوهرش از ماشین پیاده شدند و 
 . هم زمان اصالن و فیروزه هم رسیدند

اصالن با دیدن شوهرخواهرش دستانش را 
 . از هم گشود با رویی گشاده جلو رفت

[576] 



به به ببین کی اومده، آقا رضای گل، _
 . خوش اومدی برادر

یکدیگر را در آغوش گرفتند و رضا با 
 :شادمانی گفت

_ تخار نمیدی بیای شهر داداش، شما که اف
 . ما همهش باید بیایم

از آغوش رضا بیرون آمد و خواهرش را 
 . بغل کرد

_  . خوش اومدی ثمین جان

 . و ثمین ناگاه بلند بلند به گریه افتاد

 ای بابا چی شده؟_
هق هق ثمین بلندتر شد و اصالن با نگرانی 

 : گفت



اتفاقی افتاده ثمین؟ آقاجون خانم جون _
؟خوبن  

 : رضا با لبخند پاسخ داد

_  . آره بابا همه خوبن خیالت تخت

[577] 

 این خواهرتو نمیشناسی چقدر دل نازکه؟
ثمین قدمی عقب رفت و از کیف دستی 
کوچکش دستمال سفیدی درآورد و زیر 

 چشمانش

 . کشید

کت و دامن بادمجانیاش را مرتب کرد و 
 . لبخند به لب آورد

_  . شهمه خوبن داداش نگران نبا



پس این همه سیل اشک واسه چی بود؟ _
 .ترسوندیم

_  ... نه داداش

 ...باز بغض کرد
دلم برات آتیشه... این همه سختی تحمل _

 ...کردی و من نبودم دلداریت بدم
 ...میدونی که با رضا ترکیه بودیم

چیزی نشده بود... بیخود خودتو ناراحت _
 .نکن

ثمین سعی داشت لرزش صدایش را کنترل 
 .کند تا باز اشکش سرریز نشود

چطور میگی چیزی نشده بود؟! اون مهناز _
 !عوضی کم بال سرت آورد؟



[578] 

 .ولش کن گذشته رفته_
 .مهم االنه که خوشحالیم و توام اومدی

سپس چشمش به دخترک ظریفی افتاد که 
 سر به زیر عقب ایستاده بود و شکمش هم

 . کی جلو آمده بوداند

بی حرف به اصالن نگاه کرد و با لبخند به 
 . فیروزه اشاره کرد

اصالن هم لبخندش پررنگ شد و به 
 . نشانهی مثبت سر تکان داد

ثمین با آن هیکل بینقص و کفشهای پاشنه 
 سه سانتیاش جلو رفت و در دو قدمی

 . فیروزه ایستاد



 . شادی و سرور از لحنش میبارید

_ رشتهای هستی که داداش منو تو اون ف
 خوشحال میکنه؟

 : فیروزه سر بلند کرد و با شرم لب زد

 .سالم خانم_

سالم به روی ماهت عزیزم، من ثمینم، _
 . خواهر آخر اصالن

[579] 

در حالی که گونههایش رنگ گرفته بود 
 : گفت

 ...منم فیروزهام_

ثمین نگاهش به سمت شکم فیروزه که به 
اندازهی توپ کوچکی باال آمده بود کشیده 



 شد

. 

الهی بمیرم، با این وضع یک ساعته سر پا _
 .نگهت داشتیم، حتما خسته شدی عزیز دلم

نباید انقدر سر پا بمونی خوب نیست برات، 
 .ببخش تو رو خدا

 : اصالن با خنده گفت

_ ؟چی میگی خواهر من؟ خسته بشه  

خبر نداری االن خانمو از رو درخت کشیدم 
 ! پایین

 :ثمین چشم گرد کرد و هین بلندی کشید
 هــیـــــــن... خاک عالم... چی میگی اصالن؟_

 !زن حامله باالی درخت چی کار میکرده؟



_  ! چی بگم واال! از خودش بپرس

[580] 

هوس سیب کرده بوده خودش دست به 
 ! کار شده

 !وای خاک به سرم_
ره فیروزه جان؟ این چه کاری بوده کردی آ

 عزیزم؟

 : فیروزه با خجالت لب باز کرد

 ...نتونستم صبر کنم_
همه از لحن مظلومانهی او زیر خنده زدند و 

 .وارد عمارت شدند
در طول زمانی که آنجا بودند، ثمین کنار 
 فیروزه نشسته و مدام در گوشش پچ پچ



 . میکرد

میشد و فیروزه هم گاهی رنگ به رنگ 
 .گاهی هم از تعجب چشم درشت مینمود
تا شب آنجا ماندند و بعد از شام با یک 

 .خداحافظی گرم و گیرا رفتند

پس از رفتن آنها فیروزه و اصالن به 
 . اتاقشان رفتند

فیروزه روسری از سر برداشت و بلوز و 
 دامنش را با پیراهن کوتاه و حریر قرمز رنگ

 .تعویض کرد
[581] 

روی صندلی میز آرایش نشست و موهای 
 .بافته شدهاش را آرام آرام باز میکرد



 .اصالن هم لباسهایش را عوض کرد
مثل همیشه با یک شورت پاچهدار مامان 
 دوز روی تخت دراز کشید که صدای فیروزه

 .توجهاش را جلب کرد
 این زن شهریا به سینه بند چی میگن؟_

 .اصالن ابرو باال داده نگاهش کرد
سینه بند سینه بنده دیگه! شهر و داهات _

 !نداره
فیروزه موهایش را دورش پریشان کرد و 

 .آهسته کنارش نشست
نه خواهرتون امروز یه اسم خارجکی _

 ...گفت... گفت زن شهریا اینجوری میگن
 ... اسمش یادم رفت



 کرباس؟ کوسه؟
اصالن کامی از پیپ توی دستش گرفت و 

اب داددر یک تک کلمهی کوتاه جو . 

 !کرست_
[582] 

فیروزه بلند بلند خندید و دستش را روی 
 .شکم اندک برآمدهاش گذاشت

_  ! آره همین بود... کرست

اصالن نیم نگاهی حوالهی صورتش کرد. بچه 
 سال بود اما به زودی باید وارث ایل

 .ساالرها را به دنیا میآورد

 .خواست چیزی بگوید که فیروزه از جا پرید

_ من یه کرست قرمز توردار اصالن جان 



 !میخوام! شکل مال خواهرتون

 .و بعد جلوی دهانش را گرفت
هــــیــــــن! نباید میگفتم مثل مال ثمین _

 !خانم

اصالن تابی به سیبیلش داد و اسمش را با 
 .لبخند صدا زد

 !فیروزه_
 . دخترک بی محابا به تنش چسبید

 .نفس اصالن در سینه حبس شد
[583] 

 ...تو رو خدا اصالن خان_
این دفعه که رفتید شهر منم یه جوری با 

 .خودتون ببرید کرست بخرم



اصالن حرصی نگاهش کرد اما دستهایش را 
 .دور کمر فیروزه پیچید

به جای این حرفا بیا تو بغل شوهرت یه _
 .کم آرامش بگیرم

 .فیروزه غمگین نگاهش کرد
_  میترسی رعیت مارو با هم ببینه؟ عارتون

 میاد منو با شما ببینن؟

 .اصالن دلجویانه نگاهش کرد
 .دخترک لب برچیده بود

این چه حرفیه میزنی عزیز دلم، تو افتخار _
 .منی

دستش روی کمر فیروزهی نازک نارنجی باال 
 و پایین شد و کل تنش همزمان به تب تند



 .خواستن نشست

 .فیروزه سر تکان داد
خب خودم و نبرید شهر، خودتون که _

 .رفتید برام بخرید
[584] 

 .بعد با هیجان چشم درشت کرد
 !قرمز باشه اصالن خان_

 ...تورم داشته باشه! خوشگل باشه
 ....دیگه.... دیگه

 .اصالن از شدت ذوق بیحد او خندید
همینم مونده با این سبیالی چخماقی برم _

 !تو کرست فروشی
به گوش رعیت هم برسه که اصالن خان، 



خان هفت پارچه آبادی رفته واسه زن 
 جدیدش

 !کرست بخره
فیروزه طوری نق زد که انگار با مهمترین 

 .مسئله و چالش زندگیاش درگیر است

 !پس من چیکار کنم؟_
خواهرتون گفتن تا سینههام شل و آویزون 

 .نشدن حتما کرست ببندم
کرد.  دست اصالن روی تنش پیشروی

هوس همخوابی با همسر باردارش را 
 داشت اما

 .حاملگی او مانعش میشد

[585] 



حلیمه گفته بود رابطه زناشویی را رعایت 
 کند چرا که فیروزه کم سن و سال بود و به

قول حلیمه شکم اولش، مبادا که به 
 .خونریزی بیافتد

تو به این چیزا احتیاج نداری فیروزه _
 ! جان... تو ترگل ورگلی

 .حاال کو تا سینههات بخواد شل بشه

خواهر من دو شیکم زاییده که البد اونجوری 
 .شده

 .بعد فشاری با دست به باالتنهاش آورد
 .بعدشم من از کرست بدم میاد_

  

 .فیروزه از شرم قرمز شد اما غر زد



پس چرا زن اولتون میپوشید بدتون _
 نمیاومد؟

 چون شهری بود؟

بود؟ فرنگ رفته  

 چه ربطی داشت زن؟_

بعدشم نگفتم دیگه اسمی از اون زنیکه نیاد 
 پیش من؟

اون خر کی باشه آخه که با خودت 
 !مقایسهش میکنی

[586] 

فیروزه اندکی در سکوت نشست و بعد 
 .فکری به سرش زد
 ....اصالن جونم_



اصالن تا رو برگرداند و دیدش، چشمانش 
 .گرد شد

 چرا لباتو اینطوری کردی؟_

با این حرف اصالن توی ذوقش خورد و 
 .لبهایش آویزان شد
 یعنی نفهمیدین؟_

 : پیپش را خاموش کرد و با خنده گفت

_  ! نه به جون کالغ سیاه همسایه

فیروزه لب برچید و دستانش را به سینه 
 . وصل کرد

ِ  ایــش.... نخواستم اصال_  .... 
 . اصالن ضربهای روی رانش زد

[587] 



_  ! بینم چته تو تُ ربچه بیا اینجا بشین

 . فیروزه اخمهایش را در هم کرد

_  ! من تربچه نیستم! این هزار بار

_  . منم هزار بار گفتم تو تربچهی منی

 .گرد و نقلی و لپ گلی
با حرص اسمش را بدون پسوند و پیشوند 

 .جیغ زد

 .....اصـــلـــــــان_
 ....جــــــــان_

_  ! فقط بلدی حرصم بدی

 :اصالن با خنده گفت
حاال بگو چرا داشتی لباتو اونجوری _

 ! میکردی؟



[588] 

 . دخترک ناراحتیاش را در صدایش ریخت

_  . خواهرتون گفت

_  ! خواهرم؟

 .آره... ثمین جون_
خواهر من یه نصف روز اومد اینجا کل زار _

 .و زندگیمونو به هم ریختا
 :و با خنده ادامه داد

_ گفته ثمین جون؟ خب بگو ببینم دیگه چیا  

 :فیروزه با دلخوری پاسخ داد
 ...گفت واسه داداشم دلبری کن_

 ...گفت زن باید لوند باشه
 .ضربهی آرامی به سر فیروزه زد



توام با این مغز کوچولوت به این نتیجه _
 ! رسیدی که لبتو اونجوری کنی؟

[589] 

 : با نق نق گفت

 ! ا .... مسخرهم نکنا _

م، خواهرتون گفت گفتم چطوری دلبری کن
 وقتی داداشم اومد تو رختخواب جلوش لبتو

 !گاز بگیر
اصالن از شنیدن این حرف او زیر خنده زد و 

 : با لحنی که خنده در آن موج میزد گفت

_  ! خب چرا لب باالییتو گاز میگرفتی دختر؟

بیشتر از اینکه دلبرونه باشه شبیه سکتهایا و 
 ! عقب افتادهها شده بودی



 . با حالت قهر پشتش را به او کرد

_  ... باهات قهرم... تو ذوقم زدی

تقصیر خواهرته که نگفت کدوم لبمو گاز 
 ....بگیرم

 ! م ن بیچاره علم غیب داشتم مگه؟

  

[590] 

گفتم خواهرت شهر زندگی میکنه، فرنگ 
رفته... از من بزرگتره، دو شیکم زاییده البد 

 یه
 ... یگهچیزی بلده که م

دستش را دور کمر همسر دلنازکش حلقه 
 . کرد و او را به سمت خودش چرخاند



_  ... قربون اون قهرت برم من توله

_  ... ولم کن قهرم دیگه

خب حاال همهی کارا واسه کرست _
 خریدنه؟ آره تربچه؟

 : با بغض گفت

 ...خب دلم خواسته... خیلی خوشگل بود_

و اللهی دستش زیر پیراهن حریر او لغزید 
 .گوشش را به دندان گرفت

 .اونم میخرم برات_
 .فیروزه با شادی دستانش را به هم کوبید

 .وای مرســــی_
[591] 

اصالن دیگر تحمل نداشت.... روی تن 



 فیروزه خیمه زد و دستی به پایین پیراهن
 .کوتاهش انداخت و آن را باال زد

فیروزه با هر دودست جلوی صورتش را 
 .گرفت

هعــی... اصالن جان دیر وقته! نمیتونم _
 .برم غسل کنم

 .اصالن گوشهی لبهایش را بوسید
 !همین االن میخوامت فیروزه_

فیروزه یاد سفارشهای مادر و خواهرش افتاد 
 : و جواب داد

 !برای بچه خوب نیست اصالن جان_
 . بوسهای خیس روی گردنش زد

 .مراقبم... نگران نباش، حواسم هست_



 . اما منظورش چیز دیگری بودفیروزه 

_  ... خب میفهمه... زشته

[592] 

 . اصالن از فرط سادگی او به خنده افتاد

بچه توی شکم چطوری میخواد بفهمه من _
 با ننهش خوابیدم؟

دست روی شکمش گذاشت و با قیافهای 
 :آویزان گفت

_  ! مگه میشه نفهمه؟! اونم وقتی تو رحممه

عقب  اصالن دستش را از روی بدن او
 .کشید

 !حامله شدی مغزت معیوب شده زن؟_

 ! بابا به پیر به پیغمبر نمیفهمه



فیروزه نگاهی به شکمش انداخت و بعد باز 
 :با گیجی گفت

 !یعنی نمیبینه اونو؟_
نمیخوره بهش؟ میترسم یه ور بدن بچهم 

 ...!بره تو با این چیزت
 .چشمان اصالن گرد شد

_  ! چی رو نمیبینه؟

[593] 

 . با خجالت لب زد

 ...اونو دیگه... همون... چیزتونو_
اصالن دیگر نتوانست خندهاش را کنترل 

 .کند
چیزمو؟! خرطوم فیله مگه تا ته رحمت _



 ! برسه؟

 . نه... نمیبینه خیالت تخت

مطمئنی بهش ضربه نمیخوره؟ اگه ناغافل _
 ! خورد تو چشمش و بچهم کور شد چی؟

 :با بغض ادامه داد
_ گ همینجورش هم از من خانم بزر 

خوششون نمیاد... اون وقت دیگه روم عیب 
 هم

 ... میذارن که ناقص زاییدم

 . اصالن دست دور کمرش انداخت

هیچکس هیچی به سوگلی اصالن خان _
 . نمیتونه بگه، حتی خانم بزرگ

[594] 



آخه خودم شنیدم پای تلفن داشتن _
میگفتن البد این دخترهی داهاتی قراره یه 

خلقهناقصال  

 ... عین خودش تحویل خاندان اربابی بده

 . گفت و چشمانش به نم اشک نشست

 !من ناقصالخلقه ام اصالن جان؟_

 : لبش را کنار گوش او گذاشت و گفت

فقط اون دو تا چال گونههاته که معلولیت _
 ... حساب میشه

اگه اینجوریه تو خوشگلترین ناقص الخلقهی 
 ... جهانی

کاش این بچه هم مثل خودت ناقص 
 ...باشه



سرش را بر سینهی مرد محبوبش گذاشت 
 .و به ضربان محکم قلبش گوش سپرد

حاال تا وقتی من زایمان کنم رابطه نداشته _
باشیم چی میشه مگه؟ من میترسم 

 بچهمون
 ....کج و کوله بشه

_  ! اومدی نسازیا فیروزه

 ....من نمیتونم نه ماه از زنم دست بشورم

نترس حواسمم هست به اون توله سگ 
 !خط نیفته

[595] 

 . فیروزه سرش را بلند کرد

_  ! چطوری مواظبین؟ شما که نمیبینینش



بند پیراهن را از سر شانهاش پایین سر داد 
 : و بیطاقت گفت

_  . بسه دیگه سین جیم

درار که من امشب بدجوری دارم تو تب 
 . خواستنت میسوزم

ه برای بعدجواب بقیه سواالتت باش ! 

 . دیگر به ماه آخر رسیده و سنگین شده بود

نفسش تنگ میشد و دیگر نمیتوانست از 
 .پلهها باال پایین برود

به همین خاطر اصالن اتاقشان را به یکی از 
 اتاقهای طبقهی همکف منتقل کرده بود تا

 . راحت باشد

خانم بزرگ طبق حرفی که زده بود دیگر به 



 . عمارت نیامد

ثمین یکی دو بار دیگر به دیدنشان آمد و 
 .مهین تاج هم چند باری تماس گرفت

حتی شهین بانو خواهر وسطی هم که 
انگلیس زندگی میکرد چندین بار تماس 

 گرفته و
 . جویای حال فیروزه شده بود

[596] 

هر چقدر هم فیروزه را کم میدانستند برای 
 خاندان اربابی، ولی باز دلشان نبض میزد

ی فرزند تنها برادرشانبرا ... 

خواهر بوندند و عاشق تنها برادر و ته تغاری 
 ...خانوادهشان



حاال مگر میتوانستند از بچهاش دست 
 ! بکشند؟! هرگز

عمه شدن همان رویایی بود که چند سال 
اخیر داشتند و حاال به لطف فیروزه داشت 

 محقق

 .میشد

اصالن هم در لجبازترین حالت ممکن به 
؛ هرچه خواهرانش درخواستسر میبرد  

میکردند به دیدار پدر و مادرشان برود 
 !گوشش بدهکار نبود که نبود

میگفت آنها زن و بچهاش را نخواستند، 
 !پس دلیلی ندارد که او آنجا برود

تمام اهالی عمارت شاد بودند، مخصوصا 



 روزی که ثمین با ماشینی پر از وسایل بچه
 .به عمارت آمد

ه، تاب، انواع و اقسام تخت، کمد، گهوار 
 لباسهای دخترانه و پسرانه و عروسکهای

 .مختلف

گفته بود همه را با مهین تاج خریدهاند 
برای بچهی برادرشان و همین دلگرمی 

 بزرگی
برای فیروزه بود که الاقل خواهر 

شوهرهایش او و فرزندش را به رسمیت 
 .میشناختند

[597] 

انم تنها دلهره و ناراحتیاش از دلخوری خ



 بزرگ و تیمور خان بود که مهین تاج و ثمین
به او اطمینان میدادند با دیدن بچه رفع 

 .خواهد شد

طبق گفتهی حلیمه چیزی تا زمان زایمانش 
نمانده بود... و البته بر اساس تجربه 

 میگفت

 .بچه پسر است
ولی چندباری که خواهرش آمد و روشهای 
سنتی و قدیمی تشخیص جنسیت مثل 

 نمک
دن و هندوانه قاچ زدن را امتحان کرد، پاشی

همه دختر بودن جنین درون رحمش را 
 نشان



 ...میدادند

هربار راجع به اسم با اصالن صحبت میکرد، 
 میگفت "حاال صبر کن دنیا بیاد بعد برای

 ."اسمش تصمیم میگیریم

و باز دلش غنج میزد برای نامهای 
دخترانهای که انتخاب کرده بود و همه را با 

 ذوق

 .برای اصالن ردیف میکرد
در مقابل این پرسش اصالن که "اگه پسر 
بود چی؟" هم با قاطعیت میگفت که نه 

 دختر

است! آخر خواهرش گفته! اصالن هم فقط 
 .با لبخند نگاهش میکرد



ر زیر دلش آن روز با حس دردی اندکی د
 . بیدار شد

ازوقتی وارد ماه نه شده بود، زیاد برایش 
اتفاق میافتاد و حلیمه گفته بود چیزی 

 نیست،
 . ماه درد است

[598] 

صبحانه خورد و همراه محبوبه که دستش را 
 میگرفت و مراقبش بود، کمی در باغ قدم

 . زد

دردش هر ساعت بیشتر از قبل میشد اما 
 . سخنی بر زبان نمیراند

سر میز ناهار نشسته بودند که از شدت 



تیری که در رحمش حس کرد صورتش در 
 هم

 . رفت و آخ ضعیفی گفت

اصالن قاشق و چنگال را روی ظرف گذاشت 
 . و با تعجب نگاهش کرد

 فیروزه؟ خوبی؟_
 . نفس عمیقی کشید

_  ... آره... خو

ولی درد امانش را برید و جملهاش نصفه 
 . ماند

 ....آخ.... آخ_
اصالن با هراس از پشت میز بلند شد و 

 .کنار صندلی او روی دو زانو نشست



[599] 

 چی شد عزیزم؟ درد داری؟_

شدیدی که در کمر و رحمش  ناگهان با درد
 . پیچید بیاراده جیغ زد

 ....وای... وای خــــــدا_
اصالن هولزده برخاست و در آستانهی در 

 .ایستاد و با تمام توان حلیمه را صدا زد
_  ... حلیمه... حلیمه بیا

حلیمه کجایی؟ بیا فیروزه درد داره... وقتشه 
 ...دیگه

  

حلیمه به همراه دیگر خدمه دوان دوان 
 . آمدند



 چی شده آقا؟_

ش تا اصالن خواست حرفی بزند فریاد دلخرا
 . فیروزه بلند شد

 ...خــــــدایــــا دارم میمیرم... وای خدا_

[600] 

 .حلیمه فورا رو کرد به کبری و محبوبه

سریع آب گرم و حوله و پارچهی تمیز _
 .آماده کنین بیارین

 .زود باشین بجنبین، بچه تو راهه انشالله
 .و خود را به سرعت به فیروزه رساند

رفتند و روی به کمک اصالن زیر بغلش را گ
 .تخت خواباندنش

شورت و دامنش را درآوردند و حلیمه شکم 



منقبضش را ماساژ میداد تا به، به دنیا 
 آمدن

 .بچه کمک کند
اصالن باالی سرش نشست و دستش را 

 .میان دست گرفت و بوسید

 ...الهی من قربونت برم عزیز دلم_
 ... فدات بشه اصالن نبینه دردتو

ن به دنیا میاد یه کم تحمل کنی بچهمو
 ...نفس اصالن

 :فیروزه با هق هق گفت
اگه مردم خوب از بچهم مراقبت کنی... یه _

 زنی بگیر اذیتش نکنه... خب؟
[601] 



 .هیس عزیزم، این حرفای بیخودو نزن_

سالم و سالمت خودت بچهمونو بزرگ 
 .میکنی

یادت رفته قرارمونو؟ قرار بود پنج تا دیگه 
 .بچه داشته باشیم

 .حلیمه رو به اصالن کرد

کیسه آبش پاره شد االن، سرش بیاد _
 .بیرون تمومه

 .و فیروزه را خطاب قرار داد
 .زور بزنی زودتر به دنیا میاد خاله جان_

زور بزن، آ باریکالله دختر، قربونش برم 
 .من

همزمان محبوبه و کبری با تشت آب گرم و 



 .چندین حوله و پارچه تمیز آمدند

_ خاله حلیمه؟ بمونیم کمک  

اصالن که خوش نداشت حتی زنی چشمش 
 .به تن برهنهی همسرش بیافتد تشر زد
 .الزم نکرده، برید بیرون خودم هستم_

[602] 

هر دو با استرس بیرون رفتند و در را 
 .بستند

همچنان درد امانش را بریده بود و 
فریادهایش جان و دل اصالن را به درد 

 میآورد که

گفتحلیمه با خوشحالی  : 

 .خداروشکر داره میاد_



ارباب شما همین کاری که من میکردمو 
 .بکنید تا بچه رو ه ل بدین بیرون

فیروزه جان، عزیز خاله توام تا توان داری 
 .زور بزن خاله جان

و بعد خود وسط پایش رفت و کم کم و 
 .آهسته کمک میکرد بچه سریعتر دنیا بیاید
به محض اینکه سرش کامل بیرون آمد، 

لیمه دو دستی گرفت و بیرون کشیدش وح  

فیروزه با جیغ بلندی ساکت شد و پلکهایش 
 .روی هم افتاد

صدای گریهی نوزاد کل عمارت را به هلهله 
 .انداخت

اصالن ترسیده کنار فیروزه نشست و به 



 .صورتش ضربه میزد

 ...فیروزه... فیروزه جان_
[603] 

کم مانده بود به گریه بیفتد که حلیمه 
 :شادمان گفت

ارباب چشمتون روشن، دلتون شاد و _
 .بیغم

و نوزاد خونی پیچیده در ملحفه را به سمت 
 .اصالن گرفت

 آقازاده رو بغل نمیکنین؟_
 .اصالن عصبی داد زد

زن من جوابمو نمیده تو میگی بچه رو _
 ! بغل کنم؟



 !بیا ببین چی شد فیروزه
لبخند زدحلیمه  : 

چرا اوقات تلخ میشین ارباب؟! چیزیش _
 .نشده مادر وارثتون

نمیبینین سینهاش باال پایین میشه؟ نفس 
 .میکشه

 .ماشالله چشمم کف پاش خوب طاقت آورد

 .غش کرده، از حال رفته فقط

[604] 

 .یه کم دیگه به هوش میاد نترسین
مطمئنی؟ یه تار موش کم بشه زندهت _

 !نمیذارم حلیمه
_ یالتون راحت اربابخ . 



یک ساعت دیگه عین بلبل براتون حرف 
 .میزنه

 .سپس نوزاد را به سمتش گرفت

 .حاال بیاین آقازاده رو ببینین_

ماشالله به قیافه قرص قمره، به هیکل 
 .رستم دستان

شیر مادر حاللت فیروزه، پهلوون زاییدی 
 .خاله جان

اصالن نوزاد را با همان ملحفهی خوبی بغل 
لبخند مهمان لبهایش شدکرد و  ... 

 .حسی را تجربه میکرد که تاکنون نداشت

 ... قطعا پدر شدن لذتی بیرقیب بود

سراسر وجودش سرور بود و شادمانی... 



 قلبش در تکاپو برای این جسم کوچک و
 . چشمش وجب به وجب او را طواف میکرد

تمام این احساسات خوب و ناب را مدیون 
 ...فیروزه بود

[605] 

همان دختر رعیت سادهای که شد تمام 
 ...قلب و عشق زندگیاش

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمام هفت پارچه آبادی رقص و پایکوبی 

 . بود

هفت شبانه روز در عمارت جشن بر پا بود 
 و اصالن به مناسبت تولد پسرش تمام

 تش را اطعام کرده بودآبادیهای تحت ریاس



. 

فیروزه شادترین زن روی زمین بود آن 
 . روزها

ثمین و مهین تاج از روز اول به آنجا آمده و 
 . ده روز مانده بودند

روز دهم فیروزه و پسر برادرشان که هنوز 
اسم نداشت را به حمام بردند و غسل 

 . دادند

آنقدر به فیروزه میرسیدند که خواهران و 
تشکر میکردند و غرق شادیمادرش مدام   

 .بودند از عاقبت به خیری او
با اینکه پانزده روز گذشته بود اما هنوز هم 
 . اصالن نمیگذاشت زیاد تحرک داشته باشد



تمام پانزده روز را هم در عمارت مانده و 
 . بیرون نرفته بود

حتی یک ساعت ندیدن پسرش برایش 
 ... سالی به طول میانجامید

ی که پستان به دهان نوزادش فیروزه در حال
 گذاشته بود و شیرش میداد با دلخوری

 : گفت

[606] 

_  ... پونزده روز گذشت

پس کی قراره اسم انتخاب کنی برای 
 پسرمون؟

 ... هر کسی یه چیزی صداش میزنه

 ... بچهم بینام و نشونه



اصالن کنار پنجره ایستاد و به باغ خیره شد 
 :و بیمقدمه گفت

_  ! آماده شو میریم شهر

 چی؟ شهر چرا؟_

_  . میریم خونهی آقاجون و خانم بزرگ

 . رنگ از رخ فیروزه پرید

 ها؟ کـ ـ ... کجا؟_

اصالن با آرامش کنارش نشست و گونهاش 
 . را بوسید

_  . باید این توله رو ببریم دست بوسشون

[607] 

توی خاندان اربابی رسمه که اسم بچهها رو 
اب میکنهبزرگ خاندان انتخ . 



بعدشم مگه سر منو نخورده بودی که 
دعوتشون کنیم و هرجور هست دلشونو به 

 دست

 ! بیاریم؟

 ...خب... خب آره_

مگه نمیگفتی، از روزی که ثمین و مهین _
 اومدن، مادرم هر ساعت زنگ میزنه و

 حال بچه رو میپرسه ازشون؟

 ...آره خب_
سپس سر نوزادشان را که در آرامش شیر 

 . بوسیدمیخورد 

این پسر بابا با اومدنش برکت وارد _
 . زندگیمون کرده



 ... مهربونی و صفا آورده با خودش

 ... درست مثل مادرش

آقاجون و خانم بزرگ هنوز ندیدنش و 
اینجوری دلشون نرم شده فکر کن ببیننش 

 چی

 ! میشه

مهین میگفت خانم بزرگ هرروز داره 
 . سفارش تو رو بهشون میکنه

[608] 

هی میگفته به فیروزه برسید که بتونه خوب 
 . شیر بده بچه رو

مدام هم غیرمستقیم میگفته که منو راضی 
 . کنن تا تو و بچه رو وردارم ببرم خونهشون



 .فیروزه اشک به چشمانش نشست
 یعنی دیگه منو قبول کردن؟_

 بچهمو قبول کردن؟
آره، کیه که از عروس خوشگلی مثل تو که _

براشون زاییده بگذره؟ تازه یه پسر هم  

 . پس آماده شو بریم

 منم بیام؟_

 فهمید که مامان کوچولوی نوزادش ترسیده
. 

_  . نترس عزیزم اتفاقی نمیفته

بچه رو میبریم دست بوسی و آشتی 
 . میکنیم

من کنارتم... هیچکس هیچی نمیتونه به 



 . مادر بچهی من بگه، مطمئن باش عزیزم

 .سپس برخاست

[609] 

  

_  . میرم به غالم بگم اتول و آماده کنه

به محبوبه و کبری هم میگم بیان کمکت 
 . کنن وسیله جمع کنی و آماده بشی

 .در قاب در ایستاد

شناسنامهها رو هم وردار که باید بریم _
 .محضر عقدمونو رسمی کنیم

 .و از اتاق بیرون رفت
با تمام استرسی که داشت به کمک محبوبه 

کبری که حاال بسیار مهربان شده بود  و



 آماده
 . شد

تنها چیزی که خوشحالش میکرد، یکی این 
 بود که قرار بود رسما اسمش وارد

 .شناسنامهی اصالن شود

و دیگری اینکه خاندان اربابی پسرش را 
 .پذیرفته بود

 . اصالن در قاب در ظاهر شد

_  . بده من بچه رو بیارم

بیرون کشید و و پسرکش را از بغل فیروزه 
 . به سینه چسباند

[610] 

یکی از نگهبانان هم آمد و کیف بزرگی که پر 



 شده بود از لباس و کهنهی بچه برداشت و

 . بیرون برد

در تمام طول مسیر دلشوره امانش را بریده 
 . بود

اصالن هم سعی داشت دلگرمش کند و 
 . امید بدهد

وارد حیاط بزرگ خانهی پدری اصالن که 
ی را برای استقبالشان ندیدند جز شدند کس

 چند

 . خدمتکار و نگهبان

از ماشین پیاده شدند و فیروزه بچه به بغل 
 همراه اصالن به سمت در ورودی گام

 . برداشت



وارد که شدند خانم بزرگ و تیمور خان را 
 . ایستاده وسط هال دیدند

مشخص بود طاقت نیاورده بودند که 
 . بنشینند و منتظر بمانند

ور خان عصایش را بر زمین کوبید و بلند تیم
 : گفت

_  ! راه گم کردی

اصالن جلو رفت، خم شد و دست پدر و 
 . مادرش را بوسه زد

_  صبر کردم تا وارثتونو بیارم براتون آقاجون
. 

 ...خواستم دست پر بیام

[611] 



 . خانم بزرگ پشت سر اصالن را نگریست

فیروزه همان عقب با زانوانی لرزان و رنگی 
 . پریده ایستاده بود

_  ! بیا جلو عروس

 !تیمور خان گفت
شنیدن این جمله از دهان تیمور خان یعنی 

 مهر اتمام بر همهی دلهرهها و استرسهای

 . فیروزه

 . خانم بزرگ هم صدا بلند کرد

 نشنیدی خان چی گفتن عروس؟_
 ... و این یعنی مهر تأیید

گر چیزی از خدا نمیخواستدی ... 

در این لحظه تمام آنچه در قلبش داشت، 



 . پیش چشمانش تصویری زنده بود

 . آرام جلو رفت و کنار اصالن ایستاد

_  . سالم

_  ! سالم عروس

[612] 

  

تیمور خان گفت و دستش را باال گرفت تا 
 . فیروزه ببوسد

فیروزه لبهای لرزانش را بر دست 
 . چروکیدهی تیمور خان نهاد و بوسید

 . سپس دست خانم بزرگ را هم بوسید

_  . زن زاچ و سرپا نگه نمیدارن

خانم بزرگ گفت و بازوی فیروزه را آرام 



 . گرفت و به سمت مبل هدایتش کرد

او را نشاند و سپس نوزاد را از آغوشش 
شگرفت و با خوشحالی باال گرفت . 

_  . خدایا نگاهش کن چقدر خوشگله

 .ماشالله هزار الله اکبر یل ی واسه خودش

تیمور خان و اصالن هم نشستند و خانم 
 بزرگ نوزاد را که با چشمان گرد نگاهشان

 . میکرد میان دستان تیمور خان قرار داد

 .خدا نگهدارش باشه_

 :سپس رو به فیروزه گفت

_  انشالله پسرای زیادی برای خاندان
 . ایلساالر به دنیا بیاری عروس

[613] 



 . خدا حفظت کنه

سپس با انگشت سبابه روی دست مشت 
 شدهی نوزاد را نوازش کرد که مشتش را

 باز کرد و انگشت تیمورخان را محکم گرفت
. 

 . تیمور خان بلند زیر خنده زد

_  . ببین پدرسوخته چه زوری هم داره

 . همچین انگشتمو سفت چسبیده که نگو

 . نم بزرگ با لبخند کنار فیروزه نشستخا

_  . پسر اصالنه... بایدم قوی باشه

 :تیمور خان رو به اصالن گفت
 اسمشو چی گذاشتی؟_
 : خانم بزرگ فورا گفت



_  ! وا! چه حرفا میزنین تیمور خان

 ! از کی تا حاال اینا باید اسم بذارن؟

[614] 

اسمشو شما باید بذارین، شما بزرگ این 
 ... خاندانی... شما پدربزرگشی

 .اصالن هم تأیید کرد
 .درسته، اسمی انتخاب نکردیم ما_

صبر کردیم فیروزه بهتر بشه بیایم خدمت 
 .شما تا اسم انتخاب کنید براش

فیروزه با خجالت سر به زیر افکنده بود و با 
 . لبهی کت و دامن آبیاش ور میرفت

تیمور خان نوزاد را باال گرفت در گوشش 
 . اذان گفت و نامش را در گوشش پچ زد



 . سپس رو به فیروزه کرد

_  ... بیا بگیر شیر بده میراثو

 . فیروزه متعجب سر بلند کرد

 میراث؟_

 . تیمور خان نوزاد را بوسید

[615] 

 .آره میراث_
اسمشو میذارم میراث چون وارث خاندان 

 ...! ماست

 ...و میراث پیوند تو و اصالن
و در همان حین میراث با عطسهای ریز 

 . همه را به خنده انداخت

فیروزه شادمان از لحظات نابی که داشت 



 .سپری میکرد لبخند از لبش پاک نمیشد

 . اصالن هم گل لبخند بر لبش شکفته بود

خانم بزرگ به سختی هیکل تپلش را از روی 
 . مبل تکان داد و بلند شد

بده من میراث رو... قربون اسمش بره _
 .مادربزرگش

 . قراره بشه مایهی سربلندیمون

انشالله آوازهی ایلساالرها رو برسونه به 
 . گوش فلک

و اصالن و فیروزه نگاههایشان را به هم گره 
 ... زدند

 .... همانطور که قلبهایشان را

 ... میراث عشقشان



 ... پسرشان

[616] 

  

اثمیر  .... 

 ... عشق بیصدا میآید

 ... میآید و در دل تاریکی شمع میشود

میآید و رخت سبز میپوشاند بر تن تک 
 ... درخت سرمازدهی قلبی ترک خورده

سکوت واژهها را میشکند و حرف به حرف 
 کلمهی مقدس دوستت دارم را در گوش

 ... جان هجی میکند

 بیشک عشق پیامبریست برای تمام زمانها
... 



اعجازش پیوندهاییست ناگسستنی بین و 
 ... آدمهایی که گاه هیچ ربطی به هم ندارند

باشد که ببینید معجزهاش را و ایمان 
 ...! بیاورید به دین انسانیت و نوع دوستی

 |ریحانه کیامری|
 : بماند به یادگار در

 پنجشنبه، یازدهمین روز از
 آذرماه یکهزاروچهارصد
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