


 

کارم به    شهیچندش اطرافم کردم ؛ باورم نم  ی به ادما  ینگاه

 !سادم یکه تو بازار برده فروشا وا ده یرس ییجا

  !کجا؟  نجایخان کجا و ا  دی!دختر سعهه

 : به خووم اومدم ی مرد ی افکار خودم بودم که با صدا ی تو

 دختر جون یخودتو بفروش ی اومد_

به بدنم نشست و    ی گندش لرز کلیاون مرد با اون ه   دنید  با

 گفتم و ازش دور شدم؛  ی نه ا

  !کنمکارو ب نیا تونستمی! من نمنه

که    یمن  ی ، حداقل نه برا  ستی نفرم قصدش خوب ن  کی  نجا یا

 !دخترم

به عقب انداختم    یپا تند کردم و برگشتم نگاه  رونیسمت ب  به

 شدم ؛ نیجسم سخت برخورد کردم و پخش زم  هیبا  هویکه 



 

  ! درد گرفته بود یحساب بازوم

 :دادیکه چشمام بسته بود شروع کردم دادو ب همونطور

  گندرو گذاشته سر راه نیا ی اخه کدوم گاو _

خوردم فقط دوست داشتم    ینبودم که به چ   ن یبه فکر ا  اصال

 !! االن داد بزنم

 : داد زد یکی هویکه مشغول بودم  نطوریهم

دختر بلند شو گمشو از جلو راه حرف دهنتم بفهم که    یه_

 !یکنیمصحبت  یبا ک ی دار

باز کردم که قامت تنومند دو مرد    ن یحجم توه  ن یاز ا  چشمامو

محافظ    خوردیبود و بهش م   انسالیکه نفر اول که م  دم یرو د

 !و نفر دوم   زدی باشه و اون بود که حرف م

پر پشتشو از پشت بسته    ی که موها  یکلیمرد چهارشونه و ه  هی

 !تنش بود ی بلند یبود و کت پشم 

 بود؟؟ یمرد ک نیا



 

 : همون مرد رو به خدمش گفت هوی

  ! درست صحبت کن هیصد دفعه گفتم با بق_

 ... یاحترام یاخه بهتون ب_

 :با تشر گفت مرد

 ! صابر هیکاف_

به من انداخت    ی گفت و ساکت شد که اون نگاه  یچشم  مرد

 :و با غرور و ابهت مخصوصش گفت

 !یبلند ش یتونیم_

پرسش  رشیتعجب خ  با نه  ؛لحنش  پش  ی بودم  نه  !    مانیبود 

 !زد یبلکه دستور توش مج م

 ...و ستادمیاز لحنش بلند شدم و روبه روش ا یعصبان
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 : تکوندم و گفتم خودمو

 !جناب  تونیممنون بابت عذر خواه _

 :باال انداخت و گفت ییابرو تاک

 !یکن ی نکردم که تو تشکر یمن عذرخواه _

 :از رفتارش گفتم یعصب

 !باشم دهیشن  ینکردم که بابتش عذرخواه ی منم تشکر_

ا   ی پوزخند تنه  که کالفه  ب  ی زد  که  زدم  اون   شتریبهش  از 

 !خودم دردم اومد

 !!تو کجا فیاون کجا و تنه ظر کلیبگه ه ستین یکی

 : دمی که صداشو شن  رفتمیم داشتم

 ؟ ی کردیم  کاریچ  نجایا_

و دستامو مشت کردم و   ستادم ی که پشتم بهش بود ا  همونطور

 :گفتم



 

 !نتونستم یاومده بودم خودمو بفروشم ول _

اومد و روبهروم    ادیکه داره به سمتم م  دمیقدماشو شن  ی صدا

بهم انداخت    یپر غرور و فرمانرواش نگاه   ی و با چشمها  ستادیا

 :و گفت

 !دنتینخر_

  ی درشت شد! و با حرص اشکار  ش یحجم رک   نیاز ا  چشمام

 :گفتم

 ! تنم ی کارم برا ی نه برا  یول ادهیبرام ز  ی مشتر_

 :زد و گفت  ی شخندین

پ  ی مشتر_ برا  دا یبرات  نه  چت  ی شد  من  که  توش   ی زینت 

 !کارت ی بلکه برا نمیبینم

 :تعجب نگاهش کردم که گفت با

 چقدر بدم بهت؟_



 

 :گفتم جیگ

 ؟ییخوایم  ی ازم چه کار_

 ! ی دارم که انجام بد ادیمن تو خونم کار ز_

  ! بهش اعتماد کرد شدیبهش انداختم ؛ م ینگاه

 ن؟ یزنیاز کجا بدونم گولم نم_

 :اون مرد که انگار اسمش صابر بود گفت هوی

 ...دختر جون حرف_

کامل نشده بود که مرد دستشو به نشونه سکوت باال   حرفش

 :اورد و بعد رو به من گفت
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  زی چ  اینه طال    ی دار   ی!نه پولنمی ب یگول زدنت نم  ی برا  یلیدل_

 !!ی با ارزش



 

ا  چشمام   و ی چ  خواستیگرد شد!! واقعا م   ییحجم پررو  نیاز 

  ثابت کنه؟؟؟

 !!خوشگلم و دست نخورده  یندارم ول ی زیچ_

 :کرد و گفت یاخم مرد

دوتا    هیدختر پاک از دست نخورده بودنش جلو  کی  چوقتی ه_

 !زنهیجنس مزکر حرف نم

 :باال انداختم ییابرو

  ! نیریگوشاتونو بگ  نیتونیچرا؟خب شماها م_

نه   ای  یتو پاک  ستیبرام مهم ن  ی ندارم ول  زایچ  نیبه ا  ی کار_

 !!نه همسر  خوامی من خدمتکار م

 !!گاز بزنم نویکم مونده بود از حرص زم  گهید

  ام یگذشته و بدبخت  ی اداوریبگم که با    ی زیبهش چ  خواستم

 !شدم مونیپش



 

 !! بازم برگردم اونجا تونستمینم

 باشه قبوله_

 :باال انداخت ییابرو

 قبوله؟  یچ_

 !ارهیحرصمو درب خواستی هم فشردم ؛م ی رو دندونامو

 !! امی باهات ب نکهیا_

  خوبه_

 !ی دی که بهم حقوق م سیوفقط بن_

 : زد  ی شخندین

 !یس یبنو دیتوهم با یباشه ! ول_

 : دمیتعجب پرس با

 سم؟؟؟یبنو یچ_
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  ی کنیکه من بخوام برام کار م  یکه به هر مدت زمان  سیبنو_

م عمل  دستوراتم  تمام  به  کردنت   یکنی و  فرار  صورت  در  و 

 !یشیم هی توسط من تنب

ا  یو کم  دم یجو  لبمو ؛  کردم  همه جارو    یلعنت  نیفکر  فکر 

  !!کردیم

مرد خودخواه   نی داشتم االن با ا  ی اگه چاره ا  می به زندگ   لعنت

 !!کردم یمعامله نم

 !سمیسگ خور بده بنو_

تا چ   صابر اومد جلو  با   ی زیباز  و  بگه که مرد جلوشو گرفت 

 :گفت  ی شخندین

 ! گفتم یهر چ  سیبنو_

گفت ک من نوشتم ! اون گفت و من خورد شدن خودمو   اون

 ! دمی دیم کردمیکه م ی کار نیا ریز



 

ا  یول اگ  ی چاره  پنداشتم  هم  سگاش  و  مردک  اون    دام یه 

اون   ی تا ببرنم تو  نداختنیم  رمیگ  ابونیخ  ی تو  سایپل  کردنینم

 !خانواده ها یکمپ ب

 :که شد امضا کردم و برگرو به سمتش گرفتم تموم

 !!سیتوهم بنو_

 :کرد یفیظر اخم

 ؟یچ_

 !!ی دیم ونیمل زدهیبابت هر ماه کار کردنم بهم س نکهیا_

 :باال انداخت ییابرو

 !ارزهیکارت انقدرا نم_

 :گفتم قاطع

 !پس ارزششو داره نه؟ی هرکار میبرگه نوشت ی تو_

 ! گوشه لبش باال رفت یکردم کم احساس



 

 !!ارزه یب دیقبوله!شا_

 :تکون دادم که صابر رو مخ گفت ی سر

 !! ادهیز یلیکوروش خان خ_

 !!پس اسمت کوروشه_

 ی و خشک  تیاون جد  صورتم با  ی کرد و اومد جلو و تو  یاخم

 :تمام گفت

 !خان!!کوروش خان_

 : باال انداختم ییابرو

 ؟؟یمن خان ی فقط برا_

 !همه خانم ی !! براستمیکوروش ن چکس ی ه ی برا_
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 :بدم که رو به صابر گفت یبهش جواب خواستم



 

 ! نی کن سمت ماش ش یراهنما_

 :گفت صابر

 د؟ یخدمتکار بخر دیخواست یمگه نم_

 :زد و گفت  ی شخندین

 !اد یز متی !با قدمیخر دونهیاالن  نیهم_

ا  ی حرص دندونامو رو  پر ؛  از کجا   نیهم فشردم  همه غرور 

  ومد؟یم

 ده؟؟ یهمرو به خودش م ریمرد که جرات تحق نیا هیک مگه

 :رو بهم گفت صابر

 ! میبر ایب_

به   ن یپشت بندش راه افتاد که منم دنبالشون رفتم بعد دوم و

 !دهنم باز موند نی ماش دنیبا د میدی رس نیماش

  !!بودم دهیتا به حال ند ینیماش نیهمچ کی



 

 :کنهیصدام م دمیه دخودم اومدم ک به

 ؟یبمون نیمحو ماش ییخوایم ا ی یشیسوار م_

 هیفقط خودش زبون کنا  کردیفکر م  نیباال انداختم؛ ا  ییابرو

 زدن داره؟ 

رو  ی خونسرد   لبخند کنارش  رفتم  و    ن یماش  یصندل  ی زدم 

 :نشستم و رو بهش گفتم

 !گندست مثل خودت نیماش هیکه   ستین ی زیچ_

 :شد که صابر گفت رهیاخم بهم خ با

ه _ بش  چکسیدختر جون  خان  کوروش  کنار  نداره   نه یحق 

 !ی نیشیعقب م ی ریشما م

 :نشستم نهیبه س دست

 !ره یگ ی!اون عقبه دلم مرمیجا نم چیمن ه_

 !گمیم  نییپا ایب_



 

 !امینم_

 :بگه که خودش گفت ی زی خواست باز چ صابر

 !نداره صابر حرکت کن یاشکال_

 :لب زمزمه کرد  ریبعد ز و

 !بچه گربه چموشو رام کنم نی خوب بلدم ا_

ب  ییابرو به  و  انداختم  ا  رهیخ  رونیباال  منو   نیشدم؛  هنوز 

 ! نشناخته

  !مهنام من

 ....منو رام کنه تونهی نم چکسیه
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کوروش    ی چشمامو باز کردم که صابر درو برا  ن ی توقف ماش  با

 :خان باز کرد و بعد اومد سمت من و درو باز کرد و گفت



 

 !شو دختر اده یپ_

 :شدم و رو بهش گفتم  ادهیپ  نیماش از

 ! ایزنیبد حرف م یلیخ_

 !برو دختر جون برو_

 !منظره روبه روم دهنم باز موند دنیدور شدم و با د ازش

داره که انقدر    هیکاخ بود! پس بگو طرف سرما  نجای! اهیچ  خونه

 !پرروئه

صابر در    میدیکه رس   ی سر صابر راه افتادم ؛ به در ورود  پشت

 :کرد ی زد که درو باز کردن و بهم اشاره ا

 !برو تو_

 !وفتم یکاخ که کم مونده بود پس ب ی تو دنیشدم با د  داخل

 !ظرف عسل ی سر افتادم تو  با

 :رو بهم گفت صابر



 

 !امیتا ب نجایا نیبش_

حساب  ی ا  باشه ؛  رفت  که  و   میفضول  یگفتم  بود  کرده  گل 

 !نجایا ی نگردم تو شدینم

 ! دمیپشت در هارو د یکی یکیافتادم و  راه

  ! بزرگ بود نجایا واقعا

 !باعث هول شدنم شد ییاخر رو خواستم باز کنم که صدا در

 !ادیخوشم نم یاز فضول_

 :قلبم گذاشتم   ی دستمو رو  دنشیو برگشتم با د  دمیکش   ینیه

 ؟یشی جن ظاهر م نیبابا چته ع دمیترس_

خواستم فرار کنم   دمیجلو اومد که ترس  یکرد و عصب  یاخم

 :که مچ دستمو گرفت و محکم فشرد

پا گذاشتنشون هر   ریداره که ز  ینیقوان  نجایدختر کوچولو ا_

  !داره! پس حواستو جمع کن یهیکدوم تنب



 

 : حس شده بود تقال کردم یدستم از فرط درد ب مچ

 !مچم ولم کن ی آ_

 :رها کرد و گفت مچمو

 ه یپا  زارمی! اندفعه رو هم می که منتظر بود  ییبرگرد همونجا _

 !نی ندونستن قوان

 !بلند ازم دور شد ی بعدش با قدم ها و

 ...بود وانهیمرد د نیا

 [04.10.20 20:20] 
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 :دمیکش ی ا ازهیچونم زدم و مثال خم ریدستمو ز  خسته

 شه؟ یتموم م یکسل کنندتون ک نیقوان_

 :کرد  یاخم صابر

 !بمونه ادتی دیهمرو با_



 

 سوال؟ هی_

 بپرس _

 ن؟یدیسواالتون جزوم م  نیاز ا_

 چطور؟ _

 !نیریبخونم ازم کنکورشو بگ دیچون با_

 :نگاهم کرد که گفتم یکرد و عصبان یاخم

  واال بخدا چخبره_

  غنچه_

 هویصدا زده که    ویک  نمیشدم که بب  رهیبه اطراف خ  کنجکاو

 !!چاق اومد سمتمون یکلیبا ه انسالیم یزن

 !بشه یغنچست االن بشکفه چ نیا اخدای

 بله اقا صابر؟ _



 

دخترو بهش نشون بده و لباس خدمه هارو بهش   نیاتاق ا_

 !بده و فردا کار هاشو بهش بگو 

گفت که صابر به سمت در رفت لحظه اخر برگشت   یچشم  زن

 :سمتم و گفت

قوان_ نفعته  ز  نیبه  رو  نزار  ر یخان  عواقب خوب  ی پا   ی وگرنه 

 !ستیدرانتظارت ن

 کنه؟ یم هیتنب ی خانتون چجور نیا نمیبب_

 ...کار خودت باشه ی سرت تو فقط ینخوا که بدون _

  رفت ؛  رونیباال انداختم که از در ب ی ا شونه

 :سمتم برگشت و گفت غنچه

 ! دخترم بهت اتاقتو نشون بدم ایب_

و    میرفت   نیزم  ریز  ی گفتم و دنبالش راه افتادم که تو  ی ا  باشه

 !رو باز کرد و بهم تعارف کرد کا داخل شم  یدر اتاق



 

 :تخت نشستم که گفت ی اتاق شدم و رو وارد

 دخترم؟ ییخوا ی نم ی زیچ_

ا  ی لبخند بالخره    ی رو   شیمهربون  ن یاز  نشست؛  ادم   هیلبم 

 !دمیمهربون د

 !ینه غنچه جون مرس_

به   یرفت و درو بست ؛ نگاه  رونیگفت و ب  یکنم یم  خواهش

 !بود  یاطراف انداختم اتاق معمول

 ...داغون یلیخوشگل و خفن نه خ  یلیخ نه
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 :در اومد ی بودم که صدا یقی خواب عم ی تو

 !شد ریدختر جون پاشو د_

به ساعت انداختم که چشمام    یزدم و نگاه  یجام غلط  ی تو

  !گرد شد،ساعت تازه هشته 



 

 !داشته باشن توننیم کار یاالن چ اخه

 !ا یخدا ی واااا

 !گهید  رونیب ایب_

 :!و داد زدمدمیاز حرص کش ی خفه ا غیج

 اوممدددم _

 !ایبپوش ب  یصندل ی لباساتو گذاشتم رو_

ها  ینگاه لباس  و    ی به  شدم  بلند  جا  از  و  انداختم  کرده  تا 

 !زد رونی لباسارو باز کردم که چشمام از تعجب ب

کوتاه بود و دامن   نیبود که آست   ی رنگ  یلباس توس  ه؟؟یچ  نیا

  ! همراه با ساق و دستمال سر ینسبتا کوتاه

خودم از اتاق    ی لباسا   دنیانداختم و با پوش  ی گوشه ا   لباسارو

گونش    ی رو  یکی  دنمیاومدم و باال رفتم که غنچه با د  رونیب

 :زد



 

 ؟ی دیدختر جون چرا لباس فرمو نپوش_

 :باال انداختم ی شونه ا الیخیب

 !دادم نپوشم حیباز بود ترج یلیخ_

 !که!قانونه شهیاخه نم_

 !ستیمهم ن_

 :بگه که زودتر گفتم  ی زیچ خواست

 ه؟ی بکنم چ دیکه با ییخب کارا_

 :تکون داد و گفت یتاسف ری

 ا یدنبالم ب_

تو  دنبالش مختصر  ی رفتم  صبحانه  که  جلوم    ی آشپزخونه 

 :دستم داد یگذاشت ؛ بعد خوردن صبحانه دستمال

سالن شروع کن و بعدش برو اتاق مطالعه   ی ری اتاق از گردگ_

 !کن  زیو اتاق کار آقارو تم



 

 :گرد شد چشمام

 !کشهیطول م یلیخ نکهیا_

 ی حواست باشه قبل ساعت دوازده بر  یول  نهیامروز کارت هم_

 ! اتاق کار اقا  ی تو

 :سمت سالن راه افتادم و اداشو در اوردم به

فر  نیا_ لباس  برو!  دوازده  ساعت  قبل  نکن!  م  کارو 

 !ر یبگ ادی نویبپوش!قوان

  ز ی و شروع کردم تم   دمیکش  ی پادگانه؟؟؟پوف کالفه ا  نجایا  مگه

 ... کردن
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پاک کردم ؛ به خدمتکار    مویشونیبه کمرم زدم و عرق پ   یدست

ها نگاه کردم  که سخت مشغول کار بودن؛ چقدر همه خشک  

  !بودن



 

اخالق    ی اون آقا  ری مزه بود!  همش تقص  یب  ز یهمه چ   چقدر

 !بود

 نچسب باشه؟ تونهیادم چقدر م کی واقعا

 : کار بود رفتم که مشغول یدختر جوان   کنار

  سالم_

 :نداد که گفتم یجواب

 ؟؟ی کر  ی باتوام هو_

 :نداد که داد زدم یجواب بازم

 سالاااام _

 :و گفت دیاز جا پر  دختر

  سسیه_

 ؟؟ی دی چرا جواب نم _

 !موقعکار حرف زدن ممنوعه نجایا_



 

 :در اوردم اداشو

 اخالقه؟ ی سر آقا  ری ز نمینکنه ا_

 :دیدستش به گونش کوب با

 !کنه یحرفو به گوش خان برسه هردومونو مجازات م  تینگو ا_

 :به کمرم زدم یدست

 ...غل  چیمگه شهر هرته ! ه_

 !کردم سی دادش خودمو خ دنیشن با

 چخبرهه؟؟؟  نجایا_

 !که فرار کرد منم راستش جرات برگشتن نداشتم دختره 

 !برگرد _

 :برگشتم و گفتم اروم

 ! یاههه سالم سلطان خسته نباش_

 : کرده سمتم اومد اخم



 

 !نم یبیلباس فرمتو نم_

 :کردم و لبمو کج کردم  یاخم

 !دادم نپوشم حیباز بود ترج یلیخ_

 : دستاش گرفت ی بازومو تو  یعصب

 نه؟؟ ای ی بد  حیمگه دست توئه که ترج _

 : کردم یاخم

 !لطفا  دی بازومو ول کن_

 !ولت کنم؟باشه_

 ...دیسمت سالن راه افتاد ومنو دنبال خودش کش  به
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با داد غنچه رو صدا زد که غنچه    و ؛  وسط سالن رهام کرد 

 :سالن و گفت  ی هراسون اومد تو



 

 جانم آقا؟ _

 ست؟ی چرا لباس فرم تنش ن نیا_

 !آقا بخدا بهش دادم من _

 :زد ی به سمتم برگشت و داد تیعصبان  با

 ؟؟ی دیچرا نپوش_

 :کردم اروم باشم یسع

 !لباس در شان من نبود_

 : زد  ی پوزخند

 !کنمیم یدرحدت نبود نه؟؟ بهت حال_

 !پوشمشیبازه من نم یل یاون لباس خ_

ز  یعصب به سمت  و در   نی زم  ریبازومو گرفت ومنو   کشوند 

 :اتاق ی اتاقو باز کرد و منو انداخت تو

 !وونهیدست از سرم بردار د_



 

 :دیغر

 گمیبهت م  یبپوش  نویخودم ا  ی االن که مجبورت کردم جلو _

! 

 :کردم یاخم

 ! ونر یبرو ب_

 !لباساتو عوض کن_

 !پوشمینم نارویمن ا_

که برگشتم و از درد لبمو   چوندی اومد و دستمو گرفت و پ  جلو

 :که بغل گوشم گفت دمیگز

 نمتی لباس بب  نی ا  ر یغ  یبا لباس  گهیدفعه د  یچی اندفعه که ه _

 ...یچ یاز ه  گزرمینم

 !رفت رون یبعد رهام کرد و از اتاق ب و

 : ماساژ دادم دستمو



 

 !ویاخالق د ی خر احمق گاو آقا وونهید_

 ! هم داره  یدستم درد گرفت! چه ضرب دست اخ

 ...اتاق نشسته بودم که در باز شد و  نی زم ی رو
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 : اومد داخل  غنچه

 ! ی بهت گفتم لباسو بپوش دختر به حرفم گوش نداد_

 چشه؟ نیا نمیبب_

 ی تا کار  یو به حرفاش گوش کن  ی کن باهاش بساز  یسع_

 !بهت نداشته باشه

 : نگفتم که گفت ی زیکردم و چ یاخم

 به ادامه کارت برس  رونیب ایبلباسو بپوش و _



 

 ی رفت که از حام بلند شدم و نگاه  رونی بعد حرفش از اتاق ب  و

 !بپوشم نویا تونمیجوره نم چیه  ریبه لباسا کردم ؛ نخ

از   مویبیزدم و چاقو ج  یطانیکه به سرم زد لبخند ش  ی فکر  با

 !اوردم و کل لباسو باهاش جر دادم  رونیب فمیک ی تو

 :سطل انداختم ی آخر سر هم لباسو تو و

 !دلم خنک شد شی آخ_

که غنچه گفته بود   یرفتم و به سمت اتاق  رونیبعد از در ب  و

 !بود  نجایکردن شدم ؛ چقدر کتاب ا زیرفتم و مشغول تم

 خونه؟ی اخالق انقدر کتاب م ی باور کنم آقا یعنی

 !خورهیکه چشمم اب نم من

 ! دمیاز جا پر یزن غیج ی صدا  دنیشن با

و انداختم گوشه اتاق و به سمت صدا رفتم ؛ صدا از    دستمال 

 !باغ بود ی تو



 

چند تا    دمیرفتم  که د  رونیرو باز کردم و از در ب  ی ورود  در

 ! از خدمه جمع شدن

 : دیداد کوروش خان به گوشم رس ی صدا

 کشمت؟ یم گهی هااان؟؟مگه نگفتم بار د یکنی م ی چرا دزد_

حنه روبه روم خون به ص  دنیرو کنار زدم و جلو رفتم با د  هیبق

 ...دی مغزم نرس
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و داشت به پشتش    یخان مردو بسته بود به چهارچوب  کوروش

 !زدی شالق م

زت اون مرد   ومدیکه به نظر م  یشالق زن  ی ا  گهیضربه د  با

 : کوروش خان افتاد  هیباشه به پا

کن_ ول  توروخدا  ندار  دیآقا  ما  هام    میبخور  میشوهرمو  بچه 

 !کنهیم ی دزد نیهم  ی گشنن برا



 

 ! افتاد  نیزم  ی زن زد که رو   ی به پهلو  ی خان ضربه ا  کوروش

 :و جلو رفتم  وردمیطاقت ن  گهیباال برد که د شالقو

 !!نزنش_

 !دینگاها سمت من چرخ  همه

 :به خون نشستش گفت ی بهم انداخت و با چشما  ینگاه

دختر جون! از جلو چشمام دور شو تا   نمیبیلباس کارتو نم_

 !یتو نباش نجایا بندمشیکه م ی نفر بعد

 :ستادمیرفتم و روبه روش ا جلوتر

دخترو جلو چشم   هیکه    ی ندار  یو مردونگ  رتی اگر انقدر غ_

ندارم   یمن حرف  یو بهش شالق بزن  نجایا  ی همه مرد ببند  نیا

 !کوروش خااان

 :گلومو گرفت و فشرد یعصب



 

کنم تا   رتیگ  نی زم  ی دختر جون محبورم نکن روز اول جور_

 ! بره ادتی ختنیزبون ر

 :گفتمگرفته   ی صدا با

 !یشی بکن خودت بد نام م ادیازت بر م ی هر کار _

 : گردنمو ول کرد و گفت یعصب

 !از جلو چشمام دور شو_

 :گفتم قاطع

 !رم ی نم دیمردو ول نکن نیتا ا_

دستاش گرفت و به سمت خونه راه افتاد    ی موهامو تو  یعصب

 :زدم یغیرفت و ج یاهیکه از درد چشمام س

 !ولمم کن  ی آ_

 :بگه که خان گفت ی زیخواست چ  غنچه

  !اااد یتو نم چکسی ه_



 

 ...بعد و
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 !بردیو م د یکشیم موهامو

شد و منو    ی! داخل اتاقکردمیو داد م  غ یمدت ج  نیتمام ا  منم

دستام فشردم؛که   نیپرت کرد وسط اتاق که از درد سرمو ب

 :دم یبا عربده اش از جا پر هوی

 !اریدرب ی باز  یاغیبعد  نجایا  یروز بشه پاتو گذاشت  هیبزار _

 ؟؟یک  ی تو فکر کرد_

ا_ خان  خااانم!  ا  یمنطقه!کس  نیمننن  همه   منطقه   نیکه 

 !ی بهم احترام بزار شتریب دیو تو با زارنی بهش احترام م 

  ی کرد  ریگ  میقد  ی ! تویاشتباه گرفت  یهه تو احترامو با بردگ_

 !دهینم یخان معن ایدن نیا ی تو گهیکوروش خان! د 

  !شدی سرخ تر م هیبه ثان هیثان



 

و سرمو به   دیچ یطرفم هجوم اورد و موهامو دور دستاش پ   به

 : گفتم یکه اخ آروم  دیسمت عقب کش 

 !یوفتیکه به گه خوردن ب  ارمیامروز به سرت ب ییبال_

شد    یو بعد وارد اتاق بزرگ  دیبعد منو به سمت طبقه باال کش  و

رفت    ی زیانداخت و به سمت م  یگوشه ل  و درو قفل کرد و منو

  !گشت ی م ی زیو کشو رو باز کرد ؛ انگار دنبال چ

رو در اورد و اومد به سمتم که آب دهنمو قورت   یمشک  لهیوس

 بود؟؟ یچ نیشدم ؛ ل رهی دادم و به دستش خ

  ی رو برداشت و دکمه ا یمشک  لهیسمتم اومد و در اون وس به

 !رو زد

 مهر بود؟ نیا

 :دی صورتم غر ی و تو دیبه سمت خودش کش منو

تا حاال    نویمهره که اسم من روش خورده! ا  نی ؟اینیب یم  نویا_

  ی کرد  ی روز اول کار  ن یهم  یلعنت   هیتو !تو  ینزدم! ول  یبه کس



 

تنت تا    نیا  ی رو زنمیم  نویکه مجبور شم ازش استفاده کنم! ا

بب وقت  برا  وفتهیب  ادت ی  شی ن یهر  خان  کوروش  تا   ی که  تو 

 !ی ا  هکه من بخوام برد  یاربابه و تو تا وقت اخرش

... 
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 :کردم یاخم

 !ستمیمن بردت ن  یکارو بکن نیا  ی تو حق ندار_

 :زد  ی پوزخند

 !ی اون قراردادو امضا کرد کنه؟تویثابت م نویا یچ_

 !شمینگفتم برده م  یاون قرار داد کوفت ی من تو_

برده    ی طور   یاون قرار داد کوفت  یول_ با  تو  نوشته شده که 

 !ی ندار یفرق



 

 !ی د یتو منو نخر_

 !دم ی! گرونم خردمیچرا دختر کوچولو من تورو از خودت خر_

 : دستش جفت دستامو گرفت هیکردم که با  تقال

نزدم!   تیشونیمهرو وسط پ   نی پنجه نکش تا ا  نیاز ا  شتریب_

 !شهیچون پاک نم

 :بهش دوختم نگاهمو

 !ازت متنفرم _

 :زد  ی شخندین

 !دختر کوچولو ستیمهم ن_

 :به مهره کرد ینگاه وبعد

 نه ؟  گهیبنظرم داغ شده د_

 : دستشو به چونش زد یشیبه مهر نگاه کردم که نما دهیترس

 حاال؟  مش یبنظرت کجا بزن_



 

 : دهنمو قورت دادم که گفت آب

 یی نه جا  ای؟یو عذاب بکش  شین یکه فقط خودت بب  ییجا  هی_

 و آبروت بره؟   ننی که همه بب

 : هم فشردم که گفت  ی از فرط حرص رو دندونامو

  !ابروتو ببرم ستمیاونقدرام نامرد ن_

 ...تنم جر دادو  ی شده مانتومو تو  یبفهمم چ  نکهیبعد بدون ا  و
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و شروع کردم تقال وردن که منو   دمیکش  یغی ج  ده یترس   که

جفت پاهام گذاشت   ی از پاهاشو رو  یکیخوابوند و    نیزم  ی رو

 : از دستاش گرفت و به سمت باال برد یکیو دستامو هم با 

 آشغال   ینیتن منو بب  ی تو حق ندار  یکنیم  کاری ولمم کنن چ _

! 



 

  غ یکرد که از ترس ج   ک ینزد و مهرو بع کنار شکمم نزد  یحرف

ا دق  دم؛یکش   ی خفه  پهلوم    ر یز  قا یمهرو  استخوان  کنار  دلم 

  ر ی و اشکم سراز  دمیکش   یغیج  دشیگذاشت که از سوزش شد

 !شد

ا  مهرو ناله  کردم که دستامو    دشیاز درد شد  ی که برداشت 

 :مهر انداخت ی رها کرد و نگاهشو به جا

وروش خان بمونه ک  ادتی  شهیهم  نکهیا  ی مجازات برا  هی  نمیا_

 !نداره یشوخ یبا کس

  ک ی به سر تا پام انداخت و رفت و    ی جاش بلند شد و نگاه  از

 :حوله اورد و انداخت جلوم

 !دختره چموش چیدورت بپ نویا رونیب ی بر یخواست_

پ  حولرو نفرت دورم  ب  دمی چی با  از در  ؛    رونی که خواست  بره 

 :مکث کرد و گفت ی لحظه ا

 !نم یبیتنت م ی از فردا لباس کارو تو_



 

 :زدم  ی شخندین

 !چون پاره پارش کردم ینیبینم_

 :بهم انداخت شویوحش  نگاه

از فردا    ی کرد  یکار اشتباه_   ی بپوش  دمیم  ی لباس  کی چون 

 !یباز رو بفهم یکه معن

 ...دیپر بهتم درو به هم کوب  ی چشما  ی حرفش جلو  نیبعد ا  و

 [04.10.20 20:20] 

#p16 

تمام خدمت کار ها با اون حوله به سمت اتاقم   ی چشما  ی جلو

حمام    ی حولرو انداختم و رفتم تو  دم؛یرفتم و درو به هم کوب

ه شکمم انداختم؛ اون قسمت شکمم ب  یو نگاه  نهییآ  هیجلو

  !سوختیم یقرمز شده بود و حساب

  !بهش کردم ؛ کوروش خان زند ینگاه



 

ا  بل ؛  انقدر مغرور بود که    نینفرت اسمشو تکرار کردم  مرد 

 !مهرشم بعد اسمش خان آورده بود  ی رو یحت

کوروش   ی کور خوند  یشم! ول  عشیکارو کرد تا من مط  نیا

  !شمیخور تو نم ی اطرافت تو سر ی ادما هیخان! من مثل بق

 ...رممکنهیغ

* 

 غنچه؟ یگیم یچ

 ! که آقا دستور دادن هیزیچ_

 یمن عمرا براش غذا درست کنم و منتظر امرش باشم!که چ_

  خواد یم   یچ  نهی تا آقا بب  سمیمن کل روز رو پشت در اتاقش وا

 من براش فراهم کنم؟

  ی چ یسرپ   یخواستی ! می که هست دختر جون مجبور  نه یهم_

 !کن زی !االنم شانست گفته نگفتن برو استبلو تمینکن

 :که غنچه گفت دمیکوب نیزم ی پامو رو  یحرص



 

 !بهت بدم دتویلباس فرم جد میبر ایاالنم ب_

هم رفت؛ دنبال غنچه   ی اسم لباس فرم اخمام تو  دنیشن  با

 :رو به سمتم گرفت یشد و لباس یکه داخل اتاق راه افتادم

  ناستیا_

اومد که برگشت   ادشی  ی زیبره که انکار چ  رونی از در ب  خواست

 :و نگاهم کرد

 !کنه دختر  تتیاذ خوامینکن نم ی بپوش و لحباز نویمهنا ا_

ا  یاخم باشه  ب  ی کردم و  از در  رفت که منم   رونیگفتم که 

 ...دنیلباسو شروع کردم پوش
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زنا  همه و  م  ی دخترا  نگاه  بهم  پچ   کردنیخدمتکار  پچ  و 

 !کردنیم

 !از اونا بدتر بود  یلیداشتن لباس من خ حقم



 

 !لباس رقاصه ها بود انگار

 !شدم یاز حرص و خجالت ذوب م داشتم

 ؟یچ  نهی بب ی نجوریمنو ا  ی مرد اگر

 :غذارو دستم داد و گفت ینیس  غنچه

 !خورن یبرو اتاق کار آقا امروز اونجا غذا م_

 کج کردم و به سمت پله ها رفتم؛ یدهن

  !خورنی اونجا غذا م آقا

  !جهنم به

 !اخالق ی کنه غذا آقا ر یگلوش گ ی تو

 !دوسر  وهید

کردم اروم    یو سع  دم یکش  یقی نفس عم   دمیدر اتاق که رس  به

 !باشم



 

مهنا آروم باش! فقط برو و غذاشو بنداز جلوش    ستی ن  یچیه

 !رونیب ایو ب

محکم    ینیدر باز شد و من با س  هویاومدم درو باز کنم که    در

از دستم افتاد و خودمم پخش    یخوردم و سن  ی به جسم سخت

 !شدم  نیزم

روبه روم رسما    دنیگفتم و اروم چشمامو باز کردم با د  یاخ

 !الل شدم 

با چشما  کوروش تمام    یبه خون نشسته در حال  ی خان  که 

 ! کردیلباساش داشت نگاهم م ی شده بود رو ختهی غذاها ر

ا  تا عربده  بجنبم  خودم  به  به    ی خواستم  ترس  از  که  زد 

  ...خودم 

 !اره

 :جام بلند شدم و گفتم از

 !شهیهمش درست م ایاصال نگران نباش_



 

اتاق و درو محکم   ی گرفت و دنبال خودش کشوند تو  دستمو

 :و گفت دیبه هم کوب

 !ام یاالن م سا یوا  نجایهم_

 !حمام باشه رفت ومدیکه به نظر م ی بعد به سمت در و

برنجو مرغو خورشتو ماست و    کمیجنبه ! حاال    ی! چقدر باوه

 !گهیروت د ختهی آب و دوغ ر

  ی صندل  ی خسته شدم و رفتم رو  گهیمنتظر بودم که د  ن یم  ده

  دادم؛ هیکارش نشستم و تک

 !درد گرفت پاهام

 !؛ چقدر راحت بود دمیدور چرخ  کی یصندل با

 !، چقدر باحال بود  دمیزدم و خند  ی ا گهید چرخ

 .. صحنه روبه روم دنیبرگشتم با د یسومو زدم وقت چرخ
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 :کرد یزدم که اخم یغیج

 !بلند شو از اونجا زود_

خودمو جمع کردم که تا  به سمتم    ی جا بلند شدم و گوشه ا  از

 :دی زدم که از جا پر  یغیاومد ج

 چته ؟ _

 ! چته گهیحوله اومده سمت من م هیبا باالتنه لخت و  طرف

 ؟ی دار کاری..چیچ_

 :به کمرش زد یدست

 بهت خوش گذشته؟ شبید ه یتو تنب نمیبب_

 چطور؟ _



 

 !آقا ایتو من شمام! ی برا  ستمیمن تو ن_

 :باالانداختم ییابرو

 ؟؟ ییمن شما شمااا  ی برا  یشما من توام ول  ی اونوقت چرا برا _

 :زد  ی شخندین

 !اومد به اون مهر نگاه کن  شی سوال برات پ   نیهر وقت ا_

 :نگاهش کردم که لباساشو جلوم گرفت  یعصب

 !شونیشور ی م ی بریم_

که   یاخم برم  خواستم  و  گرفتم  دستش  از  لباسارو  و  کردم 

 :گفت

 !ی دی خوبه که لباس کارتو پوش_

تو  ستادم یا  سرجام لباساشو  چشمامو    ی و  و  فشردم  دستام 

 :بستم



 

م_ خوشت  شما  جلو  ادیاره  دختر  برهنه    نهمهیا  ی به  مرد 

 !بگرده 

م  ی صدا اخم هم   دمیشنیقدماشو  با  و  اومد  جلوم    شی شگی؛ 

 : ستادیا

  کدوم مرد؟؟_

 :کردم ی ا خنده

 خونه؟  ی تو اد یصابر نم_

 !ادیخونه نم ی بدون اجازه من تو چکسینه ه_

 به همه؟  ن یمحرم ای ن؟یست یشما مرد ن ؟؟یخودتون چ_

 :موهامو گرفت و گفت یعصب

بندازم   دمشیحرف دهنتو بفهم! زبونت درست بچرخه تا نبر_

 !سگ ی جلو

 گم؟یمگه دروغ م_



 

  یی خوایتو اگرم مشکلت منم که م  ادیجز من که نم  یکس_

  کنم؟ هوم؟ غتیص

 :کردم و گفتم یاخم

 !برم دیو بزار دیحدتونو بدون_

 ...زدم و رون ی رها کرد که از در ب موهامو
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 !سمت حموم تا لباس هاشو بشورم رفتم

 ی حرصمو سر لباس خال  ی طور  زدم؛یبه لباس چنگ م  یعصب

 !زنمیکه انگار خودشو دارم م کردمیم

حوله گرم کن انداختمش و از حمام   ی شد رو  زیتم   نکهیا  بعد

 ... اومدم و به سمت اتاقم رفتم رونیب

 :کوروش

 :کار هام بودم که در اتاق زده شد مشغول



 

 !تو ایب_

شد؛    انیچهارچوب در نما  ی باز شد و چهره در همش تو  در

 !و باهام حرف نزنه ادیسمتم ن کردیم یبعد اون روز سع 

 ؟ یسیدم در وا ییخوایم_

 :شد رهی چشمام خ ی پروا تو ینگفت و اومد داخل و ب ی زیچ

 ! دارم ی درخواست هی_

 :باال انداختم ییابرو

 !شنومیم_

 :چشمام بود گفت ی تو رهی که خ  همونطور

 !تر بپوشم دهیلباس پوش دی بهم اجازه بد_

 !اوردیپس طاقت ن  دمیکش شم یبه ر یدست

با فکر   یبه لباس تنش کردم ؛ اول خواستم بگم نه ! ول  ینگاه

 :شده گفتم هیتنب  نکهیا



 

  باشه_

  ر یبعد ظاهرشو حفظ کرد و ز  یتعجب کرد ول  یاولش کم   انگار

 ...رفت رون یکرد و از در ب  ی لب تشکر

هنوزم ذره    یول  گذشتی م  نجای دوماه  از حضورش در ا  حدودا

 !کم نشده بود شی پروا یو ب  ییاز پررو ی ا

اندازه صدتا   دمیدیبود که م  ی چند سال تنها دختر   نیا  ی تو

 !زنهیو حرفاشو م ستهی میمرد جلوم وا

 ...تکون دادم و مشغول خوندن ادامه قرارداد ها کردم  ی سر

 [04.10.20 20:20] 

#p20 

 :دمی شن ییکه صدا  ومدمیم نییاز پله ها پا داشتم

هاان؟   هیخبر  ی فکر کرد  نجایا  ی هرزه دو روزه اومد   ی دختره  _

 ؟ی ر ی گی کار منو م



 

دختره  _ کن  تورو    یک  یکنیم   کاریچ  وونهید  ی ولم  کار 

 خواست؟

که داشت مهنا   ی از خدمتکار ها  یکیاخم به سمت مهنا و    با

 :زدم ی رفتم و داد زدی رو ن

 چخبرهه؟؟ _

با ترس مهنا رو ول کرد که مهنا فوش   دیتا صدامو شن دختره 

 !لب داد که خندم گرفت ری ز یکیرک

 حرفارو از کجا بلد بود؟  نیا

 ؟ی کرد یم  کاریچ_

 :انداخت نییجوان سرشو پا  خدمتکار

 ...االن یول وردمیاولش من براتون غذا م آقا _

 :گفتم ی بلند ی صدا با



 

االن از   یکردم ول  نتیگزیکار تورو نگرفته من فقط جا  یکس_

که به جون    ستیجنگل ن  نجا ی ا  یتا بفهم  کنمیم  کارت یکار ب

 !یوفتیب یکس

نگاهشک بهم دوخت که غنچه رو   یاشک  ی با چشما   دختره

 :صدا زدم

  !غنچه مهنا رو ببر زخم سرشو ببند_

 ...بهش ازشون دور شدم ینگاه  میبعد ن و

* 

 :مهنا

 !زود باش  یکن یم کاریاوووه دختر جون چ_

 :گفتم یحرص

 !که یدوتا کار نگفت  دونهیچشم غنچه جون ماشاهلل _

  ی بهم رفت و ازم دور شد که با رفتنش رو  ی چشم غره ا  غنچه

 ! مبل ولو شدم



 

 !کنمی دارم مثل خر کار م   نجای! ا ی وا

از    ی اومده بودم و خداروشکر خبر  نجایدو ماه بود که ا  حدودا

 !سهراب و سگاش نبود

 !به درک رفته باشن کاش

پشت    ی داد بلند  ی صدا  دنیبا شن  هویکارم بودم که    مشغول

 ! دمیکش یغ یو ج  مد یسرم سه متر از حا پر

 ...بوده که یک  نمیقلبم گذاشتم و برگشتم بب ی رو دستمو
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 :کردم یو سه چهار ساله اخم ستیحدودا ب  ی پسر دنید با

 ؟ی بغل گوش من داد زد ی تو بود  نمیبب_

 :باال انداخت  ییو ابرو ستادیا  نهیبه س دست

 ! خوده خودم بودم_



 

 : به کمرم زدم دستامو

 ؟؟یستیمیبابتش طلب کارم وا ی غلط اضافه کرد_

 :تعجب کرده باشه گفت انگار

 نه؟ ی دختر جون تازه وارد نمیبب_

 !تو فکر کن اره پسر جون_

 !معلومه_

 ؟ یخب که چ_

 !شد انیزد که جفت چال هاش نما ی لبخند

 !اخالق بود ی آقا هیچاالش شب چقدر

 !پررو بود  یکمی که    نجاینفر اومد ا  هینه خوشم اومد بالخره  _

 :کوروش خان مانع شد ی جوابشو  بدم که صدا  خواستم

 ارش؟؟ یک_

 :زد  ی به پشت سرم انداخت و لبخند یهنگا  پسر



 

 ! سالم خان داداش_

 ! بعد به سمت کوروش خان رفت و بغلش کرد  و

درب  کم شاخ  بود  کسارمیمونده  مگه  م  ی!    ی اقا  تونستیهم 

 اخالقو بغل کنه؟

 بود؟  داداشش

 :به من انداخت ییخان نگاه اخمالو کوروش

 ده یپوش  ی لباس ها  ییایم   نجای تو ا  یوقت  دونستینم  شونیا_

 !رو بپوشه

 ...نییطبقه پا دمیزدم و دو  یغیلباس کارم ج ی اداوری با

 ! اخالق کردم ی نثار اقا یاتاقو بستم و زبر لب فوحش  در

 به خدمه هاش بده؟ یلباس نیهمچ  هیبود  مجبور

زدم و خواستم برم   رونیتنم کردم و از اتاق ب  ی ا   ده یپوش  لباس

 ! که غنچه صدام زد اطیح ی تو



 

 !یلعنت

 !آقا و برادرشون ی قهوه هارو ببر برا نیا ایکجا دختر جون ب_

 !باااشه_

به اتاق  دنمیقهوه رو گرفتم و به سمت اتاق رفتم با رس ینیس

صدا  یمکث که  زدم  در  و  به   ی تو  ایب  ی کردم  خاان  کوروش 

 ...!دیگوش رس
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گذاشتم و خواستم برم   زیم ی اتاق رفتم و قهوه هارو رو  داخل

 : ستادمیبحثشون ا دنیکه با شن

 ! ادی از کانادا ب  خوادی داداش بابا م_

باخت و رفت!   نجارویا  شی پوقت    یلیندارم اون خ  یمشکل_

 !خودم دوباره ساختمش 

 ..یول_



 

ک  یول_ ا  ارشینداره  مفت  مفت  من  دست   نی!  به  منطقرو 

قد  اوردمین بدمش ستارخان  مفتم  هر  میکه مفت  بابت  ! من 

 !جون کندم نجایوجب ا

 !بگم یچ_

 ؟ ی شما قصد رفتن ندار_

 :که کوروش خان بهم زد دستپاچه گفتم ی ا هیکنا با

که    نیمن ! گفتم گفتم! اهان خب مگه خودتون نگفت  ز یچ_

 نه!؟ ای ی الزم دار  ی زیچ نم یتا بب  ستمیوا

 :کرد یاخم

محترمانه صحبت کن ! تو نه شما! بعدم من گفتم پشت در  _

 پشت دره؟  نجایا

 :کردم یاخم

 !ستمی بلد ن نیمن محترمانه تر از ا_



 

 : و داد زدم دمیبعد رفتم و درو محکم به هم کوب و

 !پشت دررر  نمیا دییبفرما_

 :ارشیک

 : رفتن دختره زدمزبر خنده با

عجب    ؟ی کرد  داش یدخترو از کجا پ   نیخان داداش ا  ی وااا_

 !هیسرتق

 :دستاش فشرد  نیکرد و خودکارو ب یاخم

 !کردم ینم داشیکاش پ_

 :دمیخند

 ! یچموشارو رام کن ی تو که خوب بلد_

 : دیکش یقیعم نفس

  ه یحرفاست! انگار تنب   نیچموش تر از ا  یول  کنمیم  یدارم سع_

 !هیشوخ هیها براش 



 

 :باال انداختم ییابرو

همه جلوت سجده   شهیاومده بهت ثابت کنه که هم  دمیشا_

 !کننینم

 :کرد یاخم

 !هنوز منو نشناخته  نیا  کنمیرامش م_

 ... تکون دادم ی سر
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همون دختره که  دنیبودم که با د  دنیباغ مشغول چرخ  ی تو

با عجله به سمتش رفتم و توت رو   خوردیم  یداشت توت سم

و برگشت به   دی کش  ینیانداختم که ه   ن یزم  ی از دستش رو

 :سمتم

 !اه  گهیولم کن د وونهید ی کنیم  کاریچ_

 :تعجب نگاهش کردم با



 

 !شلغم؟ جونتو نجات دادم  تهیدست درد نکن  یاز جل_

 :در اورد و گفت ادامو

 !ن یزم مینداخت یم یبدتر داشت ؟ی نجات داد یچه جون_

 !بود یاحمق اون توتا سم_

 :گرد کرد چشماشو

 ؟؟ی جد_

 !بله_

 :فکر کرد و بعد گفت یکم

 !یبود تو حق هل دادن منو نداشت میهر چ _

 :سر دادم و رو بهش گفتم ی ا قهقهه

 !در تعجبم کوروش خان چطور تورو استخدام کرده_

 :زد  ی پوزخند

 کنه؟ یاون مگه استخدام م_



 

 کنه؟؟ی م  کاریپس چ _

  !خره ی ادمارو ماون _

 :شدم رشیتعجب خ  با

 !؟ی جد_

 !از خودم   دیبله اون منو هم به زور خر_

 :دهنم باز مونده بود گهید

 !دونستمینم_

ها  نیع بچه  خبرچ  ییدختر  کمر   کنن یم   ینیکه  به  دست 

 :ستادیا

 ! کنهیتازه شکنجم م ی کار هیکجا_

 ؟؟ی جد_
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 !با حرفات یختی به کل تصوراتمو از داداشم به هم ر_

 !دشیگفتم بشناس گهیبله د_

 !کارارو باهات کرده  نی ا شهیباورم نم _

 !گه یبگم د یچ_

 !برم اونجا تونستمینم گهی ! دیبه هوا کردم ؛ لعنت ینگاه

 هم؟ ی تو یچرا رفت  هیچ_

 !شد  رید ییبرم جا خواستمیم_

 کردم؟  یپر حرف دی اخ ببخش_

 !رم ی نداره فردا م ینه بابا  اشکال_

 :لب گفت که گفتم ری ز یاهان

 !مینکرد یخودمونو معرف میحرف زد نهمهیا_

 :کرد ی زیر  خنده

 !من مهنام_



 

 !ارشمیک منم_

 ؟؟یخان به اسمت اضافه کن ییخوایتو که نم_

 :کردم ی ا خنده

 یی حرفا  ن ی!دلشم ندارم با لستمی نه من خان اهل خان بودن ن_

 !ی که تو زد

 : دیخند

 ساعت چنده؟؟_

 !مینه و ن_

 :و از جاش بلند شد دیکش  ینیه

 !شد رید_

 چرا؟؟ _

 !نجا یاومدم ا یواشکیمن کارارو نکرده بودم _

 ! تو میبر یاز در پشت  ایب_



 

 : زده جلو اومد جانیه

 داره؟؟  میدر پشت نجایمگه ا_

 ....ا یاره دنبالم ب_

 [04.10.20 20:20] 

#p25 

 : مهنا

 !که از خواب پاشدم کوروش خان احضارم کرد  صبح

 :اتاقشو زدم که صداش اومد در

 !تو ایب_

 یبه صندل  شوی باز کردم و داخل شدم و درو بستم که تک  درو

 :نگاهشو بهم دوخت نهیچرمش داد و دست به س

 !یستنگو دروغگو و چاخانم ه یفقط سرتق کردمیفکر م_

 :تعجب نگاهش کردم که گفت با



 

فلز داغ گذاشتم   یدخترجون من ک_ به تخت و  تورو بستم 

 !پهلوهات ی رو

 !دهن لق  ارشیک  ی ! ادمیحرفش لبمو گز نیا با

 !نداشت یخب اون مهرم دست کم_

 :تکون داد سرشو

  ز ی تم  ییتنها  نجاروی مجبورت کردم کل ا  یمن ک  یچی ه  نیا_

 ؟؟یکن

 !کردم ی ریکه گرد گ نجارویخب خب کل ا_

  !دیخند  ی باال انداخت و لحظه ا ییابرو

 مگه بلد بود بخنده؟  نیتعجب نگاهش کردم ؛ ا با

 : ستادیا کمیجاش بلند شد و اومد نزد از

از    ی کن  یچی اگه بازم سرپ  دیدوست داشتم شا التتویتخ  یول_

 !روش ها استفاده کنم   نیهم



 

 :نگاهش کردم دهیترس

 !حاال میگفتم بخند ی زیچ هیمن  ستین ی از ینه نه اصال ن_

 :صورتم اورد  کینزد سرشو

خند  ی زی چ  نجایا_ کاف  دن یواسه  اندازه  به  نداره!    ی وجود 

 !باش  عی!مطیچی سرپ  هیکاف ی دیخند

 :شدم  رهیچشماش خ ی تو پررو

وقت_ زورگو   یتا  از  دست  برندار   ییتو  مط  ی هات   عیمن 

 !شمینم

 :شد رمی خ شی شگی اخم هم با

 رسه؟ یزورت به من م یکنیواقعا فکر م تو _

 :باال انداختم ییابرو

  !چرا که نه _



 

کوتاهش  _ بود  دراز  زبونت  بازم  اگه  فردا  شلوغه  سرم  امروز 

 !کنمیم

 :که گفتم زشیبعد رفت سمت م و

 !منتظر فردام_

 ...زدم   رونیمنتظز عکس العملش باشم از اتاق ب  نکهیبدونه ا  و
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 :اومد سمتم ارشیک هویکارا بودم که  مشغول

 !سالم مهنا_

 :ندادم که دوباره صدام زد جوابشو

 مهنا؟؟_

 !جوابشو ندادم که پشت سر هم شروع کرد صدام زدن بازم

 مهنا مهنا مهنا مهنااااا _



 

 :سمتش برگشتم یعصب

 هاااان _

 :عقب رفت یقدم

 ؟ی دیچته چرا جواب نم_

 !ندارم ی من با دهن لقا کار_

 :تعجب نگاهم کرد با

 کردم؟ یمن؟ من دهن لق یک_

 !بهت گفتم یچ یاخالق گفت ی به آقا  یبله چرا رفت_

 ! کنه تتیاهان اون ! خب گفتم کمتر اذ_

 ! باشه_

 مشغول کار شدم که شروع کرد  دوباره

 مهنا مهنا مهنا مهنا _

 اخ بلههه؟؟_



 

 ؟ی قهر_

 !نه_

 ! گهید میباش ق یقرار بود رف_

 ؟یبگ ی حرفامو نر  هیاز کجا معلوم بق_

 اخالق؟  ی به آقا_

 :دمیخنده که منم خند  ریپشت بندش زد ز و

 اخالق؟   ی نکشتت چرا اقادختر خدا _

 !از بس بداخالقه_

 :دیخند

 ؟ یاشت یاوک_

 !ایبگ ی نر یول  یباشه آشت_

 !باشه_

 :و باهاش دست دادم که گفت  دمیخند



 

 ! ییخب من برم جا_

 کجا؟؟ _

 ...گه ید گهید_

 !باشه نگو_

زد و از در    یبگم بهتو بعد چشمک  میتر شد  ی میصم  دیشا_

 ...زد رونیب
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به سمت   ستین  یکس  نکهیا  دنیبه اطراف کردم با د  ینگاه

  دم یدستامو به هم مال  دمیکه رس  بیباغ رفتم ؛ به درخت  س 

سرخ و درشت وسط درخت انداختم؛ مال    بی به س  ی و نگاه

 !گریج یخودم



 

رسوندم    بیبعد از درخت باال رفتم و به فالکت خودمو به س  و

 ی آقا  ی با صدا  هویلبم بردمش که    کیو با خنده کندمش و نزد

 !شاخه افتادم  ی اخالق هول شدم و از رو

فشردم ؛ پشت سر هم  هم    ی زدم و چشمامو رو   ی بلند  غیج

 :دم یشن ییکه صدا زدمیم غیج

 انقدر؟؟ یزنیم غی چرا ج سی ه_

  !صحنه روبه روم مات شدم   دنیاز چشمامو باز کردم با د  یکی

زدم و دستمو دور گردنش حلقه کردم و    یاز خوشحال  یغیِج

 :محکم بغلش کردم

 !نیکردیبا خاک انداز جمعم م دیبا وفتادمیم  یمرس ی وااا_

برم    ی نجوریهم  دیبا  ای  رونیب   ییایاز بغلم ب  ییخوایباشه م_

 خونه؟؟  ی تو

سر  نیا  با و  شد  درشت  چشمام  ب   عیحرفش  بغلش    رون یاز 

 :اومدم



 

 !خودت بود ری... اصال تقص یعن یمن من  دیببخش  دی ببخش_

 :از تعجب باال رفت ابروهاش

 !یکنیه م دختر تو روز به روز منو شگفت زد_

پا  خجالت  سرمو  س  نییزده  که  جلو  بوی انداختم   پاش   ی از 

 :برداشت و نگاهش کرد

 !تشکرت بابت نجات جونت ی جا  برمیم نویا_

 !چشمام برد ی جلو بویس و

  ی دونیصورتم کنار زدم؛ م  ی و موهامو از تو  دمی کوب  نیزم   ییپا

 چشممو گرفته بود!؟؟ بیچند روز بود اون س

 !رحم یب
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کو؟؟   ییچخبره؟ مامان؟ چرا همه افتادن؟؟ بابا  نجا ینه !! ا  نه

خونمون کجاست،؟؟ چرا همه جا سوخته؟ مامان نه نه دستمو 

 ! ول نکن نه

 !نهههه

 دم،یبه صورتم کش  یتخت نشستم؛ دست  ی و رو  دمیجا پر  از

 !یشگیهمون کابوس هم

  نم؛ یروشن کردم تا ساعتو بب  مویو گوش  دمیکش  ی کالفه ا  پوف

 !صبح بود میساعت شش و ن

  د ی با  گهیساعت د  کی    نکه یبا فکر ا  ی دوباره بخوابم ول  خواستم

 !شدم  مونیپاشم پش

 زدم؛  رونی و از اتاق ب دمیجام پاشدم و لباسامو پوش از

 !بود ک یتار مهین هوا



 

افکار بودم    نیهم   ی کنم؟ تو  کاریچ  ؟؟یاالن پاشدم که چ  خب

که ابن    ی! درختبمیدرخت س   ریز  دمیکه تا به خودم اومدم د

 !هش عادت کرده بودمب بیروزا عج

 ...دادم و چشمامو بستم  هیبه تنه اش تک سرمو

  قا یذهنم مرور کردم؛ دق ی تو مویو زندگ  دم یکش یقیعم  نفس

شاد  هیزندگ  ی کجا ک  ی من  پس  داشت؟  بود    یوجود  قرار 

 رو تجربه کنم؟؟   یخوشبخت

م  چرا دفعه که  گ  امیهر  بدم  نجات  بدتر    هی  ر ی خودمو  اتفاق 

 وفتم؟؟یم

  !در به گوشم خورد ی افکار خودم بودم که صدا  ی تو

که   ن یانداختم؛ اعع ا  یجام بلند شدم و از پشت درختا نگاه  از

 ! بود ارشیک

 ساک دستش بود؟؟ چرا

 :جا خورد  دنمیرفتم وه با د جلو



 

 ؟؟یکنیم  کاریچ نجا یدختر تو ا_

 !دیخوابم پر_

 اهان _

 :دستش انداختم ی به ساک تو ینگاه

 ؟؟ ی ریم ییجا_

 !تهران  رمی اره م_

 ست؟؟ ین نجایمگه خونت ا_

 :کرد یکوتاه خنده

که  _ چند  هر  البته  خانم!  کوروش  روز  به  ورژن  من  بابا  نه 

 !نجایداره ا ی تکنولوژ  شتریکوروش خانم از من ب

 :دمیخند

 ؟؟ی جد_

 :تکون داد که گفتم ی سر



 

 !یرفتیکاش نم_

 :باال انداخت ییابرو

 چرا؟؟ _

داداشت   ی هم بر  نجایا  یدوستمچرا نداره چون هم تو تنها  _

 !کنهیم تیمنو اذ

 :دیخند

 !باز گردمی! بعدشم من برمستین دیداداشم اونقدرام _

 ؟ی جد_

 !نجاستیاره بابا دلم ا_

 !ستش ی ن دمی بپرسم چرا که د خواستم

  خداحافظ مهنا_

 ... براش تکون دادم یدست
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 غنچه؟ _

  بله_

 زنه؟؟ی حرف نم نجایا  چکسی چرا ه_

 !ادیچون قانونه! کوروش خان از سر و صدا بدش م_

بدش   یاز چ  رهیکاسه چرخوندم ، اسن آقا ش  ی تو  چشمامو

 اد؟ ینم

 ن؟ یدیچرا به حرفش گوش م_

 :گفت یاستقفرلله   غنچه

  !دختر اون بزرگ روستامونه_

 :کردم یکج دهن

 !گذشته زا ی چ نیدوره ا_

 :گفت غنچه



 

  !حرفا برو مالفه اتاق خواب آقارو عوض کن نیا ی به جا_

اومدم و به سمت    رونیگفتم و از آشپزخونه ب  ی باشه ا  کالفه

حق    چکسیبه در اتاق کردم ؛ ه  یرفتم؛ نگاه  رهی اتاق آقا ش

ا به  برا  نجارویاومدن  مگر  مورد    ی نداشت  افراد  اونم  نظافت! 

  !اعتماد 

 !اتاق دهنم باز موند دنیاتاق شدم که با د داخل

 اتاق خواب؟  ایسالنه  نجایا

بهش انداختم ؛ اون کله    یاهسمت تخت دونفره رفتم و نگ  به

 !تاج تختت واقعا برازندته ی باال ریش

  دم یتخت کش  ی رو کنار زدم و مالفه رو از رو  یبعد رو تخت  و

جد مالفه  انداختن  مشغول  ا  دیو  لحظه  اتمامش  با   ی شدم 

 !تخت بخوابم  ی هوس کردم رو 

  ق ی به کل وجودم تزر  یتخت انداختم که آرامش  ی رو  خودمو

 !شد



 

 !هییایتخت رو نیا ز ی همه چ چقدر

 !اخالق روش بخوابه  ی تخت که آقا نیا فیح

که ادمو خمار و نسخ   دادیم  ی عطر تلخ و تند   ی تخت بو  کل

  !کردیم

 ...فقط دوست داشتم بخوابم االن
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کمرم چشمامو اروم باز کردم ؛ با   ی رو  ی زیچ  ین یحس سنگ   با

خ  دنید روم  روبه  ج  ی جلو  یلیصحنه  تا  گرفتم    غ ی خودمو 

 !نزنم

تختش!و االن    ی اومده بود تو  رهی بود ! من بودم!آقاش  کیتار  هوا

 !بغلش بودم ی تو بایتقر

 بود؟؟ دهیمنو ند چطور

  من خوابم برده بود؟؟ چطور



 

 کنم؟؟  داینجات پ نجای چطور از ا االن

 !زاره یسر به تنم نم نهیخدا اگر منو بب ی وااااا

کمرم    ی اروم دستشو از رو  یلیکردم خ   یگرفتم و سع  انگشتشو

کمرمو گرفت و منو از   هویموفق شده بودم که   بایبردارم ؛ تقر

 !موهام برد  ی پشت به خودش چسبوند و سرشو تو

 !شدیحد درشت تر نم  نیاز ا چشمام

 بکنم؟؟ یغلط چه

گنج   قلبم خدازدیم   شکیمثل  چطور    ای!  مهنا  بهت  لعنت   !

  خوابت برد؟؟

 بود؟؟ دهی چرا منو ند زشی ت ی چشما نی اخالق با ا ی آقا

 !گر گرفته بودم و گرمم شده بود یحرارت بدنش حساب از

 !مهنا ستین ی فرار راه



 

ها  با نفس  کم  ی خوردن  گردنم  پشت  قلقلکم   یمنظمش 

  !بخندم زی ر شدیو باعث م شد؛یم

  !هم منو به خودش چسبونده بود یحساب  تیترب یب

 !گوشش ری بود حتما تا االن زده بودم ز ی ا   گهیکس د اگر

 !د یرسیچه کنم که زورم بهش نم  یول

  !نبود ینجات راه

  ا ی  مردمیم  ای!بالخره    رهیشه آقا ش  دار یتا ب   کردمیصبر م   دیبا

 !کرد یزنده زنده خاکم م
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تلخ  با عطر  دو    ریز  یحس  با  که  کردم  باز  مشامم چشمامو 

  !غرق تعجب روبه رو شدم  یمشک  لهیجفت ت

که تفکر با سرعت رهام کرد و از جاش بلند شد   هیچند ثان  بعد

 :بهم انداخت یو نگاه



 

 ؟؟؟ یکنیم  کاریچ  نجایا_

 دم یدادش به خودم اومدم و کت کوتاهمو برداشتم و پوش  با

 که تخت و دور زد و اومد سمتم ؛

 :دی لب غر ریدستاش فشرد و از حا بلندم کردو ز نیب چونمو

 ؟یکنیم یچه غلط   نجایا_

 ...من من اومده بودم مالفه هارو عوض کنم _

 :دمیزد که از ترس لرز ی داد

  کار یبغل من چ  ی وصبح ت  یمالفه عوض کن  ی اگه اومده بود _

 ؟؟؟ ی کردیم

 من من_

 :سمتم برگشت و گفت به

د  نیبب_ بودم    شبی من  چ  کمیمست  رو    ی ز ی هر  بوده  که 

 فراموش کن خب؟؟



 

  !بود دهیشدم؛ پس مست بود که منو ند رشیتعجب خ  با

 :زدم و گفتم یطانیکه به سرم زد لبخند ش ی فکر با

  !ی کرد ی بهم دست دراز شبی چطور فراموش کنم؟؟ تو د_

 ه یدستاش گرفت و بعد ثان  نیشد و سرشو ب   رم ی تعجب خ  با

 :دستاش گرفت نیجلو اومد و گردنمو ب ی ا

 ...نفهمه! وگرنه یبوده! به نفعته کس ی زیهر چ _

 ؟؟ ی در هر صورت طلب کار ؟یوگرنه چ_

 : گردنمو فشرد یکم

 ... ساکت شو_

 شب یفقط دخان بزرگ دروغ گفتم من    ی فراموشش کن آقا_

 ...ی دیکه منو ند ی خوابم برد و توهم مست بود نجایا

 :گردنمو رها کرد یعصب

 ... نکردم کت یت کهیچشمام تا ت ی برو گمشو از جلو_
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  ی و توقع هم دار  ی احترام بزار  یبه کس  یستی تو اصال بلد ن_

 همه بهت احترام بزارن؟ 

 !متورم شده بود   شیشونی پ رگ

دستم    دمیوگرنه قول نم  یچیکه ه  یرفت  رونیب   گهید  هیدو ثان_

 !روت بلند نشه

آبروتو ببرم   تونمی راحت م  یلیخ   یدونی! م  ستی اصال مهم ن_

 ...کوروش خ 

 !گرم شدن طرف راست صورتم حرفمو خوردم با

 !دهنتو ببند و گمشو از جلو چشمام_

 ... دمیزدم و درو به هم کوب رونی از اتاق ب یعصب



 

لحظم   کیبرداشتم ؛ عمرا اگه  لمویسمت اتاقم رفتم و وسا به

 !موندمیم  نجایا

  !تحمل کردم بسه یهر چ گهید

 رون یکه از اتاقم ب  ستین  یوس  دمیانداختم د  رون یبه ب  ینگاه

  رون یپا تند کردم و از خونه ب  یاومدم و به سمت در خروج

زدم که هنوز دو قدم از خونه دور نشده بودم که لباسم از پشت  

 !افتادم یآغوش نه چندان خوش ی شد و تو  دهیکش

 کجا؟؟ _

 !یکه تو نباش ییجا_

 :قرمزشو بهم دوخت ی چشما

  ست خودته؟؟مگه د_

 !اره دست خودمه_

 !از خودت ی ندار  ی اریاخت گهیتو دوماهه د_



 

 !آشغال فقط ولم کن  دمیخفه شو پولتو پس م _

 :گوشم گفت کنار

 !ی کرد  زیکاسه صبرمو لبر گهید_

 ...و برد  دیبعد منو دنبال خودش کش و

شده    ریزنج  یبه چهار چوب  یاتاق  ی به خودم اومدم که تو  یوقت

 !بودم

 : ستادیبه روم ا رو

 !یمونیم نجا یزبونت کوتاه شه ا  یتا وقت_

  نمیبازم کن بب  ا یب یگیم یچ_

به هم کوب  از و درو محکم  درو قفل کرد که    دیاتاق رفت  و 

 : زدم یغیج

به تو و اون کسا_ تو    کنن یکه فکر م  ییلعنت بهتتت لعنت 

 !یبزرگشون



 

 :دستو پاهامو تکون دادم کالفه

 !یبازم کن لعنت ایب_
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 ...روز بعد  سه

اومد و چونمو   با به سمتم  ؛  باز کردم  باز شدن در چشمامو 

 :دی گرفت و سرمو باال کش

 !گهیکوتاه کردن زبونت بس باشه د ی فکر کنم برا_

 :زد ی شخند یازش گرفتم که ن رومو

 ؟؟ی نکنه هنوزم ادم نشد_

نگفتم که قفل مچ پامو و بعد قفل دستامو باز کرد که    ی زیچ

 ...دمینفهم  یچی ه گهی افتادم و د نیزم   ی حال رو یب



 

 :کوروش

از کارم   دنشیبا د  ی جونش کردم  ؛ لحظه ا  یبه تن ب  ینگاه

  !شدم مونیپش

بلندش کردم و به   نیزم  ی پاهاش انداختم و از رو  ریز  دست

 ی زد رو   یکی  دنشی سمت اتاقش حرکت کردم که غنچه با د

 :گونش

 شده آقا؟  یخاک بر سرم چ_

 !نگو فقط دکتر خبر کن  یچی غنچه ه_

تخت گذاشتمش و خواستم برم که   ی اتاقش شدم و رو  داخل

  تش یمظلوم  ی دلم برا  ی مچ دستاش لحظه ا  یکبود  دنیبا د

ا واقعا عج  نیسوخت!   به   ی دختر   ن یتر  بی دختر  تا  بود که 

 !دمیحال د

 !تشیمظلوم نینه به ا شی به زبون دراز و پررو نه

 ...زدم رونی تکون دادم و از اتاق ب ی سر
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ول  یسع کنم  فا  یکردم خودمو مشغول  با  دهینه!   دینداشت! 

 !حالش چطوره دمیفهمیم

  دن یبه اطراف انداختم با د  یرفتم و نگاه  نییاز پله ها پا  کالفه

به سمت اتاقش رفتم و درو اروم باز کردم    ستین  یکس  نکهیا

شده بود    یچیکه مچ دستاش باند پ  دنشیو داخل شدم؛ با د

به دستشم   برام   کی و  اون احساس مسخره  بود دوباره  سرم 

 !تکرار شد

زات کردم ! پس  مجا   ی نجوریهارو ا   یلیکه تا به حال خ  من

  !بود شیگناه  یعلتش ب د یفرق داشت؟ شا یکی نیچرا ا

ب  یول بر خالف قرارداد    خواستیگناه بود؟ اون م  یمگه اون 

 !فرار کنه و تازه دروغم گفت 



 

مجازات  ی برا لی دوتا دل   نیا ایذهنم اومد؛ آ  ی تو  ی پرسش  بازم

 بود؟؟ یکاف یبه اون بزرگ

نگاه  یصندل  ی رو  کالفه و  نشستم  تختش  بهش    یکنار 

 چجورش بود؟؟ گهی دختر د نیانداختم؛ ا

 !گهید  ارهیس هیاومده بود و من از   گهید  ارهیس  هیاون از  انگار

 ....انگار میدیفهمیهمو نم زبون

 :مهنا

چشمامو باز کردم که همون لحظه در   ادیاحساس رخوت ز  با

 ک یاتاق بود    ی که تو   ی شد و من فقط از فرد  ده یبه هم کوب

 !دمید هیسا

  بود؟؟ یک

شدم    یچی باند پ  ی دستا  دنی؛ با د  دمیبه صورتم کش  یدست

  !وهی هم رفت؛ بازم آقا د ی اخمام تو



 

  ی لب فحش  ر یاون اتاق افتادم و ز  ی اون سه روز دردناک تو  ادی

 !نثارش کردم 

با س  ی تو و غنچه  باز شد  اتاق  بودم که در    ینی افکار خودم 

 :اومد داخل ییغذا

 ؟؟ یسالم دختر خوب_

 :زدم ی لحن نگرانش لبخند از

 !خوبم ممنون_

 :تخت گذاشت و گفت ی رو رو ینیس

 ...بخدا آقا ارمینتونستم از اونجا درت ب دی ببخش_

 !یست ینداره تو مقصر ن ینگو اشکال یچیه  شی ه_

 :زد و گفت ی لبخند

 ! ی شد فیضع یبخور غذاتو حساب_



 

با د  و ؛  بلند شد و به سمت در رفت  اونهمه غذا و   دنیبعد 

 :گوشت با تعجب غنچه رو صدا زدم

 ن؟؟ یچ نایا_

 !دختر جان گه یخب غذا د_

 !خدمه نبود که ی غذا نی اخه ا دونمیم_

 :زد ی لبخند

برا_ اتو    ی آقا دستور دادن  بعد مثل خودشون غذا   نی از  به 

 !ببرم

 ...تعجب نگاهش کردم با
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 حرفو زده؟؟ نیباور کنم اون ا یعنی

 ...گفتم و مشغول خوردن غذا شدم یالیخیب

* 



 

ب  اتاق  نبود به اون    یاومدم و وارد سالن شدم ؛ کس  رونیاز 

  !اونجا بود انسالیم  ی نفر از خدمتکار ها کی صورت! فثط 

که    خواستم برم  آشپزخونه  تو  هوبایبه سمت  آغوش   ی سر  

 !فرو رفتم  یکی

پ   نطوریهم آقا  ش نیس  ی رو  میشونیکه  کردم؛  اخم   ی بود 

 !اخالق 

که   نشیبه تخت س  دمیکوب  ادیبا شدت ز  مویشونیفکر پ  نیا  با

 !اخ خودم بلند شد

 !ی منه قو یاز تالف نمیا

 !که  رسهینم نیزورت به ا یکیزی دختر تو ف اخه

خودم   ی رو  رشوی که نگاه خ   دمی مال  مویشونیو پ  ستادمیا  عقب

  حس کردم؛

خودشو   ی جلو  کردمیحس م   یول   ومدیبه نظر م   ی جد  چهرش

 !گرفته تا نخنده 



 

 !گردن من  وفتهیکبود بشه ب تم یشونینزار پ_

 :زدم  ی پوزخند

 !رسهیبه ما م اشیشما فقط کبود  یاره از بزرگ_

 :اخم کرد یکم

 !اد یبالها سرت ن نیصد دفعه گفتم زبون دراز نباش تا ا_

 :چشماش نگاه کردم  ی تو سرتق

شما که براتون   ی ول  رمیزبونمو بگ  ی جلو  تونمیباشه من که نم_

 !جلو سگا دیبنداز  دیراحته! دفعه بعد زبونمو ببر

وارد   ی چشما  ی جلو  بعد و  شدم  رد  کنارش  از  تعجبش  پر 

 !آشپزخونه شدم که با چهره پر بهت غنچه مواجه شدم

 ه؟ یچ_

 نگفت ؟؟ یچ ی االن بهت ه_

 !نه_



 

 !بهی عح_

بالخر   نهمه یا  گهید  به یعج  ش یچ_ اورده  سرم  بابال    د ی ه 

 نه؟؟؟  ای ارهیدوباره پدرمو در ب  رمیاستراحتم بده تا جون بگ

 ...نثارم کرد که یکرد و سرتق ی خنده ا  غنچه
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 ! بهم بگو ی کاریغنچه حالم خوبه  بابا

 !گمیدختر جون بزار حالت بهتر شه م_

 !کنمیحوصلم سررفته خواهش م_

 :گفت و رو بهم کرد ی چهره مظلومم کالفه باشه ا دنید با

 برو اتاق مطالعه آقا کتاباشو مرتب کن _

گفتم و به سمت اتاق حرکت کردم وارد اتاق شدم و    ی ا  باشه

ا  هی  ینگاه باور ندارم همه    نارو ی قفسه کتاب ها کردم؛هنوزم 

 !خونهیم



 

 !که چشمام گرد شد دمیکش  رونیقفسه ب ی رو از تو  یکتاب

 !کنهیرو م  ی تر بیعج ی ها  زی مرد چ  نیبه روز ا روز

 خونه؟؟یعاشقانه م  کتاب

کشور   نیبخوره اصول و قوان  نی کردم؛ ته تهش به ا  ی ا  خنده

  !رو بخونه ی دار

چ   مگه نظم  و  مقررات  و  قانون  جز  تو   ی ا  گهید  ز یبه    ی هم 

 مغزش وجود داره؟؟ 

و خواستم بزارمش سر جاش که   دمیکتاب کش   ی رو  دستمالو

 !اجازه نداد م یحس کنجکاو

بب  گفتی م  یحس  هی بخون  نوع    نیکتابو  چه  خان  کوروش 

 !خونهیم ی اعاشقانه 

کتاب ها   هیکردن بق  زیگذاشتم و مشغول تم  ی گوشه ا  کتابو

 ... شدم

*** 



 

 با یبه اتاق کردم ، تقر  یمطالعه نشستم و نگاه  ز ی م  ی رو  خسته

 ی به کتاب بغل دستم کردم و با کنجکاو  ی! نگاهگهیبود د  زیتم

 برش داشتم و شروع کردم خوندنش؛ 

  !کیعاشقانه کالس هوم

و با اون ابهت   یکتاب فروش   ی که بره تو  کنمیفکرشو م  یوقت

  !ترکمیاز خنده م دیبگه کتاب عاشقانه بد

... 
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  دن یرفتم با د  نییکردم ک از پله ها پا  میلباسم قا  ری ز  کتابو

دم در    قایاروم به سمت اتاقم رفتم که دق  ستین  یکس  نکهیا

 : اخالق وارد شد ی در خونه باز شد و آقا

 ؟؟ی بهتر شد_

 :شانس اروم برگشتم نیبه ا لعنت



 

  سالم_

 ! ی تکون داد ؛ زبونم که ندار  ی سر

 ؟؟ی بهتر_

که اگه    کردمیفکر م  نیحواسم بهش نبود و فقط االن به ا  اصال

 !شهیم ی چ وفتهیکتاب از پشت دامنم ب

 !باتوام_

 :زده سرمو باال گرفتم هول

 هان؟_

 :کرد یاخم

 کرده؟؟  بیحواست کجاست؟؟نکنه مختم ع_

 :کردم ی زیر اخم

  !ر ینخ_

 ؟ی کجا بود_



 

کلمه  دو    ی ! حاال در حالت عادنیا  پرسهیحاال چقدر سوال م  آخ

 !دما یکشیزبونش م  ریبه زور از ز

 : بگم که غنچه اومد  ی زیچ خواستم

  دیسالم آقا خوش اومد_

  سالم غنچه_

 : به من کرد و گفت ینگاه

 ؟؟یبهش کار گفت _

 :دستپاچه گفت  غنچه

 ...من آقا خب_

 :به جلو برداشتم یعجله قدم با

 ...نه من_

 ...دامنم همانا ریقدمم همانا افتادن کتاب از ز کی



 

اول   یگونش زد و کوروش خانم گنگ نگاه  ی رو   یکی  غنچه

 !به من بعد به دامنم و بعد به کتاب انداخت 

 :جلو اومد یانداختم که قدم نییزده سرمو پا شرم

جلو  و از  دار  ی کتابو  معنا  نگاه  و  برداشت  کتاب    ی پام  به 

 :انداخت

 !شناست کتاب آ نیچقدر ا_

چ  دمیگز  لبمو کنار    ی زیو  اومد  تصورم  بر خالف  که  نگفتم 

 :گوشم اروم گفت

م  نیا_ بهت  چطور  دم یکتابو  بگو  تو  قا  ی فقط    مش یاونجا 

 !ی کرد

 ...بعد کنار رفت که پر بهت نگاهش کردم و
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 :و نگاهم کرد که گفتم ستادیا  نهیبه س دست



 

 !دونمیخب خب ! نم _

 :باال انداخت و کتابو با خودش برد که دنبالش رفتم ییابرو

 ..بخونمش  خوامی من م یول_

 :و دو قدم به عقب رفتم دمیکش ینیسمتم که ه برگشت

 ؟ یکنیم کاری در قبالش چ_

 :گرد کردم چشمامو

 بکنم؟ د یبا کاریچ_

 : فکر کرد یکم

 ؟؟ ی ماساژم بد یتونیخب م_

 :دیحد ممکن رس نیاز فرط تعجب به گشاد تر چشمام

 ماساژ؟؟ _

 :تکون داد که گفتم ی سر



 

صد تا ماساژور    یکه بعدشم شما اشاره کن  ستمی اخه من بلد ن_

 !نجایا خته یر

 : باال انداخت ی ا شونه

 !ییخوای پس کتابو نم_

فکر    و بدون  و  گرفتم  کتشو  گوشه  که  رفت  باال  پله  دو  بعد 

 :گفتم

 !قبوله_

  رم یکتابو بگ نکهیتمام کتابو به سمتم گرفت و قبل ا تیجد با

 :گفت

 ی ! ول  ی اساژم بدم  ی مجبور بود  خواستمیهر چند که اگر م_

 نه؟؟ شهیاحترامت حفظ م کمی ی نجوریا

 ...بعد کتابو رها کرد و از پله ها باال رفت و



 

 کمیبگه    خواستیکرد ؛ االن مثال م  دای انحنا پ  یلبم کم  گوشه

ا اومده؟؟  راه  چطور  نیباهام  نبود  بلد  اصال  خواهش   ی مرد 

 !دارنی نگه م ویاحترام کس ای کننیم

 :لب گفتم  ریز ومدمی م نییکه از پله ها پا همونطور

 !...اخالق  ی دفعه اولت بد نبود آقا ی برا_
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ساعت چشمام گرد شد ؛ اصلل    دنیروشن کردم با د  ویگوش

 !ساعت شد دوازده شب یک دمینفهم

 !که اه از نهادم بلند شد  دمیبه گردنم کش  یبستم و دست  کتابو

تو  یوقت    گهید  بله سرت   تمام  ساعت  باشه   ی شش  کتاب 

 !شکنه یگردنتم م

 !نکردم به خواسته کوروش خااان ی کار  چیه امروز 

 !سوخته بود کنم دلش به حالم فکر



 

   مگه اون دلم داره که بخواد بسوزه؟؟ یول

باز خودم   شنومی که درباره احساس ازش م  ی هر جمله ا   بعد

 !دمیجواب خودمو م

 یاون احساسات شهی باورش نم  چکسی نه تنها من بلکه ه چون

 !چوقتی هم داشته ه

که   یاوردم! کس  مانیبهش ا  یداستان کم   نیبا خوندن ا   یول

 !باشه یاز هر احساس یخال  تونهیداستانو خونده نم نیا

 ی برا  یسرم گذاشتم؛ زندگ  ریتخت ولو شدم و دستمو ز  ی رو

 !من سنگ تموم گذاشته بود

 ...یاز لحاظ بدبخت یول

*** 

 : در چشمامو باز کردم  ی صدا با

 بله؟؟_

 !ماساژ ی برا ششونیپ ی مهنا پاشو آقا گفتن بر_



 

  !نشستم خیتخت س ی کلمه ماساژ رو دنیشن با

 !امیباشه غنچه االن م_

  ؟یکن  کاریچ  ییخوایمهنا االن م  ی وا  دم؛یبه موهام کش  یدست

 !دلش به حالم بسوزه دیکنم شا ییبرم مظلوم نما بنظرم 

 ...جام بلند شدم و مشغول عوض کردن لباسام شدم از
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 کجا برم؟  یگفت

 !اتاق آقا ی طبقه باال تو_

 !باشه_

در    دم یبعد به سمت اتاقش حرکت کردم ؛ به در اتاق که رس  و

 : دیبه گوش رس فشیضع  ی زدم که صدا

 !تو ایب_



 

به اطراف انداختم ، پس    یباز کردم و داخل شدم ؛ نگاه  درو

  کجا بود؟؟ نیا

 ؟؟ یکنیم کاریچ ؟؟ی اومد_

 ن؟ ییخب کجا_

 !حمام ی تو_

  !دهنم گذاشتم ی اسم حمام دستمو رو دنیشن با

 برم تو حمام؟  دیمن با االن

 تو حمام؟؟   امیمن االن ب_

 !ییایاگه ب_

 حمام؟؟  ی تو امیبا تو ب_

ب  هوی اومد  و  باز شد  د  رونیدر  رو  عی سر  دنشیبا   ی دستمو 

 :چشمام گذاشتم 

 ! ی ماساژ بد  نجایکه ا شهیتو نه و شما بعدشم نم_



 

  ه یانگشتام نگاهش کردم ؛ کال لخت بود و کل پوشش   هیال  از

 !حوله دور کمرش بود

 :ستادیا  نهیبه س دست

 ؟؟ یچشماتو گرفت ی چرا االن جلو_

 : صورتم برداشتم ی رو دستمو از یحرص

 !نگاهت کنم  خوام یو نم یچون شما لخت _

 :زد  ی پوزخند

 !یکنینگاه م  ی االن که دار_

 :چشمام گذاشتم که گفت ی زدم و دوباره دستمو رو  یغیح

 !ایاالن تموم کن و دنبالم ب  نیهم تو یمسخره باز_

آروم دنبالش رفتم   یلیچشمام برداشتم و خ  ی از رو  دستمو

 ...که
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 !حمام دهنم باز موند دنید با

 ! اندازه اتاق من بود حمامش

 ینجور یکه هم   دی شکم دراز کش  ی تخت وسط حمام رو  ی رو

 !مثل بز نگاهش کردم 

کارتو   ا ی  یو نگاه کن  یسیاون گوشه وا  ی نجوری هم  ییخوایم_

 ؟ یشروع کن

 :زده گفتم هول

 !که  ستمیاخه من من بلد ن_

 : جاش بلند شد و نگاهم کرد از

 !ی ری گیادمی_

 :عقب به سمت در رفتم و گفتم عقب

 تونمممیمن نم_



 

که    دمیبازومو گرفت و با سرعت کش  هویفرار کنم که    اومدم

 ! بغلش ی افتادم تو

 :پر حرارتش گذاشتم نهی س ی رو دستامو

 !نشد دختر خانوم  گه ینه د  رش؟ی ز  ی زد  ی کجا؟؟ کتابو خوند_

 !ستمیبابا من بلد ن_

 ه؟؟ یانقدر کار سخت یکیکمر  ی کردن دستت رو نییباالو پا_

 !ده یم ه یحیچه توض  نینگاهش کردم ؛ ا شرمزده

کوب  ینگاه خال  چه   هیانداختم؛    نشیس  ی رو  یبه  پرندخ 

 !قشنگ بود

 :رها کرد و گفت دستمو

 ؟؟یکن یفرار که نم_

 !بکنم دیشا_



 

تکون داد و به سمت در حمام رفت و درو قفل کرد که    ی سر

 : سمتش رفتم دهیترس

 ؟؟ی کنیم  کاریچ_

 :نگاهم کرد راسخ

 ...یکنیفرار م   یخودت گفت_
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 !د یتخت خواب ی بعد رفت و رو  و

کنم؟؟ همه رفتاراش نمونه بارز   کاریمن چ نیاز دست ا  ایخدا

 !رو مخ لجبازه   هیمرد مغرور ازخودراض  کی

 ی تخت نشستم ؛ نگاه  ی اکراه به سمتش رفتم وکنارش رو  با

ه عضالن  کلیبه  و  گفته    شی درشت  غول  به  ماشاهلل!  کردم؛ 

 !یزک



 

بار نزد  دستمو با دودل  کیچند  برگردوندم    یشونش کردم و 

 :که گفت

 ؟؟یکنیماستخاره  ی دار_

 :در اوردم که گفت اداشو

 !یشینکن زشت تر م ی صورتتو اونجور_

 د؟؟یدیمنو م  ی چجور   نیتعجب و حرص بهش نگاه کردم؛ ا  با

 :که گفت فهمهیم نمی در اوردم بب ییادا باز

 !ی باز زشت تر شد_

؟؟   ییخوای لبامو جمع کردم ؛ ماساژ م  یکردم و حرص  یاخم

 !چشششم

کمرش فرود اوردم که دادش    ی باال بردم و محکم رو  دستامو

 :بلند شد

 ؟؟؟ی د یگوشت ورز م   ی دختر گفتم ماساژ! مگه دار_



 

دستام   ی به کمر سرخ شدش انداختم؛ جا  یو نگاه  دمیخند  زیر

 !کمرش  ی مونده بود رو

سر شونه هاش گذاشتم و اروم فشردم و    ی دستمو رو  دوباره

 !کردن یکارمو ادامه دادم که اعتراض  نیا

دوران  نییپا  یکم دستمو  و  رفتم  کمرش    ی باال  ی رو  یتر 

 :که گفت دمیکش

 !روغن _

 :بهش چشم دوختم گنگ

 !روغن کنار دستتو بزن یشی نگاهم نکن زشت م ی اونجور_

پشتش    ی کردم رو  یکردم و روغنو برداشتم و کلشو خال  یاخم

 :نگاهم کرد یشد و عصب زی خ مهیکه ن

 بود؟؟؟  ی چه کار نیا_

 :باال انداختم ییابرو



 

 !شما بخواب شهینرم تر م ی نجوریا_

پشتش که    ی رو  دمیکه دستمو کوب  دیهمون اخم باز خواب  با

 !صدا داد  یشلپ

 ...صداش خندم گرفت از
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 :اخم برگشت سمتم و گفت با

 !اعصابم ی رو ی ری م ی دار_

 !دمی شما بخواب االن درست ماساژ م گهینه د_

 :وار سمتم گرفت دی تحد انگشتشو

 !ی کن تیاذ گهیبار د  هی هیکاف_

! اولش اروم ماساژش دادم و به    دیگفتم که باز خواب  ی ا  باشه

: گفتیو م   خورد ی مغزمو م   یه  ی فکر    دمیکمرش که رس  نییپا

 !بزن در باسنش 



 

فکر کنم   ی زیبه چ  شد یمگه من م  یکردم توجه نکنم ول  یسع

 و انجامش ندم؟؟

بفهمه    نیب  لبمو بخواد  تا  بردم  باال  دندونام گرفتم و دستمو 

و   دمیباسنش و به سمت در دو  ی محکم زدم رو  یکیشد    یچ

 !اومد در قفله  ادمیو باال کردم که    نییدرو چند با پا  رهی دستگ

  !فاتحه

 !کردم یاخالقو قشنگ پشت سرم حس م ی آقا

که پارچه    ی گاو  ن یع  قا ی! دقدمی شنیم  نشمیسنگ  ی نفسا  ی صدا

 !دیکشینفس م دهید قرمز

 !برگشتم سمتش که با چهره قرمزش روبه رو شدم  اروم

 :کردم که پر حرص گفت یاروم خنده

 االن؟؟ ی کرد کاریچ_

 !بود یشوخ هیفقط _



 

 : کرد زیر چشماشو

 یمنم شوخ  میدار   یبود نه؟؟ پس اگه ما باهم شوخ  یشوخ_

 !کنم

 ...حرکت هیبعد با  و
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رو  و  رفت  و  کرد  بلند  خواب  ی تخت  ی منو  روش  بود   ده یکه 

 :زدم یغ یانداخت که ج

 ! ولم کن یییکنیم  کاریچ_

 :گرفت دستمو

 !کنمیم  یدارم شوخ_

  ی بنفش   غیکه کرد ج  ی بعد با همون اخم برم گردوند و با کار  و

 !دم یکش

 !چشمام حلقه زد ی پشتم اشک تو د یسوزش شد از



 

 !داشت یادب چه ضرب دست یب

 ! ادب من اروم زدم یب_

 :کرد یاخم

 !کنمیتموم نم ی نجوریبد بود دفعه بعد ا یلیکارت خ _

 ...رفت رونیبعد به سمت در رفت و قفلشو باز کرد و ب و

 :لب گفتم ری تخت افتادم و ز ی حال رو یب

 !جنبه  ی! احمق ! بیگاو خون_

تو  با بلند شدم که   ی ظاهر شدنش  با سرعت  در  چهارچوب 

 :گفت

 ؟؟ی بر  ییخواینم_

 :کردم یاخم

 !پاشم تونمینم ت یوضع نیبا ا_

 :باال انداخت و اومد داخل ی ا شونه



 

 !باشه_

دستش سمت حولش رفت    دمی تعجب بهش نگاه کردم که د  با

 !طرفشو باز کرد هیک 

 :زدم یغیج

 ؟؟ی کنیم  کاریچ_

 :کرد یاخم

  !برم حمام قطعا  دیبا اون همه روغن با_

 :باز کرد یگفتم که هولشو کم یاهان

 ؟یشما هست  ارمیدرش ب  خوامیم_

 ...درشت کردم و با سرعت از حمام خارج شدم یچشم
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 !دم یکش  یقینفس عم و



 

 !اورد یداشت در م ی جد ی جد تیترب یب

ب  از پا  رونیاتاقش  پله ها  از  و  با نگاه پر    ن ییاومدم  رفتم که 

 !از خدمتکار ها رو به رو شدم ی تعجب تعداد

 !دنیمنو شن ی غا یج غیج ی خدا ! نکنه صدا ای

 !ماساژ ساده بود هیفقط  ه؟؟یچ_

عم  ی سر  همه نفس  ؛  شدند  جدا  هم  از  و  دادن    ی قیتکون 

 ...اتاقم تا لباسامو عوض کنم ی و رفتم تو  دمیکش

 :ارشیک

 شه یو نگاهمو بهش دوختم؛ مثل هم  ستادم یا  ی شگیهم   ی جا

 !نه یبچ  ییدارو  اهیاومده بود گ

  رشو ی باد زد و شال حر  هویسبزه رار بود که    نیب  دنیدو  مشغول

 !از سرش انداخت

 ... گرفته بودن ی خوش رنگشو نور و باد به باز ی موها



 

  ...بار هزارم دلم رفت ی من برا و

هجده    ی پسر بچه ها  نیخودم خندم گرفته بود! ع  ی کار ها  از

 !بزنم دشید یواشک یدنبالش تا   ومدمیساله م

بمسخرست شهر  نی !  دختر  همه  باکالس   ی اون  خوشگلو 

  ت ی بشه که از قضا رع   ییدختر روستا  هی  ریدلم اس  د یآخرش با

 !داداشمم هست 

 کی  ی هفته ا  ی دختر نبود به جا  نیبگم اگر ا  تونمیجرات م  به

 !نجایا ومدمیبارم نم کی  یبار ماه

 ...دختر بود نیا یواشکی دنی برام د نجای ا تیجذاب تمام
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و جاللش کردم ؛   یبه بزرگ  یو نگاه   ستادمیخونه ا  ی رو  روبه

! کوروش خان بزرگ! سلطه گر بزرگ! خان بزرگ   دمیخند

 !اطراف  نی ا ی روستا نیتر



 

نگاه  داخل و  مهنا کجا   یخونه شدم  ؛ پس  اطراف کردم  به 

 بود؟

پشتش بهمه و مشغول    دمیکه د  گشتمیدنبال مهنا م  داشتم

 !کردن تابلوئه زیتم

  ی غ یسمتش رفتم و بلند کنار گوشش سالم کردم که ج  اروم 

 !ستی مهنا ن دمیزد و برگشت که د

 :سرمو خاروندم پشت

 !گستید  یکیفکر کردم  دیاعع ببخش _

 ی شونه ا  الیخی کرد و از بغلم رد شد و رفت ؛ ب  یاخم  دختره

 :باال انداختم و به سمت آشپزخونه رفتم

 !سالم غنچه_

شت سمتم و با لبخند جوابمو بود برگ  ی که مشغول آشپز  غنچه

 :داد

 ن؟ی دیرس یک ارشیسالم آقا ک _



 

 !تازه اومدم  ستی وقت ن یلیخ_

 :گفت که گفتم یاهان

 ؟؟ی دیخان داداشو ند_

 !اتاق کارشونن ی چرا آقا باال تو _

توراه همش چشم    ی سر  ، رفتم  باال  ها  پله  از  و  دادم  تکون 

 !نه یول نمی تا بلکه مهنا رو بب چرخوندمیم

 ...!رفته باشه؟ نکنه

در بزنم درو باز کردم و داخل    نکهیبدون ا  دمیدر اتاق که رس  به

 ....صحنه روبه روم رسما جا خوردم دنیشدم که با د
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د  کوروش به  تقر  دهی چسب  واریخان  هم  مهنا  و   ی تو   بایبود 

رو رو  ی بغلش  دستشم  و  بود  شده  بلند  پا   نه یس  ی پاشنه 

  !کوروش بود



 

 کردن؟؟یم کاریچ نایا

 زش یمن مهنا رو کنار زد و رفت پشت م  دنیخان با د  کوروش

 :نشست

 !دمیدر نشن  ی صدا_

 :خودم اومدم و گفتم به

 !رفت در بزنم ادمیبود  ی زیشرمنده داداش حواسم پرت چ_

 :تکون داد و گفت ی سر

  اتویب_

  رون یکرد و از در ب  یبا چهره در هم رفته به من سالم  مهنا

 :رفت که گفتم

 خواست؟یم یچ_

 :توجه گفت یب

 !نبود یمهم زیچ_



 

که   شدم  الیخیدر موردش حرف بزنه ب  خوادینم  دمیفهم  یوقت

 :گفت

 ؟؟ ی دیرس یک_

  تازه اومدم_

 :نگفت که گفتم ی زیچ

 ! رو بهت بگم  ی زی چ خواستمی داداش من م _

 :شد رمی خ تشیهمون جد با

 !شنومیم_

 ...خواستی وقته که م یلیموضوع رو خ نیخب ا_

 :ساکت شدم شیزنگ خوردن گوش با

  لحظه  هی_

 ...بعد مشغول حرف زدن با تلفنش شد و

 :شونم گذاشت ی اتمام تلفنش برگشت سمتم و دست رو با



 

با  ارشیک  دی ببخش_ جا  دیمن  برگشتم    یلیخ  ییبرم  واجبه 

 خب؟؟ میزنی حرف م

 :دستش گذاشتم ی تکون دادم و دستمو رو  ی سر

 !داداش برو هیاوک_

 ...زد  رونیبعد کتشو برداشت و از اتاق ب و

 ...!شانس نیبه ا لعنت
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 :مهنا

 !گردنبندمو بهم بده لطفا

 :باال انداخت ییابرو

م  ی زیچ  ی برا_ دستش  از  کن  دیبا  ی دیکه  باز   یتالش  تا 

 !ی اریبدستش ب



 

 :گفتم یحرص

 ؟؟ی دی گردنبنده چرا درس اخالق م هیبابا _

 :کرد یاخم

  ! یهر چ_

 !مردم یداشتم از فرط حرص م  گهید

  یدستش بکشم که قدم  ی رفتم و خواستم گردنبندو از تو  جلو

  !عقب رفت و گردنبندو باال گرفت

ا  هیخدا من  خ   کشمیم  نویمن!  که  نه  بهش   یل یاخر!  زورمم 

  !رسهیم

رو  جلو و  رفتم  گردنبندو   ی تر  تا  شدم  بلند  پام  پنجه  نوک 

 !دیرس یمگه دستم م یول  رمیبگ

گذاشتم تا تعادلمو حفظ کنم   نش ی س  ی دستمو رو  ناخودآگاه 

  !داخلاومد  ارشی که همون موقع در باز شد و ک 



 

  ! اخالق منو کنار زد و رفت سر جاش نشست ی آقا

 !زدم   رونی و از در ب دم یهم کش ی اخمامو تو یعصب

  !موهامو بکنم از دستش   خواستیم دلم

 :رفتم که غنچه جلومو گرفت  نییپله ها پا از

 ؟؟ی ری کجا م_

 غنچه االن ولم کن باشه؟؟_

 ....زدم  رونیمتعجبش از خونه ب ی چشما ی بعد جلو و
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 !نم یرو بب نجایو اطراف ا  رونی دوست داشتم برم ب یلیخ

  ن ی ا  یکس  نکهیا   دنی به خونه کردم با د  یفکر مردد نگاه  نیا  با

 ...با دو از اونجا دور شدم و ست یاطراف ن

**** 



 

 ی بو  یهمه چ  نجایروستا کردم ؛ چقدر ا  ی به مردم تو  ینگاه

 !دادیم یزندگ

  زدم ی انقدر جذابه زودتر م  رهیزندان آقا ش  رونیب   دونستمیم  اگه

 !رونیب

ا   ی جلو نگاه  ستادم یا  ی مغازه   ی خشک جلو   ی اها یبه گ  یو 

 : اومد جلو ی مغازه انداختم که دختر

 ن؟؟ یداشت ازین ی زیچ ن؟ یسالم خوب_

 :زدم ی به دختر کردم و لبخند  ینگاه

 !گشتمیداشتم م نجایسالم نه ممنون تازه اومدم ا_

 :گفت که گفتم یزد و آهان ی لبخند

 ؟؟یشناسی م  نجارویتو ا_

 :کرد ی ا خنده

 !بزرگ شدم  نجایمعلومه من ا_



 

 :مکث گفتم یدختر به دلم نشست! با کم نیا  بیعج

بد  نجارویا  یتونیم_ ا  ؟ی نشونم  درست  من  بلد    نجارویاخه 

 ! ستمین

  دانه یفکر کرد و بعد بدون حرف رفت داخل مغازه که نا ام  یکم

 :دمیاومدم برم که صداشو شن

 !میبر_

 :به سمتش برگشتم یخوشحال با

 ؟؟ ییایجدا م_

  اره_

 ؟؟ی سپاریم  یمغازتو به ک_

 :زد ی لبخند

 !آقام تو نشسته_

 :باال انداختم یی تعجب ابرو با



 

 هم هست؟؟  ی ا گهیاخالق خان د ی جز آقا نجایمگه ا_

 ...تعجب نگاهم کرد با
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 ؟؟ هیاخالق ک  ی اقا_

 !گه یکوروش خااان زند د_

ز  یکم زد  بعد  و  کرد  نگاهم  بهت  تعجب    ری با  با  که  خنده 

 :نگاهش کردم

 هه؟؟یچ_

 :پشت کمرم گذاشت و گفت دستشو

 ! می بر ایب یچی ه_



 

با هم قدم زدن ؛ اون تک تک مغازه هارو    میبعد شروع کرد  و

م نشون  توض  دادیبهم  وس   دادی م  حیو    ی خوراک  ای  لهیکه چه 

 !فروشهیم

 :ستادمیبا ذوق ا میدیکه رس یفروش یمغازه لباس سنت به

 !که تن توئه هینایهم  نیع  نیچه خوشگلن!بب نایا ی وااا_

 :کرد یکوتاه خنده

 ؟؟ی بخر ی اره دوست دار _

 : دمیذوق دستامو به هم کوب با

 ! معلومه که دوست دارم_

 ....گهید میبخر میبر  ا یپس ب دیگرفت و کش دستمو

 :اومدم که گفت رونیب ک ی اتاق کوچ از

 !ی خوشگل شد  یلیلباسا!خ   نی ا  اد یدختر چقدر بهت م  ی واا_

 :کردم ی ا خنده



 

 ؟ی جد_

 :شونم گذاشت ی جلو و دستشو رو اومد

 !اهوم_

 !میپس من برم حساب کنم پولشو بر_

 :گفت که رفتم و پولو به مغازه دار دادم که گفت ی ا باشه

 ! مبارکت باشه دخترم_

 :اومدم که گفت  رونیکردم و از مغازه ب ی تشکر

 !مقصد نیاخر میبر ایب_

دو  و کرد  شروع  و  گرفت  دستمو  بلند  دنیبعد  خنده   ی که 

 :کردم

 ؟؟ی کنیم  کاریچ_

 ...!میزودتر به اونجا برس د یدوساعت به غروب آفتابه با_
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 !منظره روبه روم  مات شدم دنید با

 :نشست کنارم

 ه؟؟ ینظرت چ _

 !هیعال  نجایا  نجایا_

 :دیخند

 !نجایا امی غروب افتاب م دنید ی من هر روز برا _

 :زدم ی سمتش برگشتم و لبخند به

 !ی که امروز باهام اومد یمرس_

 !کنمیخواهش م _

 :دستمو جلو بردم ی ز یچ  ی اور ادی با

  ! من مهناممیاسم همو بپرس یرفت حت ادمونیاصال _

 :گرفت و گرم فشرد دستمو



 

 !منم آهوئم_

 : زدم ی لبخند

  ! ییاهو هی واقعا هم شب _

 :دیخند

لباس    نی!مخصوصا با ای خجالتم نده تو که خوشگل تر  گهید_

 !ا یمحل

 : زدم ی لبخند

 !یمرس_

 : بهش انداختم ینگاه

 باحاله نه؟  یلیکردن خ  یروستا زندگ ی تو_

 : کرد نگاهم

 !نه زاشمیچ  یبعض یخوبه ول  زاشیچ یخب آره بعض _

 چرا؟؟ _



 

 :باال انداخت ی ا شونه

گ   نجایا  عتمیخب من عاشق طب_ م  یول   اههیپر   ی دونیخب 

ا دخترا  د  یلیخ  نجایهمه  تا  بخونن  درس  من پلمهیبتونن   !

 !میعاشق رشته داروساز

 : شونش گذاشتم ی رو  دستمو

 ؟یشهر بخون ی ر یخب چرا نم _

 :زد  یتلخ لبخند

 !دخترا ممنوعه ی روستا دانشگاه رفتن برا  ی تو_

واقعا احمقانه   نجای ا  نیقوان  یشدم؛ بعض  ره یتعجب بهش خ  با

 !بود

 :افکار خودم بودم که گفت  ی تو

 !گرفتم  ادی  زیچ  یکل نجامیناراحت نباش ا الیخی حاال ب_

 ؟ی جد_



 

 :تکون داد  ی سر

 م؟ ینیبچ  اهیباهم گ ییایب ییخوایم_

 ..یدوست دارم ول  یلیمعلومه خ_

 ؟ یچ یول_

 [04.10.20 20:20] 

#p52 

 ! کنمیخان کار م  ی من براخب _

 خب؟_

 ! چوندمیپ ییجورا هیامروزم _

 :تعجب نگاهم کرد با

 !یستیبردش که ن یکنیخب تو براش کار م_

ا  ی پوزخند مردم  ؛  رو   ن یزدم  خانشون  درست  انگار  روستا 

 !شناختن ینم



 

 !ده یبداخالقه و اجازه نم یلیخان خ ییجورای_

 !میشدیم یخوب ی دوستا  میتازه داشت ف یچه ح_

 :به چهره در همش کردم و گفتم ینگاه

 چونمش یپ ی! مامیحاال گفتم اون بداخالقه نگفتم که من نم_

! 

 :تعجب نگاهم کرد با

 برات بد نشه؟ _

 !نه بابا من عادت دارم_

 :و بغلم کرد که با تعجب گفتم دیخند

 ؟ی کنیم  کاریچ_

 م؟ یستیمگه دوست ن گهیخب بغلت کردم د_

 :زدم و منم بغلش کردم ی لبخند

 ...میاره خب دوست _



 

** 

رو باز کردم؛ همه    ی در ورود  اطیهامو در اوردم و با احت  کفش

  !بود کی جا تار

پنجه پا به سمت اتاقم حرکت  ی شدم و درو بستم و رو داخل

  کردم ؛

  ! قدم برنداشته بودم که  آباژور روشن شد دو

مبل   ی و به کوروش خان که رو  دمیکش  ی خفه ا  غیترس ج  از

 : تک نفره نشسته بود چشم دوختم

 ..سالمس._

 ؟ی کجا بود_

 !ن یروستا بگردم!هم ی رفتم تو کمیفقط _

 :جاش بلند شد و به سمتم اومد از



 

  کار یچ  گهینوشته؟من د  ی زیمن چ  یشونیپ  ن؟رویفقط هم_

خراب شده    نیکه ا  یفرو کن  کتیمغز کوچ  نیا   ی کنم تا تو تو

 !اره قانووون د

 :نزدم که ادامه داد یحرف

 !دمی عمرم ند ی از تو احمق تر تو_

 :بره که گفتم اومد

 ؟ی دینکنم فهم  کاریکنم چ  کاریچ  یبه من بگ  ی تو حق ندار_

 ...که گفتم نویا
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 د یکوب  واریشد منو به د  یسرعت به سمتم اومد و تا بفهمم چ  با

 :و پر خشم گفت 

  یکن  کاریچ  نکهیبهت بگم نفس نکش! ا  یحت  تونمیمننن م _

  !ستین ی زیکه چ



 

م  ی نجور یا  یوقت_ م  ی زنیحرف  س  یقلب  کنم یحس    نت ی تو 

 !ستین

 :نگاهم کرد ه یثان چند

 !ستی! اصال برام مهم نستیفکر کن ن_

 ن ی لباسو ب  نیتنم کرد و است  ی تو  ی به لباس ها  یبعد نگاه  و

 :دستاش گرفت

 !بره ن یاز ب دیبا هتی تنب ی برا ی!ول ه یلباس قشنگ_

ا  و العمل  نکهیقبل  است   یعکس  بدم  محکم   نی نشون  لباسو 

 !که لباس پاره شد دیکش

ب  بغض نگاهم  با همون   دیلباس و چشماش چرخ  نیکرده  ؛ 

 :بغض گفتم

لحظه   ی ! اشتباه کردم که برای ندار   ی!تو قلبیگفت ی راست م_

 !هست نتیس ی تو یحس کردم قلب ی ا



 

بعد هولش دادم و با دو ازش دور شدم و وارد اتاقم شدم و    و

تک در  به  و  بستم  اشک  ه یدرو  قطره  ؛  سر    ی رو  یزدم  گونم 

 ...خورد

*** 

 :دمیدر از جا پر  ی با صدا صبح

 ههه؟یک_

 ! منم مهنا_

 : دمیو ژاکتمو پوش  دمیکش  ی کالفه ا پوف

 !تو ایب_

 :باز کرد و داخل شد درو

 !ی نبود  روزیدختر کل د ییکجا_

 :دمیبه چشمام کش یدست

 !رونیرفتم ب   یدزدک_



 

 :باال انداخت ییابرو

 ...خان دادا_

 :دمیحرفش پر  وسط

 !دی حسابمو رس شبیاره حدست درسته همون د_

 !اوه چه بد _

 !کمه  ی زیچ هی  کنمیحس م  رهی عادت کردم!حالمو نگ گهید_

چالش فرو بردم که با تعجب   ی کرد که انگشتمو تو  ی ا  خنده

 :دیخودشو عقب کش

 !من ی اع اع تجاوز به چاله چوله ها _

 :دیخنده که خودشم خند ریحرفش بلند زدم ز نیا با

 !گه یانگشت کردم د هیحاال _

 :باال انداخت  ییابرو طونیش

 !خاانوم شهیاز انگشت شروع م_



 

 :زدم به بازوش یکی

 برو گمشوو _

 :و گفت دیخند

 فقط نمتیاتفاقا قصدشو دارم اومدم بب_

 تهران باز؟؟ ی ریم_

 ! رمی نه فردا م_

 ؟؟ ی ر یاالن کجا م _

 !ییجا هی_

 !یاوک یگینم  چکسی اهان همونجا که به ه_

 ...و  دیخند
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 !بودم  ارشیمشغول دنبال کردن ک ی کنجکاو با



 

  ی زی و مشغول نگاه کردن به چ  ستادیا  یپشت درخت  بالخره

؛ رفتم بغل گوشش و داد    دمیکش   یشد که جلو رفتم و سرک

 : زدم

 ؟یکنی نگاه م یبه چ_

 :دمی و به سمتم برگشت که خند  دیاز جا پر هوی

  مهنا سی ه_

 چش بود؟؟   نیتعجب نگاهش کردم ؛ ا با

 چرا؟؟ _

 فقط ساکت باش خب؟؟_

 !نمیبب  یزنیم دید  نجای رو ا یچ_

 !زاشتیو اونم نم نمیتا بب  کردمیسرمو بلند م یه من

 :چشمام گرد شد دمی که د ی زیچ با

 !آهوئه نکهیاعع ا_



 

 :شد رهیبا بهت بهم خ ارشیک

 ؟؟ یشناسی!تو اهو رو از کجا منمیصبر کن بب _

 :باال انداختم ی ا شونه

 !میدوست شد ییجورایباهاش بودم !  روزویکل د_

 :از چشماش عبور کرد یبرق

 مهنا؟؟ یگیم ی جد_

 :باال انداختم ییابرو

 ! اره_

 :دست دست کرد یکم

 !نه ایدرسته به تو بگم  دونمینم_

 !دوستتم  یبگو بابا ناسالمت_

 :بهم کرد ینگاه می و ن دیوج لبشو

 !ی گینم چکسیقول بده به ه  یول  گمیباشه م_
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 :شدم رهی ذوق بهش خ با

 !یییعشق قشنگچه _

 :چپ نگاهم کرد چپ

 کجاش قشنگه؟؟_

 !همه جاش _

 ی لیباهاش حرف نزدم! خ  کبارم ی   ی قشنگه که حت  یلیارخ خ _

 !زنمیم دشید یواشکیقشنگه که 

 :به چهره کالفش کردم ینگاه

 ؟؟ یجلو باهاش حرف بزن ی ر یخب چرا نم _

 :بهم کرد ینگاه مین



 

آبروشو   یعنی  ی ر ی دخترو بگ  هی  ی اگه جلو  نجای! ایدونیتو نم_

 !آبروش بره  خوامی! نمی برد

 :شونش گذاشتم ی رو یدست

 !یکن ی فکر هی د ی!با شهیکه نم م ینجوریخب ا_

  !کنم  کاریچ دیبا فهممینم گهیواقعا د دونمینم_

اون   ی! ناسالمتی خواستگار   دیخب با داداشت حرف بزن بر_

 !روستاست نیخان ا

 یاتفاق  هیهر دفعه    یبزنم ولچند بار خواستم باهاش حرف  _

 !شهی که نم وفتهیم

که به س م زد دستامو به هم    ی فکر رفتم؛ با فکر  ی تو  یکم

 :زدم و به سمتش برگشتم

 !دمیفهم_

 :نگاهم کرد یسوال



 

 و؟؟یچ_

 !یبش کیبهش نزد یبتون ی چجور نکهیا_

 خب؟؟ ی چجور_

اونجا    ایبعد تو ب  ست ین  چکسیکه ه  ییجا  هی  کشونمشیمن م_

 !یتا باهاش صحبت کن

 :باز گرفته گفت  ی چشماش برق زد ول ی ا  لحظه

 !روستاست  نجای! بالخره ایچ  نتمونیبب یاگه کس شهینم_

 :بازوش گذاشتم ی رو دستمو

اونجا_ نباش  م   یینگران  قرار  من  ه   زارمیکه  که    ی چ یادم 

 !شه یم دایبه زور پ  وونمیح

 ...بهم کرد و ینگاه
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 بگم!؟  یواقعا! اخه بهش چ دونمینم_

  !ی سالتو بهش بگو! بگو دوستش دار کی  نیاحساس ا_

 :کردم و گفتم ی بعد خنده ا و

 !بشه بمینص یعشق  نیهمچ  هیمن که ارزوم بود _

 :دیخند

 !شه یمطمئنا م_

 :نگفت که گفتم ی زیچ

 !باهاش آماده باش مرد عاشق زارمیپس فردا قرار م_

 :زده از جاش پاشد هول

 ! حاال چرا فردا_

 :تعجب از جام پاشدم با

 !زارمایقرار  نم گهی؟؟ خودتو لوس نکن د  یخب پس ک_

 :استرس گفت  با



 

 !دیباشه باشه ببخش_

 :کردم و گفتم ی ا خنده

 !کنهیبرم وگرنه داداشت کلمو م گهیمن د_

 :کرد ی ا خنده

 !خونه ده یاره برو بنظرم تا نرس_

کردم و به سمت خونه راه    یکردم و ازش خداحافظ  ی ا  خنده

  ! انقدر عاشق آهو باشه ارشی که ک شدیفتادم؛ باورم نم ا

  !با اهو حرفم نزده  یگرفت؛ اون حت خندم

رس  به که  کش  ی تو  یسرک  دمیخونه  خداروشکر   دم؛یخونه 

 !نبود نش یماش

 ....راحت داخل شدم و  الیخ با

 [04.10.20 20:20] 

#p57 



 

مشغول کار بودم که غنچه صدام زد؛ به سمتش رفتم   سخت

 :و گفتم

 ؟  یداشت ی کار_

 !ی آقا گفت براش قهوه ببر ایب_

 !قهوه ی بخوره جا  کوفت

  باشه بده من_

در    قهوه پشت  و  رفتم  باال  طبقه  به  و  گرفتم  دستش  تز  رو 

 :و در زدم  ستادمیا

 !تو ایب_

د  داخل که  رو  دمیشدم  مشغول    ز یم  ی نشسته  و  مطالعش 

 !خوندن کتابه

 !نگفت ی زیگذاشتم که چ  زی م ی رو سمتش بردم و رو قهوه

 !ادب یب



 

 :گفتم ی حرص آشکار  با

 !کنمیخواهش م _

 :برم که صدام زد ؛ سمتش برگشتم رونیاومدم از اتاق ب و

 بله؟؟_

 !تونستیبگه اما نم ی ز یچ  خواستینزد! انگار م یحرف

 !ی بر ی تونیم یچی ه_

 شده بود؟؟ وانهیتعجب نگاهش کردم؛ د با

 ... زدم رونی باال انداختم و از در ب ی شونه ا الیخیب

* 

وارد اتاقم شدم و سر بندمو از سرم باز کردم و اومدم    خسته

 !مانعم شد ی زیکه چ نمیتخت بش ی رو

 بود؟؟ یجعبه چ نیا



 

گذاشته    یک  نوی بهش انداختم؛ ا  ی سمت جعبه رفتم و نگاه  به

 نجا؟؟ یبود ا

 ...نفسم رفت دمیکه د ی زیجعبرو باز کردم با چ  در
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! یلباس محل  ن ی... ا  نی؛ ا  دمی کش   رونی جعبه ب  ی از تو  لباسو

 !دمیبود که خودم خر یصدبرابر قشنگ تر از اون

  ده؟یخر نویا یک یول

 نجا؟؟ یاصال گذاشتتش ا یک

  ی برا  دیخبر نداشت که! اصال چرا با  ارش ینه ک  یول  ارش؟؟یک

 !بخره  ی من لباس محل

ا  با ا  دهیخودش خر  نکهیفکر  سوخت و شروع   ی قلبم لحظه 

 !کرد تند زدن

  بود؟؟  ده ی اون خر واقعا



 

نه    دهیخودش خر  شدینه باورم م  کردمیچقدر لباسو نگاه م  هر

 !ومدیبه ذهنم م  ی ا گه یکس د

  !گه یلباس د هیقلبم گذاشتم ؛ دختر چته تو؟  ی رو دستمو

  !بود بخره برام  فشیوظ اصال

 !پارش کرد خودش

تخت انداختم؛ تا    ی جعبش گذاشتم و خودمو رو  ی تو  لباسو

  رهی که چشمام گرم بشه کل فکرم سمت لباس و آقا ش  یزمان

 ....!بود

**** 

 : زدم  یجام غلت ی در تو  ی صدا با

 مهنا مهنا مهنا مهنا _

 :جام نشستم ی تو یعصب

 ههههیچ_



 

 تو؟؟  امیب_

 ااا یب_

 :باز کرد و با دو اومد و کنارم نشست درو

 ؟؟یسالم خوب_

 هوم _

 :گفت یخاص  جانی ه با

 !گه یپاشو قرار بزار با آهو د_

 :میشونیپ  ی زدم تو یکی

 !ارش یصبر کن ک کمی ی وااا_

 !صبر کنم پاشو تونمینه اصال نم_

 :دستام گرفتم و با حالت التماس گفتم ی تو سرمو

 !ارششیولممم کننن ک_

 ! قی رف  گهیپاشو د_



 

 ...از جام بلند شدم و  کالفه
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 :گمیم یچ نیخوب گوش کن بب  ارشیک خب

 بگو_

م_ االن  راه جر  ارمشیمن  م  انویوسط  راض  گمی بهش    ش ی و 

 بگو بهش خب؟؟  ششیبعد که اومد پ کنمیم

 :دیکش یقیعم نفس

 !یاوک یاوک_

 !ارمشیخب حاال برو اونجا تا من ب_

 باشه پس فعال _

 ...فعال_



 

رفتم جا  ارشیک  از و  با    ییدور شدم  قرار داشتم؛  آهو  با  که 

 !سادهیآهو اونجا وا دمید دنمیرس

 :زد و سالم کرد ی سمتش رفتم و سالم کردم که لبخند به

 ؟؟یخوب_

 م؟؟یبر یمرس_

 :تکون داد  ی سر

 !میبر_

 : قدم زدن میهم شروع کرد با

 آهو _

 بله؟_

 بهت بگم؟ ی زی چ هی تونمیم_

  بگو_

 ی منو برد روز یکه د ییجا  میری م میدار_



 

 :دیبهم انداخت و خند ینگاه

 !اونجا میریخب معلومه م_

 !ی دونیمتفاوته م کمیخب _

 :نگاهم کرد گنگ

 ؟؟یچ یعنی_

 !نفر اونجا منتظره توئه کیخب _

 :شد  رم یتعجب خ  با

 ؟؟یک_

 :پا و اون پا کردم نیا یکم

که که بهت عالقه داره    هیپسر  ه یاز دوستام    یکیخب خب  _

 ...یدونیم

 :شد رهیو با اخم بهم خ ستادیجاش ا سر

 !نمشیندارم بب  ی من عالقه ا یول_



 

 :ستادمی بعد خواست بره که جلوش ا و

  جون من صبر کن_

 ...کی مهنا تو درک نم نیبب_

م_ ا  فهممیچرا چرا  بهم گفته که ممکنه   نارو یهمه  خودش 

 ...زا یچ ن یابروت بره و ا
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 !نه یبب ارشویاصرارم آهو قبول کرد ک یبا کل بالخره

 !خب برو آهو اونجاست منتظرته_

 ! دمیند  نجایپسرو تا به حال ا نیا_

 !اره خب از شهر اومده _

 :گفت که گفتم یاهان

 !گه یبرو د_



 

 ...رفت ارش یآروم به سمت ک یلیگفت و خ ی ا باشه

 :ارشیک

با    ی مهناست ول  کردمیبرگشتم ؛ اولش فکر م   ییپا  ی صدا  با

 !نفسم حبس شد  دنشید

 !چند برابر بود کی از نزد شی بایز

 !گرفتیکه قدرت حرف زدنو ازم م ی جور

زدم  و هول    ی انداخت که لبخند   نییکرد و سرشو پا  یسالم

م  یزده سالم آهو  پشت  رو  مهنا  ؛  با دست   دمی دیکردم  که 

 !دمی فهمیکه نم کردیم ییاشاره ها

 !شیشونیپ ی زد رو یک یکه  یگیم یاشاره گفتم چ  با

 ...خواستمی م خواستمیخب خب من م_

خنده که آهو با تعجب    ری زدم ز  هوی  نیزم  ی افتادن مهنا رو  با

 :سر بلند کرد و نگاهم کرد که خندمو خوردم 



 

 م؟؟ ینیبش شهیم دی ببخش_

تنه افتاده درخت نشست که منم     ی تکون داد و رفت رو  ی سر

 :فاصله کنارش نشستم یبا کم

 د؟ یبهم بگ دیی خوایم ی زی مهنا گفت چ_

 ...بگم که بگم که خواستمیاره خب من م _

شدم و   رهیچشماش خ  ی بهم دوخت که بدون فکر تو  نگاهشو

 :گفتم  اریاخت یب

 !دوست دارم_

پا  هوی انداخت و سرشو  به   یانداخت که دست  نییلپاش گل 

 !ارشیک ی گند زد  دم؛یدنم کشگر

 ...بود که نیمنظورم ا یعنی_
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 : مهنا



 

و آهو رو تنها گذاشتم و به خونه برگشتم ؛ با برگشتنم   ارشیک

 :غنچه با دو به سمتم اومد

وقت  ییکجا_ آقا    ت یاز عصبان   یست ین  د یاومد د  یتو دختر؟؟ 

تو خونه   یسرخ شده بود! به منم گفت هر موقع پاتو گذاشت

 !ششیپ  ی راست بر کی

 :شد و قلبم شروع کرد تند زدن یحرفش ته دلم خال نیا با

 الن کجاست؟؟خب ا_

 :به باال کرد  ی ابرو اشاره ا با

 !اتاقشه ی تو_

آب    دمی گفتم و به سمت باال رفتم ؛ به در که رس  یآروم  باشه

  ست ی ن  یچیدستام فشردم؛ ه  نیدهنمو قورت دادم و دامنو ب

  مهنا خب؟

 !گهیتو فوقش دعوائه د ی ریم

 !ایاتاقو زدم که گفت ب در



 

شلوار    هیو با    شرتی بدون ت  دمیباز کردم و داخل شدم که د  درو 

 !سرشه ی و دستش رو دهیتخت خواب ی رو

 :سمتش رفتم  به

 باهام؟  یداشت ی کار_

  ی چشماش برداشت و از جاش بلند شد و رو ی از رو ساعدشو

 : تخت نشست

 ؟؟ی کجا بود_

 !بودم رونیب ارش یبا ک_

 :ستادیا کرد و از جاش بلند شد و اومد روبه روم  یاخم

 ؟؟ ی شد یم یتاحاال با داداشم صم  یاز ک_

 :کردم یاخم

 !نیهم می ما فقط دوست_

 :دیصورتم غر ی تو یعصب



 

 !هات متنفرم ! متنفر  نیهم  نیاز ا_

 !نیکه مربوط به منه متنفر ی زی ! شما از هر چدونمیم_

 : کرد یاخم

 گفته؟؟؟ یک_

 :زدم  ی پوزخند

 !مشخصه _

دستاش گرفت و نگاهشو به لبام و بعد به   نیبازومو ب  یعصب

 :چشمام انداخت 

  !لباتو کج نکن یزنیبا من حرف م _

 ن؟؟یکن یم  همیتنب نی کنیم  کاریچ_

 !کنمیم  هتیآره تنب _

 !ستیبکن اصال برام مهم ن_



 

با   ی سر و  رفت  کمدش  سمت  به  و  کرد  ولم  و  داد  تکون 

 !کمربندش سمتم اومد

  ...پشتتو بکن ؟؟یخواستی نم هیمگه تنب _
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شدم و بعد پشتمو باش کردم   رهی خ  ی ا  هیچشماش ثان  ی تو

و باال   دیچ یسکوت کمربندو دور دستش پ   هیکه بعد از چند ثان

پشت کمرم احساس کردم    ی دیسوزش شد  هیبرد؛ بعد دو ثان

برا ب  غیج  نکهیا  ی ؛  لبمو    ن یدندونام گرفتم که دوم  نینزنم 

 ! ضربرو زد

 ی دندونام فشردم که خون از لبم جار  نیمحکم لبمو ب  انقدر

 !شد

کمربندو باال برد که چشمامو بستم و منتظر ضربه اش شدم    باز

که چشمامو باز کردم؛ با تعجب نگاهش   دم یشن  ییصدا  هویکه  

 !کردم؛ کمربندو انداخته بود



 

 :انداخت و گفت میخون ی اول به من و بعد به لبا  نگاهشو

  !فقط برو_

 ... زدم رونیکرده از اتاق ب بغض

**** 

کمرم    ی کمربند رو  ی ه کمرم انداختم؛ جاب  ینگاه  نهیی آ  ی تو  از

 !نقش بسته بود و کبود شده بود 

از تو   یسمت جعبه رفتم و لباس محل  به  رونیجعبه ب  ی رو 

  دنش؛یو شروع کردم پوش  دمیکش

به خودم انداختم؛ از   یسرم انداختم و نگاه  ی رو  رشویحر  شال

 !خوشگل تر بود یلیخ یقبل

  شدم؟؟یم ی نطوریرا اباز شروع کرد به تند زدن؛ من چ قلبم

 ناراحت نبودم؟؟  گهیبدنم د ی ها ی از کبود چرا

 چم شده بود؟؟ من



 

 در اومد؛  ی افکار خودم بودم که صدا  ی تو

 بله؟؟_

 !رو ببر  شهیش نیآقا ا  ی برا ایمهنا ب_
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وقت    یرو از غنچه گرفتم ؛ حت  شه یرفتم و ش  رونیعجله ب  با

 !ارمینکردم که لباسارو درب

 !نداد یاتاقو زدم که جواب در

کاناپه نشسته   ی رو   دمی اروم باز کردم و داخل شدم که د  درو

  !دستشه یوانیو ل

 :گفت  ی با لحن کشدار دنمید با

 !ا یمهنا ب ایب_

 :ستادمیتعجب به سمتش رفتم و جلوش ا با



 

 !ارم یبراتون ب نوی غنچه گفت ا_

 ! اره خودم گفتم_

  کرد؟؟یصحبت م   ی نجوریچش بود؟؟ چرا ا نیا

 :برگردم برم که گفت خواستم

 !ادیبهت م یل یلباس خ  نیا_

  ف ی تعجب سمتش برگشتم و نگاهش کردم؛ باور کنم ازم تعر  با

 کرد االن؟

 ! کردم و برگشتم برم که مچ دستمو گرفت یلب ری ز تشکر

  !شد یته دلم خال ی ا  لخظه

امشب چش بود؟؟ به سمتش برگشتم که از جاش بلند  ایخدا

 :ستادیشد و روبه روم ا 

 ؟؟ یچرا انقدر چموش_



 

رم در هم رفت؛پس مست  الکل به مشامم چه  ی خوردن بو  با

 !بود

 !بزار برم_

 ...کنم که دستشو دور کمرم حلقه کرد و  یحرکت  خواستم

 [04.10.20 20:20] 
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 : به خودش چسبوند که قلبم شروع کرد تند زدن من

 !بزار برم ی کنیم  کاریچ_

 :کرد و نگاه خمارشو بهم دوخت ی ا خنده

!    ی بر  ارشی! با کی برررر  ییخوای همش م  ؟ی ؟ کجا بر   ی بر_

 ی بگ  یچشمام نگاه کن  ی راست راست تو  ییای ! بعد بی تنها بر

 !نیییهم

الکل   ی شده با بو  ی عطر تلخه قاط  ن یبهش دوختم؛ ا  نگاهمو

 !کشتیداشت منو م



 

 !کرد یفرق م شی با خود واقع یحساب  ش یمست

تا خوش اخالق    دادمی بهت مشروب م  شهیاگه به من بود هم_

 !ره یآقا ش یباش

لبام نشست؛ انقدر قشنگ    ی رو  ی کرد که لبخند  ی بلند  خنده

 کرد؟؟ ی م شی و از همه مخف دیخندیم

 : صورتم اورد ک ینزد صورتشو

 !تم کن تا بخندم برات مس شهیپس هم_

 :صورتامونو کم کرد و نگاهشو به لبام دوخت فاصله

 ؟؟ی خندی تو چرا نم_

 :گذاشتم نشیس ی و دستمو رو  ختیر ی هر دلم

 !برو عقب_

 :به لبام گفت  رهی صورتم خ ی تو

 بدم؟؟ یلیمن خ_



 

 ...!چرا امشب انقدر مظلوم بود یبهش دوختم ؛ لعنت نگاهمو

 !لطفا برو عقب _

 نم ییلب پا ی رو  دشیلبم گذاشت و کش ی رو دستشو

 !شششیه_

 ... شد یبعد تا بفهمم چ و

 [04.10.20 20:20] 

#p65 

 !ازش زد  یقیلبام گذاشت و مک  عم ی رو لباشو

  !بود ستادهی بودم! انگار زمان ا جیفقط خشک شدم! گ من

  لحظرو؟؟ نیباورم بشه ا  دیبا

  شد؟؟یمن بود باورش م  ی جا  یکس هر

لبام برداشت و نگاهشو    ی لبام زد و لباشو از رو  ی رو  ی زیر  بوسه

 :به لبام دوخت



 

 !زخم شده نیبب  ریلباتو انقدر گاز نگ_

اخالق چرا امشب مظلوم  ی ! آقاکشت یحرفاش امشب منو م با

 شده بود؟

 :کردم تقلل

 !یتو مست گمی ولم کن بزار برم بهت م_

 ! باهام مشروب بخووور شمیپ نیبش ا یب ؟؟ی کجا بر_

استفاده کردم    ش ی که از حواس پرت  گرفتیم  می داشت گر  گهید

به بند پشت    اومدم تا اومدم برم  دستشو  رونی و از آغوشش ب

 !انیلباسم گرفت که لباس شل شد و پشت کمرم نما

  با من؟؟ یکن یم کاریچ ی امشب دار  ایخدا

  ی که لرز  دیزخم پشتم کش  ی و دستشو رو   ستادی پشتم ا  اومد

 :به تنم نشست

 !کرده؟؟ دستش بشکنه  نکاروی باهات ا یک_



 

 !کار خودش بوده  ومدینم  ادشی  یعنیخندم گرفت؛    ی ا  لحظه

 ...زدم رونی و از اتاق ب  دمیدستش کش  ی لباسمو از تو بند

  رفتم و خودمو به اتاقم رسوندم؛ نییسرعت از پله ها پا با

  ب یقلبم گذاشتم؛ امشب عج   ی نشستم و دستمو رو   نیزم   ی رو

 ...!بود میشب زندگ  نیتر
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  !صبح نتونستم درست به کارها برسم از

  !بود شبیهمش سمت د فکرم

  !ومد یباهم جور در نم  زی چ چیه

که    ی رو  کالفه نشستم  پشت سرم   ی داد  ی با صدا  هویمبل 

 و از جام بلند شدم؛  دمیشک یغیج

قلبم گذاشتم و    ی دستمو رو  ارش ی چهره خندون ک  دنید  با

 :نثارش کردم یکوفت



 

  مهنااا_

 زهرر ماار _

 : نگاهم کرد  پوکر

  !خبر خوب بهت بدم خواستمیم_

 !بنظرم قصدت سکته دادنم بود ی نجوریا_

 :کرد و گفت یاخم

 !گم یاصال نم_

 :ستادمیرفتمو کنارش ا کالفه

 !حاال قهر نکن بگو_

 !گمینم  رینخ_

 ! گهیاههه بگو د_

 : بهم انداخت ینگاه خندون  مین

 !گمی م یکنیباشه حاال که اصرار م _



 

 !بگو_

 :کاناپه و گفت ی رو تشست

 ...که با آهو حرف زدم گفت روزید_

 :زده گفتم جانیه

 گفت؟؟ یچ_

 ! باز مین یبب گرویقبول کرد همد_

 :دیبغلش که خند دمی زدم و پر یغیحرفش ج  نیا با

 !مهنا یمرس_

 ....اومدم که   رونی بغلش ب از
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 !اخالق قلبم ضربان گرفت ی آقا ی چهره اخمالو دنید با



 

ک  شبید  ی اور  ادی  با بغل  ک  رونیب  ارشیاز  که    ارش یاومدم 

 :شد دمی متوجه رنگ پر

 شده؟؟ یچ_

 :گفتم  عیبرگرده که سر خواست

 !خوبم من ستین ی زینه چ_

 : باال انداخت ییابرو

 !باشه_

 :اومد که با عجله گفتم نییپله ها پا از

 !کار دارم  ارشی من برم ک_

، نفس    و رفتم سمت آشپزخونه  و  با دو ازش دور شدم  بعد 

رو   دم یکش  یقیعم دستمو  ا  ی و  چرا  گذاشته؛   نکارارویقلبم 

  دختر؟؟ یکنیم

 !گهی بوده د یبوسه کامال تصادف هی



 

 !دتیطرف قشنگ بوس یاتفاق   یلیخ اره

  !بگم یکی به  دیبا بنظرم 

بگم؟ بگم کوروش   یچ  کنه؟؟ی حرفمو باور م  یمگه کس  یول

  ش؟؟ی تو مست دهین منو بوسخااا

 ...هیچه برسه به بق شهیگرفت؛ من خودم باورم نم خندم

 ...کردم خودمو مشغول کنم یگفتم و سع یالیخیب

 :کوروش

 !شد  دهیبهشون دوختم؛ ناخوداگاه اخمام در هم کش نگاهمو

 !دیاومد و رسما رنگش پر  رونیب  ارشیاز بغل ک  دنمیبا د  مهنا

پا  از ها  مهنا چ  ن ییپله  ک  ی زیاومدم که  با    ارشیبه  و  گفت 

 !سرعت رفت داخل آشپزخونه

 ...کرد یهنوز درد م شبیاز د دم؛یکش میشون یبه پ یدست
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کرد  یزد و سالم ی لبخند دنمیرفتم که با د ارشیسمت ک به

با سر جوابشو دادم؛ نگاه  مهنا و بعد به   یخال   ی به جا  یکه 

 :کردم ارشیک

 !تکرار نشه یبود ول ی بغل دوستانه ا _

 :بگه که گفتم ی زیشد و خواست چ  رم یتعجب خ  با

 !که یهمه خدمتکارارو بغل کن یتونیاون خدمتکاره! تو نم_

گفت که از خونه   یلب چشم  ری چهره اش درهم رفت و ز  یکم

 :زدم و صابرو صدا زدم رونیب

 !صابر_

 !بله آقا آومدم_

برام باز کرد و بعد درو بست و رفت پشت   نوی و در ماش  اومد

 :فرمون نشست

 آقا؟   میبرکجا _



 

و شام سفارش   وهیشب م  یمهمون  ی تا برا  ی مجد  شی پ  میریم_

 !میبد

  ب یدوختم؛ عج   رونیگفت و راه افتاد که نگاهمو به ب  یچشم

  !ومدیبود امروز سمتم ن

 !بهی نکنه اون روز برام عج میروز عصبان ک ی انگار

  !ومدیم ادمیرو فقط   یمزه خاص شبید کل

  !عطر   کیمزه و  کی

 ...!ر خاطرم نبود د  یچیه  نیا جز

  ی و خاص  دیمزه جد  یلیخ  شبیکه بود شراب د  ی زی هر چ  یول

 ...دادیم

 :که گفتم ستادیبه محل مورد نظر صابر ا دنیرس با

خوب باشه   زیهمه چ  خوامیصابر کارتو بردار برو بکش بگو م_

 !امشب مهمون دارم 



 

 !چشم آقا_
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ح  کارها به  شد؛  تموم  شب  نه  ساعت  که   اطیبالخره  خونه 

 !همه دم در جمع شدن  دمیشدم که د  ادهیپ  نی از ماش  میدیرس

 چخبر بود؟؟ نجایا

 :بلند گفتم ی رفتم و با صدا جلو

 چخبره؟؟  نجایا_

  ارش یک  یسمت من برگشتن و کنار رفتن که با چهره خون  همه

 !مواجه شدم  ونیو غنچه گر

 :گفتم یعصبان

 چخبره؟؟  نجا یبگه ا یکی_

 :گفت ارشیک



 

 !مهنا رو بردن نجایا ختنیادم ر ی سر کی_

 :شدم رشیتعجب خ  با

 ؟یک_

 !خودشون  ی بودن برا  یغول  یول   سادم یجلوشون وا  دونمینم__

 :زدم ی داد یعصب

پ   نجا یا_ برا  کری درو  باد  نیا  ی نداره؟من  شده   گارد یخراب 

  نزاشتم مگه؟؟

 :اومد جلو گاردیباد

 !هوش کردن یآقا مارو ب_

 : زدم تو گوشش یک یجلو و  رفتم

 هوشتون کردن؟؟ یب کلیه  نیعرضه ها؟؟ با ا یب نیهم_

 م؟؟ یکن کاریحاال چ داداش _

 :به صابر گفتم رو



 

 !اریبرو تفنگ منو ب_

 ...اما آقا_

 :زدم  عربده

 !ااار یگفتم ب_

 ....هیخونه و بعد چند ثان  ی با عجله رفت تو صابر
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تفنگم اومد سمتم؛ تفنگو از دستش گرفتم و رفتم سمت    با

 :اوردم و سوارش شدم که صابر گفت  رونی و ساعقه رو ب  لهیطو

 !مییایچند نفرمون باهاتون ب دیآقا بزار_

اگه    رمیدختررو ببرن! من م  زاشتنیاگه عرضه داشتن نم  نایا_

س سه  دتا  رد  گهیاعت  کن  موی گوش  ابیبرنگشتم   د ی دنبال 

 !دییایب



 

که راه    دمیبعو منتظر حرفش نشدم و با پام به ساعقه کوب  و

 ...افتاد

 ...کردمیدنبالش م دیانداختم؛ با نیبه رد ماش نگاهمو

 !بودم یعصبان یحساب

 ؟ ارنیسرش ب ییگذاشتن ببرنش؟؟ نکنه بال چطور

 ...کردم که شتریزدم و سرعتمو ب ی فکر داد  نیا از

* 

 :مهنا

باز    ی بد  ی با صدا  ی در ورود  هویبودم که    زیم  دنیچ  مشغول

 ! شد

سهراب از     ی نوچه ها  دنیترس برگشتم سمت صدا که با د  با

 !کردم  یترس قالب ته



 

 هو یزدم و فرار کردم سمت پله ها که    یغیسمتم که ج  اومدن

و پشتش    دمیه به سمتش دوک  رونیاز اتاقش اومد ب  ارشیک

 :شدم میقا

 شده مهنا؟؟ یچ_

 :گفتم هیگر با

منو ببرن !نزار    خوان ی م  نایا  نایکمکم کن! ا  ارشی توروخدا ک_

 !منو ببرن

 :بازوهام گذاشت ی رو دستاشو

 !ببره  ییتورو جا  ستیقرار ن چکسی باشه آروم باش خب؟ ه_

 : با اخم به سمتش برگشت ارشی زد ک ارو یکه  ی داد با

 !کجاست نجایا یدونی! انگار نم نییپا ار یصداتو ب_

 ... به هم کردن و  یها نگاه نوچه
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#p71 

  ی آباژور کنار دستشو انداخت رو  شونیکی  هویخنده و    ریز  زدن

؛ ج  جادیا  ی بد  ی که صدا   نیزم زدم و در گوشامو   یغیکرد 

 : منو پشت خودش پنهان کرد  ارشی گرفتم که ک

 !رونیب دیبه نفعتونه بر_

 :جلو اومد و گفت مرده

بر  نیبب_ بده  دختررو  خوشگل  قشنگتو   میبچه  صورت  تا 

 !به هم میدینکوب

به صورت مرد زد که بهو اون    ی جلو رفت و کله ا  ارشیک  هوی

زدم و    یغیزد که ج  ارشیبه صورت ک  یجلو اومد و مشت  یکی

 :داد زدم

 کمکک  دی کمکک کن_

 ی رو  ارشیزد که ک  ارش ی سر ک  ی گلدون رو برداشت و تو  مرد

تاشو  نیزم دو  کافتاد  اومدن که  به سمتم  با همون   ارشین 



 

 ی زانو  ی شکسته گلدونو برداشت و محکم تو  که یحال بدش ت

  ارش یزد که ک  ارش یبه ک  ی زد و لگد  ی مرد فرو کرد که مرد داد

اتاق    ی و رفتم تو  دن یشروع کردم دو  هیافتاد با گر  ن یزم  ی رو

در گذاشت و درو    نیکوروش و اومدم درو ببندم که مرد پاشو ب

باز کرد که دستگ با درد   ی تو  ره ی با ضرب  پهلوم فرو رفت و 

 ...افتادم نیزم ی رو ی دیشد

بلندم کرد و کشون   نیسمتم اومد و بازومو گرفت و از زم  مرد

 :کشون منو به سمت در بردن

 ممککککمککک ک  دیدست از سرم بردار دیولمم کن _

 ادی! غنچه خواست جلو ب  کردنیخدمتکارا داشتن نگاه م  همه

 :که مرد اسلحشو به سمتش گرفت

 !کشتمت ییایجلو ب_

انداختن و خودشونم   نیکه منو تو ماش  ستاد یسر جاش ا  غنچه 

 ...روشن کردن  نوی نشستن و ماش
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باز کردم و خودمو پرت   نویقدرتمو جمع کردم و در ماش  تمام

پا به    نییکردم  مار  مثل  درد  از  ؛  افتاد  از سرم  بندم  که سر 

م اومدن  هویکه    دمیچی پی خودم  سمتم  و    به  کردن  بلندم  و 

 :به صورتم زدن یلیس

به اندازه   یدونیم   ن؟؟ییپا  ی ندازی دختره خراب چرا خودتو م_

 شه؟؟یاز حقوقمون کم م وفتهیتو ب ی که رو یهر خراش

 :که گفتم نیماش ی بعد بلندم کردن و انداختنم تو و

 !دد یآشغاال دست از سرم بردار دی ولم کن_

افتادن که اشک  دوباره کمکم   ای؛ خدا  د یاز چشمام چک  یراه 

  !کن

 ...!اون آشغال شی برم پ خوامینم من

 :کوروش



 

بهش کردم ؛ معلومه   یبرداشتم و نگاه  نیزم  ی از رو   سربندشو

 !رمیدارم درست م 

  سرعت به راه ادامه دادم ؛ با

 ....!ارم ین   رشونیبودم! خدا کنه اونارو گ  یعصب یحساب

م  بعد پونزده  جا  ی اثر  گه ید  نیحدودا   ی ها  کی الست  ی از 

 !خاک نبود ی رو نیماش

 !که تمام چراغاش روشن بود شد یم دهید یدور خونه بزرگ از

 ...به سمت خونه راه افتادم و نجایاوردنش ا نکهیفکر ا با

قدم   دنیرس  با خونه  سمت  به  و  برداشتم  تفنگمو  خونه  به 

درو   یکس  یاول در زدم وقت  ی به در ورود   دنی برداشتم با رس

  ی به در زدم که در باز شد؛ داخل شدم و نگاه  ی باز نکرد لگد

 به اطراف انداختم؛

 ...چشمامو گرفت  ی خون جلو دمی که د ی زیچ با
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تنش    ینشسته بود و لباس عروس  ی ریجون کنار مرد پ   یب  مهنا

  !بود

 :زدم ی که جلو رفتم و داد  خوندنیداشتن خطبه عقد م و

 د؟؟ یکنیم یچه غلط_

ها  ینگاه  مرد گنده  از  دوتا  به  و  انداخت  سمتم  کنار    ی به 

 !رونیدستش اشاره کرد تا منو بندازن ب

ب  ادماش منو  خواستن  و  که  اومدن  سمتم  که    رونیبه  کنن 

اول  ی تو  یمشت دوم  یصورت  ؛  با پشت    یزدم  که  اومد  جلو 

 !شد هوشیتفنگ به گردنش زدم که ب

ومو کردن جل  یسع   گه یسمت مهنا قدم برداشتم که دوتا د  به

اول  رنیبگ دست  پ   یکه  گرفتمو  صدا  چوندمیرو   ی که 

 !شکستنش به گوشم خورد

 :به صورت مهنا زد یلیمن برسم س  نکهی قبل ا مرد



 

 !بگو بله دختره خراب بگو بله _

 : زدم ی بزنه که عربده ا ی مجدد یل یخواست س و

 !دستت بهش خورد خودتو مرده فرض کن_

 :زد ی از جاش بلند شد و داد مرد

ها_ گور  نوچه  مزاحم    رونیب  د یبنداز  نویا  نیی ایب  نیکدوم 

 !ازدواجم شده

از گردن گرفتمش و سرشو کوب  جلو و  و    زیم  ی تو  دمی رفتم 

 :رهاش کردم به سمت مهنا رفتم و خم شدم سمتش

 حالت خوبه؟ _

انداختم و   ریجونشو بهم دوخت که دست ز  یب  نگاه پاهاش 

بلندش کردم و به سمت در رفتم که دو نفر خواستن جلومو 

 :که گفتم  رنیبگ

 !بدم لیتا جنازتونو تحو نییایجلو ب_



 

زدم و   رونیبه عقب برداشتن که از خونه ب یحرفم قدم نیا با

اسب سوار کردم   ی زدم که ساعقه اومد جلوم ؛مهنارو رو  یسوت

پشتم احساس   یسوزش  و خودمم سوار شدم که  لحظه آخر

پاهام    ن یو مهنا رو ب  دمیکش  رونی کمرم ب  ی کردم؛چاقو رو از تو

که به   دمیکشاش دادم و افسار اسبو  هی نشوندم و به خودم تک

 ...حرکت در اومد

 ... سرعت به سمت خونه حرکت کردم با
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بهش    کردمیم  یسع  یول  کردیدرد م  یچاقو پشتم حساب  ی جا

اشتباه رفتم   چوی پ  هی  دم ینکنم ! به خودم اومدم که د  یتوجه

 !ومدی م ی دیو االنم داشت بارون شد

 ! دیلرزیبغلم م ی تو مهنا

 !کردم یم دایپ یسرپناه  هی دیبا



 

رفتم    ی اومدم و سمت گود  نیی از اسب پا  ی گود  کی  دنید  با

 !کهیغاره کوچ هی دمیکه د

 ی دوشم انداختم که جا  ی غار و مهنا رو رو  ی اوردم تو   اسبو

 !دی کش  ی ریچاقو ت

تنم گذاشتم ؛   ی سمت ته غار رفتم و نشستم و مهنارو رو  به

 !دی لرزیهمچنان داشت م

 :کنار زدم و صداش کردم سشو یخ ی موها

 مهنا؟؟_

 :گذاشت نمیس ی چشماشو باز کرد و دستشو رو هیال  اروم

 !...با...اون...ازدواج کنمخوامی...نمیمن من نم_

  که از دردش چشماشو بست   دمیلبش کش   یپارگ  ی رو  دستمو

کرد که کتمو کندم و روش انداختم که دستشو    ی زی و اخم ر

 :از اشکش گفت زی لبر ی و با چشما دیصورتم کش  ی رو

  !کوروش ...کوروش...نزار منو ببرن_



 

 نمیدستام گرفتم و سرشو به س ی زدشو تو خی و  فیظر دست

 : چسبوندم

نم  چکسی ه  شششیه_ وقت   بره یتورو  پ  یتا   شتم یمن 

 خب؟اروم باش 

و منو    د یچکیام م  نهی و تخت س  قهی  ی داغش رو  ی اشکا  قطره 

 !زدی م شی آت

دخترو    نیا  تیطاقت مظلوم   یبودم! ول   یبودم!هرک  یهر چ  من

 ... !نداشتم
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  !زد یآتش م  نمویاشکش س ی قطره ها  یداغ

  !شدیم  شتریبدنش داشت ب ی سرد

 !کنم  کاری چ  دونستمینم



 

ه  ینگاه کردم  اطراف  آت  یچ ی به  باهاش  بشه  که   یش ینبود 

 !روشن کرد

  ی که از ذهنم گذشت لحظه ا   ی بهش کردم و با فکر  ینگاه

بستم؛ سع ب  یچشمامو  د  الشیخی کردم  با  اما    ی خی  دنیشم 

 !مسمم شدم ممیتصم ی بدنش رو

دادم و لباسمو    ش یغار تک  واریبدنم بلندش کردم و به د  ی رو  از

  شدم؛ رهیبستش خ  ی کندم و به چشما

بدنم کل تنشو پوشوندم و دستامو دورش حصار کردم که   با

 :چشماشو باز کرد

 ؟یکنیم کاریچ...چ_

 :تمام گفتم تیشدم و با جد رهیچشماش خ ی تو

چ _ م  ی زیهر  اتفاق  االن  همش   وفتهی که  کن!  فراموش  رو 

 بخاطر زنده موندن خودته خب؟؟



 

  ره ی بهم دوخت که نگاهمو ازش گرفتم و به لباش خ  نگاهشو

 :گذاشت نمیس ی خواستم ببوسمش که دستشو روشدم ؛ 

 !ن...نه...برو عقب_

 :دمی چفت شدم غر ی دندونها نیکردم و از ب یاخم

ببوسمت تا    دیگرمت کنم! با  خوامیدختره خوب من م   نیبب_

نجات جونت   هی پا نویبدن خودت و خودم باال بره! پس ا ی دما

 !ی تا نمرد ریبزار و جلومو نگ

 :بهم دوخت نگاهشو

 !بوسه ام ...کار خودت...ب..بود نیاو..اول_

 :شدم  رشیاخم خ با

نبوس_ ادمتیهنوز  ببوسم  ن  ایبوسه    نی!اگرم  ! ستیمعاشقه 

 !ستین یچون احساس

 : زد ی لبخند



 

 !سوال هی...هیپس ...پس..._

 :شدم که ادامه داد رشیخ

 ؟؟ ی...اون...چیببوس  وی...کسیاگر...تو...م..مست_

 ...حرفش نیا با
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 :کردم یاخم

 ه؟؟یمتظورت چ_

 ی ...کوروش...خ..خان...زند...منو...منو...تو آ..آخه_

 !دهی...بوسشیمست

خ  نیا  با تعجب  با  تو  رشی حرفش  من  اونو   یمست  ی شدم؛ 

  دم؟؟یبوس



 

نگفتم که    ی زیهم گذاشتم و چ   ی چشمامو رو  ی ا  هیثان  ی برا

لبامو    عیحرکت سر  کی  یلب باز کرد تا باز حرف بزنه که ط

 !دنش یلباش سر دادم و شروع کردم محکم بوس ی رو

 !دمیبوسیم ویبود که کس ی بار نیاول

  !دم یبوسینم چکدومشونویموقع رابطه با دخترا هم ه یحت

  !کار متنفر بودم نیا از

بوو و عطش    یلباش برام خواستن  یبی االن  به طرز عج  یول

 !برام اوردیم

از خاطرم گذشت؛   ی زی زدم که چ  نشییبه لب پا  یمحکم  مک

 !اون شب! اون طعم! اون عطر 

 !بودم دهیمن اونو بوس پس

قاط  پس اون شب  لبا  یشراب خوشمزه  با طعم    ن یا  ی شده 

 دختر بود؟ 

 ...از اون شب به خاطرم اومد ی ا صحنه



 

  ی کس  کردمیفکرشم نم  چوقتی گرم شده بود! ه  یحساب  بدنم

 !کنه داریبتونه با طعم لباش احساسات مردونمو ب

لباش کم  نفس از  لبامو  اورد  نفسمو   یکه کم  و  دادم  فاصله 

 !صورتش رها کردم که چشماشو بست ی تو

 !گرم شده بود  یپوست صورتش گذاشتم ؛ کم ی رو دستمو

 هوش شده بود!؟  یبهش دوختم دوباره ب نگاهمو

 !نداد یزدم که جواب صداش

 ..!دوباره از حال رفته بود پس
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کش  ناخودآگاه لباش  سمت  عج  دهینگاهم  دوست    بیشد؛ 

 !رمیداشتم باز اون لبارو به دندون بگ

  بهش دوختم ؛ نمویلباش کردم و نگاه سنگ کی نزد لبامو



 

  ی تو  دمشیدندونام گرفتم و اروم کش  نیب  نشوییفکر لب پا  یب

 ! دهنم ؛ بدنم باز گر گرفت

چشمها  خمار خ   ی به  چ  رهیبستش  داشتم  من   کار یشدم؛ 

 کردم؟ یم

بدنم  ی رو فشوی رها کردم د از روش کنار رفتم و تن نح لباشو

 ...تا باز سرد نشه دمیکش

تک  چونمو سرش  کمرم    هیبه  زخم  بستم؛  چشمامو  و  دادم 

 !سوختی و م کردی درد م  یحساب

 !کرد یحاال که به سنگ سرد غار هم برخورد م مخصوصا

بود و داشت کار خودشو   قیکم کم تار شدن ؛ زخم عم  چشمام

 !کردیم

 !به موقع صابر بود دنیرس  میدواریام تنها



 

 دم یکش  رونیب  بمیج  ی از تو  مویبرم گوشاز هوش    نکهیا  قبل

صابر فرستادمو بعد    ی روشن کردم و برا  مویگوش  شن یو لوک

 ...دم ینفهم ی زی چ گهید

 :مهنا

سع  ی ال  آروم و  کردم  باز  حرکت  یچشمامو  بدن    یکردم  به 

د با  بدم که  اتاقم کم  دنیخشک شدم  راحت   المیخ  یپرده 

 !شد

  افتاده بود؟؟ یدستم کردم؛ چه اتفاق ی به سرم تو ینگاه

  !ومدینم ادمی زی چ چیه

 ...از حد لذت بخش  شیب ی گرم کیعطر آشنا! با  هی فقط
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در باز شد و چهره غنچه    هویکه    نمیکردم سر جام بش   یسع

 !شد انینما



 

  !بهش دادن ارویانگار دن دنمید با

 : به سمتم اومد یخوشحال با

 ؟؟یسالم دخترکم خوب_

 :زدم ی لبخند

 غنچه جون یمرس_

 :صورتم گذاشت ی رو دستشو

 !دمیچند روز ترس نیچقدر ا یدونینم_

 روز؟؟  چند

 :دمیتعجب ازش پرس با

 مگه چند روزه من چم شده اصال؟؟_

 ک ی  ی تورو بردن آقا اومد دنبالت و ما فرداش شمارو تو  یوقت_

 !میکرد دایغار پ 

  رو به خاطر اوردم ؛ ی گنگ ی ها  زیچ



 

، لباس عروس، کوروش ، اسب،   ارشیسهراب ، ک  ی ها  نوچه

 !غار

 !خوردیسرم چرخ م ی تو نایهم فقط

 :سمت غنچه برگشتم به

 غنچه کوروش خان که خوبه؟؟_

 !شد  یبهم دوخت که ته دلم خال نشویغمگ  نگاه

 ؟؟ی دی چرا جواب نم _

تپلش پاک کرد    ی و اشکاشو با اون دستا  نییانداخت پا  سرشو

 :بازوش گذاشتم و تکونش دادم  ی که دستمو رو

 ؟؟یکنیم هی غنچه چرا گر_

 !ستیآقا اصال حالش خوب ن_

ب  نگاه شدماتمو  سوزش  قلبم  ته  ؛  دوختم  شکل   ی دیهش 

 گرفت؛ حالش خوب نبود؟



 

 چ...چرا؟؟_

 ی بوده و وقت  قی به پشت کمرش چاقو خورده! زخمش عم_

تو  ی تو و  نزد  ی بارون  قلبش  به  و  کرده  بوده چرک    کی غار 

 !شده

 ...شدیم  دتریقلبم هر لحظه شد سوزش
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 : جام بلند شدم و به سمت در رفتم که غنچه سمتم اومد از

 مهنا؟؟ ی ری کجا م_

 :شدم رش یبغض خ  پر

 نجاست؟ یا_

 ؟یک_

 !کوروش خان_



 

هر دو ساعت چکش   ادیدکتر م  هیاتاق خودش بستر  ی اره تو_

 !کنهیم

 !ششیکمکم کن برم پ_

 :بهم دوخت نگاهشو

 !اما_

 !خودم تنها برم یکنیاما نداره کمکم نم_

کتفمو گرفت و کمکم کرد از پله ها باال    ر یگفت و ز  ی ا  باشه

که درو باز کردم و    ن ییغنچه رفت پا  دم یبرم به اتاق که رس

 ...داخل شدم 

تن زرد رنگش بغض کرده جلو رفتم و نگاهمو بهش    دنید  با

 :زدم ی دوختم و پوزخند

اون همه ابهت اون همه   ن؟یکوروش خااان زند؟؟ هم  نیهم_

  رو تخت؟  ی دی چاقو خواب  هی  ! تهش با  ی اون همه بزرگ  یسلطان

 :به چهره زردش انداختم نگاهمو



 

داد   ن؟؟ی هم  رهی آقا ش_ بم  ی نجاتم  ا  ؟؟ی ریکه  بابا   ن یپاشو 

 !ی ریتو ش ی! ناسالمتهی چ  ایمسخره باز

افتاد رو  یاشک سمج  قطره تو  ی از چشمام  بعد  و   ی گونش 

 !گم شد  شاشیر

نجات من    ی برا  نمی بب  تونمیکن! نم  هم یاخالق پاشو تنب  ی آقا_

 یمعن  ییهویهمه خوب بودن    ن ی! پاشو ای بر  ن یخودت از ب

 ...!و سلطه گر   یبداخالق باش دی! تو بادهینم
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 ...ماه بعد کی

ماه بود که کار شب و    کیبستش انداختم؛    ی به چشما   ینگاه

 !بسته بود ی چشما نیروزم نگاه کردن به ا

بهم منتقل   یحس خوب  هیشدن بهش  هم    رهی به روز با خ  روز

 !حس بد  هیو هم  شدیم



 

  ! بود ومدنش یاز ترس به هوش ن یکه ناش ی بد حس

 ...که یحس خوب و

 !ومد یسراغم م  دی روزا شد  نیچرا ا  دونستمیکه نم  یخوب  حس

کش  خودمو نزد   دم یجلو  از  خ  کیو  دقت   رهی بهش  با  شدم؛ 

  !صورتشو نگاه کردم؛ هنوزم همون خان بود ی اجزا

کم   چهره ا  یاش  ذره  اما  بود  جد  ی آشفته  و  ابهت   ت یاز 

 !صورتش کم نکرده بود

 :کردم یکوتاه خنده

 !منتظرتن ایلیکه خ  ایزودتر به هوش ب رهیآقا ش_

به لباش دوختم و ناخواسته صورتمو جلوتر بردم که ؛   نگاهمو

 !به گوشم خورد اطیح  ی از تو ییصدا

رفتم؛ داخل    نیی تخت بلند شدم و با سرعت از پله ها پا  ی رو  از

 !اطیح ی همه جمع شدن تو دمیکه شدم د اطیح



 

 :داد زد ی چهارشونه ا ی مرد

روستا! خان مرده به ما   ی برا  م یانتخاب کن   دیخان جد  دیبا_

 !گنینم

 :شد که صابر گفت ی ا همهمه

ب_ آقا  بکش  مردک خجالت  زود  یبرو  به   ! به   ی هوشن  هم 

 !انیهوش م

 :متلک وار گفت مرد

 !تو گور  یول انیآره به هوش م _

 :گفتم اخم جلو رفتم و با

! دکتر گفته خطر رفع دیمحترم لطفا درست صحبت کن   ی آقا_

 ! مثل قبل سرحالادیشده و هر لحظه امکان داره به هوش ب

! 

 :زد  ی پوزخند مرد



 

ک_ ضع  یاز  حاال  برا   فهیتا  برو    ی ها  تو  دراوردن؟؟  زبون  ما 

  ن یگزیجا  دیبا  خورهی به درد نم  گهی بکن بابا!خان هم د  تویکلفت

 !شه

 :گفتم تیعصبان  با

و صداتو   یحرف بزن  ی نجوریا  یبود جرات داشت   نجایاگر االن ا_

 رو سرت؟؟ ی بنداز

 ...ی به طرفم هجوم اورد که با صدا مرد
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 یکیحبس شد و قلبم    نهیس  ی نفسم تو  دمیکه شن  ییصدا  با

 !زد  ونیدرم

  ن یبچره ا  نجامیا  یاگر من باشم که جرات نداره از صد قدم_

 !گوسفند



 

 ی باز و موها   رهنی پ  هیبا    دنشی سمت صدا برگشتم و با د  به

 ! ضعف کردم یشده دورش از خوشحال  خته یر

  ره یخ   شی شگیهم   ت یبود و با همون اخم و جد  وار یبه د  دستش

 !مرد بود

 !ی شکار ی سگا ی گمشو تا ندادم بندازنت جلو نجایاز ا_

آرام محلو   یمعزرت خواه  کیرسما رنگ عوض کرد و بعد    مرد

 !ترک کرد

با خوشحال  صابر ول  یو غنچه  ؛  من فقط    یبه سمتش رفتن 

 !و نگاهش کردم  ستادمیا

 !حرکت کنم تونستمینم خواستم ی م اگرم

 !شده بود نیزم  خیم یاز فرط خوشحال پاهام

  ! من بود رهیپر اخمش خ نگاه

که   ی کار  نیهنوزم اول  یهوش  ی ماه ب  کیگرفت؛ بعد    خندم

 !...جذبه جمع کردنه کنهیم



 

 داخل  دیکمک کنم بر دیآقا بزار_

 ! رمیخوبم خودم م ستین ی ازینه صابر ن_

داخل رفت؛ منم تمام توانمو جمع کردم    آهسته  ی بعد با قدما  و

 !ستادیدم پله ها ا دمیو داخل شدم که د

شونش گذاشتم که با ضرب   ی سمتش رفتم و دستمو رو  به

 :شد که گفتم رهیبهم خ ی برگشت سمتم و با تند

 !ی نگم ازم کمک گرفت یبه کس دمیبزار کمکت کنم قول م_

 ... که دمی خند  زیبعد ر و
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 :و گفت دیهم کش ی تو اخماشو

چه برسه    یبکش  یتونیخودتم نم  کلتیه  نیالزم نکرده تو با ا_

 !به من برو رد کارت دختر جون 



 

برداشت که قدم دوم و نتونست برداره که دستشو    یبعد قدم  و

 !گرفت  واریبه د

 :و رفتم سمتش دمیخند ی همه لجباز نیدلم به ا ی تو

 !هنوزم سر حرفم هستما _

 :گفت هیبهم انداخت و بعد چند ثان ینگاه یچشم ریز

 !یبگ یبه حالت اگر به کس ی وا یباشه ول_

که   خورد ی انقدر  به غرورش  بر م  یعنیتعجب نگاهش کردم    با

 من بهش کمک کنم؟؟

 !!حاال دستتو دور گردنم بندازگمیباشه نم_

مکث دستشو اروم باال اورد و دور گردنم انداخت    ه یچند ثان  بعد

 !که رسما قطع نخاع شدم

ا  ای انقدر سنگ  ه ی  نیخدا   یکی  ی روبود خودش    نیدستش 

 شد؟؟ی م یچ وفتادیم



 

 ! هیافکار مسخره زشت چ نی؛ مهنا ا میشونی زدم به پ  یکی

 ی دستشو گرفتم و قدم   گم یدستم کمرشو و با دست د  کی  با

به سخت و  برداشتم  باال  دنبال خودم    یبه سمت  هم  رو  اون 

  ی اخماش مثل چ  میرفت یاز پله ها باال م  میداشت  یوقت  دم؛یکش

 !من نندازه  ی وزنشو رو کردیم یهم بود و سع ی تو

خواست دستشو از دور گردنم برداره که    میدیاتاقش که رس  به

 :اجازه ندادم

 !کنم کوروش خان تیبزار تا تخت همراه _

از هم باز شد    یدادم که اخماش کم  لشیتحو  یبعد چشمک  و

 !چشماش نشست ی تو یبرق خاص ی لحظه ا  ی و برا

  ی ، اومدم اروم رو  م یت تخت رفتو به سم  می اتاق شد  داخل

 ...تخت بنشونمش که
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باعث شد تعادلمو    نیدستشو دور گردنم محکم کرد و هم  هوی

 !امیبدنش فرود ب ی از دست بدم و رو

جا    سرمو که  دوختم  بهش  نگاهمو  استرس  با  و  کردم  بلند 

 !باشه که یچشما از دست من عصبان  نیا دیخوردم ؛ االن با

 !داشت اما چشماش پر آرامش بود اخم

 :قرار دادم نشی س ی رو دستمو

روت   دی ببخش_ افتادم  منم  نشده  خوب  هنوز  کمرت  تو  تو 

 ...اول ک  نیهم

 :زدم چشمام درشت شد و گفتم  یچه حرف نکهیا دنیفهم با

 ...یعنینه بد برداشت نکن _

 !قرار گرفتم رشیسرعت جامونو عوض کرد که من ز با

 :بهم دوخت نگاهشو

 !رهی گیکمرمم درد نم یباش رمیحاال که ز_



 

که از    دمیکش  یق یشده نگاهمو بهش دوختم و نفس عم  سرخ

 !گرفت شتری هام نفسم ب هی ر ی هجوم عطر تلخ و تندش تو

 کنار من بلند شم؟ دیبر دیتونیبااشه حاال م _

تخت نشست که با سرعت    ی زد و اروم بلند شد و رو  ی شخندین

 :از جام بلند شدم و خواستم برم که گفت

بخورم   اریب  یدوغ محل  برام چلو گوشت درست کن با  یرفت_

  !زودتر سرپاشم دیبا

  گفتم؛ ی زدم و باشه ا ی محو لبخند

 !خودش بود هیروی خوب که به فکر برگشتن ن چه

بگه برام غذا درست    ش یض یبودم که بعد مر  دهی رو ند  چکس یه

 !کن تا زودتر سر پا شم

 !چرا انقدر از به هوش اومدنش خوشحال بودم دونمینم



 

که   ی اخالق با اون همه بد  ی بود که آقا  ب یخودمم عج  ی برا

که از به هوش اومدنش خوشحالم    ی در حقم کرده االن انقدر

 ...!ستمی خوشحال ن گهید زی چ چیاز ه 
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که به کمک غنچه درست کرده بودم   یبه چلو گوشت  ینگاه

 :انداختم و گفتم 

 !چلو گوشتم  نیبه به دستم درد نکنه با ا_

 :کرد و گفت ی خنده ا  غنچه

 !دختر جان ف یبفرما تعر_

 :به کمر زدم یدست

 !داره فمیتعر_

 :تکون داد و با خنده گفت ی سر

 !آقا تا سرد نشده ی ببر برا ا یباز نیریش نیا ی به جا_



 

رو برداشتم و به سمت طبقه باال رفتم    ینیگفتم و س  ی ا  باشه

اتاق در نزده وارد شدم که با د  دنمی ؛ با رس که    دنش یبه در 

بازه قلبم    رهنشیپ  ی و هنوز دکمه ها  دهیتخت دراز کش  ی رو

 !شروع کرد تند زدن

انگار متوجه حضورم شد و    درو بستم و به سمتش رفتم که 

چشماش برداشت و بلند شد و به تاج تخت   ی دستشو از رو

 :داد هیتک

 !دمیدر نشن  ی صدا_

 حرص نگاهش کردم ؛ هنوزم به فکر در بود؟؟ با

 !در بزنم شیکیسه تا دست نداشتم که با  دی ببخش_

 :کرد ی زیر اخم

 !تو  یی ایتا اجازه بدم ب  ی در بزن  یقرض کن  دیبا  ی دستم ندار_

 :کردم و نگاهش کردم زیحرص چشمامو ر با

 !تا در بزنم حتما کنمیم ویکیبه بعد دست  نیباشه از ا_



 

 ی کرد! فقط برا  دای گوشه لبش انحنا پ  ی کردم لحظه ا  حس

 !ه یچند ثان

به مخلفات داخلش   یتخت گذاشتم که نگاه  ی رو رو  ینیس

 !کردو شروع کرد به خوردن

مشغول خوردن غذا   یشدم؛ با ولع خاص  رهیتعجب بهش خ  با

 ...!بود
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رو کنار گذاشت    ینی و س  دیکه تموم شد دوغ رو سر کش  غذاش

 : شد  رهیو بهم خ

 !ی بر یتونیم_

 کرد؟ ینم  کمیتشکر کوچ  هی  ن؟؟ی شدم؛هم  رهیتعجب بهش خ  با

 کرد؟؟ ینم  فمیتعر یحت



 

تا حاال    یاخالق از ک  ی ؛ اخه آقا  دم یدلم به خودم خند  ی تو

 !تشکر کرده که دفعه دومش باشه

 :رو بردلشتم و گفتم ینیس یحرص خواس با

 !خوشمزه بود_

ا  و اتاق خارج   نکهیبعد بدون  از  باشم  العملش  منتظر عکس 

 ...دمیشدم و درو به هم کوب

**** 

 !پنجره ها بودم  ی کار زیکه مشغول تم شدیم  یدو ساعت 

 :از خدمتکارا گفت یکیبودم که  هیچهارپا ی باال

بر_ گفت  بزن  ی غنچه  رو  آقا  زخم  پماد  و   یباال  کمرش  به 

 !یباندشو عوض کن

.شدم   نیخورد و پخش زم   زیحرفش هول شدم که پام ل  نیا  با

.. 

 :نشست کنارم و نگران نگاهم کرد دختر



 

 ؟؟یشد خوب یچ_

 :دمیبه کمر دردناکم کش  دستمو

 !اره خوبم خوبم_

 ؟ یمطمئن_

  ه توبروار_

  ن یزم   ی گفت و از حاش بلند شد و رفت که منم از رو  ی ا  باشه

برم باند   دیکه االن با  شه یبلند شدم و لباسمو تکوندم؛ باورم نم

 !آقارو عوض کنم 

ا  درسته اون موقع فرق    یول  کردمیکارو م  نیقبال هم خودم 

 !کردیم

 !هوش بود یموقع اون ب اون

 ...افکار خودم بودم که ی تو
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ست که پشت در اتاقش    قهیده دق  دم ی خودم اومدم که د  به

 ! ستادمیا

 ! به جونم افتاده بود یبیدر بزنم! استرس عج تونستمینم

 ی ریمهنا  آروم باش  م  ستین  ی زی ؛ چ  دمیکش  یقیعم  نفس

مثل هر    یکنیبه کمرش و باندشو عوض م   یزنیتو و پماد و م

 !ی کردیکارو م نیروز که ا

 !شده  داریاالن ب رهی که آقا ش نه یفقط ا فرقش

 !نداد یدر زدم که جواب  اروم

 :دورگه اش به گوشم خورد ی در زدم  که صدا  دوباره

 اا یب_

 !باز کردم و داخل شدم که با چهره خوابالوش مواجه شدم   درو

 یو اون چشما   ختهیبه هم ر  ی اون موها   ی دلم برا  ی ا  لحظه

 !پف کرده قنج رفت یقرمز و کم



 

 باز؟؟ ی دار  کاریچ_

 :خودم اومدم و جلو رفتم به

 !اومدم باندتونو عوض کنم _

 :ن داد تکو ی سر

 !ایباشه ب_

 :ستادمیسست جلو رفتم و روبه روش ا ی قدم ها با

 ؟ ی اریولباستو در ب  یبلند ش  شهیم_

 :بهم از جاش بلند شد و گفت رهیخ

 !یکمکم کن ی تو که دوست دار  اریتو درش ب_

 : کند زد  ی لحظه ا قلبم

 !ب...باشه_

 ...بعد پشت سرش رفتم و دو طرف لباسو گرفتم و و
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  ی رو   رهنشو یآروم پ  ی لیو بعد خ  دم یکش   رونی از تنش ب  آروم

برداشتم   زیم  ی تخت انداختم و بعد دست بردم و کرم رو از رو 

بزرگ و   ی به سر شونه ها  یدستم زدم و نگاه  ی رو  یو کم

انداختم؛ آروم دستمو سمت زخم بردم و کرم رو    شی عضله ا

 : دم یکش  یزخم دوران ی جا ی رو

 چرا دستات انقدر سرده؟؟_

 بگم حاال؟؟ یشد ؛ چ یدلم خال ته

 !سردمه یکمی ستین ی زیچ..چ_

 :شد رمیسمتم و با تعجب خ برگشت

 هوا؟؟  نیا ی سردته؟؟ تو_

 !مییاره سردمه کال من سرما_

و شروع   ییابرو برداشتم  باندو  برگشت که  باز  و  انداخت  باال 

 !دنشیچی کردم پ



 

ا  روبه ز  ستادمیروش  از  باندو  برا  ریو  و  کردم  رد    ی دستاش 

بهش    یدستمم پشت کمرش بردم ؛ حساب  یکیگرفتن باند اون  

 !بودم  کینزد

 !کردمی که حرارت بدنشو از اون فاصله حس م  ی طور

و بعد محکم بستمش و اضافشو    دم یچ یدور باند رو هم پ   نیآخر

 ...کردم یچیق

 :برم که گفت خواستم

 !سایوا_

 : تعجب سمتش برگشتم با

 ! ی هنوز لباسمو تنم نکرد_

 ؟؟یخودت بپوش یتونینم_

 :باال انداخت ییابرو

 !بپوشم تونممیقطعا نم ارمیدرب تونستمینم یوقت_



 

 !ندازهیداره دستم م  کردمیحس م چرا

 ....سمتش رفتمو به
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تخت برداشتم و تنش کردم و با حرص جلوش    ی از رو  رهنویپ

بستم و دستشو باال   رهنشو یپ  ی و تک به تک دکمه ها   ستادم یا

پر   ی چشما  ی بستم و جلو  نشمیسر آست   ی اوردم و دکمه ها

 :تعجبش گفتم

 موهاتم شونه کنم برات ببافم عمو جون؟؟  ییخوایم_

 :کرد و گفت ی وحشتناک اخم

 !نمش یچیم هوی از جلو چشمام دور شو باز زبونت دراز شده _

 :نگاهم کرد یگفتم که سوال ی بلند شیحرفش اخ نیا با

تهد  یلیخ_ بود  بود  دمیوقت  مرس  ی نکرده  بودم   ی ناراحت 

 !د یچسب



 

 ...پر بهتش از اتاق خارج شدم ی چشما ی بعد جلو و

**** 

 !دهنم باز موند  دمیکه د ی زیمشغول کارهام بودم، با چ  صبح

 کرد؟؟ یم کاریداشت چ نیا

 !باغ مشغول ورزش بود ی باال تنه برهنه تو با

 !ی! بزار از تخت بلند بشیبزار خوب بش آخه

  !ساختن کلیشروع کن ه بعد

 !زنهیم  بیبه خودش آس هویبزارم ورزش کنه  دینبا

ا  با بدون  به    نکهیعجله  و  شدم  باغ  داخل  بپوشم  کفشامو 

دو د  دم یسمتش  با  نگاه   دنمیکه  و  شد  جدا  درخت  تنه  از 

 ...ستادم یبهم دوخت که جلوش ا شویجد
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 :با نفس نفس گفتم و



 

 !ی ورزش کن دی شم...شما نبا_

 :کرد یکه اخم  دمیکش یقیعم نفس

ن_ مربوط  تو  مشکل  ستیبه  گفت  کنم    یدکتر  ورزش  نداره 

 !زخمم جوش خورده

 :کردم یدر قبالش اخم منم

 !یورزش کن زارمینم_

 :کرد و بهم نگاه کرد زیر چشماشو

 !شناسمتینم_

 !نداخت ی شدم؛ االن داشت متلک م  رشیتعجب خ  با

 :نگاهش کردم تخس 

 !یورزش کن زارمینه مشکل خودته من نم ای یشناسیم_

 : کرد ی پر تمسخر خنده

 !و بزار! برو بچه جون حوصله ندارم ایتوروخدا ب_



 

شاخه درخت گرفت و   بعد رفت سمت درخت و دستاشو به  و

 :لب گفتم  ریشروع کرد ورزش که ز

 !ره یمن لجباز ترم آقا ش ی اگه تو لجباز_

شدم که    زونیحرکت از تنش آو  ک ی  ی بعد جلو رفتم و ط  و

 :داد زد

 !؟وانهیدختره د ی کنیم  کاریچ_

 :زدم غیج

 !ییییورزش کن زارمینم_

 ! میشد  نیدستاش ول شد و دوتاس پخش زم هوی

بهم دوخت که با عجله خواستم بلند شم و    نشویخشمگ   نگاه

از جاش بلند شد   نیفرار کنم که مچ پامو گرفت که افتادم زم 

 : ستادیسرم ا ی و باال

 ...؟ی کرد هیانگار هوس تنب_



 

 ...حرفش منو  نیبعد از ا و
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 !برد یاز جا بلند کرد و به سمت محل نا معلوم ی رو

 :زدم غیج

 منووو؟  ی بری کجا م_

 :زد داد

 !هیکوروش خان ک اد یب ادتی که باز  ییجا_

 ! شد یدلم با حرفش خال ته

 ؟؟یچ یعنی

تار  نکهیا  دنید  با ه   ک یهمه جا  ترس  از  و    دمی کش  ینیشد 

 :گفتم

 منو؟؟ ی بر یکوروش توروخدا کجا م_



 

 :دادزد 

 !خاااان المصب کوروش خان_

خان حساس بود   ن یا  ی خنده! چقدر رو  ر یحرفش زدم ز  نیا  با

 !گفتمیچقدر هم که من بهش نم

همه جا روشن شد و    نیم  کی گذاشت و بعد    نیزم   ی رو  منو

 !کجام نمی تازه تونستم بب

پوش  دنید  با سر  بزرگ  زم   دهیاستخر  به  فکم  تعجب    ن یاز 

 !د یچسب

 استخرم داشت مگه؟؟  نجایا

 :اخالق دوختم ی به آقا نگاهمو

 استخر ؟؟  میببر ی اومد_

 :خنده که گفت  ری بعد زدم ز و

 ؟؟ی بدم بلد ادتی قیعم ی اره اومدم شنا تو_



 

 شدم و آب دهنمو قورت دادم؛ رشیتعجب خ  با

 بود؟؟ ی االن جد نیا

 ؟؟یچ یعنی..ی _

 !ن یهم یعنی_

بلند شدم و دستمو    نیزم  ی اومد جلو که از رو   یبعد قدم  و

 :جلو گرفتم

 جلو خب؟؟ این نیبب_

 : زد  ی شخندین

 ام؟؟ یچرا ن_

زدم و پا به فرار گذاشتم که    یغ یجلو اومد که ج   ی ا  گهی د  قدم

 !دی اونم دنبالم دو
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 !اااایتوروخدا دنبالم ن_

 !یکنیزبونتو کوتاه کن قبول نم  گمیم ینداره وقت ی ا دهیفا_

  وار یافتاد که به د  یچه اتفاق  دمی شد و نفهم  دهی دستم کش  هوی

 ! شدم دهیکوب یکیسرد سرام 

 :اش بودم که گفت رهینفس نفس خ  با

 !کوچولو  یماه یخوب نفساتو بکش که قراره شنا کن_

بازومو گرفت و    ی شدم که بعد مکث کوتاه  رهیترس بهش خ   با

 :زدم یغیبه سمت لب استخر کشوند که ج

  نه نه توروخداااا_

 :استخر نگهم داشت و گفت لب

 !ههیوقت تنب _

 ! آب هل داد ی حرکت منو تو  کی یبعد ط و



 

پا م  ی تو ول  یو ازش کمک م  زدمیآب دستو  کو   یخواستم 

 گوش شنوا؟؟

 از سنگه؟؟  دلش

 :گفت بلند

 !دم ینجاتت م دیببخش  یبگاگر _

 کمممکک _

 !د یاول ببخش_

 :گفتم  یسخت به

 ددد یییباااشه ببخش _

 ...حرفم نیا با
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بهم    دنشیآب و به سمتم شنا کرد که با رس  ی زد تو  رجهیش

و   دمیکواال چسب  نیشونه هاشو چنگ زدم و ع  عیسر بهش 

خف لرزش  کردم؛بدنم  حلقه  کمرش  دور  از   یناش  یفیپاهامو 

از دستاشو دور کمرم حلقه کردو کنار    یکیترس گرفته بود،  

 :گوشم گفت

 !ایمن دخالت نکن ی تو کارا  گهید_

 :گفتم فیهمون لرزش خف با

 !اخالق  ی ا..ازت متنفرم آقا_

منو از خودش جدا کرد و لب   هی نگفت که بعد چند ثان  ی زیچ

اومداز جام بلند شدم که    رونیاستخر نشوند و خودشم از آب ب

  !شده رهی از بدنم خ ییبه جا دمید

  رست یهام خ   نهیبه س  نکهیا  دنیدنبال کردم که با د  نگاهشو

سر و  شد  گرد  لباسم   عیچشمام  ؛  گذاشتم  روشون  دستمو 

 کرد؟؟یداشت سواستفاده م ن یبود و ا سیخ



 

 :بهم گفت ره ی زد از حرکتم و خ  ی شخندین

 !یاونجا که بپوشون ستین ی زیراحت باش چ _

 ؟؟  نداختی م کهیاالن داشت به من ت نیکردم؛ ا یاخم

 :گفتم شی عضله ا ی ها نهی به س رهی تمام خ ییبا پررو منم

 ر یتره ماشاهلل انگار سه تا بچه ش  میشما حج  ی اره خب برا_

 !دیداد

اومد که ج  یقدم  یحرفم عصب  نیا  با ا   غیبه سمتم   ی خفه 

 ....دمیو به سمت پله ها دو  دمیکش

 [04.10.20 20:25] 

#p93 

 :کوروش

 !سمت پله ها  دیدویم یبهش کردم که مثل چ ینگاه

  !کردمی درکش نم اصال



 

 !؟  رفتیاعصابم م ی چرا انقدر رو دی ترسیانقدر ازم م یوقت

و به سمت کمدا رفتم تا    دمیکش   سمیخ  ی ها  شیبه ر  یدست

  حوله بردارم ؛

سرم انداختم و مشغول خشک کردن   ی رو برداشتم و رو  حوله

اومده    دم،یاز کارم دست کش  دم ی که د  ی زیموهام شدم؛ با چ

 ! شده بود رهیبود از پشت کمدا مظلوم بهم خ

د  ی ا  لحظه  موها  دنشی از  گرفت؛  دورش   سش یخ  ی خندم 

آب بود و از    سی خ  یهیجبود و لباسشم که به طرز ف  ختهیر

اون چتر  بهم زل زده    سشیخ  ی ها  ی پشت  مثل خر شرک 

 !بود

 ! کمدا نی از ب رونیب ایب_

  رون یاروم اروم از پشت کمدا ب  ی بچه که دعواش کرد  هی  نیع

 : انداخت ری اومد و سرشو ز

 !ادمهی ی کرد یفرار م یبار داشت نیآخر_



 

هم   ینگاه  یچشم  ریز و  انداخت  تکون   نطور یبهم  پاشو  که 

 :گفت دادیم

 !رونی برم ب شدی وضع که نم نی خب خب با ا_

 !خواستیباال رفت ؛ پس حوله م ی لبم کم گوشه

سمتش    ینگاه  میباز کردم ن  شونویکیسمت کمدا رفتم و در    به

 !منتظره دمیانداختم د

 کنم؟؟ تشی اذ کمی چطوره

اخماش   یکم  دمیکه د  دمی چیبرداشتم و دور کمرم پ   ی ا  حوله

بهش حوله   ستی هم رفت؛ حتما فکر کرده بود که قرار ن  ی تو

 !بدم

 ...برداشتم و ی برگرده بره که حوله ا اومد
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اش دادم و   هیتک  واریبه سمتش رفتم و بازوشو گرفتم و به د  و

رو رو  باحوله    ی حوله  موهاشو  مرتبه  چند  و  انداختم  سرش 

 !بود رمیماساژ دادم که با تعجب خ 

 :سرش رها کردم و گفتم ی رو رو حوله

 !ارم یلباس برات ب  رمی خودتو من م  ی تا خشک کن_

اول  و و  رفتم  کمد  به سمت  پ  ی زی چ  ن یبعد  و   دای که  کردم 

 :بغلش ی برداشتم و انداختم تو

 ییخوای م  نیبا ا  ینباشه وقت   یکس  نمی بب  رم یبپوش منم م  نویا_

 !تو خونه ی بر

با جد  جلو بهتش  پر  و  زده   م ی شگیهم  تیچشماس خجالت 

 :گفتم

 !لباساتو منتظرم یپشت کمدا عوض کن  یتونیم_

تکون داد و به سمت کمد ها    ی اومد ؛ سرکه به خودش    انگار

 ... رفت که منم پشتمو بهش کردم



 

م  بعد د  رونی ب  نیسه  با  برگشتم  به سمتش  که   دنشیاومد 

  ه ی ی که تو ی ا زه ی م زهیباال رفت؛ دختر ر ی گوشه لبم لحظه ا

  !سه برابر خودش بود شرت یت

  وفتاد یبهش گشاد بود که همش سر شونش م   شرتیت  انقدر

 !رونیب

 :ازش گرفتم و گفتم نگاه

 ... چک کنم  رمیم_

برم که   و اومدم  و  ترس   دیکش  ینیه  بعد پشتمو کردم  با  و 

 ...صدام کرد که یخاص
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  ی سمتش برگشتم که با سرعت به سمتم اومد و دستشو رو  به

 :بازوم گذاشت و گفت

 ! برگرد_



 

 :شدم رشیتعجب خ  با

 ؟؟یچ یعنی_

 :دیکشیبه پشت سرم سرک م نگران

 !پشتتو بکن کنمیخواهش م _

 !د یکش  یاروم نی کردم و پشتمو بهش کردم که ه ی زیر اخم

  چش بود؟؟  نیا

چ   تا رو  ی ز یخواستم  دستشو  که    ی جا  ی بگم  گذاشت  زخم 

 :رو حس کردم یسوزش

 !کرده  ی زی! زخمت خونریکنیم  کاریچ نیبب_

چرا   نیصداش از هم باز شد؛ ا  ی بغض تو  دنیبا شن   ابروهام

 بغض کرده بود؟؟

تا بب   به رو ازم برگردوند و    عیکه سر  نمشیسمتش برگشتم 

 :گفت



 

 !ایباال دکتر خبر کنم توهم ب رمیم_

 ی ظی ناخوداگاه اخم غل  دشیسف  ی پاها  دنیبره که با د  خواست

بهم   ش یاشک  مهی ن   ی کردم و بازوشو محکم گرفتم که با چشما

 !شد ؛ بازم تعجب کردم  رهیخ

 کرد؟؟ یم هیگر داشت

 من؟؟ ی برا

 دش یسف  ی به رونا  یاز چشماش گرفتم و نگاه کوتاه  نگاهمو

 :انداختم

 رون؟؟یب ی بر ییخوای وضع م نیبا ا_

 !اره_

 :ترش کردم  کیبازوشو فشردم و به خودم نزد یعصب

 !ییجا ی ری نم ی نجوریدِ نَ دِ نشد! شما ا_

 :لجبازشو بهم دوخت نگاه



 

 که به حرفت گوش کنم؟؟؟ یکنیمگه تو به حرفم گوش م_

 ...حرفش  نیا با
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 :گفتم یعصب

  ی بگ  د یمغزت با  ی مهره رو  نی با من بحث نکن حرف من ع_

 !چشم

  نهیبب   خوادیهر کس م  رونیب  رم یم  ی نجوریاصال هم  گمینم_

 ...نوش جون

بهش زدم    یلیو س   دی خون به مغزم نرس  ی ا  هیحرفش ثان   نیا  با

 !که ساکت شد

دادم    هیپشت سرش تک  واریدستم گرفتم و به د  ی تو  صورتشو

 :دمیصورتش غر ی و تو



 

بدن تورو   دنیجز من حق د  چکسی ه  کنمیتکرار م  چکس ی ه_

 !نداره

خودمو   و شلوار  و  رفتم  کمد  سمت  به  و  کردم  رهاش  بعد 

 :و جلوش انداختم  رونی ب دمیکش

تا تلف   نجایا یمون یوگرنه انقدر م رونیب ییایم  یپوشیم نویا_

 !یش

 ...بعد به سمت پله ها رفتم و

 !زد ینبض م  تیاز فرط عصبان مغزم

 !از کجا و چرا بوجود اومد دونمیکه نم یتی عصبان

صابرو    ی ورود  در که  ازش  شدم  خارج  و  کردم  باز  استخرو 

با د  دمی د  ن یکردن ماش  زی مشغول تم  ی زی خواست چ  دنمی؛ 

 :بگه که داد زدم 

 ...رونیتو باغ ! خودتم ب نمی مرد نب_



 

گفت و رفت که خودمم داخل خونه شدم و خواستم   یچشم

 :غنچه به گوش خورد ی اتاق که صدا ی برم تو

 اد؟ یآقا زخمتون چرا داره خون م اوا خاک برسرم _

 :هم گذاشتم ی از حرص رو چشمامو

 !غنچه فقط دکترو خبر کن   ستین ی زیچ_

 ....گفت که از پله ها باال رفتم و یچشم
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 : مهنا

بود و دکتر در حال    دهیتخت دراز کش  ی بهش کردم؛رو  ینگاه

  !پانسمان زخمش بود

 اد یشنا و فشار ز  ینداره ول  یزند من گفتم ورزش مشکل  ی آقا_

  !شهی م ی زیشدنش باعث خونر دهیزخم و کش  ی رو

 :بعد رو به من کرد و گفت و



 

زخم   کیکنه که باعث تحر  یحرکت  دیهفته نبا  کیتا    شونیا_

 !بشه

 :زدم  ی پوزخند

 ....خوردم و تنب  یجاش تو دهن یدکتر گفتم بهشون ول_

 :هشدار  گونش به گوشم خورد ی صدا

 !ی بر یتونیدکتر م  یمرس_

 ...رفت  رونیاز اتاق ب یتکون داد و با خداحافظ ی سر دکتر

 :به کمر پانسمان شدش دوختم که گفت نگاهمو

 !رونی برو ب ؟یهست یمنتظر چ_

ب  دمیکش  یقیعم  نفس اتاق  از  هم    رونیو  به  درو  و  اومدم 

 ...دمیکوب

 :دمید ارشوی رفتم که ک  نییپله ها پا از

  سالم مهنا داداش به هوش اومده؟؟_



 

 :حوصله گفتم یب 

  ! اره به هوش اومده_

 :گفتم و خواستم برم که جلومو گرفت یسرش ریدلم خ ی تو

 چته؟؟ _

 ...م یزنیحوصلم بعدا حرف م  یب کمیاالن  یچی ه_

بعد ازش دور شدم ؛ داخل اتاقم شدم و درو بستم، خودمو   و

 ....شدم رهیتخت انداختم و به سقف خ ی رو
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س  ویچ کنم؟؟  زد؟    یلیباور  بهم  حرف  ای که  زد؟    یاون  که 

  اون بوسه ها؟؟ ایباور کنم  هاشویتنب

 نجات جونمو؟؟ ایباور کنم  اخماشو

  !با خودمم مشخص نبود فمیتکل یمن حت ؟یچ خودم



 

 !ه یاحساسم نسبت بهش چ دونستمینم

بابت کاراش ازش منتفر   زاشتی حس متنفر بودم که نم نیا از

 !باشم

 ....!خسته بودم یهمه گمراه نیا از

* 

 ارش؟؟ یک  یگیم ی جد_

 !گمیم ی اره مهنا بخدا جد_

 :زدم و گفتم ی لبخند

 ! خوشحالم برات_

 :دستاش گرفت نیب دستمو

 شده مهنا؟؟ ی زیچ_

 :بهش انداختم ینگاه مین

 !بشه خوادی م ینه بابا چ_



 

! چرا بگو! بالخره ما ی بود  شونی پر  دمتیکه د  روزیآخه از د_

 گه ی د میدوست

 :دستش گذاشتم ی زدم و دستمو رو ی لبخند

 !نیسردرگمم هم کمیفقط  ستین ی زی چ دونمیم_

 :تکون داد  ی سر

 !ی باشه هر جور راحت_

به بازوش   یکردم و مشت  ی فضا عوض شه خنده ا  نکهیا  ی برا

 :زدم

حساب_ روستا  یپس  دختر  برد  ییدل  چرا  اایخوشگلو  !بگو 

 ! ادیسراغ من نم یلیخ

 :دیخند

 !ی داداش ر یگفتم درگ ادیب خواستینه بابا م_

 :ختی فرور  ی لحظه ا قلبم



 

 !ستمیاون ن  ری اون من درگ ری درگ یچ  ی داداشت برا_

 :ردتعجب نگاهم ک با

 !کما بود مهنا  ی بود که تو یمنظورم اون موقع_

 ....دادم رونیب نفسمو
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ک  خواستم به    ی زیچ   ارشی به  نگاهم  که  ت   هیبگم    له یجفت 

 !خورد نی خشمگ یمشک

  !بند اومد زبونم

 !کردیبالکن اتاقش داشت به ما نگاه م ی تو از

با د  ارشیک و  بلند   دنینگاهمو دنبال کرد  از جاش  کوروش 

 : شد

  من برم مهنا_



 

  ...بعد ازم دور شد و

ته  رمیخ   شیوحش  ی با چشما   هنوز قالب  و من هنوز   ی بود 

 !کرده بودم 

 ... از روم برداشت و رفت نشوینگاه سنگ بالخره

 ...ی بدن سست و تو خال کیو من موندم با  رفت

تاب دونفره بلند شدم و رفتم داخل که غنچه صدام    ی رو  از

 :زد

آقارو بهش   ی پله برم باال تو برو قرصا تونمیمهنا جان من نم_

 !بده

ضعف    ی رو  چشمامو از  داشتم  من  که  االن  گذاشتم؛  هم 

 خواست؟؟یکارو ازم م  نی ا دیبا مردمیم

 :سمت غنچه برگشتم و قرصارو ازش گرفتم به

 !غنچه برمیباشه م_



 

 پله  یزد و رفت داخل آشپزخونه که من موندم و کل  ی لبخند

!  

 ...ره یبه لونه آقا ش  شدیپله که تهش ختم م  یکل
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 :به در زدم که صداش اومد ی ا تقه

  ایب_

  !تختش ی نشسته رو  دمیباز کردم و داخل شدم که د درو

 :سمتش رفتم و قرص رو جلوش گرفتم که نگاهم نکرد به

 قرصتون_

 :نداد که گفتم یجواب بازم

 !گفتم قرصتونه _

  !زهره  نکهی ا خورمیاز دست تو عسلم نم_



 

 :کردم یاخم

 ه؟؟ی تو مشکلت چ_

ا  از روم  روبه  و  بلند شد  نگاه خشمگ  ستادیجاش  بهم   ی نیو 

 :انداخت

 !ییخود تو  قایمشکلم دق_

ا  هیتو چ   مشکل  یدونینه م_ تو  تکل   نهی؟ مشکل  با   فتیکه 

  !هیچه برسه به بق ستیخودتم مشخص ن

 ...زدم  رون ی و با سرعت از در ب زیم ی انداختم رو قرصو

**** 

 ...روز بعد دو

  ی ساعت  کیحدود    لیبه چهره درهمش انداختم ؛ وک  ینگاه

 !بود که مشغول صحبت باهاش بود

آقا    یلیبود باعث شده بود خ  ی هر چ  یبحث طوالن  نیا  علت

 !بشه یعصب رهیش



 

 :زدم هیتک ز ی آشپزخونه شدم و به م داخل

 غنچه _

 بله؟_

 بهش؟؟ گهیم یچ لهیوک  نیبنظرت ا_

 :بهم انداخت ینگاه  مین  غنچه

 !دختر جان مگه من فضولم دونمیچم_

.... 

 [04.10.20 20:25] 

#p101 

 !سخت مشغول کار بودن همه

 !داده بود یمهمون بی ترت ییهوی یل یاخالق خ ی آقا

 :از خدمتکارا گفت یک یبودم که  ی ری گرد گ  مشغول

 !خان کارت داره برو باال _



 

مکث در    ی ا  هی گفتم و باال رفتم و بعد قان   ی تعجب باشه ا   با

 !تو ایزدم که بالفاصله گفت ب

اون کت و شلوار    ی تو  دنشیشدم و درو بستم که با د  داخل

 !ختی قلبم فرور ی لحظه ا

 :گفت ی جد یل یبه سمتم برداشت و خ  یقدم

لباسو   نیاتاقت و ا  ی تو  ی و بر  ی جعبرو بردار   نی ا  خوامیازت م _

 !از اتاقت  رونیب ییایو هر موقع گفتم ب یبپوش

 !؟نی ا گفتیم یتعجب به حرفاش گوش دادم؛ چ با

 رو ازم بخواد؟؟ ی کار نی همچ   دیبا چرا

 ...اما_

 !که گفتمو بکن ی نگو !سوالم نپرس فقط کار یچی ه_

 یچ   ت یهمه عصبان  ن یعلت ا  یبود! ول   یکالفه و عصب  یحساب

 بود؟؟



 

 ...زدم رونیرو برداشتم و از اتاقش بتکون دادم و جعب  ی سر

*** 

 !بود یکیش یبه لباس کردم  لباس ساده ول ینگاه

 !بود دهی هم پوش  بایتقر

 !هم داخل جعبه بود یشم یبند ابر سر

تنم قشنگ    ی تو   یلیکردم؛ لباس خ   نهییآ  ی به خودم تو  ینگاه

  !شده بود

همچ  کاریچ  یعنی که  باهام  تا   ییلباسا  نیداره  بهم  داده 

 ....بپوشم؟؟
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 ی شد که تو  یم   یساعت  کیبه ساعت انداختم ؛ حدودا    ینگاه

م بودم! حس  نشسته  مسخرم    کردمیاتاق  داره  و  کاشته  منو 

 !کنهیم



 

اومد   ی که در باز شد و خدمتکار  شدم یم   یداشتم عصب  گهید

 :داخل

 !رونیب نیی ایآقا گفتن ب_

 !عجب  چه

گفتم که از اتاق خارج شد و منم پشت سرش از اتاق    ی ا  باشه

عم  رونیب نفس  و  و  پذ  دمیکش  یق یاومدم  به سمت   یی رایو 

  رفتم؛

 !با چهار مرد و چهار زن روبه رو شدم ییرایبه پذ  دنمیرس با

چرخ  همه من  برگشت   دینگاهاشون سمت  خانم  کوروش  و 

 :شد و بعد دستشو سمتم گرفت رمیخ ی ا   هیسمتم و ثان

 ...نامزدم مهنا کنم یم یمعرف_

 !بودم ستادهیکنارش ا قایگفت که دق یوقت نویا

  د یگفت؟؟ من گوشام اشتباه شن  یچ  نیجام خشک شدم؛ ا  سر

 !حتما



 

 !من زوم بود ی نگاهاشون رو همه

دور کمر     من و دستشو  اومد  که  نداشتم حرفشو  باور  هنوز 

 : کرد  کیمنو به خودش نزد یگذاشت و کم کمیبار

 !م یکنیازدواج م ی ما به زود_

داشت منو   گفت؟؟یم  یامشب چ  نیقلبم سوخت! ا  ی ا  هیثان

 !نبود یقشنگ ی که اصال باز دادیم میاگه باز  داد؟یم ی باز

کنم    دا یپ  یاز شوخ  ی صورت خشکش شدم تا بلکه رد  ره یخ

 !نه یول

 !کردینگاه م هیداشت به بق ی جد کامال

  !کوروش خان  گمیم ک یتبر_

 !ن یدار ییبایز اریبله نامزد بس_

گفتن و من فقط گنگ بهشون   کیتبر  کیبه    کی  همشون

  !شدم یم  رهیخ



 

طور  زبونم هر  اون  و  بود  اومده  م   ی بند   شویباز  خواستی که 

 ...بردیم  شیپ
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 !بودم ومدهیرفته بودن و من هنوز به خودم ن اونا

و برد طبقه باال   دیکالفه دستم و کش  دنمیخان  با د  کوروش

 !شد و درو بست یو بعد داخل اتاق 

 :و گفت ستاد یروم ا روبه

 !خشک نشو ی نجوریا_

 :بهش دوختم و تمام توانمو جمع کردم نگاهمو

 بود نه؟ یشوخ_

 :نگاهشو بهم دوخت ی جد

 !نه_



 

 :فوران کرد تمی حرفش عصبان نیا با

 ی هر کار  ییهر وقت بخوا  ی تو فکر کرد  نمینه؟؟ بب  یچ  یعنی_

 ه؟ یچ ایمسخره باز  نیا ؟؟یبکن یتونیم

 : سمتم اومد یعصب

  د ی! و تو هم باکنمیو م  تونمی! م  کنم یبخوام م  ی اره من هرکار _

 !چشم یبگ

 :کردم یعصب خنده

 ره یتو کتم نم  یک ی  نیا  ینگفتم ول  یچیدر هر مورد بود ه_

  !بداخالق ی آقا

و    دیاز پشت بهم چسب  چوندویدستمو پ  هویبرم که    خواستم

 :کنار گوشم گفت

 نه؟   ی اون قرار داد نوشته هر کار  ی ! توی تو حق انتخاب ندار_

 اخه؟؟ ی از سرم بردارکنم دست  کاریولم کن ! چ_



 

 :دمیکوب وار یگردوند و با سرعت به د برم

 !ی ! تو به من مجبور ادیاز دستت برنم ی کار چیه_

 : شدم رهی چشماش خ ی تو ی ا هیثان

چرا اسمت   ؟یباور کنم ازت؟ چرا انقدر برام نامفهوم  ویمن چ_

م چ  اد یکه  تو  ی زیتنها  م  ی که  سوال    ه ی  ادی ذهنم  عالمت 

 بزرگه؟ 

 !ی ری گی نم ی نکن چون جواب قانع کننده ا یسوال_

 :رفت که گفتم  زشیکرد و به سمت م رهام

تو_ بگو  بهم  باز  ی حداقل  با  ریگ  ی چه  توش  که   د یافتادم 

 ...زنت بشم  ی اجبار
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عمر   کیحاصل    کردمیحد بدون که اگر ازدواج نم  نیدر هم_

 !گرفتنیجون کندنمو ازم م



 

وس   ن یهم  حشیتوض  ن؟؟کلیهم منو  اموالش  سر   له یبود؟ 

 کرد؟ یم

 همه دختر چرا من؟؟ نیا_

 :که پشتش بهم بود اروم گفت نطوریهم

 !چرا تو دونمینم_

پر تعجب غنچه    ی چشما  ی زدم و جلو  رونیکرده از اتاق ب  بغض

 ...اتاقم و درو بستم ی رفتم تو

 ... شدن ی جار اشکام

  !بود نی مشکلم هم نی شتریچم بود! ب  دونستمینم من

 ...وفته یداره برام م یچه اتفاق دم یفهمیم کاش

*** 

 :غنچه از خواب پاشدم  ی با صدا صبح

 !آقا  شی پ ی بر د یمهنا پاشو با_



 

 :بهش انداختم یباز کردم و نگاه چشمامو

 داره؟   کارمیباز چ_

 !زمینگفت پاشو عز _

ب  ی ا  باشه اتاق  از  که  و    رونی گفتم  شدم  بلند  جام  از  رفت؛ 

بلند شدم و رفتم سمت    دم،یکش   شونمیپر  ی به موها   یدست

 ...به سرم شده  یباز چه خاک نمی حمام تا بعدش برم بب

بدنم    دوش پوست  به  سرد  آب  برخورد  با  که  کردم  باز  رو 

 !چشمام از هم باز شد

ازدواج   نیکنم تا  ا  کاریچ  دیبودم که با  نیفکر ا  ی مدت تو  تمام

 ...وفتهیاتفاق ن
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  !اتاق کارش ی بود برم تو  گفته



 

و در زدم که صداش به گوش خورد ؛ داخل  ستادمیدر ا پشت

  !رو شدمروبه  یانسالی شدم و درو بستم که با مرد م

 : اشاره کرد بهم

 !نیبش ایب_

  گفت؟یم یچ  رمردهیپ نیمبل چرم نشستم ؛ ا ی و رو رفتم

 :گفت  تیبه من کرد و با جد رو

 !بخونه تا زمان ازدواج ت یمحرم غهیعاقده اومده ص_

و قلبمو   نمیس  ی دست کرد تو   یشدم؛ انگار کس   رش ی بهت خ  با

  !از جاش کند

 باهام؟  کردیم ی نجور یچرا ا نیا

 ....باهات ازد  تونمی...من اومدم بگم من نمتونمی اما من نماما  _

 : دمیکه از جا پر  زیم  ی زد رو محکم



 

انتخاب ندار_ بار گفتم تو حق  حرف    یهر چ  شب ی! دی صد 

 !میبود زد

 : جام بلند شدم از

 هیثان  کی! من  یتو فقط زور گفت   مینزد  یحرف  چیما ه  یول_

 !مونمینم نجایهم ا

  !سمت مبل دیر گرفتم و کشاز کم هوی برم که  اومدم

پاهاش نشوند    ی رو  بایمبل تک نفره و منم تقر  ی رو  نشست

 ی دستش گرفت و جلو  هیکردم پاشم که دستامو با    یکه سع

 :پر بهت عاقد گفت ی چشما

 !یبخون یتونیم_

 :که انگار به خودش اومده باشه گفت عاقد

 ...نباشن که یاما آقا اگر راض _

 :زد ی داد



 

 !تو کارتو بکن ستیاصال مهم ن_

گفت و سرشو برد داخل کتابش و شروع به   یاستقفرلله   مرد

  ده؟یاما چه فا کردمیمدت تقال م نیخوندن کرد؛ تمام ا

 !که د یرسی دوسر نم و ید نیبه ا زورم

صورتش   ی چشمام حلقه زد و خواستم با سر بزنم تو  ی تو  اشک

 ...که
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چسبوند که نگاهمو    نشیگرفت و سرمو به زور به س  گردنمو

  از همونجا بهش دوختم؛

 :دمی تمام توانم نال  با

 ...کارو با من نکن نیا_

ترحم گشتم   یچشماش دنبال کم  ی بهم دوخت که تو  نگاهشو

  !نه یول



 

 !نبود  شی شگیهم تی جز  جد ی زیچ

بغلش رها کردم که دستاش از دور مچ   ی حس خودمو تو  یب

 ...هام شل شدن

  !دم یشنی نم یچی ه من

 !به روبه رو بود رهی خ تیبودم که با جد یصورت رهیخ فقط

 ...مشغول خوندن خطبه بود عاقد

ا  دونستمیم بودم  د  نیبعد  ازدواج    گه یخطبه مجبور  باهاش 

 !کنم

 !جواب دادم به کل اون حرفا دمیخودم اومدم که د به

 ...شد تموم

 ...رهیآقا ش  غهیشدم ص من

 !بغلش بودم  ی حس تو   یبلند شد و رفت و من همچنان ب  عاقد

 : حس لب زدم یب



 

 نداره نه؟  قتیحق شنومیکه م ییصدا نیا_

 :کرد که ادامه دادم نگاهم

 قتیحق  ادیم  نتیس  ی که داره از تو  یضربان قلب  ی صدا  نیا_

 نداره نه؟؟ 

 : زدم نشیبه س یمشت

 ه؟ یچ ی صدا نیپس ا ی تو قلب ندار_

 :چشماشو بست و گفت کالفه

 !ته ی عروس  گهیماه د  کیچون    یبهتره خودتو جمع و جور کن_

 .... گذاشت و ن یبعد منو زم و
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 ...رفت و

 !سوال یرفت و من موندم و کل اون



 

احساس کنار    یمرد ب   نیبا ا  ی آوار از قلبم... من چجور  یکل

  ام؟؟یب

 !یکنار بکش دیمبل بلند شدم ؛ نه مهنا تو نبا ی رو از

 !یباش  ی بابد قو تو

  !بهم زور بگه گهید زارمیبتونم ! نم دی! با تونمیم من

 : به عکسش کردم و زمزمه کردم ینگاه

ن_ ن  ستمیمن مهنا  به زانو در  تورو  کوروش خان!    اوردم ی اگر 

بفهم  ی طور که  کنم  م  یعاشقت  سنگم  قلب   شهیاز 

تو هم قو  یکس  شمیساخت!اونوقت من م از  ! من   ی که  تره 

 !گه یکه به تو زور م یکس شمیم

 ...زدم و به سمت آشپزخونه رفتم  رونی اتاق ب از

*** 

  ی دوتا خدمتکار رفتن تو  دمی د  هویکار ها بودم که    مشغول

 !اتاقم



 

 : دو به سمتشون رفتم با

 !کجا کجا؟؟ اونجا اتاق منه هاا یه_

شدن که خواستم برم    لمیتوجه مشغول جمع کردن وسا  یب

 :مانعم شد رهی آقا ش ی مانعشون شم که صدا

 !لتو یمن گفتم جمع کنن وسا_

 :گفت ی جد یلیو نگاهش کردم که خ  برگشتم

قراره همه  _ بببالخره  عنوام زن من  به  منم    ننی تورو  و زن 

 !اتاق خدمه باشه که ی تو تونهینم

 :سمتش رفتم   دی که به ذهنم رس  ی باال انداختم و با فکر  ییابرو

دار_ حق  خب  ول  ی اره  با  ی !  خان  زن  لباس    دیبنظرت 

 بپوشه؟؟ ی خدمتکار

 : باشه گفت دهیمنظورمو فهم انگار

 !دی با صابر خر فرستمتیفردا م_



 

ابره    خواست رو  ستادمیکه جلوش  اروم    نش یس  ی و دستمو 

 !جا خورد  یکه کم  دمیکش

 !آقا   یمونده تا تعجب کن دم؛یخند  زیدلم ر ی تو

  !د یخر رمیمن با صابر نم _

 :کرد یاخم

 اونوقت چرا؟؟ _

 :عشوه گفتم یتکون دادم و با کم سرمو

د_ حاال  تنها  ی دیتا  خان  خر  ییزن  اجازه    رتتیغ  د؟؟ یبره 

 ..بنداز  کهیبهم ت ی کی ده؟؟اگهیم

 :گفت یظیدستش گرفت و با اخم غل نیدستمو محکم ب مچ

 !بگه  ی زیغلط کرده هر کس به ناموس من چ_

 ....!ی دیضعفاتو نشونم م ی دار دم؛ی دلم خند ی تو
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با اخم داشت کنارم راه م  ینگاه   ز ی؛ ر  رفتیبهش کردم که 

 !هم بکشه ی اخمارو تو نیهمش ا تونستیچطور م  دمیخند

 !اخالق خودشه ی که آقا حقا

 !گشتم یکرده بودم اما بازم داشتم م دیخر یکل

 !خسته شده  یبود حساب معلوم

به    ی تو نگاهم  که  بودم  خودم  ز  هیافکار  لباس    ر یفروشگاه 

  ینگاه  یچشم  ر یو ز  دم یدهنم کش  ی افتاد؛ لبامو تو  یفروش

لباس    رفتمیم  ی چجور  ست؛یحواسش ن   دمیبهش کردم که د

 دم؟؟ ی خری م ریز

و   سادیوا  ستادمی من ا  نکهیکه اونم با حس ا  ستادمیجام ا  سر

 :به سمتم برگشت

 ؟ ییایچرا نم_

 !من گرسنمه  ی برام بخر ی زیچ هی ی بر یتونی خب خب م_



 

 :کرد ی زیر اخم

 !میخوری االن ناهار م میریم_

 !ی لعنت اه

 :مظلوم کردم چشمامو

 !من االن گشنمه یول_

 :تکون داد ی سر کالفه

 !بخره   ی زی چ هیبرات   گمیبه صابر م_

 !کرد یجوره ولم نم چی! ه اه

 ؟؟ی ندار دیتو خودت خرخب خب _

 !نه_

 :شدم یعصب گهید

 ! بخره ریبخواد بره لباس ز یک ی دیخب شا_



 

ز  یسوت  دنیفهم  با و سرمو  درشت شد  دادم چشمام    ر ی که 

 :گوشم گفت  ریاومد جلو و ز هی انداختم که بعد چند ثان

نبا_ من  عموم  ی تو  د یزن  چ   یمکان  بخره   خواد یم  یبگه 

 !هباش ریلباس ز زیمخصوصا اگر اون چ

و لحن   ی جد  ی تعجب سرمو باال اوردم و نگاهمو به چشما  با

 برخورد؟؟ رتش ی انداختم ؛ االن به غ شی عصبان

 !ستین یکه کس  نجایا_

بهت زدم   ی چشما  ی ! و بعد دستمو گرفت و جلو  یهر چ_

ز لباس  فروشگاه  به سمتمون   ری داخل  فروشنده  که زن  شد 

 : کرد یاومد و سالم گرم

 کمکتون کنم؟؟ تونمیم_

  ی سختمه ؛ رفت و رو  د یبهش انداختم که انگار فهم  ی نگاه  مین

چ  فروشنده  زن  به  که  نشست  فروشگاه  کنار  که   یی زایمبل 

 !اره یگفتم و اونم رفت که ب خواستمویم



 

بهشون   با چند تا ست برگشت که بدون نگاه کردن  فروشنده

 !م یتا حساب کن کی پالست ی گفتم بزاره تو

داره به لباس خواب ها نگاه   دمیکه د  دیبه سمتش چرخ  نگاهم

 !کنهیم

بهتر  ییابرو االن   ، انداختم  برا  نیباال  بود    ت یاذ  ی فرصت 

 !کردنش 

 :رفتم پشتش و بغل گوشش گفتم  اروم

 ؟؟ ی کدومشو دوست دار_

بهم کرد با    یقی خودش اومد و به سمتم برگشت و نگاه عم  به

 :باال رفته با تمسخر گفت ی ابرو

 ؟؟ یبرام بپوش ییخوایم_

 نیبا ا  یو گونه هام داغ شد ول  ختی حرفش قلبم فرور  نیا  با

 :اوردمیحال کم ن

 ...یبرات بخرم تو برام بپوش خوامینه م_
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کرد    یلباسا که اخم  نیا  ی خنده با تصورش تو  ری بعد زدم ز  و

 :و گفت

ا  یوقت_ کردم  زبون   دینبا  یفهمیم  یبپوش  نارو یمجبورت 

 !یکن ی دراز

ول  شیجد  اولش و    یوقت   ینگرفتم  رفت  خوابا  لباس  سمت 

رگال برداشت و به سمت صندوق رفت چشمام    ی کلشونو از تو

 !رونی از حدقه زد ب

 :به فروشنده گفت رک

 !دی هم حساب کن  نارویا ی همه _

 ! رفت  رونیبعد از فروشگاه ب و

دار  فروشنده  معنا  از فرط خجالت سرخ    ی نگاه  بهم کرد که 

 !شدم



 

به سمت صندوق رفتم و    ن؟؟یم از دست ا کن  کاریمن چ  ایخدا

زدم ؛ هر    رونی هارو برداشتم و از فروشگاه ب  د یخر  کی پالست

 !نکردم داشی گشتم پ یچ

دو تا پسر  جوون    هوی  گشتمیکه داشتم دنبالش م   نطوریهم

 :ستادنی اومدن جلوم ا

 ....سالم خوشگله شما_

حرفشونو تموم کنن با دو ازم   نکهی شد که بدون ا  یچ  دونمینم

 !دور شدن

 چشون بود؟؟ نای! ا واا

 !مواجه شدم  رهیو درهم آقا ش  یبرم که با چهره عصبان  برگشتم

 !فرار کنن  دادمیحق م حاال

دستش گرفت که با تعجب به   ی جلو و دستمو محکم تو  اومد

 شدم؛  رهیگره دستامون خ

 ...بگم منو دنبال خودش کشوند و  ی زیچ خواستم
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 !د یچسب نیفکم به زم میکه اومده بود  یرستوران  دنید با

طبقه دوم   ی که جز ما تو  کیش  ی لیرستوران خ  ک یدوم    طبقه

 !نبود یکس

 !از قبل تعجب کردم شتریب دم یرو که د منو

 !بود ی منو خارج کل

 :رو سفارش داد که گارسون سمت من برگشت  ی زیچ  خودش

 ه؟؟یسفارش شما چ_

 :به سرم زد ی که فکر کردم یمنگال به منو نگاه م مثل

 !خورنیم شونی که ا ینیهم_

 :نگاهمو بهش دوختم گفت و رفت که یبعد گارسون چشم و

 رستوران؟ ییایم ی نجوری ا شهیهم_



 

 :بهم کرد ینگاه مین

 ؟؟ ی چجور_

  ییتنها ی نجوریهم_

 !اره خب _

 :جمع کردم لبامو

 !مزه یچه ب_

 :باال انداخت ییابرو

 چرااونوقت؟ _

 !که فضا شلوغ باشه نهیرستوران به ا تیاخه همه جذاب _

 !داحت ترم  ی نجوریمن ا_

 : در اوردم که اخم کرده نگاهم کرد که هول شدم اداشو

 !دی ببخش_



 

بگه که گارسون با غذا ها به    ی ز یتکون داد و خواست چ  ی سر

 ...سمتمون اومد
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ببرن    دامویبه دو تا از خدمتکارا گفت خر  میدیخونه که رس  به

 !دم یاتاق جد

 !نشونم بده دمویخودمم برد تا اتاق جد و

م  نکهیا  دنید  با جام    رهی داره  سر  و  کردم  تعجب  باال  طبقه 

 :برگشت سمتم ستادمکهیا

 ؟؟ ییایچرا نم_

 ؟؟ی اتاقمو نشونم بد ستیمگه قرار ن_

 !درسته _

 مگه اتاقم باالست؟؟_

 !باشه نییطبقه پا تونهیقطعا زن خان نم_



 

 یبه در   دنیباال انداختم  و دنبالش رفتم  که با رس  ی ا  شونه

و درو باز کرد و داخل شد که منم پشت سرش داخل   ستادیا

 :شدم

 !دت یاتاق جد_

 !اتاق منه   نجای ا شدیشدم؛ باورم نم رهیبهت به اتاق خ با

 :نشون ندادم که تعجب کردم یول

 !یباشه مرس_

  ادش ی  ی زی بره که انگار چ  رونی تکون داد و اومد از اتاق ب  ی سر

 :و برگشت سمتم ستادیاومده باشه ا

 !رو نپوش  ی خدمتکار ی اون لباسا  گهیبه بعد د نیاز ا_

 ....رفت رونی بعد منتظر جوابم نشد و از اتاق ب و

 !زدم  جانیاز ه  ی خفه ا غیج به اتاق کردم و ینگاه



 

رفتم و    دایسمت خر  جانیبه کل اتاق کردم و بعد با ه  ینگاه

 ...بازشون کردن یکی یکیشروع کردم 
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سرخ   یهر کدومشون کل  دنیخواب هارو نگاه کردم ؛ با د  لباس

 !شدمیم

 !افتضاح تر  یکیکدوم از اون  هر

 !جلوش بپوشم  نارو یاز ا  یکیاز ذهنم گذشت که    ی ا  ه یثان  ی برا

سر  نیا  با تو   عیفکر  ا  ی لباسارو  گوشه  و  چپوندم   یپاکت 

 ... شدم  ره یتخت ولو شدم و به سقف خ ی انداختم؛ رو

  ن یته ا  ام؟یلجباز  نیاتفاقا؟ ته ا  نیبشه؟؟ ته ا  خواستیم  یچ

 ؟؟ی ازدواج اجبار

  !دونستمینم  یچیه



 

با ازدواجم با اون    نکهیا  کی؛    کردمیفکر م   زیفقط به دو چ  یول

ا  تونستمیم دوم  و  شم  راحت  سهراب  شر   ن یا  دیشا  نکهیاز 

  !از دست رفتمو نجات بده  یازدواج زندگ

  ن ی موندم تا چشمام کم کم سنگ  رهی چقدر به سقف خ  دونمینم

 ....شد

**** 

زن خان   کیکردم ؛ درست مثل    نهییآ  ی به خودم تو  ینگاه

 !بودم دهی لباس پوش

اومدم و از   رونی زدم و از اتاقم ب  نه ییآ  ی به خودم تو  ی لبخند

 ! تعجب کردن دنمیرفتم همه خدمتکار ها با د  نییپله ها پا

 !همسر خان امروز  روزی! خدمتکار دکردنی تعجب م دمیبا

 :زد ی لبخند دنمیداخل آشپزخونه که غنچه با د رفتم

 !نیبه به قربونتون برم خانوم که انقدر خوشگل شد _

 : تعجب نگاهش کردم با



 

 غنچه؟؟ _

 جانم خانوم؟؟_

 ؟؟یزنی حرف م  ی نجوریچرا ا_

 خانوم؟؟ ی چجور_

 :جمع کردم صورتمو

 !لطفا به من نگو خانوم من همون مهنام_

 ...اما خانو_

 !اد یبودن بدم م یهمه رسم نی خانوم نه از ا_

 !چشم_

 :بهش زدم و گفتم ی لبخند

 ....بزار کمکت کنم_
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 !هستن  هیشما برو بق شهینه نه نم_

 :شدم رشیتعجب خ  با

 ...رهیاما من حوصلم سر م_

 !دیکار کن  دی نبا گهینه آقا گفتن شما د_

 !ارمیکم مونده بود از تعجب شاخ در ب گهید

رفتم و به سمت اتاقش حرکت کردم ؛ در    رونی آشپزخونه ب  از

ا  دمیاتاقشو باز کردم که د و با   دهی چیدور کمرش پ  ی حوله 

 !اونجا سادهیوا سیبدن خ

گرفت و    دم؛بازومویقدماشو شن  ی پشتمو کردم که صدا  عیسر

 : با ضرب برم گردوند

 س...سالم_

 !اتاق المصب در داره نی چند بار بگم ا_



 

لبم نقش بست و خجالتمو   ی رو  یطانیحرفش لبخند ش   نیا  با

جا    یکنار گذاشتم و دستمو دور گردنش حلقه کردم که کم

 !خورد

به در زدن   از یورود به اتاق شوهرش ن  ی اخه زن خان که برا_

 !نداره

ن  نیا  با دور    ی شخندی حرفم  دستشو  تصورم  بر خالف  و  زد 

 :کمرم حلقه کرد و وادارم کرد عقب برم

ممکنه    ادیدر زدن م  یب  یوقت  ینداره! ول  ازین   یگیراست م_

 !رونیبره ب گه یخان نزاره د

 :کردم ازش جدا بشم که نزاشت یسع دهیترس

وقت_ م  ویباز  هی  یکجا؟؟  وا  یکنیشروع  تهش  دختر    سایتا 

 !کوچولو

 :نگاهش کردم دهیترس

 !بزار برم_



 

 :زد  ی شخندین

  نم ی بیم  کنمیزن خان باهات برخورد م  هیبه به عنوان    نیاز ا_

 ...!یمشتاق یلیخ
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  !حرفش مصادف با برخوردم به تختش نیا

 :نگاهمو بهش دوختم که گفت وحشتزده

 ؟؟ی اریشوهرتو سر حال ب کمی هینظرت چ _

تخت   ی با سرعت از رو  دهی تخت انداخت که  ترس  ی منو رو  و

 ...دمیپاشدم و به سمت در دو

فرستادمو دستمو    رونی زدم نفسنو محکم ب  رونی اتاق که ب  از

قلبم   ن؟؟یا  کردی م  کار ی!  چ دمیترس   یقلبم گذاشتم؛ حساب  ی رو

 !زد یم یدستم مثل چ ریز

 ...شمیم  وونهیباشم حتما د   رهی آقا ش  نیجا با ا  ک ی   گهید  دوروز



 

 :کوروش

  !دیزد و درو به هم کوب رونیدو از اتاق ب با

  دونستم یتخت نشستم؛ م  ی و رو  دمیبه گوشه لبم کش  یدست

  ! هیلجباز  ی از رو انش یحرکات ناش نیا ی همه 

  دونست ینم  یببره! ول  شیکارشو پ  تونهیم  ی نجوریا  کردیم  فکر

  !کوروش خان از اون زرنگ تره

  !کردمی خان نبودم اگر تورو ادم نم من

موهامو خشک   از تا  رفتم  حمام  به سمت  و  بلند شدم  جام 

 ...کنم

داره به   دمیرفتم که د  نییاومدم و به سمت پا  رونیاتاقم ب  از

  !ده یکه قبال باهاش دعواش شده بود دستور م ی خدمتکار

  !نم یبب االیاونجا هنوز خاک داره   رینخ_

از کارش خندم گرفت؛ قشنگ معلوم بود داره عقدشو    ی ا  لحظه 

 ! خوردیحرص م  یو اون دخترم حساب  کنهیم یخال



 

 ...زدم  رونیتکون دادم و از خونه ب ی سر
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 !من که نامزد کردم  گه؟ید  هیمشکل چ_

 !رهی ازدواجتون سر بگ دیزند اما با  ی آقا دونمیم_

 :گفتم یعصب

باشه نه  عقد   غهیص   هینبود! فقط قرار بود    نی قرار ما ا  یول_

 !ی شناسنامه ا

 یبوها   هی  کنمیحرفان!حس م  نی زرنگ تر از ا  ستین  ی چاره ا_

 !بردن از نقشتون 

 :هم گذاشتم ی چشمامو دو کالفه

 ن؟؟ یکنیازدواج م نیمگه به دختره نگفت_

 !گفتم_



 

 پس مشکل کجاست؟؟ _

 ان یجر  نیماجرا مشکله! من اگر بخوام بعدا ا  ن یا  ی همه جا_

بگ  م  رمیطالق  رو  ی رو   مونهیاسمم  و  دختر    ندش یآ  ی اون 

 !زارهی م ریی تاث

 :باال انداخت ی ا شونه

 !دشی خب طالق ند_

 :کردم و از جا بلند شدم یعصب خنده

 ست؟؟ین ی ا  گه یراه د چیه_

 !نه متاسفانه_

 ...زدم  رونیتکون دادم و از دفترش ب  ی سر

 :شدم که صابر گفت نیماش سوار

 آقا؟؟  میکجا بر_

 :بودم گفتم رونی به ب رهیکه خ  نطوریهم



 

 !صابر خونه

 ...گفت و راه افتاد یچشم

**** 

صدا  ی تو که  بودم  کتاب  خوندن  مشغول  مطالعه  در    ی اتاق 

 :اومد

  ایب_

شد ؛ اومد    انی چهار چوب در نما  ی باز شد و چهره اش تو  در

 :مکث گفت هینکردم ؛ بعد چند ثان یتو و درو بست که توجه

 ! بگم ی زیچ هی خواستم یمن م_

 :نگاهش کردم یچشم ریز

 !شنومیم_

 :پا و اون پا کرد و گفت نیا یکم

  !ی از ازدواجت با من صرف نظر کن شهیم_



 

 دختر؟   نیا گشتیم یبهش انداختم  دنبال چ  ینگاه

 !شنومیم ی دار ی دی حرف جد_

  !تونمیمن واقعا نم_

 :به چهره نگرانش شمرده شمرده لب زدم  رهیخ

  !ستیبرام مهم ن_

 : کرد یاخم

 .جز قدرتت برات مهمه؟؟ ی زی تو مگه چ_

 کنه؟  ی کردم ، عادت داشت با اعصاب من باز یاخم

  !حواست به حرف زدنت باشه_

بگم که با   ی زیجام بلند شدم و به سمتش رفتم خواستم چ   از

 ...شدم و مونی در مشخص بود پش نییکه از پا ییپاها دنید
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 : نگاهش کردم  و

  ! دوست دارم_

فکر جلو رفتم   یبگه که ب  ی زیشد و خواست چ  رمیبهت خ  با

 ی ؛ طور   دنشیلبش گذاشتم و شروع کردم بوس  ی و لبمو رو

  !در بره  رونیبوسمون تا ب ی که صدا دمشیبوس

 .... رفتن فرد پشت در ازش جدا شدم که با

 :مهنا

  !حرفش جا خوردم با

بگم    ی زیکلمه؟؟ خواستم چ  نی اون و ا  کرد؟؟یمسخرم م   داشت

خ و  اومد  رو  یناگهان  یلیکه جلو  با    ی لباشو  و  لبام گذاشت 

 !دنمیشروع کرد بوس ادهیشدت ز

بودم و اون داشت به طرز    رهیفقط خشک شده بهش خ  من

 !دیبوسیمنو م یهیفج



 

ثان  بعد رو  هیچند  از  نگاهش   ی لباشو  مات  که  برداشت  لبام 

 مرد چش بود؟  نیکردم ؛ ا

 :بگم که گفت  ی زیچ خواستم

 !دهیفکر کن خان زنشو بوس_

ا  و بدون  ب  نکهیبعد  اتاق  از  باشه  العملم  عکس   رون ی منتظر 

 ....رفت

 باهام؟؟  کردیم  نکارویبه در بسته چشم دوختم، چرا ا مات

  ! کردیم ی نامرد

 !دادم یادامه م  وی باز  نی! پس منم اکردیم  ی با من نامرد  داشت

 ...رهیتره آقا ش ی قو یک مینیبب
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 کجاست؟؟   رهی آقا ش  غنچه



 

 :بهم انداخت ینگاه

  استخرن ی تو_

ب  یاهان آشپزخونه  از  و  تو  رونی گفتم  ؛ پس  استخر    ی اومدم 

 !بود

 ...که به سرم زد برق زدن ی با فکر  چشمام

کشو    ی بودمو از تو  ده یکه خر  یمشک  ویاتاقم و ما  ی تو  رفتم

 ...دنشی در اوردم و شروع کردم پوش

*** 

و به  سمت استخر راه افتادم ؛    دم یچ یدور خودم پ   ی ا  حوله

و از پله    دمیکش  یقیشدم ؛ نفس عمدرشو باز کردم و داخل  

 ... رفتم نییها پا

مشغول    دمیبه استخر با چشم دنبالش گشتم که د  دنیرس  با

 !شنا کردنه 



 

کندم و با مایو نه چندان پوشیدم به طرف استخر رفتم    حولرو

که با صدای قدم هام متوجه حضورم شد و برگشت با دیدنم  

 با این سرو وضع کمی اخم هاش توی هم رفت ؛

 با اجازه کی اومدی اینجا؟ _

استخر    با لب  بود  اومده  کجا  از  نمیدونستم  که   ای  عشوه 

 :نشستم و پاهامو داخل آب گذاشتم

اینجا _ اوردی  منو  پیش خودت  ببخشید چون سه شب  اوه 

 !دیگه راهشو یاد گرفتم کوروش خانه بزرگ 

 :سمتم اومد و بین پاهام داخل آب ایستاد به

 !هیچکس حق اومدن به اینجارو نداره وقتی من توئم_

 :شدم سمتش و توی صورتش اروم گفتم خم

من همه کس نیستم! من کسی ام که به کوروش خانه بزرگ _

گفته کوروش من کسیم که توی مستی  اونو بوسیدی ! من  



 

خان!من قراره چند  کسیم که تورو به زانو در میاره کوروش  

 ...!وقت دیگه بشم زن اجباریت !من زن خان بزرگم

ب  عصبی خ  نیکمرمو  و  گرفت    دم یکش  یناگهان  یلیدستاش 

  ی آب که از ترس دستمو دور گردنش حلقه کردم که عصب  ی تو

 :دیغر

 ؟؟ یستیمیپا همشونم وا یگیهات م  تیاز مز_

  خواد یم  باز  نکهی خواستم ازش بخوام رهام کنه اما با فکر ا  اولش

زدم و حلقه دستمو   ی تا سمتش نرم لبخند  رهیزهر چشم بگ

 : دور گردنش تنگ تر کردم

 !تا تهش هستم یول ی باز نی ا ی اومدم تو ی درسته اجبار _

 :برق زد ی زد و چشماش لحظه ا  ی پوزخند

 !ذهنت قشنگ ثبت کن  ی حرفتو تو  نیپس ا_

 ....شده یبعدش تا بخوام بفهمم چ و
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 !گرفت و به سمت پر عمق شنا کرد کمرمو

 :ترس پاهامو دور کمرش حلقه کردم با

 ؟؟ی کنیم  کاریچ_

 ستادیشدم؛ سر جاش ا  رهی نگفت که با استرس بهش خ  ی زیچ

 :و گفت

 !رونی ب ایاز بغلم ب_

به نشونه نه تکون دادم که کمرمو گرفت و خواست جدام   ی سر

شونش    ی و سرمو رو  دمیکنه که با ترس محکم تر بهش چسب

 گذاشتم ؛

 :مکث کرد و بعد گفت ی ا هیثان

که   ی بعد موقع  ی شیخوب نگاه کن! تو با من وارد جنگ م_

به خودم پناه   یکن   داینجات پ  نکه ی ا  ی کنم برا  هت یتنب   خوامیم

  !ی بریم



 

 رش ی شونش برداشتم و تخس خ  ی حرفش سرمو از رو  نیا  با

 :شدم

 !ستین ی نجوریاصال هم ا  رینخ_

  ر یپشت بندش ازش جدا شدم و حلقه دستامو که باز کردم ز  و

باز خودمو    اب فرو رفتم که با عجله به شونه هاش چنگ زدم و

کردم ؛ نگاهمو بهش دوختم    ی و سرفه ا   دمیتنش باال کش  ی رو

 !شده انیچال گونش نما دمیکه د

 د؟؟یخندیم داشت

 !شده بود انیبه بغلش بود و چال گونش نما رهیخ

 :چالش ی دستمو اوردم باال و فرو کردم تو ناخودآگاه

 یآقا  ی بود  دهی بودم از بس نخند  دهیچال و تا حاال ند  نیا_

 !اخالق 

 : اخم بهم دوخت ی با کم نگاهشو

 !نشو یخودمون گهیبسه د_



 

 ...بعد به سمت کم عمق رفت  و

 !خورد ی کردم ؛ چقدرم بهش بر م ی ا خنده

 داره؟؟  یشدن چه اشکال یخودمون_
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 :نگاهشو به روبه رو دوخت الیخیب

 !اشکالش کجاست یفهمیم دمیزبونتو چ  یوقت_

  !دیحدقه چرخوندم ؛همش تهد ی تو چشمامو

 :بهم دوخت که گفتم نگاهشو

 ه؟ یچ_

 ؟ی اومدن ندار نییقصد پا_

 :نگاهش کردم که گفت جیگ

  !ی نه انگار قصد ندار_



 

حرکت کمرمو گرفت و منو از خودش جدا کرد  کیبعد با  ک

  ! و لب استخر نشوند

که    خواستم سمت  هویپاشم  به  نگاهشو  اخم  و    یبا  دوخت 

  !پام گذاشت و مانع بلند شدنم شد ی دستشو رو

 شده؟ یچ_

 :بهم دوخت و گفت نگاهشو

  ه ی نکن خب؟؟وگرنه بد تنب  تیخر  نمکیکه م  یی دربرابر کارا_

 !یشیم

 زد؟ یآروم حرف م چرا

چ  تا بفهمم  ب  یبخوام  اب  از  کرد   رونیشد  مجبورم  و  اومد 

 :شدم رشیزد که با تعجب خ   مهیبخوابم و خودشم روم خ 

 ؟؟ی کنیم  کاریچ_

 :کرد و گفت یظیغل اخم



 

 !سی ه_

رو  ساکت اروم شصتشو  و  اورد  جلو  دستشو  که  لب    ی شدم 

اتاقش و مست   ی افتادم که رفتم تو  یوقت  ادیکه    دیکش  نمییپا

  !بود

پا  ی از رو  دستشو اخم کرده دستشو   نییلبم  داد که  تر سر 

 : گرفتم

  !یکنیم  کاریمواظب باش چ_

تو  یاخم از  دستشو  و  ب  ی کرد  سرشو    دیکش  رونیدستم  و 

 :شو رها کردگردنم کرد و نفس کینزد

  !یباش ی کن عاد یسع یکنیداره نگاهمون م یکی_

 شاش یگردنم فرو برد که از برخورد  ر  ی گود  ی بعد سرشو تو  و

  ؛ دمیخند زیبا پوست گردنم قلقلکم شد و ر 

بهم   ینفس هاش با پوست گردنم ناخودآگاه حس خوب  برخورد

 !نداختیو قلبمو به تپش م  دادیم



 

 کنم؟؟یهاش نم ی شرویبه پ ی دوباره چمه؟؟ چرا اعتراض من

 شه؟؟  کیبهش نزد یشیمرد نما هی دادیبود که اجازه م مهنا

 داشتم؟ یحس بد احساس خوب ی چرا به جا  پس

 ....شدم وونهیکه د  دمیرسی م جه ینت نیکم داشتم به ا کم
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اجا در   بوسهیکه انگار داره م  دادیگردنم تکون م  ی تو  سرشو

  !در کار نبود ی بوسه ا چیه قتیحق

 :تنش تکون خوردم که اروم گفت ریز یکم

 رفت؟ _

  ! دونمینم_

زد و تکون   رونیتر برد که چشمام از حدقه ب  نیی سرشو پا  یکم

 :خوردم  رشی ز یسخت



 

 ؟؟ی کنیم  کاریچ_

 !نه  ایرفته  نمی بب دیساکت با_

تظاهر   د یکه با  کنهیکه نگاهمون م   ن یداره ا  یتی اصال چه اهم _

 م؟؟ یکن

 !جاسوسه_

 :گفتم کالفه

 م؟؟یکنیم کاریمگه چ یجاسوس چ_

 :لب زد یعصب

 !ساکت شو قهیدودق_

کش  ی تو  اخمامو آقاش  دمیهم  اوردم؛  در  اداشو    ی ب  رهیو 

 !احساس

از روم بلند شد و نشست که    دمیافکار خودم بودم که د  ی تو

 :منم از جام بلند شدم و نگاهمو بهش دوختم



 

  !به من دست نزن گه یلطفا د_

 :بعد پاشدم برم که گفت و

 د؟؟؟ یبریم  فیکجا تشر_

 : سمتش برگشتم به

 !خونه_

 : دیهم کش ی تو اخماشو

 سرو وضع؟؟ نیبا ا_

 : گفتم یحرص

  سرو وضع نیبا هم قایاره دق _

  ده یبعد با دو به به سمت پله ها رفتم که به پله دوم نرس  و

با چشما  د یگردنم کش و  برگردوند  به سمت خودش  به    ی و 

 :خون نشستش گفت

 !رو تکرار کنم یحرف  کباریو  شتری عادت ندارم ب _



 

 !اوردم ین ی زیچ_

 :زد ی داد

  !رونیب ی اومد  ی نجوریا ی تو غلط کرد_

 :شدم که گفت  رشیترس خ  با

بدنت بچرخه   ی چشماش رو   یکه هر کس   خارهی انگار تنت م_

 یتا خودم هستم؟؟ بالخره چه اجبار   به یغر  ی نه؟؟چرا چشما 

  !االن  یزن من ی اجبار ری چه غ

 ....بعد و
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زدم ؛ با بهت   یغ یتنم جر داد که ج   ی رو تو  ویحرکت ما   کی  با

از شدت عصبان  دهیدر  ویبه ما بعد به خودش که   ت یشدم و 

م نفس  م   زدینفس  تند  قلبم  دوختم،  دستام   زدیچشم  با  ؛ 

 :خودمو پوشوندم و داد زدم



 

 !ی ا وونهیتو د_

 :زد  ی جوابم داد در

  !وونمیاره د_

 :وار دستشو جلوم گرفت دی بعد تحد و

امکان داره ببخشم    و یمن نزار هر چ  رتیغ  ی دست رو   نیبب_

 !گزرمیناموسم نم دنیموردو نه!من از هرز پر کی نیا یول

 رت یمن غ  ی واقعا رو  یعنی  کرد؟؟یانقدر ناموس ناموس م  چرا

 داشت؟؟

 : و شلوار ستشو به سمتم گرفت  شرتی سمت کمدا و ت رفت

 ! ی ریبعد م یپوشیم مویا_

 ...بعد حرفش ازم دور شد  و

**** 

 :ارشیک



 

 :نگاهش کردم قیکردم و عم  ی بلند خنده

 آهو _

 :شد رمی خ ش یشگیلبخند هم با

 هوم؟ _

 !دوست دارم  یلیخ_

ز  ی لبخند سرشو  و  خ  ریزد  که  وقت   رشیانداخت   ی شدم؛ 

 !شدیم  یتر از هر وقت یخواستن دی کشیخجالت م

چ   نیا  ی ایح همه  از  خودش   شتریب  ز یدختر  مجذوب  منو 

 ...کردیم

  !گهیخب بسه خجالت نکش د_

 :بلند کرد و نگاهم کرد که گفتم سرشو

 !باشه یچشمات رنگ کردمیفکرشو نم چوقتی ه_

 زشته؟؟ _



 

 !آهوئه چشمات ی چشما  نینه اصال! درست ع_

 :دیخند

 گوزن باشه؟؟  هیچشمام شب  ی توقع داشت گهی خب آهوئم د_

 :و گفتم   دمیخند

 !من  هیآهو ییتو آهو یگی راست م_

 ....گونه هاش رنگ گرفت و  باز
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 :انداخت که گفتم نییپا سرشو

 قبل رفتنم با داداش حرف بزنم خوامی آهو امشب م _

 :بهم دوخت نگاهشو

 راجبه؟؟ _

 !تو_



 

 :دی رنگش پر یکم

 ... ارشیاما ک_

 :نگاهش کردم که گفت یسوال

 !ینکن  نکارویا شهیم_

 چرا؟؟ _

  ؟ یچ  نمی بیبگه به خانوادم که توروم  ایاگر خان مخالفت کنه  _

 !کشنی خانوادم منو م

 :دستم گرفتم ی زدم و دستاشو تو ی لبخند

 ی زیبعدم مطمئنم داداش چ   وفتهیب  یاتفاق  زارمی نترس من نم_

 !گهینم

 :آروم شد یکم

 !دونمینم_



 

حر  د یوز  ی باد شال  موها  رشیکه  و  خورد  سر  سرش    ی تز 

د معرض  در  رنگش  خ  دیخوش  گرفت؛  موهاش    رهی قرار  به 

 :گفتم

 !موهارو نوازش کنم وبوشون کنم نیا   زنهیدلم پر م_

 :بهم زد که گفتم ی ه اخجالت زد لبخند

 !زارهیو نم  ائهیبا ح یل یکه صاحب مو خ فی ح یول_

 :نگفت که گفتم  ی زیو چ دیخند

 !شهیپاشو برو خونه االن شب م_

قدم  لیم  یب شدم؛  بلند  منم  که  پاشد  جاش  عقب   یاز  به 

 :برداشت و گفت 

 ...برم گهیمن د_

دور نشده بود برگشت سمتم   یتکون دادم که هنوز قدم   ی سر

 :گفت یو با حالت خاص 



 

 گه؟؟ی د ییایزود م _

 شد؟؟یزدم ؛ پس دلتنگم م  ی لبخند

 شه؟؟ی دلت تنگ م_

پا  خجالت  و چ  ن ییزده سرشو  قدم  ی زی انداخت   ی نگفت که 

 :دمییبو  قیدستام گرفتم و عم نیجلو رفتم و شالشو ب

 !شتیپ  امیم یکه فکرشو بکن  یزودتر از اون_

 : شد رمی براقش خ ی زد و با چشما ی لبخند

 ...پس من برم_

با    ی زیچ و  برگشت  اخر  لحظه  دور شد  ازم  دو  با  که  نگفتم 

تکون   یبرام تکون داد که منم در جوابش دست  یخنده دست

 ...دادم
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مهنا چشمام از حدقه   دنینشسته بودم که با د  ییرایپذ  ی تو

 !زد رونیب

  داداش نبود؟؟ ی لباسا نیا

بهم کرد و بدون حرف به سمت طبقه باال پا تند    ی نگاه  مین

نگاهش کردم؛ چقدر   کرد که؛ پشت بندش داداش اومد تو که

 !بود یعصبان

  چشون بود؟؟  نایا نمیبب

 ! با اون سرو وضع داداشم که با حوله اون

  !؟نکنه

کردم و سرمو تکون دادم   یسرم اومد اخم  ی که تو   ی فکر  با

 !ستیاز داداش ن ی خبر  گهی د دمیکه د

باال انداختم و بلند شدم و رفتم باال تا با داداش حرف    ی ا  شونه

 !ایبزنم ؛ در زدم که گفت ب



 

د  داخل که  م   دمیشدم  س  زشیپشت  داره  و    گار ی نشسته 

 !کشهیم

 !بهت بگم  ی زیداداش اومدم چ_

 :سمتم انداخت ینگاه مین

 !شنومیم_

  !اصال حوصله نداره صرف نظر کردم  نکهیا دنید با

 !بگم یبخوام به راحت نبود که  ی زی چ نیا اخه

 !گمیداداش بعدا م   ستین ی زیچ_

 :برگشتم ی ز یچ ی اداوریتکون داد؛ اومدم برم که با  ی سر

 داداش؟ _

 بله؟_

 خدمتکاره چش بود؟؟ چرا اومد طبقه باال؟؟ نیا_

 :اخم کرد یکم



 

 !خدمتکاره و نه زنداداش! اومده باال چون زن خانه_

 ...شدم  رشیبهت خ با
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 گفت؟؟یم یشد؟؟ چ یچ

 :گفتم جیگ

 زنداداش؟؟ _

 :گفت ی جد

 !بله زنداداش! زن من_

  !زدی حرف م ی مندانه ا روزیچرا داشت با لحن پ دونمینم

  !رو به چنگ اورده  ی زیچ  انگار

  ؟؟ی اخه چطور_



 

ا   ستیمهم ن  شی چطور_ از    نهیمهم    گه یماه د  کیکه کمتر 

 !کنمیازدواج م 

 :تکون دادم و با لبخند گفتم ی سر

 مبارک باشه داداش _

 :تکون داد که گفتم ی سر

 ؟؟ی ندار ی تهران کار  رمیمن م_

 :بهم دوخت نگاهشو

 نه برو به سالمت_

 ....اومدم رونی تکون دادم و از اتاق ب ی سر

 :کوروش

 ! کردیارومم نم نمیزدم ؛ نه ا گارمیبه س یقیعم  پک

کردم ؛ بلند شدم و سمتش رفتم و    زیم  ی به شراب رو  ینگاه

 !دم ینفس سر کش کیجامو پر کردم و 



 

بازم جامو پر کردم و   دم؛یو باز سر کش  ختم یر  ی ا  گه ید  شات

دستام گرفتم ؛ بدنم گر گرفته بود    نیو جامو ب  دمینصفشو نوش

و سرم داغ کرده بود ؛ از جام بلند شدم و تلو تلو خوران از در  

 ...زدم و بدون فکر به سمت اتاقش رفتم رونیب
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از    عیجا خورد و سر  دنمیباز کردم و داخل شدم که با د  درو

 !تختش بلند شد ی رو

کنار تختش گذاشتم    زی م  ی مشروب و رو  شهی رفتم و ش  جلو

 !دید یتار م  یتختش نشستم ؛ چشمام گاه ی و  رو

 !شد یم  ادیمشروب داشت ز اثرات

 نجا؟؟ یا ی چرا اومد_

 !کردم که جا خورد ی بهش دوختم و خنده بلند نگاهمو

 !اتاقش  ی چرا اومدم تو گهینگاه کن! زنم بهم م_



 

خند  و دوباره  ش  دمیبعد  کم   شهیو  و  برداشتم  و    ی مشروب 

 !بودم جیگ ی؛ حساب  دمینوش

 :به شراب کردم ی ا اشاره

 ! کم داره ی زیچ  هیشراب  نیا_

  جم یبود که بلند شدم و به سمتش رفتم؛ سر گ  رم ی کرده خ  اخم

 !باعث شده بود تعادل نداشته باشم

 :و نگاهمو به لباش دوختم ستادم یا جلوش

 کم داره؟؟  یچ یدونیم_

 !رونیبرو ب_

 د؟؟ یترس یکرد؛ ازم م  ینیرفتم که عقب نش جلو

 : زدم داد

 ! اتاقققق زنمهههرمییی نم رونی مننن ب_

 :دهنم گذاشت ی جلو اومد و دستشو رو   دهیترس



 

 !ره یساکت باش آبرومون م_

 !زدی چشمام دو دو م  ی به چشماش دوختم ؛نگاهش تو  نگاهمو

 :دهنم برداشتم و لب زدم  ی از رو دستشو

 ...!کم داره که فقط دست توئه ی زیچ  هیشراب  نیا_
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  ی لبهاش اونارو خواستن   فیبه لباش دوختم ؛ لرزش خف  نگاهمو

 کرد یتر م

  ! حال خودم نبودم ی تو من

م  یوقت  شهیهم  کوروش اسمش   شدیمست  کنار  از  خان 

 وفتاد یم

 !کردیشد که طعم لباش منو از خودم دور م یچ دونمینم

 !خت یریلباش ابهتمو م طعم



 

 !شدینم یدختر رو بدم ول ی به ا خواستم ینم من

 !تونستمینم

 : کرد به عقب هلم بده یگذاشت و سع نمیس  ی رو دستشو

 کش ینزد  دینبا  وی بهش ندار  یحس  چیکه ه   یاز من دور شو! زن_

 یش

 :دور کمرش حلقه کردم دستمو

 !یکنیم  دای احساس بهش پ یباش کی به زن که نزد_

 ی زی چ  خواد یزن قلب مردو م   خوادی زن هوس مردو نم  یول_

  ی که تو ندار

 : کردم یاخم

 !یزن یحرف م  ی دار یلیخ گهید_

که    دنشیلبش و شروع کردم بوس  ی بعد لبمو گذاشتم رو  و

 !اونم شروع کرد تقال کردن



 

 :لبش برداشتم ی لبمو از رو  یبه بازوم زد که عصب یچنگ

 ؟؟ی شد یچرا وحش_

 گه ید یبهم دست بزن زارمی! نمیمنو ببوس خوامیمن نم_

 :کردم ی مستانه ا  خنده

 ی مگه دست توئه؟؟ چند بار بگم؟ توبه منننن مجبور_

 مه یتخت و روش خ  ی بعد کمرشو چنگ زدم و انداختمش رو  و

 ....لبهاش گذاشتم   ی بار دوم لبامو رو ی زدم و برا
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جا   چیکه تا به حال ه   داد یبهم م  ی نیری لبهاش حس ش  طعم

 !تجربش نکرده بودم

 !وانهید  کیآرامبخش به   قیتزر مثل

با ته مونده هوش  داد ی داشت کار دستم م  یمست   نو یا  میاریو 

 !دمیفهمیم



 

 !کرد یجدا شدن ازم نم ی برا  یتالش گهید

تخت افتادم که خواست بلند    ی جدا شدم و کنارش رو  ازش

 :گفتم  دهینذاشتم و کمرشو گرفتم و کش یشه ول

 !خوابهیزنش م  شیامشببب خان پ_

 ....دم ینفهم یچیه  گهیهم رفت و د ی بعد چشمام رو و

 :مهنا

  ی شروع کردم به تقال ؛ ول   یلبام گذاشت عصب  ی که رو  لباشو

  !داشتی اون دست برنم

 :از کارم ازم جدا شد یبه بازوش زدم که عصب یچنگ

 ؟ی شد یچرا وحش_

 !گهید یبهم دست بزن زارمی! نمیمنو ببوس خوامیمن نم_

 : دیکرد که دلم لرز ی بلند خنده

  ی مگه دست توئه؟ چند بار بگم؟تو به منننن مجبور_



 

 مه یتخت انداختم و روم خ  ی بعد کمرمو محکم گرفت و رو  و

  !زد و باز لبهاش روب لبهام نشست

  !نداره دهیتقال فا دمی؛ فهم دمیبوسی و م خوردی ولع لبامو م با

  ! تقال کنم تونستمینم خواستم ی م اگرم

  دروغ ؟ چرا

  !لبامو دوست داشتم ی لباش رو  حس

 ...کرد یم وونمیبوسه ها د نیا ی تو ی زی چ هی یول

  !هوس بود عشق نبود و دیشا نمونی بود که حس ب نیا اونم

  !اطراف نیخان مغرور ا هوس

 ...دیخندیم یمست ی که فقط تو یخان
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تخت افتاد که خواستم   ی لبم برداشت و کنارم رو  ی از رو  لبشو

سمت خودش    دم یکه کمرمو گرفت و کش   نییپا  ام یاز تخت ب

 :گفت  دشیو با همون لحن کش

  !خوابهی زنش م ش یامشببب خااان پ_

  !بعد انگار از هوش رفت و

 !زدی تند م یمثل چ قلبم

  !نشد یدستشو از دور کمرم باز کنم ول خواستم

 ایصورتم گذاشتم ؛ خدا  ی زدم و دستامو رو  ی خفه ا  غیج  کالفه

  کنم؟؟  کار یچ دیمن با

  کار یبوسه ها چ  نیمرد سلطه گر  با ا  نیضربان قلب با ا  نیا  با

 کنم؟؟

  بزارم؟؟ یچ ی پا  نارویا

  ؟؟یچ زنهیم  یکه از سر مست ییحرفا ؟؟یچ  ارویمست نیا



 

 ؟یو راست یمست گنینم مگه

 ... کم کم چشمام گرم خواب شد  

*** 

درست بغل گوشم چشمامو باز کردم    یمنظم  ی حس نفسا  با

  !روبه رو شدم  رهی که با چهره غرق خواب آقا ش

  ده یو پر آرامش خواب  قی عم  ی من طور  یبود ول  ک ی هوا تار  هنوز 

 ! کل وجودمو گرفته بود یبودم که احساس سرحال

  !بودم  دهیصورتش ند  یبهش دوختم؛ تاحاال به مردونگ  نگاهمو

 ..کردی و حالمو دگرگون م رفتیم می نیب  ریز  عطرش

 !مرتب صورتشو خواست ی ها  شی دلم لمس ر ی ا  لحظه

رو  یب اروم  و  اوردم  باال  دستمو  گذاشتم    ی حواس  صورتش 

 ...که
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بهم دست داد؛    یهاش با کف دستم حس خوب  شی حس ر  از

اخم   ی داریخواب برعکس ب  ی با دقت نگاهمو بهش دوختم؛ تو 

 !پسر بچه مظلوم بود کی نداشت و مثل 

  !خندم گرفت تمونی وضع از

آغوشش بودم و اون دستاش دورم مثل حصار    ی کامال تو  من

  ی هم بود طور   ک یشده بود و صورتامون به شدت نزد  دهیچ یپ

 !که سرش کنار گونم بود

 !بغلش گم شده بودم ّی تو

 !فنچ بود هیو بزرگش مثل   ده یورز کل یمن دربرابر ه کلیه

 !دهیخواب ریش هیبغل  ی بچه گربه تو هی هی انگار

 : شدم ؛اروم زمزمه کردم رهی چهره غرق خوابش خ به

 ...ره؟ ی کنم آقا ش کار یمن باتو چ_

  !دمی ترسیکه داشتم م یاز احساس ی زیاز هر چ  شتریب من



 

 ...دمی ترسیاخالق م ی از دل بستن به آقا من

*** 

 :کوروش

چ  چشمامو با  کردم  باز  د  ی ز ی که  شک    دم یکه  چشمام  به 

  !کردم 

 کرد؟؟یم  کاریتخت من چ ی تو نیا

  افتاده؟؟ یاتفاق چه

 ...!ادمه یشراب  هی فقط  شبید از

تو  نگاهمو ؛  دوختم  خوابش  غرق  صورت  چقدر    ی به  خواب 

  !بانمکه

 بود زدم؟؟  یچه حرف نیتکون دادم ؛ ا سرمو

 دوی کشیمنو به سمت تخت م  ی عطر   یاز جام پاشم ول  خواستم

 ...پاشم زاشتینم
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ب  دمیکش  یقیعم  نفس عطرش    د؛ یچ یپ   مینیب  ریز  شتریکه 

 !معتاد شدم   کردمیشد ، حس م دهینگاهم سمت لباش کش

 ! قرمز ی لبا  نیطعم ا معتاد

چشمامو   عیخورد که سر  یتکون  هویافکار خودم بودم که    ی تو

 !بستم

 !از کنارش بلند نشدم یول دارمیب نهی بب خواستمینم

 !کردمیخودم حس م  ی رو نگاهشو

که کرد بهت زده   ی تخت اما با کار  ی بودم تا پاشه از رو  منتظر

 !شدم

 بود؟؟ یگونم واقع ی لباش رو  یحس نرم نیا

 د؟؟یاالن منو بوس اون

 کرد؟ یکارو م نیا دیبا یل یبه چه دل  یول



 

د  اروم با  که  کردم  باز  تو  دنمیچشمامو  زده  جاش    ی هول 

 :نشست که منم بلند شدم

 !س...سالم_

 :بهش دوختم نگاهمو

 باز؟؟ یکن یم  کاریتخت من چ ی تو تو_

 :حرفم دستشو به کمرش زد و گفت نیا با

  !اتاق و تخت منه نجایبنظرم ا_

 !گفتیبه اطروف دوختم ؛ راست م اهمونگ

 !اتاق اونه نجایا

 :کردم یاخم

 کنم؟؟یم  کاریچ نجا ی پس من ا_

 :باال انداخت و گفت ی ا شونه



 

  ی مشروب اومد شه یش  هیکه شما با    نهیا  شبی واال خالصه د_

  نیتختم و اخر  ی رو  ی و افتاد  ی دیاتاق من منو باز بوس  ی تو

 !خوابهیزنش م   شیخااان امشب پ  بود : نیجملتم ا

 ...زده نگاهمو بهش دوختم  بهت
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 :بهم دوخت روزمندانشوینگاه پ  که

 !ی اجازه وارد اتاق من شد یکه ب ییحاال شما_

 :ستادمیزدم و جلوش ا  ی شخندین

 !به اجازه ندارم  ی ازیمن ن_

 : ستادیا  نهیبه س دست

 اونوقت چرا؟؟ _

کنارش   ی به اجازه همسرش نداره برا  از ی ن  ی شوهر  چیچون ه_

 ...ی حت ایو  دنیبوس ای دنیخواب



 

 :گفتم باال اورد که هیکاف یبه معن  دستشو

  !ارنیبرات م ویامروز لباس عروس_

 :تعجب نگاهم کرد با

 !خودم لباسمو انتخاب کنم  خواستمی اما من م_

 !بابتش ندادم  ی! کم پول ادیمطمئنم خوشت م_

 ....رفتم  رونی بعد از اتاق ب  و

 :مهنا

 :اداشو در اوردم یعصب

 !بابتش ندادم یکم پول_

که    به کندم  لباسامو  و  رفتم  حمام  به سمت  کالفه   ! جهنم 

از    ی اثر  ه ی  رمیشکمم خورد ؛ هر جا م   ری مهر ز  ی چشمم به جا

 !بدخلق رهی آقا ش یخودت به جا گذاشت



 

دادم و چشمامو   هیوان تک  یوان نشستم و سرمو به پشت  داخل

د ا  ی از جلو  شبیبستم؛ کل  ؛  رد شد  واقعا    نیچشمام  مرد 

 ! هیدچار دوگانگ 
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و    دمی کش  رونی از کمد ب  یاومدم و لباس محل  رونی حمام ب  از

  ؛ دمیپوش

 :کردم و با خودم گفتم نهییآ ی به خودم تو ینگاه

  کنه؟؟ دایپ  خوادیاز کجا م یخوشگل  نیدختر به ا_

 !دلش بخواد میلیخ

  !مینی ب  ریعطرش رفت ز ی تختم نشستم که بو ی رو

  !هرشب  نجاستیبوشم ا گهی! دیلعنت

کردم که عطرش   کینزد  مینیبالشت رو برداشتم به ب  اریاخت  یب

 !شد دتریشد مین یب ریز



 

 یکه ارامش خاص   دمیبو کش  قی بستم و عطرشو عم   چشمامو

 ....سراغم اومد

  !بهم  دادیم  یشب ها آرامش خاص  یمرد برخالف هر موقع  نیا

 ... !که خوده آرامش بود  آغوشش

  !مهم نبود  گهیبود د ی زیبه بالش دوختم ؛ هر چ  نگاهمو

  !رمی م شی با احساسات قلبم پ من

  !ستیلد نکه عشقو ب ی مرد ی از سرد ترسمینم

 ...عشقو  دمیم ادشیکه بلدم! من  من

 نیا  یاحساس  هینبود اما بالخره    قیعم  یلیاحساساتم خ  دیشا

  !وسط بود

داره! اگر نداشت که    یاونم به من حس  دیکجا معلوم ؟ شا  از

 ...ومدیسراغ من نم  اشیمست ی تو



 

  ن ییرفتم ؛ از پله ها که پا  رونی جام بلند شدم و از اتاق ب  از

  !قهوست دنیکاناپه نشسته و مشغول نوش ی رو  دمیاومدم د

 .... نگاهمو حس کرد که ینیسنگ انگار
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 رم ی خ  هیبهم دوخت ؛ سر تا پامو برنداز کرد و چند ثان  نگاهشو

 رون یشد که قلبم شروع کرد تند زدن؛ خواستم از خونه برم ب

 :دمی که صداشو شن

 کجا؟ _

 !مشغول خوندن روزنامست دم یسمتش برگشتم که د به

 رفتنشم بده؟؟ رونیآمار ب دیزن به شوهرش با_

 ...رفتم  رونینداد که درو باز کردم و از خونه ب یجواب

 :دمی دو قدم برنداشته بودم که صداشو باز شن  هنوز

 ... رونینرو ب  ی نجوریا_



 

 : سمتش برگشتم اروم

 !چرا؟؟حجابم که کامله_

 : جلو اومد یو قدم  دیبه گردنش کش یدست کالفه

 !اد یبهت م یآب_

 ...قلبم نزد ی ا  لحظه

 ؟.؟ادیبهم م یگفت آب اون

 کرد؟؟  فیتعر

 !بهم ی که خودت داد  ه یخب مگه دست منه؟ لباس _

 :نگاهشو بهم دوخت و گفت ی ا  لحظه

 !من ندادم_

 کرد؟؟ یچرا انکارش م د؟؟ی ترسی م یچ از

اون   ی جا  نویو ا  ی خراب کرد  موی ! خودت لباس قبلی تو داد_

 !رهیآقا ش  ی بهم داد



 

 :کرد یبهم دوخت و اخم نگاهشو

  رون یتا باهاش ب کنمیپاره م نمیالزم باشه ااره من دادم! اگر _

 ...!ی نر
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 : بهش دوختم نگاهمو

 اد؟؟ یلباس بهم مچرا نرم ؟؟ چون _

 !هوی کننینه چون نگاهت م_

 !داشت  یاستداللش خندم گرفت! چه تفکرات از

به سمتش رفتم و دستمو جلو بردم و دست بزرگ و   یقدم

 :گرفتم فمیظر ی دستا ی زمختشو تو

 !ایبه زنت نگاه نکنه باهاش ب یکس  ییخوای اگر م_

به دستامون کرد و بعد نگاهشو به چشمام دوخت انگار    ینگاه

  !دیفهمیرو نم ی زیچ



 

 !گشتیم ی زی داشت دنبال چ انگار

 باهام؟؟ ییایم_

  خواد ی دوخت که حس کردم نم  نیکرد و نگاهشو به زم یاخم

 !ادیب

 بکنم؟  تونستمی م کاریمن چ  دی طلبیم  ی مرد دور نیا

  رفتمیچرا آروم راه م  دونمیرها کردم و راه افتادم ؛ نم  دستشو

 !اد یبلکه دنبالم ب

 ومد؟؟یمگه م یول

 ! دستامو پوشوند یدست هویافکار خودم بودم که  ی تو

بااخم    با بعد به خودش دوختم؛  نگاهمو به دستامون و  بهت 

  !بود رهی رو خبه روبه  شی شگ یهم

  زدم ؛ ی لبخند

  !بود یمن کاف ی برا نیهم



 

 ...ومدیکه دنبالم م نیهم
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رو زدم که همونطور که نگاهش به روبه   ی ا  گهید  زی ر  لبخند

 :بود گفت

 !فقط بخاطر ناموسم باهات اومدم_

تو م  ی لبخند مثال  باشه!  ؛  کن  ییخوایزدم  برا  یپنهان   ی که 

 !وورد یو دلت طاقت ن ی خود من باهام اومد

 !رهیآقا ش   هیلیخودش خ ی که اومد  نیباااشه هم_

 :بهم انداخت ینگاه مین

 !ر یش یگیبهم م ادیخوشم نم_

خنده که نگاهشو بهم دوخت با    ر یزدم ز  یحرفش پق  نیا  با

 :خنده گفتم

 ! مثل سلطان جنگل قای! دق گهی د ی ریاخه ش_



 

 !گوشه لبش باال رفت یکردم که کم یبعد غرش و

 د؟ی ! برام خند اوه

 ...تن یبهم بگ یکس ی جلو_

 :دمیحرفش پر  وسط

 !گمی! باشه نمشمیم  هیتنب دونمیم دونمیم_

 ... نگفت ی زی تکون داد و چ ی سر

باغ و دستامون همچنان قفل هم   ی تو  میداشتی هم قدم برم  با

 ! بود

 ی خفه ا  غیکه وصل شاخه درخت بود با ذوق ج  یتاب  دنید  با

 : سمت تاب  دمشیکش و   دمیکش

 سوار شم؟؟ شهیمن عاشق تابم !م_

تکون داد که دستشو رها کردم و نشستم    ی نگفت و سر  ی زیچ

 ...کردم خودمو تکون بدم که یتاب و سع  ی رو
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 !نتونستم

 !شدمیپام نم ری ز رفتی که همش م ی با اون دامن بلند یعنی

 :ستاد یا نهی نگاهمو بهش دوختم که دست به س مظلومانه

 !ی شد یشکل  نیکه باز ا  ییخوایم یچ_

 !گرفت؛ترفندمو خونده بود خندم

 :گفتم ی لحن جگر سوز با

 ! اخه تونمینم ؟؟ی هولم بد  شهیم_

ثان  نگاهشو اومد و   ه یبهم دوخت و بعد چند  مکث به سمتم 

زدم و دستامو به   یجانی پشت سرم قرار گرفت که لبخند پر ه

  تاب محکم کردم ؛ ی طناب ها

تابم بده که    منتظر در    یکیکه کرد قلبم    ی با کار  هویبودم 

 ! زد ونیم



 

 دو طرف کمرم گذاشت و خم شد و بغل گوشم گفت  دستاشو

: 

 !نیسفت بش_

  ی کرد که ته دلم خال  رهام  هوی و    دمیبعدبه سمت عقب کش  و

 ...لب هام نقش بست  ی شد و لبخند رو 

کردم فقط به وزش باد به صورتم فکر   یبستم و سع  چشمامو

 ...کنم

از سرم سر خورد و از سرم    رمی که هلم داد شال حر  یدوم  بار

 !افتاد

 ...نکردم و باز چشمامو بستم تا رها شم یتوجه بهش

 ... شم از گذشته تلخم رها

 ....مرد مغرور... به خودم نی... به اندمیآ کنم به فکر
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 کنهیداره نگاهم م  دمیچشمامو باز کردم که د  ستادیکه ا  تاب

: 

 خونه؟؟ میبر_

ا  ی تو خنده  آقا   ی ذهنم  بود  کجا  خونه  ؛  کردم  حرفش  به 

  ره؟؟یش

 !کنم تتیاذ  خوامیم  تازه

 :گفتم رفتمی که راه م نطوری تاب بلند شدم و هم ی رو از

 ! روستا  ی برم تو خوام ینه من م_

که    منتظر بودم  حر  ییهویجوابش  سرم    ی رورا    رم یشال 

 :گذاشت و گفت 

 !یسرت کن دیبا نویروستا ا ی بر ییخوای اگر م_

 :دوختم که گفت شیبه نگاه جد نگاهمو

 !شه کار دارم   کیچون هوا تار میزودتر بر_



 

گفتم و راه افتادم؛ شونه به شونه هم    ی زدم و باشه ا  ی لبخند

اما خجالت    رمیدوست داشتم باز دستشو بگ  یلی خ  م؛یرفتی راه م

 !دم یکشیم

م  ی تو راه  باهم  روستا  کوچک  که    میرفتی بازار  کس  هر  و 

 !کردیاحترام م ی ادا دشیدیم

 سختشه  کردمیم حس

 داشت؛یقدم برم شی شگیهمون غرور و ابهت هم با

 کردم یو من احساس غرور م   دی چرخی ما م  نینگاهشون ب  مردم

 داشتم،یکه کنارش قدم بر م

 !غرورش به منم  منتقل شد گهید  نهیهم

 ... سرمو کنار گوشش بردم طونی بهش دوختم و ش نگاهمو
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 همه ادم؟  نیوسط ا  ی ری دست زنتو بگ ییخواینم_



 

که    نگاهشو کردم  اشاره  دستامون  به  ابرو  با  که  دوخت  بهم 

سر و    ی کالفه  کرد  دراز  دستم  سمت  دستشو  و  داد  تکون 

 ...کرد فم یانگشتانشو قفل انگشتان ظر

  ری دستش از دستام به کل بدنم منتقل شد و حس غ  ی گرما

 ...بهم دست داد یقابل وصف

 !داد یبهم اعتبار م  دستاش

 !که کل عمر دنبالش بودم ی اعتبار

 دوختم پر بود از هرنوع حس  یمیقد ی به مغازه ها نگاهمو

 ت یمیصم صفا،

سلول به   ی سوزان محبت مردم روستا رو تو  ی گرما   تونستمیم

خورد که   یدست  ی سلول بدنم احساس کنم.  چشمم به گار

 !بود السی پر گ ی کنارش نشسته بود و گار ی رمردیپ

 :ذوق به سمتش برگشتم با

 ! بخر السی برام گ_



 

 ی تو  ی ها  السیبه گ  ی با تعجب بهم دوخت که اشاره ا  نگاهشو

 :کردم ی گار

 !خوام یم  السای گ نیاز ا_

چشم دوخت و بعد    السیگ  پر  ی دستمو گرفت و به گار  رد

 الس یگفت که برام گ   رمردیرفت و به پ  ی به سمت گار  یمکث

 !ظرف  کی ی تو زهیبر

که   رهیظرف رو پر کرد داد دست آقا ش  رمردی پ  نکهیاز ا  بعد

کردم    یاونم برگشت و ظرفو به سمتم گرفت که خنده پر ذوق

 ...و ظرفو از دستش گرفتم و مشغول خوردن شدم

 :کوروش

ها    السیمشغول خوردن گ   یبهش دوختم؛ با ولع خاص  نگاهمو

 !بود

 ! نشستیرفتار هاش به دلم م  بیعج  امروز 

 !امروز   کردینم میرفتار هاش و زبونش عصبان گهید



 

 ! ی تا راحت تر بخور  مینی جا بنش ه ی میبنظرم بر_

تکون داد که دستشو گرفتم و راه   ی بهم دوخت و سر  نگاهشو

 ...خلوت تر ییافتادم سمت جا 
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نشستم که اونم اومد    بیباغ س  کیوسط     یسنگ بزرگ   ی رو

 :و کنارم نشست ؛ نگاهمو به روبه روم دوختم که صداش اومد

 ؟؟ییخوا ی م السیگ_

 !سمتم گرفته یالسی گ دمیبرگشتم که د سمتش

از دستش   السوی مکث گ  یدوختم و با کم  السی به گ  نگاهمو

 !بار دهم برق زد ی گرفتم که چشماش برا

  بود؟ یچ ی را برق نگاه ب نیا

 :دهنم گذاشتم که گفت ی تو السویگ

 ...بهت بگم  ی زیچ  هی خواستمیم_



 

 :کردم نگاهش

 ؟یچ_

 :مکث کرد و نگاهشو ازم گرفت و گفت یکم

  !تشکر بهت بدهکارم بابت نجاتم هی_

 :کردم ی زیر اخم

 نجات؟ _

 :تکون داد  ی سر

  !رمرد ی نجاتم از دست اون پ_

 :کردم  یظیاخم غل  شیادآوری با

  !اهان_

 :و گفتم اوردمینزد که طاقت ن یحرف گهید

 بود؟ یاون ک_

 :بهم دوخت و گفت نگاهشو



 

  !بود میزندگ  کی کوچ ی از کابوس ها یکی_

 کابوس؟؟

 چرا کابوس؟ _

 :زد  یتلخ لبخند

 یی ادما  نیهمچ   ابونایخ  ی تو  وفتهیکس ب  یدختر ب  هی  یوقت_

 ...گه یسراغش د انیهم م
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 !سرم ی رو  ختیر یآب جوش  یحرفش انگار کس نیا با

 !کرده  ی بهش دست دراز یفکرشم بکنم که کس تونستمینم

مگه    یسوال مسخررو نپرسم ول  ن یچفت هم کردم تا ا  دندونامو

 !شدیم

 مدت بهت دست زده؟  نیا ی تو یکس_



 

بهت   ینگاهشو بهم دوخت؛ چشماش کم  عیحرفم سر  نیا  با

زده بود؛ لباش چند مرتبه باز و بسته شدن و در آخر به حرف  

 :اومد

 !نه_

به صورتم   یکلمه بودم تا آروم شم؛ دست  نیمنتظر هم   انگار

  دونم یسرسبز روبه روم چشم دوختم ، نم  ی و به فضا  دمیکش

دست    نکهیچه حساب بود که خوشحال شدم از ا  ی چرا و رو

 !بهش نخورده یکس

 :افکار خودم بودم که صداش به گوشم خورد ی تو

تو _ از  پ  ی سهراب  باهاش   دام ی پارک  اگر  گفت  بهم  و  کرد 

 ... ادی م رمی پول گ یل ازدواج کنم ک

 !زمی بود تا باز به هم بر یکاف نیهم

 :نزدم که ادامه داد یحرف

  اولش قبول کردم یو آوارگ  یکس یب  ی منم از رو_



 

 :کرد و بعد گفت یمکث

م  یکس   یب  ه،یبد  زیچ  یلیخ  یکس  ی،بیدونیم_  شه یباعث 

 ...رو  یچشم هر کس

دهنش گذاشتم ؛ با   ی خشم سمتش برگشتم و دستمو رو  با

 ...شیاشک ی چشما دنید
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محکم   ی فکر  چی ه   یب  تش،یاز مظلوم  ختی قلبم فرور  ی ا  هیثان

نم   ی تو  دمش یکش به خودم فشردمش؛  و  چرا    دونستمیبغلم 

 !دخترو نداشتم نیا ی طاقت اشکا

 کیبا کوچ  دیبرام مهم نبود چرا با  یزن  چیه  ی که زجه ها   یمن

 دختر کالفه بشم؟ نیا ی غم چشما  نیتر

ب  ََاروم بغلم  د  دمشیکش  رونیاز  انداخته    دمیکه  سرشو 

  !نییپا



 

چونش و سرشو باال اوردم که نگاه نم دارشو   ریانداختم ز   دست

ا دوخت؛  هم  نیبهم  چشماش  ،   شهیدختر  بود  احساس  پر 

  ! برخالف من بود زشیدختر همه چ نیبرخالف من بود، ا

 :نگاهمو از چشماش گرفتم و گفتم 

کنار    یکنیم  یزندگ   ندهیآ  ی به گذشتت فکر نکن تو تو  گهید_

 من

 :مهنا

 ت یجد  نیبا ا  خواستیشدش دوختم؛ م  ی به چهره جد  نگاهمو

ثان  ینیریش چند  بگ  شی پ  هیآغوش  ازم  اون    رهی رو  نه!  اما 

لحظه    کیآغوش    نیا  مونه؛یدندونم م  ری حاال حاال ها ز  ینیریش

 ...برام شد پدر ،شد مادر،شد پناه 

 ی شک  چیه  گهیباهاش االن د  یتا االنم شک داشتم به زندگ  اگر

  !کردم یم ریمردو تسخ  نیندارم ؛ من قلب ا

 ...که شده ی به هر نحو  حاال
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 !خونه میغروب بود و ما همچنان نرفته بود ی ها کینزد

 :بهم دوخت نگاهشو

 !من شب کار دارم  میبرگرد_

  !خونه میبر ذاشتمیم دی نبا دم؛یداخل دهنم کش لبامو

 !امروز که خوش اخالق تره نگهش دارم  دیبا

با د  ی زیبه اطراف دوختم و دنبال چ   نگاهمو  دن یگشتم که 

  ی بود چشمام برق زد و فکر   ییکه تن دختر روستا  یلباس محل

 :با سرعت سمتش برگشتم و گفتم  د،یبه ذهنم رس

 !برم ییجا  هی خوامیم_

 :بهم دوخت نگاهشو

 کجا؟؟ _



 

 یفهمیم ایب_

 :تکون داد  ی سر

 طول نکشه ادیفقط ز_

اصال طول   رهیزدم، حتما آقا ش  یطانی حرفش لبخند ش  نیا  با

 !کشهینم

 :تکون دادم ی سر

 باشه چشم_

 :گوشه لبش باال رفت و گفت یکم

 پس  میبر_

 ی لب گفتم که راه افتاد ؛ لحظه ا  ری ز ی زدم و باشه ا  ی لبخند

به   خجالتم  گذاشتن  کنار  با  فکر  بدون  بعد  و  کردم  مکث 

کردم که نگاهشو با    و دستمو دور بازوش حلقه  دمی سمتش دو

 :تعجب بهم دوخت ، مظلوم گفتم



 

 ؟  هیچ_

 :باال انداخت ی ا شونه

 !یچی ه_
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  کی مغازه ها و دست فروشا بودم ؛ نزد  رهیخ  یخاص   جانی ه  با

غروب بود و همه باز کرده بودن و چراغ هاشون رو روشن کرده  

به سقف مغازه ها دوختم؛   زونیآو   ی بودن؛ نگاهمو به لباس ها

  !دادیم یتازگ ی بو  زیهمه چ   نجایا

آلودگ   ی خبر ا  ی ریو دلگ  یاز  پر احساس    نجایشهر ها نبود، 

مشغ  یزندگ ببود؛  رفتن  راه  بود  نیول  د  می مردم  با   دنیکه 

بود چشمام برق زد و   ی در مغازه ا  زونیکه آو  ی لباس قرمز

 :نگاهمو به کوروش دوختم

 !خوامیمن اونو م_



 

  رهی مکث به من خ  هیبه لباس دوخت و بعد چند ثان  نگاهشو

 :شد

 خب برو بخرش_

 :گفتم ی کردم و با لحن خاص ی ا خنده

 ؟؟ی خریندارم، تو برام ممن که پول   یول_

شد،   انیتکون داد که چالش نما  ی کرد و سر  یکوتاه  خنده

  !خنده قشنگ ن یا ی برا دی چرا دروغ ؟ دلم لرز

 بود که من عادت کرده باشم؟  دهیچندبار تا حاال خند مگر

د  ی تو که  بودم  خودم  تکون   یدست  دمیافکار  جلوم  داره 

 :نگاهمو بهش دوختم که گفت خوره،یم

 !گه یبخرمش برات د میبر ؟یر چ پس منتظ _

که    ی ا  باشه مغازه  به  کردم  مغازه حرکت  به سمت  و  گفتم 

دستام   ی با ذوق از پله بلند مغازه باال رفتم و لباسو تو  میدیرس



 

بود که نه   یشدم ؛ لباس قرمز روشن  رشی گرفتم و با ذوق خ

  !روح یساده و ب یلیشلوغ و پرزرق و برق بود و نه خ یلیخ

 :به دلم نشست ، به سمت مغازه دار برگشتم و گفتم یحساب

 د؟ یاریمن ب زیسا شهی لباسو م نیا_

 : بود گفت  یآهن  زیکه پشت م یجوان مرد

 !چشم حتما _

 .... ارهیاز پلکان گوشه مغازه باال  رفت تا لباس رو ب  و
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به سمتم گرفت که باذوق از دستش گرفتم و به سمت    لباسو

اتاقک گوشه مغازه رفتم تا لباسو بپوشم ؛ داخل اتاقک شدم و 

 !قفلش خرابه دمیخواستم درش رو ببندم که د

  کنم؟ کاریچ حاال



 

با د  ی تو بودم که  ا  رهیآقا ش  دنیفکر  مغازه    ی تو  ستادهیکه 

 :دیبه ذهنم رس ی فکر

 !رهیآقا ش سی پ س یپ_

به خودش   ی با تعجب بهم دوخت و با دست اشاره ا  نگاهشو

 : تکون دادم که اومد سمتم ی کرد که خندم گرفت، سر

 باز؟  هیچ_

 :مظلوم کردم نگاهمو

 در قفلش خرابه_

 خب؟_

به    زدیخودشو م  ایانقدر خنگ بود    نینگاهش کردم ؛ ا  پوکر

 ؟ یخنگ

م_ پر جاللت  به جمال  باز    خوامیخب  در  کنم  عوض  لباس 

 ...بعد هشیم



 

 :باال اورد و با اخم گفت  هیکاف یبه معن  دستشو

 ! تو برو رمیگی درو م ی باشه جلو_

 ی بعد درو با دستش محکم فشرد که در بسته شد، لبخند   و

 ...زدم و شروع کردم به عوض کردن لباس هام

لباس    یکوچک اتاقک کردم ؛ سرخ  نهییآ  ی به خودم تو  ینگاه

بوجود اورده بود،    ی کننده ا  رهیخ  یپوستم هارمون  ی دیبا سف

دلم   یول ارمیلباس هم کامال اندازم بود؛ خواستم لباس رو درب

 ! در گذاشتم و هلش دادم که در باز نشد ی دستمو رو ومد،ین

 !نخورد  یبار دوم هلش دادم که بازم تکون ی برا

 به   یتنه محکم  ده ی اتاق ترس  نی ا  ی افتادم تو  ری گ  نکهیفکر ا  با

 ....در زدم که 
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 ...و هوا معلق شدم نیزم  نیبا شدت باز شد و من ب در



 

 ی تو  ییکه صدا  فشردمیهم م  ی همچنان محکم رو  چشمامو

 :دی چیگوشم پ

 !گرفتمت _

مواجه شدم؛    رهی آقا ش   ی چشمامو باز کردم که با چهره جد  اروم 

چشماش     شینگاهمو به چشماش دوختم برعکس صورت جد 

 !مهربون بودن

 چخبر بود که انقدر رفتارش خوب شده بود باهام؟  امروز 

دور کمرم شل شد  موهامو که دستش از    ستادمیسرجام ا  آروم

 :کردم تی داخل شال هدا

  !حواسم نبود دی ببخش_

 : شد که گفتم رم یخ  نطورینگفت و هم ی زیچ

  میخب بر_

 :بعد خواستم برم که پشت لباسمو گرفت و گفت و



 

 ار ی لباسو درب  نیکجا؟ اول ا_

  !بپوشمش خوامینه م_

 :کرد یاخم

د_ !  نیا  گهینه  قبل  نه  لباس  کنار    تمیهمون  باهاش  زور  به 

 ...اومدم

 :مظلوم کردم نگاهمو

 ارم؟ ی درش ن شهیم_

 :کرد ی زیر اخم

 ! نه_

گفتم و رفتم داخل اتاقک تا لباس هامو عوض   ی باشه ا  پنچر

 ...کنم
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در بره   ی به در زدم تا از جلو  ی لباس هام  تقه ا   ضیتعو  بعد

رو برداشتم و به سمت پسرک    ی کنار ، در که باز شد لباس سنت

 : فروشنده رفتم و لباس رو جلوش گذاشتم

 د یبا شوهرم حساب کن  نویا_

نگاهش کردم که جلو اومد ، دست   طونیبعد برگشتم و ش  و

داخل ج ا  بشیکرد  و خ  ی و دسته  دراورد  ماهرانه    یلیپول 

  ی چند تا اسکناس شمرد و جدا کرد از دسته پول و گذاشت رو

 :پسر و گفت ی جلو زیم

 میبر_

تکون دادم و جلوتر از خودش راه افتادم که به در مغازه   ی سر

ا  ی کار  دهینرس سرجام  که  و   ستادم؛یکرد  بستم  چشمامو 

ش  ی لبخند حس  چقدر   ، برا  ینیریزدم  خودش  که   ی بود 

 !شد یم قدم شیگرفتن دستام پ 



 

 ی شه، بعد مکث کوتاه  مونیعقب برنگشتم تا از کارش پش  به

ب باهم  کردم؛  حرکت  به  شروع  باز  بعد  و   یشلوغ  نیکردم 

،    کردمیذوق به اطراف نگاه م  ی ومن با کل  میرفتی بازارچه راه م

 !میبود رونیشب شده بود و ما هنوز ب  بایتقر

 خونه من قرار دارم  می بر دیبا گهید_

اگر گذاشتم به    رهی تا نخندم ، آقا ش  دمیحرفش لبمو گز  نیا  با

 !یقرارت برس

 ... دنیو به حرکت ادامه دادم که با د  دمیکردم نشن وانمود
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 یبساط کرده بود و تو  یرنگ  ی کار   کی  ی که رو  یفروش  دست

  دم یاز ذوق کش  یغیآالت دست ساز بود ج   وری سبد هاش پر ز

بردمش، به    ی کشون کشون سمت اون گار  یاون شلوغ  نیو ب



 

 ل ینگاهمو به تک تک وسا  یبا عالقه خاص  مید یکه رس  ی گار

نظرمو جاب    ی همشون دست بند   ن یداخل سبد ها دوختم؛ ب

  روزه یف  ی بندو برداشتم و نگاهش کردم ، سنگ ها  ستکرد ، د

 !بود  ز یروباه کوچک آو  ک یبود و وسط دستبند    ز یبهش آو  ی ا

 :سمتش برگشتم و گفتم  باذوق

 خوشگله یلیخ نیا_

به دستبند  نگاهشو بعد  و  به من  چشماش   ی جلو  که  ی اول 

 :گفت یگرفته بودم دوخت و بعد مکث 

 میبر دیبا _

 :سبد انداختم و آروم گفتم  ی حرفش دلخور دستبندو تو  نیا  با

 ...میخب بر_

 :کوروش

 زدم؛  ی به چهره دلخورش دوختم و لبخند نگاهمو



 

اخماش   میبر  دیاون  دست فروش گفتم با  شی که پ   یوقت  از

 !هم بود ی تو

انداختم،    ینگاه ساعتم  د  کیبه  م  گهیربع   ومدن،یمهمونام 

  نگاهمو باز به چهره اخمالوش دوختم

 !کردمیامروز رو تموم م ی نجور یا دینبا نه

نظرمو جلب کرد   یفروش  یبه اطراف دوختم که بستن  نگاهمو

  ستاد ی، اونم کنارم ا  ستادمیکه سر جام ا  دیبه ذهنم رس  ی ، فکر

 :و نگاهم کرد

 !شنیمهمونات ناراحت م ؟ ی ستادیچرا ا_

بهش   یگوشه لبم باال رفت ، حساب  یدارش کن  هیلحن کنا  از

 !بر خورده بود 

 :بهش دوختم نگاهمو

 سا یوا  نجایهم_

 ...رفتم یفروش یبعد دستشو رها کردم و به سمت بستن و
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نشسته   دم یبه سمتش رفتم که د  یاز گرفتن دوتا بستن  بعد

درخت   ی رو و    یتنه  کنارش  نشستم  رفتمو  ؛  بازارچه  کنار 

رو جلوش گرفتم که با تعجب سرشو باال اورد و نگاهم  یبستن

 : کرد

 ه؟؟ یچ_

 :کرد و گفت یاخم

 ؟؟یکنیخرم م یبا بستن_

نتونستم جلو  نیا  با بگ  ی حرفش  بلند  رمیخودمو   ی و خنده 

 : کردم

 !یخوب یل یدختر تو خ_

تو  نیا  با اروم  و  اومد  باز شد و جلو  از هم  اخماش    ی حرفم 

 :صورتم گفت



 

  رهیحاال خر شدم آقا ش_

بستن  و ؛   یبعد  مشغول خوردنش شد  و  گرفت  دستم  از  رو 

تغ ول  رییامشب  بودم  چ  دونمینم  ی کرده  هر   یسع  یچرا 

 !شدیناراحت باشم نم رییتغ  نیاز ا  کردمیم

 شبم من راحت لبخند بزنم؟ کی  شدیم یچ مگه

اسم    دنیزنگ خورد ، با د  میافکار خودم بودم که گوش  ی تو

ر اخم  نم   ی ز یصابر  دادم؛  تماس  رد  و  ول  دونمیکردم   ی چرا 

  !برم به اون جلسه خواستمینم

 ...روستا بچرخم ی دختر تا آخر شب تو نیکنار ا خواستمیم

 خونه؟ ی بر ییخوایمگه نم_

 :مکث گفتم هیبهش دوختم و بعد چند ثان نگاهمو

 شد  رید گهینه د_

 : جاش بلند شد و گفت از



 

 ...بخاطر من خوامینم مینه پاشو بر_

 :لباش گذاشتم که ساکت شد ی و دستمو رو ستادم یا جلوش

 شد  ریگفتم که د_

لباش برداشتم    ی به لباش دوختم و دستمو اروم از رو  نگاهمو

 ...!داشت  ارویدن ی لبها نیتر ی دختر خواستن  نی، فکر کنم ا
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  دمی به گردنم کش  یاز لب هاش گرفتم و کالفه دست  نگاهمو

 :که گفت

 م؟یری خونه کجا م می ری حاال که نم_

بود و امشب   یچشماش برق خاص   ی بهش دوختم تو  نگاهمو

  !دیخندیهمش لبهاش م 

 دونم ینم_

 : جلو اومد  یقدم



 

 اونجا؟  می بر شهیرو بلدم م ییجا هیمن _

 :تکون دادم ی سر

 میباشه بر_

تو  ی برق  چشماش دستمو  و  و    فشیظر  ی دستا  ی زد  گرفت 

 :گفت

 ...ا یدنبالم ب_

**** 

  ی و یبود و و  یقشنگ  ی به روبه روم دوختم ؛ واقعا جا  نگاهمو

  !داشت  یعال

 :گوشم گفت کنار

 ؟ی دید ییتاحاال ماه رو انقدر بزرگ و تابان جا_

 :بهش دوختم نگاهمو

 ه یقشنگ ی جا_



 

 : چمن ها نشست ی کرد و رفت رو ی ا خنده

 نیبش  ایب دونمیم_

 :دیجلو رفتم که خند یکم

 شه ینم ف ی اسات کثلب رهینترس آقا ش_

ب  ی لبم کم  گوشه چمن ها    ی حرف کنارش رو  ی باال رفت و 

 !بود ی واقعا عال  نجایا  دمیکش یقینشستم ؛ نفس عم

 ی درخت ، ماه از هر وقت  کی  ر ی کوه نسباتا بلند ز  کی  ی باال

  تر بود بایز

 !ستین دمیکه د   کنهیم کاری چ  نمیسمتش تا بب  برگشتم

 :کردم و گفتم یاخم

 ؟ ییکجا_

 ی کیتار  ی از تو  دمی، اومدم پاشم از جام که د  دمینشن  یجواب

 : اومد



 

  اومدم نیبش نیبش_

 هو؟ی یکجا رفت_

 : نشست و گفت کنارم

  ستی مهم ن یچی ه_

بردم    بمیج  ی دستمو تو  ی زیچ  ی اور  اد یتکون دادم و با    ی سر

 ...و
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 :و جلوش گرفتم  دمیکش رونیب دستبندو

 !یجا گذاشت  نیا_

تکون   ی به دستبند و بعد به من کرد که سر  یبهت نگاه  با

زد و قبل    یدادم و به دستبند اشاره کردم که لبخند پر بغض

 !بغلم ی تو  دیشده پر یبفهمم چ نکهیا



 

من بودم که بهت زده بودم؛ آروم دستامو دورش حلقه    حاال

 :به گوشم خورد فشیضع ی کردم که صدا

  یمرس_

 اومد و اشکاشو پاک کرد رونینگفتم که اروم از بغلم ب  ی زیچ

: 

  شدم یاحساسات دی ببخش_

 نداره  یاشکال_

 :زد ی و لبخند دیبه چشماش کش یدست

 به دستم؟  شی ببند شهیم_

مچ    ی ا  باشه دور  دستبندو   ، اورد  سمتم  دستشو  که  گفتم 

که   میماه بود  رهی کرد ؛ هر دو خ  ی بستم که تشکر  فشیظر

 : گفت

بود   دهیبرام نخر  ی زیچ  اینداده بود    هیبهم هد  یتاحاال کس_

 یمرس



 

  ن یدختر اول  نی ماه بود ؛ چقدر ا  رهی بهش دوختم که خ  نگاهمو

 !کردم  یهارو فتح م ن یاول نیها داشت و من چقدر ا

 خوبه_

 : کرد نگاهم

 خوبه؟ یچ_

من برات    زویچ  نیکادو رو من بهت دادم و اول   نیاول   نکهیا_

 دم یخر

 ...نگفت ی زیزد و چ  ی ابخند
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ب  یکردم س  لمیبه موبا  ینگاه از طرف   یو سه تماس  پاسخ 

 !صابر

  دم یدگذاشتم و نگاهمو بهش دوختم که    بمیج   ی تو  مویگوش

 :دلشو گرفته



 

 شده؟  ی زیچ_

 :کرد و گفت یاخم

 ! درد گرفته یلیدلم خ_

 :کردم و گفتم یاخم

 چرا؟ _

 :گفت دیچی پ یکه به خودش م نطوریهم_

 !که خوردم  هیاون توت ها ی شابد برا_

 :هم رفت ی تو شتریب اخمهام

 ؟یی چه توت ها_

 : کرد و نگاهشو بهم دوخت ی ا خنده

 !خنده داره زیهمه چ  رهیم  جیسرم گ_

بوده که   یتر شد ؛ حتما توت سم  دیحرفش اخمم شد  نیا  با

 !خورده



 

 :کتفش گرفتم ریز دستمو

 نتت ی دکتر بب دیخونه با میپاشو بر_

کرد   کیشونم گذاشت و صورتشو به صورتم نزد  ی رو  دستشو

 :گفت ی و با لحن کشدار 

  گهید مینه خونه نر_

 : کردم یاخم

 پاشو گفتم_

پاشم که دستاشو دور گردنم حلقه کرد و وادارم کرد    خواستم

 :نمیبش

  میحرف بزن نیبش گهید   رهینرو آقا ش _

 !دختر ته لجبازا بود نیشدم ؛ ا  رشیاخم خ با

 :صورتم گذاشت و گفت ی رو دستشو



 

اما من احمق دارم   یظالم  یلی بگم که تووو خ  خوامیمن م_

 شمی بهت وابسته م

 :ارشو بهم دوختخم ی شدم که چشما رشیتعجب خ  با

 ...بشه؟ ش ی زندگ  یعاشق تلخ ی دیرو د  یتا حاال کس_
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  خواستم ی چرا م  دونمیاما نم  کردیم  میعصب   دی االن با  حرفاش

  ! ادامه بده

 :داشت، اروم گفت ینیریبرام ش یبی به طرز عج حرفاش

  اما ی د یتو حرصم م  یکنیم تمیتو اذ یتو بداخالق_

 :کرد و و گفت یمکث

 !کنهیکار خودشو م م یقلب لعنت نیاما بازم ا_

 :بهم دوخت نگاهشو



 

 منو ببوس_

شدم که چشماشو بست و غر غر کنان دستشو   رش ی تعجب خ  با

 :لباش ی گذاشت رو

 منو ببوس گفتم_

 :گفتم اروم

  میبهتره بر_

 :چشماشو باز کرد و گفت هیال

 نه؟ یبوسینم_

 :کردم که گفت نگاهش

 ....پس  بوسمتیباشه من م_

 !لب هام گذاشت ی بعد با شدت جلو اومد و لباشو رو و



 

صورتش و    ی ذاشتم روناخواسته بسته شد و دستمو گ  چشمام

 ن یجز ا  ییجا  بردیلبا منو م  نیا  ینیریکردم ، ش  شی همراه

  !ایدن

 ...بار آرامش داشت نیاول ی که کوروش خان برا ییجا
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لبم برداشت چشمامو باز کردم و نگاهمو بهش   ی که از رو  لبشو

 :دوختم

 !شب عاشقانه انیپا نمیا_

پاهاش انداختم و از بلندش کردم    ریزدم و دستمو ز  ی لبخند

گذاشت؛    نمیس  ی که دستشو دور گردنم حلقه کرد و سرشو رو

بهش کردم، چشماش بسته    یبه سمت خونه راه افتادم ، نگاه 

 بود

 شد؟ ینگه م یدختر رو بدم ول نیبه ا خواستم ینم من



 

 !بغلم دیپریباهاش سرد باشم م  ومدمیم تا

  ی باورش م   یک  کردیدورم م  زی ، از همه چ  کردیم  سردرگمم 

مردم راه    نیب  ی فرد عاد  کیروز کوروش خان مثل    کیشد  

 !دختر  ک یبره؟ اونم با 

ها در باغو برام باز کردن که   گاردیخونه که شدم باد  کینزد

 :متعجب به سمتم اومد دنمیداخل شدم ؛ صابر با د

 ... آقا_

  بعدا صابر االن زنگ بزن دکتر _

خونه رو باز کردم و داخل    ی گفت که در ورود  یبل   ری ز  چشم

گونش و به سمتمون   ی زد رو  یکی  دنمونیشدم که غنچه با د

 :اومد

 شده آقا؟؟ یچ_

 مسموم شده کمی  ستین ی زیغنچه چ یچی ه_



 

تخت گذاشتمش    ی پله ها باال رفتم و داخل اتاقش شدم ؛ رو  از

 ... و اومدم برم که دستمو گرفت
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 :گفت ینگاهش کردم که با لحن مظلوم برگشتم

 مثل امروزت باش خب؟ شهیهم_

 دونم یتخت گذاشتم، نم  ی از دور مچم باز کردم و رو  دستشو

که قبال    ی باعث شد تا از رفتار  ی حرفش لحظه ا  نیچرا اما ا

 ! بشم مانیباهاش داشتم پش

، داخل    ن ییاومدم و رفتم طبقه پا  رونی حرف از اتاقش ب  یب

  زی م  یصندل  ی از رو   عیسر  دنمی آشپزخونه شدم که غنچه با د

 :ن گفتبلند شد و نگرا ی ناهار خور

 آقا حال خانوم چطوره؟ _

 ؟ی خوبه، به دکتر زنگ زد_



 

 :تکون داد  ی سر

 راهن االن هاست که برسن ی اره زنگ زدم آقا تو_

ب  ی ا  باشه آشپزخونه  از  و  ثان  رونیگفتم  چند  هر   ه یاومدم؛ 

افتاده    یبیعج   ی، نگران  دوختمینگاهمو به ساعت م به جونم 

 ! بود

برداشتم و شماره دکترو گرفتم که    یگوش  وردمین  طاقت رو 

 ع یبعد دو بوق پاسخ داد، مجال حرف زدن بهش ندادم و سر

 :داد زدم

 ساعته؟ مین  ییدکتر پس کجا_

تا برسم   کشهی قطعا طول م  امیاز شهر ب  دیزند بنده با  ی آقا_

 !به اونجا

 :دمیکش یقیهم فشردم و نفس عم  ی چشمامو رو کالفه

  نتر خودتو برسو عیلطفا سر_



 

رو قطع کردم و به سمت اتاقش    یگوش  یحرف  چ یبعد بدون ه  و

 ...دنشیحرکت کردم، در اتاقو که باز کردم با د
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  !خوردم جا

 !قرمز زده بود ی صورتش دونه ها ی رو

 ی جلو رفتم و کنارش رو  شدم؛ی کم کم داشتم نگران م  گهید

 ی کم   دمیگذاشتم که د  شیشونی پ   ی تخت نشستم ، دستمو رو

 : داغه کالفه نگاهمو بهش دوختم

 مهنا؟_

 :بار دوم صداش زدم ی نداد که برا یجواب

 ؟ی شنویصدامو م  مهنا_

 :چشماش باز شد و نگاهم کرد که گفتم ی ال آروم



 

 ؟یصحبت کن یتونیم_

 !بگه اما  نتونست  ی زی مرتبه لباشو از هم فاصله داد تا چ  چند

عرق کرده بود ،   یحساب  شیشونیباز بسته شد ؛ پ  چشماش

 شده بود؟ ی نطور یاخه چرا ا

که در اتاق باز شد و غنچه همراه    شدمیداشتم کالفه م  گهید

 :با دکتر داخل شدن؛ از جام بلند شدم و سمت دکتر رفتم

 ون یبه هز  هیشب  زد ی، اولش حرف م   ستیحالش اصال خوب ن_

شده    یشکل  نیا   دم یگفتن بود اما بعدش که اومدم باالسرش د

 !زنهیو اصال حرف نم 

 :تخت نشست و نبضشو گرفت ی رفت و کنارش رو  دکتر

 کنمیم نشیزند االن معا  ی نگران نباش آقا_

 ....تکون دادم که ی سر
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از   لشیکرد و بعد جمع کردن وسا  قیسرم تزر  ی تو  یآمپول

 بودم  ستادهیجاش بلند شد و اومد سمت من که گوشه اتاق ا

: 

 ونیخورده بودن که باعث تب و هز  یسم  وهیم  کی  شونیا_

  ق ی و التهاب پوستشون شده بود ؛ پادزهرشو بهشون تزر  ییگو

 ! شهیکامال حالشون خوب م گهی کردم دو روز د

 :کردم و گفتم از دکتر ی تکون دادم و تشکر ی سر

 ن یریاز صابر بگ نییدستمزدتون رو پا_

رفت خسته دوتا از دکمه    رونیتکون داد و از اتاق ب  ی سر  دکتر

به    رهنمویپ   ی ها نگاهمو  نشستم،  کنارش  رفتم  و  کردم  باز 

ا  دوختم  خوابش  غرق  حساب  نیصورت  امشب  منو   یدختر 

 !شگفت زده کرد 

 !از اصولش بزاره  یلیخ ی باعث شد کوروش پا رو ییجورای



 

باال رفت ،   یدستش نگاه کردم گوشه لبم کم  ی دستبند تو  به

ذوق دستبندو سمتم گرفت و من   یافتادم که با کل  ی وقت  ادی

  !میبر دیگفتم با

نوازش کردم ،    فشو یدستبندو براش نخرم، مچ ظر  ومدین  دلم

تخت بلند شدم    ی از رو  ومد؛یدستبند به دستش م   ن یچقدر ا

و کالفه چشمامو    ستادمیبرم ، دم در ا  رونیو خواستم از اتاق ب

 خواستم ی هم نم  یخسته بودم از طرف  یلیخ  یبستم ، از طرف 

 !تنهاش بزارم 

 ....برگشتم سمتش و نگاهمو بهش دوختم  کالفه
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حالش تنهاش بزارم، به سمتش رفتم  و   نیبا ا  تونستمی! نمنه

رو هام کنارش  آوردن کفش  در  و    دمیتخت دراز کش  ی بعد 

ز ز  ریدستامو  که  عطرش  گذاشتم؛  پ  ر ی سرم   د یچ یمشامم 



 

 یدختر ب   نیمن در حق ا  ی کار ها  نیا  یعنیچشمامو بستم،  

 نبود؟  یانصاف

  !بود یانصاف یسوالم خندم گرفت، معلومه که ب از

بود که به خاطر منفعت خودم باهاش ازدواج    ی ته ناعدالت  نیا

ول ا  یکنم،  بود؟ پس  منفعت خودم  به   ی زیچ  نی همش  که 

 بود؟ یچ کرد یداشت درونم رشد م یتازگ

  احساسو؟ نیا شناختمیمن نم چرا

  کرد؟یم کار یدختر داشت با من چ نیا

 :بهش دوختم و آروم زمزمه کردم نگاهمو

 ی حد کوروش خانو به گمراه  نی نتونسته تا ا  چکسیتا حاال ه _

اول  تو  دختر!  رو  یهست  ی کس  نیبکشونه  پا  بخاطرت    ی که 

 ....گذاشتم  نمیقوان

  !خواستن و نخواستن بود نیب ی زی دختر چ ن یبه ا احساسم



 

ا  نخواستنش از خودم دور م  نکهیسر  و خواستنش    کردیمنو 

 ...نکهیسر ا

 بود؟؟ یسر چ خواستنش

 ه؟یداشت با بق یداشت؟ چه فرق   یدختر چ نیا

 ... و دم یبه صورتم کش یدست کالفه
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 :مهنا

صحنه    دنیچشمامو باز کردم ؛ با د  ییبا تنفس عطر آشنا  صبح

 !ختی روبه روم  قلبم فرور

  تخت من بود؟ ی چرا تو اون

 افتاده بود؟  یچه اتفاق  شبید



 

اتفاقات د  یکم به تک  اوردم که تک  از    شبیبه مغزم فشار 

 روز یذهنم رد شد؛ قلبم شروع کرد به تند زدن ، کل د  ی تو

  داشت؟  قتیحق

 دمش؟؟ یبونش، اون حرکاتش، من من بوسمهر ی چشما اون

رو  هول دستمو  و  نشستم  جام  سر  ،   ی زده  گذاشتم  قلبم 

 !ناراحت  ا یخوشحال باشم  شبیبابت د د یبا دونستمینم

دادم و لب تخت نشستم    رونی ! کالفه نفسمو ب دمش یبوس من

 ی نداره مهنا اصال اشکال یماساژ دادم؛ اشکال مویشونیپ  یو کم

  !گهیبوسه بود د هینداره، فقط 

 !هم تو  کباری دیبار اون تورو بوس صد

شدن کلمه شوهر    یبا تداع  ،ی دیفکر کن شوهرتو بوس  بعدم

ذهنم گونه هام داغ شد؛ برگشتم و نگاهمو به چهره غرق    ی تو

لبم نقش بست ...   ی رو  ی خوابش دوختم ؛ نا خودآگاه لبخند

  دم ی کش  یقیشدم و کنار گردنش نفس عم  کی بهش نزد  یکم



 

هام فرستادم، با تکون خوردنش هول زده   هیو عطرشو داخل ر

 ... دور شدم ازش

خودم    دنیبا د  یول  ییتخت بلند شدم تا برم دستشو  ی رو  از

 ...نهیآ ی تو
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 تخت افتاد  ی که  کوروش هول زده از رو   دمیکش  ی بلند  غیج

! 

 :دی به صورتش کش  یدست  نهیآ  ی منه خشک شده جلو  دنید  با

 شده دختر سکته کردم  یچ_

 :سمتش و پر بهت به صورتم اشاره کردم برگشتم

 صورتم؟؟  ی رو  هیچ نایا_

 :بهم دوخت و گفت نگاهشو

 !خانوم یسم وهیاثرات خوردن م نایا_



 

ها  ادی حرفش    نیا  با د  ییتوت  افتادم،  شبیکه   یکیخوردم 

 ن ی نشستم و سرمو ب  ن یزم  ی و رو  میشونیپ  ی محکم زدم رو 

 :دستام گرفتم که گفت

 ! کهیچند تا جوش کوچ ستی ن ی زیحاال چ _

 :سرمو بلند کردم یعصب

برا_ من چاقاله   ی تو چند تا جوشه برا  ی اره چند تا جوشه! 

 !صورتم سبز شده  ی رو میکه دم عروس هییها

تخت بلند شد و   ی و بعد بغض کرده نگاهش کردم که از رو 

 :گفت

که خ_ من  نظر  کرد  یلیبه  چشم ا   ی بزرگش  به  هام  ونقدر 

 انینم

 : نگاهش کردم یحرص

ا_ ول  نارویباشه  ا  یبگو  من  باش   ام ینم  یشکل  نی مطمئن 

 !یعروس



 

 :باال انداخت ییکرد و ابرو ی خنده ا تک

ن_ م  ییایتو  تو  شه؟یمگه  ماجرا  م  ییاصل  تورو    خوانیهمه 

 !ننیبب

 : اداشو در اوردم کالفه

 برو  ییخودت تنها امیمن نم_

 : کرد ی باال انداخت و خنده بلند یی تعجب ابرو با

 داماد بدون عروس؟_

 ....گفتم یجام بلند شدم و حرص از
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صورت من بره تا   ی از رو  نایا  یکنیم  ی کاری  ای  دونم،یمن نم_

 !یعروس  د یریم   ییخودتون تنها  ای  ه یکه عروس  گهیچهار روز د

 ی بهداشت   سیمنتظر جوابش باشم داخل سرو  نکهیبعد بدون ا  و

 ...دمیشدم و درو محکم به هم کوب



 

به جوش ها   یو آروم دست  به صورتم انداختم  ینگاه   نهیآ  ی تو

 :دمیکوب  نیزدم، بغض کرده پامو زم

 ...!یاخه االن وقتش بود لعنت_

*** 

خوردن ناهار هم از    ی برا  یساعت سه ظهر بود و من حت  االن

 !نرفته بودم رونیاتاقم ب

م  یحساب ضعف  داشت  دلم  و  بود  شده   یول   رفت،یگشنم 

 !نهیبب ی نجوریمنو ا یکس  خواستمینم

افکار خودم بودم که در اتاق زده شد، هول زده پتو رو    ی تو

 :صورتم گرفتم ی جلو

 ه؟یک_

 خانوم منم براتون غذا آوردم _

 :صورتم گفتم ی اداوریبا  یتو ول ادیبگم ب خواستم

 !خوام ینم_



 

 بدم بهتون نویآقا گفتن حتما ا یول_

 :زدم داد

  چکس یاز دست ه  ارهینگران منه خودش غذارو ب  یلیآقا خ_

 !رم یگ ینم گهید

 ن یی صورتم پا  ی نگفت که کالفه پتو رو از رو   ی ز یچ  گهید  دختر 

  ی ل یخ  کردم یکاش ردش نم  دم،یبه موهام کش  یاوردم و دست

 !گرسنمه

و بغض کرده گفتم؛ خدا کنه دلش   دمیبه شکمم کش  یدست

 ...ارهیبه حالم بسوزه و برام غذا ب
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شده    دیناام  بایود و من تقرساعت از اون موقع گذشته ب  مین

 !بودم

 :شکمم اروم دستمو روش گذاشتم و گفتم ی صدا با



 

 م یمجبور  ارهیکه برامون غذا نم  ره یآقا ش  ینداره مامان  یاشکال_

 ...پا میبر یواشکی

 ی نیکه س  دنشی حرفم تموم نشده بود که در باز شد ؛ با د  هنوز

 دمیغذا دستش بود ذوق زده از جام بلند شدم و به سمتش دو

: 

 !غذا  ایخدا ی وا_

و رفتم گذاشتم    دمیرو از دستش قاپ  ینی زده ها س  یقحط  مثل

تازه    ی رو که  شم  مشغول  اومدم   ، هنوز    ادمیتخت  افتاد 

 !نجاست یا

د  سرمو بهش دوختم که  نگاهمو  و  کردم  به   دمیبلند  دست 

 :کردم  یشده اخم مری و خ ستادهیدم در ا نهیس

 زشت شدم؟   یلیخ هیچ_

 :باال انداخت و گفت ییابرو

 ! از قبال شترینه ب_



 

 :کردم و رو ازش برگردوندم که گفت یاخم

  خب یبانمک  یول یتو زشت_

با تعجب سمتش برگشتم که د  نیا  با هول زده   دمیحرفش 

 :دی پشت گردنش کش یدست

اونا بانمکن    یقرمز خال خال  ی مثل قارچ ها  ی االن درست شد_

 گه ید

خ  ی زیچ و  ا  رش ینگفتم  شونه  که  با    ی شدم  و  انداخت  باال 

 :همون استرس گفت

 ستن؟ی ن ه؟بانمکیچ_

تخت ولو شدم ؛ چقدر    ی خنده و رو  ری زدم ز  یحرفش پق   نیا  با

 !ابراز عالقه کردن ی بود تو یمرد ناش نیا

اره نگاهم  با اخم د  دم یاتمام خندم از جام بلند شدم که د  بعد

 ...کنهیم

 :شدم رهی خ بهش



 

 شده؟ یچ_

 :همون اخمش گفت با

 !از همون اولم رو دادن بهت اشتباه بود_

  ! به غرور آقا برخورد؟اوه

ب   خواست بره  اتاق  رو  رون یاز  از  عجله  با  پاشدم    ی که  تخت 

  ....و
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دو سمتش  به  ا  دمیو  از  قبل  کنه    نکهی؛  باز  در   ی جلودرو 

سوال  ستادم یا  ، شدم  مانعش  ه  یو  بدون  که  کرد    چ ی نگاهم 

پنجه پا بلند شدم   ی محکم در آغوشش گرفتم و رو  ی مقدمه ا

 :و کنار گوشش گفتم

که قراره باهام مهربون    ی و امروز و هر روز  روز ی بابت د  یمرس_

 !یباش



 

 ج یگ   دمیاومدم که د  رونی از آغوشش ب  یبعد با مکث کوتاه  و

 !نبود  شی پ هیاز اخم چند ثان ی خبر گهید کنه،یداره نگاهم م

بهش زدم و برگشتم و به سمت تخت رفتم و با ولع   ی لبخند

 ... مشغول خوردن غذا شدم

**** 

 !غروب بود و من همچنان داخل اتاقم بودم ی ها کینزد

 ی تخت ولو شدم و با دستام صورتمو پوشوندم ؛ چ ی رو کالفه

 صورتم برن؟ ی زشت از رو ی جوش ها نیا شدیم

 !اتاق  نیا ی شدم از بس نشستم تو  خسته

  ی نشستم رو  عی در باز شد ؛ سر  هویغر زدن بودم که    مشغول

با لبخند    یا جوانزن نسبت  دمیتخت و لباسمو مرتب کردم که د

 ...به سمتم اومد
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 :سمتم دراز کرد و با همون لبخندش گفت دستشو

 !صورتتون اومدم  ی پاکساز ی هستم  برا  نای سالم من ت_

دستش گذاشتم که   ی شدم و اروم دستمو تو  رشی تعجب خ  با

 :گرم دستمو فشرد و گفت

  ی جوش ها جلو   نیتا ا  میخب بهتره زودتر دست به کار ش_

  رهی نگ شی مراسم عروس  ی ماه خوشگلمون رو تو دنیتاب

رفت    شمیآرا  زیتکون دادم که به سمت م   ی زدم و سر  ی لبخند

 :کرد یبه صندل ی و اشاره ا  دیرو عقب کش  شیو صندل 

 پرنسس  ایب_

دودل   از با   ، سمتش  رفتم  و  شدم  بلند   یصندل   ی رو  یجام 

 :نگاهشو بهم دوخت و گفت نهیآ ی نشستم که از تو

 ؟ ی آماده ا_

 :تکون دادم ی سر



 

  اره_

 ....فت ور  فشیزد و سمت ک ی لبخند

**** 

جوش ها    ی کردم ؛ التهاب و قرمز  نهیآ  ی به خودم تو  ینگاه

 !ومدنیباز هم به چشم م یکمتر شده بود ول

آ  با به  نگاهمو  ا  نه یغم   ، آنچنان   نیدوختم  نتونست  زنه هم 

 ...برام بکنه ی کار

 ...افکار خودم بودم که در باز شدو  ی تو
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 :داخل شد ارشیک و

 ...مهن_

 !خنده ریزد ز ی و بعد مکث کوتاه  ستادیسرجاش ا دنمید با

 :پاشدم  یصندل ی کردم و از رو یاخم



 

 نخند _

و    دم یکوب  نیشد که پامو زم  شتریحرفم شدت خندش ب  نیا  با

 :پر حرص گفتم

 ! نخند گمیم_

خندش بند اومده   بایکه تقر  هیباال گرفت و بعد چند ثان  دستشو

 :بود گفت

 ؟ی شد یشکل  نیچرا ا_

 : تخت نشستم ی رو  ناراحت

 خوردم  یتوت سم_

 :تکون داد و به سمتم اومد ی سر

پ_ تو  شی دفعه  از  بهت گفتم  نخور که   ی زیل چجنگ  ی هم 

 ی ستیبابتش مطمئن ن 

 : بهش رفتم ی غره ا چشم



 

 صورتم برن  ی از رو   نایبده ا  یراه حل  هیحرف ها    نیا  ی به جا_

 : دیکش شش یبه ته ر یفکر فرو رفت و دست  ی تو یکم

 نفر بتونه کمکت کنه کی دیشا_

 :سمتش برگشتم جانی ه با

 ؟؟ یک_

 :بهم دوخت نگاهشو

 ... آهو_

 :باال انداختم ییابرو

 بکنه اخه؟ تونهیم یآهو چه کمک _

  شناسه یم  اهارویو همه گ  کنهی درست م  یاهی گ  ی اون دارو_

 !داره  یراه حل نام ی ا ی حتما برا

  !گفتیراه هم نم یفکر فرو رفتم؛ ب ی حرفش تو نیا با

 ...بهم بده تا خوب بشم ییدارو هیآهو بتونه   دیشا
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  رفتم رونی صورتم بستم  و از اتاق ب   ی رو دستمالو

گذاشتم که برگشت    ارشیک  ی شونه    ی رفتم و دستمو رو  جلو

 : دهنم گرفتم ی زد که دستمو جلو ی داد دنمیسمتم و با د

 ساکت باش چته؟_

 :قلبش گذاشت ی دستشو رو یشینما

 !دمیصورتت ترس ی رو یبست  یدختر چرا پارچه مشک_

 :به کمرم زدم دستمو

 بهم بخنده یکس گه ی د خوامینم_

 : تکون داد ی کرد و سر یکوتاه خنده

 میباشه بر_



 

پا  باهم ها  پله  نگاه  م یرفت   ن ییاز  ،    ی ؛  کردم  اطراف  به 

 !اطراف نبود نیا رهیخداروشکر آقا ش

 :صداش چشمامو بستم دنی با شن میخونه رو که باز کرد در

 شما دوتا؟  دیری کجا م_

  رون یبگه که محکم سمت ب  ی ز یخواست برگرده و چ   ارشیک

 : رفتم و دستشو گرفتم رونی خونه  هولش دادم و خودمم ب

 م یبر بدو_

 :تعجب نگاهم کرد با

 ؟ی دیتو چته چرا هولم م_

 :درشت کردم چشمامو

 خب؟  میبر ایتو فقط زودتر ب_

 ...بعد و
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 : نگاهشو بهم دوخت آهو

 صورتتو  نمیبب_

 :کرد ینچ ارشیباال انداختم که ک ییابرو

بهت    یچ  دیصورتتو تا بفهمه با  نه یبب  دیبا  یآخه قارچ سم _

 ! بده

 :و گفت دیخند آهو

  ی جز ما بردار از رو  ستین  یکه کس  نجامیمهنا ا  گهیراست م_

  صورتت پارچرو

ا  کالفه پا  ی باشه  اروم پارچرو    ارش ی؛ ک   دمیکش   نیی گفتم و 

 :که اخطار گونه گفتم  شدیباز م شش یداشت ن

  خودتو مرده حساب کن ی دیخند_

  د یدهنش کش   ی باال برد و لباشو تو   میبه نشونه تسل  دستاشو

 !انداخته و صورتش سرخ شده نییآهو سرشو پا  دمیکه د



 

 :از جام بلند شدم و گفتم یعصب

 !بابا من رفتم دیگاو  یلیشماها خ _

 !خفشون کنم خواستیخنده؛ دلم م ریدوتاشون زدن ز هر

زدم و اومدم برم که آهو    ارشیک  ی به پا  یلگد محکم  یحرص

 :دستمو گرفت و با خنده گفت

 منه   ش ی پ  دردت   ی فکر کنم دوا  نی بش  ای ب  دیباشه باشه ببخش_

تنه درخت نشستم   ی و کنار آهو رو  دم یهم کش  ی تو  اخمامو

 :و به سمتم برگشت دی به صورتش کش یکه آهو دست

 اره؟  ی خورد یتو توت سم نمیخب بب_

 :تکون دادم ی سر

 اره _

 :و گفت دی دهنش کش ی تو لباشو



 

  گهیجوش ها تا دوروز د  نیخوردم و مثل تو شدم ا  کباریمنم  _

  رهی م نیاز ب

 آهو ؟  یمطمئن_

... 
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 رن یم  ن ینباش از ب یچ یاره نگران ه _

 ...یعروس  گهیسه روز د  شماینرن بدبخت م  نی اگر از ب  نیبب_

دهنم گذاشتم ، آهو    ی که دادم دستمو رو  یسوت  دنیفهم  با

 :گنگ نگاهم کرد

 ؟یدعوت  یعروس_

 :جلوتر گفت  ارشیبگم که ک  ی زیچ خواستم

  هاشون لیفام  یدعوته عروس یاره عروس_



 

شد که لبخند   رهیلب گفت و مشکوک بهمون خ  ریز  یاهان  آهو

 : زدم  یپر استرس

 ؟یی اینم  ارشیبرم ک  گهیمن د_

 :به آهو دوخت و گفت طونشوی نگاه ش ارشیک

 !با نامزدم تنها باشم خوام ینه من م_

 : کردم ی لپ هاش گل انداخت که خنده ا آهو

 !نم یبیدستش نم ی تو ی آقا پسر تند نرو من که حلقه ا _

 :گفت ی باال انداخت و با لحن بامزه ا ییابرو

با  _ م  ک یفعال  نشون  روش  قرمز  برم   زارمیضربدر  تا 

 ی خواستگار

 :خنده که گفت ری ز میآهو زد منو

 گه؟؟ید ی بر  ییخواینم_

 :ستادمیا  نهیبه س دست



 

 مزاحمم؟ _

 :تند تند تکون داد سرشو

 !اد یز یلیخ_

 ...نثارش کردم و ازشون دور شدم ییپررو
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از پله ها باال رفتم که    ن یپاورچ  ن یخونه شدم و پاورچ  داخل

و اومدم برگردم    دمیاز جا پر  ییبا صدا  دهیبه به قدم پنجم نرس

 یفرو رفتم ؛ از سفت   یآغوش  ی شد و با سر تو  یپام خال   ریکه ز

 !رست یآقا ش  دمی عضالتش فهم

ا  با پ   خوادی م   نکهیفکر  رو  چمی سوال  از    نشیس   ی کنه سرمو 

 : دیچ یگوشم پ ی صداش تو هیبرنداشتم که بعد چند ثان

 ؟ ی اریسرتو باال ب ی قصد ندار_



 

پ   نطوریهم نه   نشیس  ی رو  میشونیکه  نشونه  به  سرمو  بود 

 :تکون دادم که گفت

  سرتو بلند کن _

سرمو تکون دادم  که خودش دست به کار شد و دستشو  بازم

چونم گذاشت و به سمت باال اوردش ، چشمامو درشت    ریز

 :کرد ی زیکردم و نگاهمو بهش دوختم که اخم ر

 !من ی خودتو مظلوم نکن برا ی نجوریا_

، نگاهشو    شدیچه مشخص نم کردم که از پشت پار   ی ا  خنده

 :صورتم دوخت  ی به پارچه رو

 ؟ی صورتت مگه دزد ی رو ی دی کش هیچ نیا_

 نه یزن خانو زشت بب یکس خوام یصورتم زشت شده نم_

 :پارچه گذاشت  ی زد و دستشو رو  ی شخندین

 کرده کار یدختره که فرستادم چ  ن یا نمیبزار بب _



 

 : دستش گذاشتم ی رو دستمو

  نتمیبب یکس خوامینه نم_

 دمتیمن که د_

 :به اطراف دوختم نگاهمو

  اد یب یاگر کس_

 : باال انداخت ییابرو

 م؟؟یکن یم کاری چ میمگه دار_

 ...پارچرو بکشه که خواست
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و رفتم   دم یو با سرعت از پله ها دو دمیمحکم عقب کش سرمو

 ...داخل اتاقم و درو بستم

 !صورتم برن ی از رو  ا یلعنت نیزودتر ا   دوارمیام



 

رفتم و با    نهیصورتم برداشتم و سمت آ  ی پارچرو از رو  کالفه

به صورتم خ هنوزم    یلیشدم، خ   رهیدقت  اما  بود  بهتر شده 

 !مشخص بودن

صبح    ا یتخت نشستم ، خدا  ی و رفتم رو  دم یکش  ی کالفه ا  پوف

 ....نباشن ا یلعنت نیا شمیکه از خواب پام 

* 

 :آهو

 خونه شدم ؛ یکردم و راه یخداحافظ ارشیک از

قلبم گذاشتم ،ضربان قلبم کنارش   ی زدم و دستمو رو  ی لبخند

 !کردم یحال احساس آرامشم م  نیدر ع   یباال ول رفتیم

که نبود    ی هفته ا  کی  نیمعتاد شده بودم و ا  دنش یبه د  انگار

 ...دلتنگش شده بودم  یحساب

خونه شدم و با لبخند سمت مامان رفتم و از پشت بغلش    داخل

 : کردم



 

 سالم قربونت برم _

 :دستم گذاشت ی بهم زد و دستشو رو ی لبخند

 ؟یسالم مادر خوب_

رو  دستمو رفتم  و  کردم  باز  کمرش  دور  صندل  ی از    ی تک 

 :نشستم کمونی آشپزخونه کوچ

 خوبم یلیاره خ _

 :گفت کردی هارو سرخ م ازیکه پ نطوریو هم دیخند ینمک

  خب خداروشکر که دخترم خوبه_

زن   ن یو ساده تر  ن یزن بودم! بهتر  نیزدم من عاشق ا  ی لبخند

و بداخالق    ریسخت گ  یمادرم بود، برعکس آقام که کل  میزندگ

 !بود

غ  اگر برام  رفتاراش  اون  با  آقام  کردن  تحمل  نبود    ر یمادرم 

 ...ممکن بود
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کردم که    یغروب بود که آقام اومد خونه ، سالم  ی ها  کینزد

 !نداشت یجواب شهی مثل هم

انداخت و کتشو    ی داخل و حوراب هاشو در اورد و گوشه ا  اومد

 ارشیراجب ک  خواستمیدر اورد و دستم داد ؛ هر دفعه که م

 !دم یترسیرفتار هاش م نیباهاش حرف بزنم با ا

 ی شدم، تو  ی نداشت که من عاشق پسر  نویاصال درک ا  اون

  !داد ینم یروستا عشق معن نیا

 کردن،یبا هم ازدواج م و دختر فقط به واسطه خانواده ها پسر

نم  چکسیه انتخاب  کس  کردی خودش  جه  با  داره   ی دوست 

 دهیسنت پوس  نی بار ا  ریز  خواستمیکنه، ولس من نم  یزندگ

  !برم

 ....کنمیازدواج م ارشیکه شده با ک ی هرطور من



 

 :کوروش

 : داد زدم یعصب

  ی چیکه ه   دیظهر امروز لباس به دستم رس   تا ساعت  دوازده_

 !کشمیم  شیاونجارو به آت  امیم دی، نرس

  ی رو رو   یتماسو قطع کردم و گوش  یحرف  چی بعد بدون ه  و

با    یول  ادی ب  شی هفته پ  کیانداختم، لباس عروس قرار بود    زیم

قول نرس  کهیمرت  نیا  یبد  به   دهیهنوز  نگاهمو  به دستم،  بود 

 ! صبح بودساعت انداختم ، ساعت ده 

ب  از کارم  اتاقش   رونی اتاق  بسته  در  نگاهم سمت  که  اومدم 

 نیسمت ا  دیکشیمنو م  ی زیچ  هیچرا    دونمیشد ، نم  دهیکش

 ...دایاتاق جد

 ....سمت پله هارفتم و  یتکون دادم و بعد مکث ی سر
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 ی نشسته بودم و مشغول چک کردن پرونده ها  نییپا  طبقه

روستا بودم که صابر از در اومد تو و به سمتم   ی باال   ی ها  نیزم

 : اومد

  آقا_

 :بهش دوختم نگاهمو

 بله صابر؟_

 :که دم در بود کرد و گفت یبه مرد جوان ی ا اشاره

  لباس خانومو اوردن_

 از خدمتکارا ببره به اتاقش  یکیلباسو ازش بده  ریبگ_

 ... گفت و رفت یچشم صابر

بزرگو دست    یچشم  ریز جعبه  داشت  دوختم  بهش  نگاهمو 

 وردم یچرا طاقت ن  دونمی تا ببرن باال؛  نم  داد یاز دخترا م   یکی

 :و گفتم



 

  صبر کن_

که از جام بلند شدم و جعبه رو از دستش گرفتم    ستاد یا  دختر

 :گفتم ی و جد

 برم یخودم م_

شدم   رهی بعد به سمت اتاقش حرکت کردم ، به در اتاقش خ و

 !نداد یمکث در زدم که جواب ه ینو بعد چند ثا

 ...ده یخواب دمیباز کردم و داخل شدم که د درو

رفتم و نگاهمو بهش دوختم ، ناخودآگاه دستم دراز شد    جلو

با تکون خوردنش به خودم اومدم   یتا موهاشو نوازش کنم ول

  ه ی خورد، بعد چند ثان  ی؛ صداش زدم که تکون  دمیو عقب کش

نشد دوباره صداش زدم که اروم چشماشو باز    داریب  دمیکه د

 :گفت  ی گرفته ا  ی کرد و با صدا

  بزار بخوابم ی دار کارمیچ_

 :فرو بردم بمی ج ی تو دستمو



 

 حتما کارت دارم که صدات کردم _

 :بالشتش فرو برد  ی تو سرشو

 !نمی صورتمو بب خوامی ولم کن نم_

 :باال انداختم ییابرو

 صورتت چشه؟_

 !جوش داره _

 !نم یبینم ی زیمن که چ_

 ...حرفم نیا با
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 :درشت شده گفت ی سرجاش نشست و با چشما  هوی

 ؟ یگیم ی جد_



 

تخت بلند شد و رفت    ی تکون دادم  که با هول از رو  ی سر

آ ثان   نه یسمت  به خودش خ  هی، چند  بعد   ره یبا دقت  و  شد 

 ! دنیپر نییزد و شروع کرد باال و پا  یغیج

قشنگم _ صورت  شدم  خالص  شرشون  از  بالخره  آخجون 

 !برگشته

بعد با دو به سمتم اومد و دستشو دو طرف صورتم گذاشت   و

 :و با ذوق گفت

 ...صورتمو خوب شده نیبب_

بغلم و پاهاشو   د یپر  یناگهان  یل یزدم که خ  ی ذوقش لبخند   از

دور کمرم حلقه کرد که از تعجب چشمام درشت شد؛ دستمو  

و با خنده   دیکمرش گذاشتم که سرشو عقب کش  ی اروم رو

 :شد و گفت رمیخ

  رهیآقا ش یخوش خبر باش_



 

لبم از حرفش باال رفت ، نگاهم ناخودآگاه سمت لباش   گوشه

صورتمو به صورتش    یکش اومد ، آب دهنمو قورت دادم و کم

 د ی صورتش رفت ، انگار فهم  ی کردم که لبخند از رو   کینزد

 !کرده و االن کجاست  کاریچ

چ  لبهاشو تا  داد  فاصله  هم  از  مرتبه  انگار    ی زی چند  اما  بگه 

 ...نتونست

 ... در هوی تر ببرم که  کی فکر خواستم صورتمو نزد یب

 [04.10.20 20:26] 

#p173 

 :شد انیچهار چوب نما ی وت ارشیشد و ک  باز

 ...مهن_

با بهت خ  تیاون وضع  ی تو   دنمونید  با  رمون یساکت شد و 

اومد و سرشو  نیی سرخ شده از بغلم پا ی شد ، مهنا با گونه ها



 

  ارش یانداخت که لباسمو مرتب کردم و با اخم رو به ک  نییپا

 :گفتم

 !اول در بزن  یخانوم بش کیوارد اتاق  ییخوایم یوقت_

 : انداخت نیی و سرشو پا دی دهنش کش ی لبشو تو   ارشیک

 چشم خان داداش من اصال کار ندارم که من رفتم _

 :مهنا بلند شد  ی بعد رفت و درو پشت سرش بست که صدا و

 ...ی االن با خودش چه فکر_

 :گفتم ی قطع کردم و با لحن جد حرفشو

فکر_ ا  تونهی م   ی چه  جز  به  تو  ک ی  نکهی بکنه  بغل   ی زن 

 شوهرش بوده ؟ 

 : زد یباال اورد و نگاهشو بهم دوخت و لبخند کم رنگ سرشو

 !حق با توئه_



 

د  ی سر با  دادم  رو  دنیتکون  ا  ی جعبه  علت  تازه    نجا ی تخت 

روش    ادمیاومدنمو   دستمو  و  رفتم  جعبه  سمت  به  اومد؛ 

ا بود    هیلباس  نیگذاشتم؛  پ  کیکه قرار  به دستت    شیهفته 

 !رسهیها االن به دستت م یبعض یبرسه اما بخاطر بدقول

 ادشیانگار که    ه ی فکر کرد و بعد چند ثان  یحرفم کم  نیا  با

 ...اومده باشه چشماش برق زد و گفت
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 لباس عروسمه؟_

 : باال رفت ی لبم کم گوشه

  اره_

  رون یجعبه ب  ی ذوق سمتش رفت و درشو باز کرد و اروم از تو  با

 : دیکش ی خفه ا غی و ج دشیکش

 !خوشگله یلیخ_



 

 : شد و گفت رمی تکون دادم که خ ی سر

 ؟ی بر  ییخواینم_

 : کردم یاخم

 کجا برم؟ _

 :کرد ی ا خنده

 بپوشمش  خوام ی م رونیب_

 ... رفتم  رونیگفتم و بعد به سمت در رفتم و از اتاق ب  یاهان

**** 

 :مهنا

 !بود بایز یلیخ یلی به خودم کردم لباس خ ینگاه

 ...باشه رهی آقا ش قهیسل نی ا شهی نم باورم

 !بود یو پرابهت  بایاما ز دهینسبتا پوش لباس



 

از خود لباس عاشق شنل   شتری مثل لباس ملکه ها، ب  تدرس

ز  ی رو العاده  فوق  که  لبه   با یلباس شدم  پهن  و قسمت  بود 

 شد ی باورم نم  چوقتیبود؛ ه   فی ظر  ی هاش پر از کار دست ها

  ! به ازدواج فکر کنم یمن بتونم حت

درسته اونقدرا    نم،ی بیلباس عروس م   ی حاال دارم خودمو تو  اما

نم ازدواج  عاشقانه  مرد  کنمیهم  ازدواج   ی و  باهاش  دارم  که 

شا  کنمیم و  هم   یاحساس   یدحتیسرده  اما   ، نداره   نم یبهم 

 !هیلیبودم خ ابونای که آواره خ یمن ی برا

 د یشا  ی دی؛ خداروچه د  دهیم  ی خدا داره بهم خوشبخت  دیشا

 ....هم عاشقم شد رهیآقا ش
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 ...روز بعد  سه



 

امشب    ی و برا  دندیچرخ یتا دختر جوان و همش دورم م  سه

 !کردند یآمادم م 

 !داد یکارشون احساس ملکه ها بهم دست م نیبا ا یحساب

 : که مشغول درست کردن ناخن هام بود گفت ی دختر

  دختر ی دار یو خوشگل دهیکش ی چقدر ناخن ها_

 :زدم ی لبخند

 یمرس_

 :و با لبخند گفت دی به صورتم کش یدست یکی اون

  کنم ششیآرا اد یصورتشم مثل ماهه دلم نم_

 :کردم و گفتم ی ا خنده

 !نی گرفتی حرفتونو پس م   دیدی منو م شی روز پاگر سه _

 :کرد ی خنده ا  دختر

 چرا؟ _



 

 !چون صورتم پر جوش بود_

 :شدن رم یسه با تعجب خ هر

 شه؟ یمگه م_

 :تکون دادم ی سر

 شه یم ی بخور یسم وه یم یبله وقت_

 خنده که در اتاق باز شد و غنچه اومد داخل  ر ی سه زدن ز هر

: 

آماده باشن   گهی عت ددخترا آقا گفتن تا دو سا  نیزود باش_

 خانوم

گفتن که غنچه  با لبخند    ی هر سه باهم باشه کشدار   دخترا

 :سمتم اومد

  مهنا_

 جانم غنچه جونم _



 

 :دست و اون دست کرد و گفت نیا یکم

  ی به بعد هر مشکل  نیمادرت بدون از ا  ی خواستم بگم منو جا_

 بهم بگو خب؟ یداشت

 :زدم ی پر بغض لبخند

 غنچه جون یمرس_

 :د یکش  شیگل ی به گونه ها  یزد و دست ی لبخند

از    یکه فقط تونست  ییتو  یکنی خوشحالم که با آقا ازدواج م_

 !یدورش کن  یاون همه تلخ

 :لب گفتم ریزدم و ز ی لبخند

تاث_ تونستم  که  خوشحالم  رو  ر یمنم  سنگ  ی بزارم    ش ی قلب 

 ....!کمیمونده  یحت
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 :بودن رمیتا دخترا با ذوق خ  سه



 

  دختر ی شد یعال_

 : زدم ی لبخند

 ؟ی جد_

 :تکون دادن و گفتن ی سه سر هر

 فرشته  متینی بچرخ بب_

زدن و بعد اومدن    ی زدم که هر سه از ذوق دست  یخنده چرخ  با

 :و دورم حلقه زدن

 خوشبحال داماد_

 :کردم ی ا خنده

 !دونهینم ویهمه خوشگل  نیاون قدر ا_

 :باال انداخت ییابرو شونیکی

 کنم یفکر نم نطور یمن که ا_

 :دمیپرس   کنجکاو



 

 چطور؟ _

 : ستادیا  نهیبه س دست

  شگاهو یآرا  نهیهز   نیگرون تر  م ییایبه ما گفت ب  یچون وقت_

و عالوه    نجایا  میی ایهم اضافه داد تا ما ب  ی زیچ  هیحساب کرد و  

 !میبر همه گفت حق عکس گرفتن از انگشتتم ندار

 : شدم رشیتعجب خ  با

 ؟ ی جد_

 : تکون داد ی سر

 ! داره روت رت ی غ یحساب_

لبخند  نیا  با ب  ی حرفش  لبمو  و  فشردم  نیزدم  که    دندونم 

 :گفتن

ما   میکنیرو برات آرزو م  یشب خوب  بایخب عروس خانوم ز_

 ...میبر دیبا گهید



 

 ز یبابت همه چ  یباشه مرس_

  میکن یخواهش م _

 ....رفتن که رونی باهام از اتاق ب ی خداحافظ بعد
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در   یساده ول  یل یخ  شمیکردم ؛ آرا  نهیآ  ی به خودم تو  ینگاه

 ی رو  یبودن و تاج  ختهی بود ؛ موهامم دورم ر  بایحال ز  نیع

گردنم خود    ی سرج گذاشته بودن ، نگاهمو به گردنبند که رو 

اروم    یلیدوختم ، دست بردم سمت گردنم و خ   کرد یم  یینما

 ! دهیهم خودش پسند  نویلمسش کردم ؛ حتما ا

افکار خودم بودم که در باز شد ، به سمت در برگشتم که    ی تو

اون   ی ، چقدر جذاب شده بود تو  ختیقلبم  فرور  دنشیبا د

 !یمشک قهیکت و شلوار و جل



 

گل    طنتمینگفت که ش  ی زیاز سرتا پا بهم دوخت و چ  نگاهشو

تو دامنمو  ؛  رفتم؛جلوش   ی کرد  سمتش  به  و  گرفتم  دستم 

 :زدم و با خنده گفتم یچرخ

 د؟ی پسند رهیور شدم ؟ آقا شچط_

 :به چشمام گفت رهیباال رفت و خ  یلبش کم  گوشه

  لباسه نیبرازنده ا تییبایز_

قلبم    نیا  با و   دا یپ  ی دی سوزش شد  کبارهیحرفش کل  کرد 

 ی برام خواستن   نشیریزبون ش  نیشروع کرد تند زدن ؛ چقدر ا

 : بهش زدم یبود، چشمک

 مونه یم ادمی فتویتعر نیا_

 :و دستشو سمتم دراز کرد   دیمرتبش کش  ی ها  شی به ر  یدست

 ؟ میبر_



 

 یتو  فمویدست ظر  هیبه دستش دوختم و بعد چند ثان  نگاهمو

، کوچک بزرگش گذاشتم   در   ی و ظرافت دستا  یدست  من 

 ...بود یتکرار نشدن یدستان او هارمون یو زمخت یبرابر بزرگ

 .... میو به سمت پله ها رفت میاومد رونیاز اتاق ب باهم
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از قرار    ی شروع کردن دست زدن ، لحظه ا  دنمونیبا د  همه

 !دمیترس تیجمع نی ا انیگرفتن م

 ...شلوغ بود چقدر

وسا  بایتقر م  لیتمام  جاش  به  و  بود  شده  جمع  و    ز یخانه 

 .... شده بود دهیچ یکی ش ی ها یصندل

روش ؛   میو نشست  میرفت  ی دو نفره ا  یسمت مبل سلطنت  به

نفر هم   کی  ی؛ حت   دیمردم حاضر در سالن چرخ  نینگاهم ب

 !شناختم ینم



 

که    یبود و همان چند مرد و زن  ارشیفرد آشنا فقط ک  تنها

 ... من  توسط کوروش به عنوان  نامزد بود یشب معرف

زدم ،    ی و پر ابهتش دوختم، لبخند  ی رخ جد  میبه ن  نگاهمو

نگاه   هیتخت سلطنتش به بق  ی که از باال   ریش  ک ی درست مثل  

 ....به مهمانان بود رهیخ  کردیم

 :دستش گذاشتم و کنار گوشش گفتم ی رو دستمو

  ی خنده ازت ثبت کنه تو  کیعکاس    نیبخند حداقل ا  کمی_

 ! تیکل زندگ

 :بهم زد و گفت یبهم دوخت و لبخند کوتاه نگاهشو

  لبخند نمیا_

 :کردم و کنار گوشش گفتم ی طونیش خمده

دوست دارم آقا   شتر یبلندتو ب  ی من خنده ها   یدرست ول   نیا_

 ره یش

 نگفت که ی زی باال انداخت و چ ییابرو
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خوانده بود اومد و   نمانیرا ب  تی محرم   غهیکه ص  ی مرد  همان

کنارمون نشست و کتابش رو باز کرد؛ همه   یتک صندل   ی رو

شروع به خوندن خطبه  یسکوت کردند و عاقد با مکث کوتاه

  ی ا  هیاز خوندن آ  ی و و زبانم حت  زد یعقد کرد ، با  قلبم تند م 

 ... قاصر بود

شمارا   لمیبنده وک  ایآ  کنمیبار سوم عرض م  ی عروس خانم برا_

جلد کالم اهلل    ک ی  هیکوروش زند با مهر  ی آقا  یبه عقد دائم

شاخه نبات و تعداد هشت هزار و صدو ده سکه تمام   کی  دیمج

خانه در   کیو    ی کشاورز  ی هکتار  ۴  نیزم  کیو    ی بهار آزاد

 اورم؟ یمرکز تهران درب

خ  با ا  ره ی بهت  بودم،  چ  ن یعاقد  ازدواج   کی  ی برا   زی همه 

 ؟ ی اجبار

 لم؟یعروس خانم وک_



 

فشرد  ی تو  هنوز  دستش  توسط  دستم  که  بودم  شد، بهت  ه 

د که  دوختم  بهش  تا  دمی نگاهمو  م  ی د ییسر  ،   ده یتکون 

 :چشمانم رو بستم و گفتم

 بله_

که    دیدست ها بلند شد که عاقد از کوروش هم پرس  ی صدا

اونم جواب داد؛ همه دست زدن که عاقد با دفتر به سمتمون 

  ی امضا ازمون گرفت و بعد با گفتن مبارکه ا  ی اومد و تعداد

 ...ازمون دور شد 

 !کوروش خان زند یمن شده بودم همسر رسم  ناال

شروع به پخش شد که کوروش دستشو سمتم   یتیال  آهنگ

دستش گذاشتم که    ی حرف دستان سردمو تو  یدراز کرد ؛ ب

  م ی کرد  دنیو وسط مردم شروع به رقص  میباهم از جا بلند شد

روشن شد، اون دستاشو    یمی، چراغ ها کم شد و رقص نور مال



 

رو   ی رو هامو  دست  هم  من  و  گذاشت  هاش   ی کمرم  شونه 

 ....آروم تکون خوردن میکرد شروع گذاشتم و 
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 : به چهره مسمم و خونسردش دوختم نگاهمو

 ؟ یگذاشت هیمهر ی رو برا  زیچرا اون همه چ_

 یارزششو داشت _

 :باال انداختم ییابرو

 نه؟ یارزش من به سکه و خونه و زم_

 :لبش باال رفت گوشه

  ستی ن یدنینه ارزش تو با پول خر_

 !ی دیتو که منو خر یول_

  کردنتو بهت دادممن فقط پول کار _



 

 ؟ یپس اون قرارداد چ_

 :به پشت سرم دوخت  نگاهشو

 من پاره اش کنم  یتا وقت مونهیاون فعال م_

 ؟یکنیپارش م  یک_

 ی بر شمیکه بخوام از پ یوقت_

 : ، نگاهمو به گردنش دوختم دیکش  ری حرفش ت نیاز ا قلبم

 !یپارش کن  خوامینم چوقتی پس ه_

همو از گردنش باالتر  نگا  ی ول  کردم ینگاهشو حس م  ی نیسنگ

نم  بردمینم ب  هیثان  کی  خواستمی؛  چشماشو   یاحساس  یهم 

 ...نمیبب

هامو    هیشونش گذاشتم که عطر تلخش ر  ی فکر سرمو رو  یب

  ه یچند ثان  ی فضا منو برا  نیپر کرد ؛ چشمامو بستم و گذاشتم ا

 ....با خودش ببره 
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و همه زن و مرد ها شروع به   م یاز اتمام رقص ما نشست   بعد

ا چقدر  دوختم؛  بهشون  نگاهمو   ، کردن  دونفره   نجا یرقص 

 ! کردمیم  یبیاحساس غر

 !دمیند ارشویک یچرخوندم ول تیجمع نیب نگاهمو

 رفته بود؟   کجا

افکار خودم بودم که با   ی تو  گه،یآهو د  شیرفته بود پ  حتما

به سمتشون برگشتم ؛ زن دستشو سمتم   ی زن و مرد  ی صدا

 :دراز کرد و گفت

  من ساره هستم با یخوشبختم عروس ز_

 یرسم   یلیدستش گذاشتم ؛ کوروش خ  ی لبخند دستمو تو  با

 :دست داد و رو به من گفت  انسالیبا مرد م

  ی از سهام دار ها  یکیمشرق هستن    ی آقا  شونیمهنا جان ا_

  روستا نییپا  ی رزکشاو  ی ها  نیبزرگ کارخانه و صاحب زم 



 

 :زد و دستشو سمتم گرفت و گفت ی لبخند مرد

 خوشبختم _

 :به دست مرد انداخت و گفت ی نگاه اخم آلود کوروش

 !دنیهمسرم دست نم_

 : دیباال انداخت و دستشو عقب کش ییابرو مرد

 به هر حال خوشبختم _

 :تکون دادم ی زدم و سر ی لبخند

  منم خوشبختم آقا_

پرس  بعد اهوال  د  یاز  نفر  چند  همه   گهیبا  ؛  شد  شام  وقت 

 !من اصال گرسنه نبودم  یمشغول خوردن شام بودن ول

 نبود ارشیک هنوزم 

 غذاتو؟  ی خوری چرا نم_

 : بهش دوختم نگاهمو



 

  یلیخ  ستیفقط گرسنم ن یچی ه_

 :کرد و گفت ی زیر اخم

 بخور  ی زی چ هی ی نخورد ی زیاز صبح چ _

با  نگاهمو و  دوختم  غذاها  ابه  ؛    ی شه  و مشغول شدم  گفتم 

که صابر اومد و در گوش کوروش    میسرگرم خوردن غذا بود

به صابر    ی زیهم رفت و چ  ی تو  دایگفت که اخماش شد  ی زیچ

سر صابر  که  دلشوره    ی گفت  شد،  دور  ازمون  و  داد  تکون 

 ... به جونم افتاده بود یبی عج

 ....بپرسم که  ی زیچ خواستم
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از جاش بلند شد و خواست بره که دستشو گرفتم ؛   کوروش

 :گفتم یبرگشت و نگاهشو بهم دوخت که با نگران

 شده کوروش؟ یچ_



 

 خب؟  ایخونه ن رونیتو فقط ب  ستین ی زیچ_

 ....ازم دور شد یحرف چی بعد بدون ه و

  د یبا  دونستمینم  داد؛یداشتم و دلم گواه بد م  ی دیشد  دلشوره

 افتاده بود؟  یچه اتفاق یعن یکنم،  کاریچ

بلند شدم و به سمت در خروج  کالفه  گه یرفتم؛ د  یاز جام 

 !شده  یچ دمی فهمیم دیبا نمی بش تونستمینم

ب  از صداها  رونی در  دوختم؛  اطراف  به  نگاهمو  و  از   ییرفتم 

  ی زی جلوتر رفتم ، با چ  خورد؛یباغ به گوش م   ی در اصل  هیجلو

از جاش کنده شد ؛ پس دلشور  دمیکه د بدلم  ام   لی دل  یه 

  !نبود

 :رفتم و صداش زدم جلوتر

 کوروش _

با د  دنیشن  با با سرعت سمتم برگشت و    ی عصب  دنمیصدام 

 :گفت



 

 رون؟یب ایمگه من به تو نگفتم ن_

 : چشمام حلقه زد ی اشک تو  دمید یکه با لب خون ارشویک

 شده؟ یچ_

 ...مهنا برو تو_

 :شد یسهراب ته دلم خال ی صدا  دنیشن با

ولت   ؟یاز دست من راحت ش  ی قلدر ازدواج کرد   نیمهنا با ا_

 .... ویابونیمن که تو عروسک خ کنمینم

تو  ادامه کوروش  مشت  خوردن  با  شد  مصادف   ی حرفش 

 ... دهنش

 ی زنیحروم لقمه دهنتو آب بکش راجبش که حرف م_

  سهراب نشسته بود   نهیس  ی به کوروش دوختم که رو  نگاهمو

م داشت  ک  زدشیو  و  صابر  کردنش    یسع  ارشیو  جدا  در 

 ....داشتن



 

م  کوروش رو  زدی داد  هاشو  مشت  فرود   ی و  سهراب  صورت 

با تمام توانم داد    ی ؛ دستمو رو  وردیم گوش هام گذاشتم و 

 :زدم

 ....کوروش توروجون من ولش کن_

 دیحرفم دست از زدنش برداشت و بلند شد من مثل ب  نیا  با

 ...کردنی م سیگونمو خ  اری اخت یو اشکهام ب دمیلرزیم

 : سمتم اومد و محکم در آغوشم گرفت به

  اروم باش  ستین  یچیه  شی ه_

 ...بهش دوختم و مویاشک نگاه

 [04.10.20 20:26] 

#P183 

 :گفتم

  ببر نجایتوروخدا منو از ا_

 :دستاش صورتمو قاب گرفت و اشک هامو پاک کرد با



 

 اروم باش  می ریباشه االن م_

 :صابر کرد و گفت روبه

  جلو خونش دی بنداز دی الشه شو ببر_

بعد دست منو گرفت و به سمت خونه برد ؛ داخل خونه که   و

پاهام انداخت و به سمت    ریدستشو ز  یحرف  چ یه  یب  میشد

 ...طبقه باال رفت 

اروم رو  داخل ؛ منو  با پاش بست  تخت   ی اتاقش شد و درو 

کاناپه   ی انداخت ؛ رو  ی گذاشت و کتشو از تنش کند و گوشه ا

باز کرد؛ سرشو به   رهنشویروبه روم نشست و دو دکمه اول پ 

 ....داد و چشماشو بست هیکاناپه تک  یپشت

ا  نگاهمو اگر  ؛  بال  نیبهش دوختم  نبود چه  سر من   ییمرد 

 ومد؟یم

 !گاه من هیشده تنها تک دمیواقعا فهم  امشب



 

همچنان    هیگر اون   ، بودم  شده  آروم  و  بود  اومده  بند  ام 

 :چشماش بسته بود، آروم گفتم

 ؟یخوب_

 :باز کرد و نگاهشو بهم دوخت چشماشو

 خوبم_

ثان  ی زیبهش زدم و چ  ی لبخند مکث   هینگفتم که بعد چند 

 :گفت

 بهت بگم ی زی چ  هی خوامیم_

 :بهش دوختم نگاهمو

 بگو_

 :مکث گفت هیبهم دوخت و بعد چند ثان نگاهشو

 !میبش ی کی میمجبور_

 ...سقوط کرد ادیفاصله ز ک ی حرفش انگار قلبم از  نیا با
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 گفت؟ یم یچ

 نبود نیام...اما...قرارمون ا_

 !میمجبور یول دونمیم_

 :گفتم جیگ

 اخه؟  میچرا مجبور_

باشه اگر نباشه    یدستمال خون  د یروستا رسمه با  ی چون تو_

داره حتما    یخان ناتوان  گن یدختر بکر نبوده اگر نباشه م  گنیم

 ....اگر

  ا یجلوش گرفتم و چشمامو بستم ؛ خدا  هیبه نشونه کاف  دستمو

  بکنم؟ تونستمیم  کاریکردم؟چیم  کاریچ

 !خواستیم شو یو قانون یهمسر من بود و ازم حق شرع اون

 :و نگاهمو بهش دوختم  ستادمیا



 

 ی ک یباهات    ستی ن  یوسط احساس  نیا  ی وقت  خوامیاما من نم _

 ....بشم

کاناپه بلند شد و آروم به سمتم اومد ؛ دستشو بلند    ی رو  از

 :به موهام گفت  رهی دستش گرفت و خ  نیکرد و آروم موهامو ب

 ست؟هوم؟یوسط ن نیا یاحساس چیاز کجا معلوم ه_

س  قلبم داشت  ضربان  شدت  به    شکافت؛یم  نمویاز  نگاهمو 

  ؟ یچ هیحرفشو بزارم پا نیچشماش دوختم ، ا

که گره شنل    دش یسمت بند شنلم رفت و اروم کش   دستش

 .... افتاد نیزم ی باز شد و رو

 ...سقوط کرد نی زم  ی حس کردم قلب منم با اون شنل رو 

اش انگشت  نیلباسمو ب  پ یبه پشت لباسم رسوند و  ز  دستشو

 :گرفت ، کنار گوشم گفت

 ...ادیاحساس خودش به وجود م یبش کی به زن که نزد_

 .... دیکش  نییلباسو پا پی بعد حرفش ز و
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 ....؛ آروم باش مهنا  دمیکش  یق یچشمامو بستم و نفس عم  که

پا  ی ها  سرشونه رو  دیکش   ن ییلباسو  از  لباس  تنم سر    ی که 

 ...افتاد  نیزم  ی خورد و رو

که نگاهش قفل چشمام بود و دستاش   ی من بودم و مرد  حاال

 ...رهنشهی پ  ی در حال باز کردن دکمه ها

  مه یتخت گذاشتم و روم خ   ی اروم رو   یلیسمتم اومد و خ  به

از فرط شرم داشتم آب م ؛  نزد  شدم یزد  قلبم  بود که    کیو 

 ....ششیرسوام کنه پ

 :کوروش

درونم گوش   ی رو کنار گذاشتم و فقط به ندا  ز ی همه چ امشب

 ...کردم 

  !بود لمیگوش کردم که باب م  ی زیچ به



 

 ...فکر کردم  یدختر خواستن  نی به رفع عطشم نسبت به ا  فقط

گلوش زدم که    ریز  ی گردنش فرو بردم و بوسه ا  ی تو  سرمو

سرشونش کاشتم و   ی رو رو  ی چشماش بسته شد؛ بوسه بعد 

خواستن به  نگاهمو  ؛   نی تر  یبعد  دوختم  صورتش  قسمت 

 ....لبهاشو شکار کردم  یحرکت  یجلو بردم و ط صورتمو

 ی دختر پ نیبه بکر بودن ا شتری ب رفتم یم  شیپ   شتریب یچ  هر

 ... بردمیم

ا  بکر مهتاب  نیبودن  مثل  تو  یدختر  داشت  فقط  که   ی بود 

 .... دیدرخشیمن م اهیآسمون س

 ...کردی بود که منو غرق لذت م  نیا و

 ...کردیدختر با لبهاش با عطر تنش منو نسخ و گمراه م نیا

 ...دیکشیم ی راهه قشنگ یپر شرمش منو به ب ی ها چشم
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 :مهنا

چشمامو باز کردم که  خودمو    ی دلچسب  یبا حس گرم  صبح

 ...دمیآغوشش د  ی تو

برا  شبید  ی ادآوری  با قلبم  و  گرفت  گر  هزارم   ی بدنم  بار 

بازوش جابه جا کردم و نگاهمو به    ی رو  یسرمو کم  خت،ی فرور

د من کوروش خان   ی برا  شبیصورت غرق خوابش دوختم، 

 ...بود ینبود.کوروش خال

 بودن؟  یگرم چ  ی خان بود پس اون بوسه ها  شبید اگر

  خان روستا بلده ببوسه؟ مگر

خورد ، با   یبه حرکت دراوردم که تکون  نش یس   ی رو  دستمو

 چشمامو بستم؛ عیباز شدن چشماش سر

 ی و چرخش دستا شبید ادیدستش که بازومو نوازش کرد  با

افتادم ،شرم و   ی تک به تک اعضا  ی بزرگ و داغش رو بدنم 

 ...دراومد انیرگ هام به جر ی تو یخاص  یسرخوش



 

روبه    رشی و چشمامو باز کردم که با نگاه خ  وردمیطاقت ن  گهید

تو سرمو  زده  خجالت   ، شدم  که   یمخف  نشیس  ی رو  کردم 

 : چونم گذاشت مجبورم کرد بهش نگاه کنم  ریدستشو ز

  ری صبح بخ_

 : زدم یپر خجالت  لبخند

 ر ی صبح بخ_

 !شنوه یضربان قلبمو اونم م ی صدا کردمیم حس

  ی ؛ اخم  دیچ یدلم پ  ری ز  یکه درد وحشتناک  نمیبنش  خواستم

دلم گذاشتم که اونم با عجله سر جاش    ی کردم و دستمو رو

 : شکمم بود گذاشت ی دستم که رو ی نشست و دستشو رو

 ؟ ی درد دار_

 ...که  دمیزده لب گز خجالت 
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 : شونه هام گذاشت و وادارم کرد بخوابم ی رو دستشو

  ارهیه بغنچه برات صبحون گمیاالنم م دمیماساژت م کمی_

 : شدم زیخ  میزده ن هول

 ...خوب خوادینه نم_

باز اومد سراغم پش  ی دی درد شد  با باز دراز   مونیکه  شدم و 

باال انداخت و بدون حرف دستشو به شکمم   ییکه ابرو  دمیکش

 .... رسوند و آروم شروع به ماساژ دادنم کرد

صورتم گذاشتم که در به صدا دراومد   ی زده دستمو رو  خجالت 

 :گفتم  عی؛ از جاش بلند شد و  خواست به سمت در بره که سر

  سایوا_

 :و سمتم برگشت که گفتم ستادیجاش ا سر

  کن  بپوش بعد درو باز ی زیچ هی_



 

باال رفت؛ به سمت   یبه خودش کرد و گوشه لبش کم  ینگاه

ثان  یاتاقک بعد چند  و  راحت  هیرفت  ت  یبا شلوار    شرت یبدون 

 :گفت رفتیسمت در م نکهیا  نیبرگشت و ه

پوش_ که  م  یول  نویا  دمی من  چه   نجایا  شبی د  دوننیهمه 

 ! افتاده یاتفاق

  ا یح   یشدم؛ چقدر ب  رشی بعد درو باز کرد که بهت زده خ  و

 !مرد نیبود ا

بزرگ رو از دست خدمتکار دختر گرفت و درو بست و   ینیس

رو کنارم   ینیتخت نشست و س  ی به سمتم اومد ؛ کنارم رو

 : گذاشت

 صبحانتو بخور _

 !رهی منم بلدم آقا ش  هییایح  یباال انداختم؛ اگر قرار بر ب   ییابرو

 :زدم و مظلوم گفتم هی ت تک تاج تخ به

  من جون ندارم خودت بهم بده_



 

 :باال انداخت ییابرو

 ....جونتو که نگرفتم دخت_

 :و گفتم دمیحرفش پر  وسط

و کوچولوئم منو با   فیدختر ظر  کیبالخره من    یحاال هر چ_

  رهینکن آقا ش سهیخودت مقا

 :تکون داد ی باال رفت و سر یلبش کم  گوشه

  یفندق کیتو واقعا اندازه  یگی راست م_

 یگرفت و سمت دهانم اورد که ب ی کردم که لقمه ا ی ا خنده

 : چند تا لقمه گرفت برام که گفتم دمیحرف لقمه رو بلع

  آب پرتقال بده بهم_

آب پرتقالو سمت دهانم   وان یبهم انداخت و ل  ی دار   ی معن  نگاه

 :دم یو بعد سرمو عقب کش   دمینوش  ی بهش جرعه ا  ره یاورد ، خ 

  گه ی د خوامینم_



 

 :گذاشت که گفتم ینیس ی تو وانویل

  برم حمام خوامیم_

 : تکون داد که گفتم ی سر

  بغلم کن_

انداخت ، داشت    نییو سرشو پا  دیهاش کش   ش یبه ر  یدست

 گرفت؟ یخندشو م هیجلو

و سمتم خم شد   د یرو کنار کش  ینیبگم که س  ی زی چ  خواستم

 ...حرکت کی یو ط
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دو پامو گرفت و بلندم کرد که با ترس پاهامو دور کمرش   ریز

 :شونش گذاشتم ی حلقه کردم  ودستامو رو

 کنن؟ یبغل م ی نطوریا_

 :باال انداخت ی ا شونه



 

  ستمیبلد ن  ی ا گهیطور د_

 یی روشو  ی حمامو باز کرد و داخلش شد و آروم منو لبه    در

 :آب گرمو باز کرد که گفتم   رینشوند و به سمت وان رفت و ش

  رونیبرو ب  دمیخودم انجام م  شویبق_

 : سمتم برگشت و گفت به

خودم انجام    دی با  شمیانجام دادم بق  نجارویتا ا  ی تو جون ندار_

 !بدم

و خ  چشمامو ب  رشی درشت کردم  بر  ؛ عالوه   ییا یح  یشدم 

 !پررو و زرنگم هست پس 

مالفه دورم نشست که با تعجب    ی سمتم اومد و دستش رو  به

 :دستش گذاشتم ی دستمو رو

 ؟ی کنیم  کاریچ_

 :خونسردشو بهم دوخت نگاه



 

 !وان که ی تو ی مالفه بر نیبا ا یتونینم_

  ا یخدا  دم؛یکش  یقیشدت حرص چشمامو بستم و نفس عم   از

 ... صبر بده

  ارمیخودم درش م رونیبرو ب_

 :باال انداخت ییابرو الیخیب

  رمیکجا نم چیمن ه_

  رون ی دستام ب  ری که دستاشو از ز  ومد یداشت اشکم در م  گهید

و اروم مالفه رو از دورم باز کرد ؛ با خجالت خودمو جمع   دیکش

د که  دنبال    ی قسمت  رهی خ  دم یکردم  نگاهشو  ؛  بدنم شده  از 

 ! دمیمهر رس ی کردم که به جا 
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مهر گذاشتم که نگاهشو به چشمام دوخت   ی دستمو رو  معذب

 :شد رهیمهر بود خ ی جا ی باز به دستم که رو  یو بعد مکث



 

 دستتو بردار _

 :زدم  ی پوزخند

  ی باهام مهربون نبود یلیاوال خ _

 .... کنار زد و دستمو

 :کوروش

 ی بدنش شدم ؛ انگشت شصتمو رو   ی به اسم خودم رو  رهیخ

 نیاز قبل خودشو جمع کرد ، ا  شتریکه ب  دمی مهر کش  ی جا

و عذاب بکشه اما    نهیکارو کردم تا هر دفعه خودش اسممو بب

 ! دمشی دیحاال خودم م

 ی شد رشی خ نطوریکه ا ستین  یقشنگ زیچ_

 : بهش دوختم نگاهمو

  اتفاقا قشنگه_

 :گفتمشد که   رم یتعجب خ  با



 

مال    یبفهم  ی هر جا بر   شهیتنت باعث م  ی اسمم رو  ی جا_

 ! یهست یک

که   دیدهنش فرو برد و سرخ شده نگاهشو ازم دزد  ی تو  لبشو

 : وان آب داغ نشوندمش ی بلندش کردم و تو

 حاال کارم تموم شد _

 ...اومدم و درو بستم رونیاز حمام ب یحرف چی بعد بدون ه و

خ  ی رو و  نشستم  خون  رهی کاناپه  ناخودآگاه    یمالفه  ؛  شدم 

به    ی رو  ی لبخند که  بودم  چقدر خوشحال  بست،  نقش  لبم 

 ! کردم داشیموقع پ

 ...فروخت یحتما خودشو م می خوردی اون شب به هم بر نم اگر

 ... کردیم  میفکرشم عصب یحت
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 :مهنا



 

تا امروز صد سال    روزیدادم، انگار از د  هیوان تک  یبه پشت  سرمو

 ! فرق کردم یگذشته و من کل 

و سردرگم   یخجالت  ی مهنا  ومد؛ی که داشتم بدم م   ییحس ها  از

 ...رو دوست نداشتم

رو  کالفه ش  ی دستمو  آقا  هوف  گذاشتم،    ن یبب   رهیچشمام 

 !با من یکنیم  کاریچ

لحظه   کیوان بلند شدم و به سمت حوله ها رفتم؛    ی تو  از

آو بزرگ  پوش  تن  هوله   به  در حمام خورد،   زونی نگاهم  به 

 !اونو بپوش گفتیو م   رفتیسرم رژه م  ی تو ی فکر

  دن یبا د  دمش؛ی و حوله رو برداشتم و پوشسمت حوله رفتم    به

کردم، حوله چهار برابر خودم بود و   ی خمده ا  نهیآ  ی خودم تو

 ....شدیم  دهیکش نی زم ی رو  بایتقر

 ...از دستام بلند تر بود  ی متر کیکه نگم؛  ناشمیآست



 

طرف حوله رو به هم رسوندم و کمربندشو محکم گره زدم   د

 ؛

و سرک  کردم  باز  گوشم   دمیکش  ی در حمامو  به  که صداش 

 :خورد

 !نجامیمثل بچه گربه ها سرک نکش من ا_

چرا امروز دست از    رهیکاناپه نشسته،  آقا ش  ی که رو   دمشید

 ؟ داشتی سرم برنم

 .... دنمی رفتم که با د رونیحمامو کامل باز کردم و ب  در
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 : دیهم کش  ی هاشو تو اخم

 ؟ی دیچرا حوله منو پوش_

 :زدم و گفتم یطونی ش لبخند

 زم یکه شوهر عز  میندارمنو تو _



 

 :باال انداخت و به سمتم اومد ییابرو

نه   ای  میمنو تو دار  یفهمیاالن که حوله رو از تنت دراوردم م_

 زم ی همسر عز

اونم   دن؛یزدم و شروع کردم دو  یغیبعد به سمتم اومد که ج  و

تاث دو  ر ی تحت  دنبالم  کرد  شروع  کاناپه    دنیرفتارم  پشت 

د  ستادم یا اونم طرف  اا   گهیکه  نشونه   ستاد یش  به  دستمو   ،

 :باال اوردم و با نفس نفس گفتم دیتحد

 !ها  ی ومدین ی طرف من اومد_

 :باال برد و گفت میکمال تعجب دستاشو به نشونه تسل با

  ندارم تیباشه باشه من کار_

 :باال انداختم و مشکوک گفتم ییابرو

 ؟ ی ندار میمطمئن باشم کار_

 :باال انداخت ی ا شونه



 

  فکر کن من رفتم حمام ییخوای هر طور م_

راحت شد و از پشت   المیخ  ی، کم  رهی داره سمت حمام م  دمید

ب ناگهان  کی   یاومدم که ط  رونی کاناپه  بند حولمو   یحرکت 

 ...! که  دو طرف حوله کنار رفت  دیگرفت و کش 

خندونش    ی نگاه به چشما  کینگاه به خودم و بعد    کیبهت    با

 ...زدم و  یغیکردم و ج
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دوطرف حوله رو به هم چسبوندم که با ته مونده خنده  عیسر

 :گفت

بخش_ بهت  حولمو  سرما   دمی باشه  تا  بپوش  لباس  برو  حاال 

 ی نخورد

 :به کمرم زدم یدست

 !ش ی دیبخشیم دمیزدن من با دی همه د نیبا ا_



 

 :گفت نهیباال انداخت و دست به س ییابرو

د  یی ها  نیا_ را  دم یکه  مال منه  از حولم    دنیبخش  گانهیکه 

 !مه یبزرگوار

 : تکون دادم ی سر

  بله بله صد البته_

 :که گفت رونیاز اتاق برم ب خواستم

 کجا؟ _

 :سمتش برگشتم کالفه

 برم اتاقم با اجازه _

 :گفت ی جد یلیخ

 !نجاست یبه بعد ا نیاتاقت از ا_

  و گونه هام رنگ گرفت ؛  ختیحرفش قلبم فرور نیا با

 :لب زدم جیگ



 

 نجا؟ یا_

 :تکون داد که گفتم ی سر

 ...لباس ها  یول_

 :تموم نشده بود که گفت  حرفم

مال    یاتاق پروو کمد سمت چپ  ی تو  نجا یلباس هاتو اوردن ا_

 توئه

 :زنگ خورد شیبگم که گوش  ی زیچ خواستم

  الو_

_... 

 ...وفتمیاره نگهش دار االن راه م_

 :گفت  رفتیکه سمت حمام م  نطور یرو قطع کرد و هم  یگوش

 ....ی خوری توهم برو لباس هاتو بپوش سرما م_



 

عالمه سوال و    ک یحمام شد و درو بست ؛ من موندم و    داخل

 !استرس یکل

 کنارش بخوابم؟ دیمن هر شب با یعنی

 ... نیریجمله هم ترسناک بود و هم ش نیا
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 !اتاق لباس ها دهنم باز موند دنید با

بود که دور تا دورش پر از کمد و کشو بود؛    ینسبتا بزرگ   اتاق 

اتاق هم   به کمد ها    زی م  کیوسط  نگاهمو   ، بود  بزرگ  گرد 

 گه؟ یکمد سمت چپه د ی دوختم، گفته بود لباس هام تو 

سمت    رشویسمت چپ اتاق رفتم و دستگ  ی سمت کمد ها  به

 !که باز نشد دمیجلو کش

 ...نخورد یکه بازم تکون دمیبار دوم کش ی برا

 !سفته چقدر



 

خفه   غیو ج  دمی محکم تر بکشم که با صداش از جا پر  اومدم

 :زدم ی ا

 !در از جا کنده شده   شیبکش گهیدوبار د_

 :دمیکش  یقیگذاشتم و نفس عم  نمی س ی رو دستمو

 ؟ ی منو سکته بد ی تو امروز قصد دار_

 گه یعقب رفتم ، قدم د  یکه قدم  ستادیا  کمیاومد و نزد  جلو

 :که گفت کردم ینیجلو اومد که من باز عقب نش ی ا

 ؟ ی دیاجازه م _

 :دمیاسترس لبمو داخل دهنم کش پر

 ؟یاجازه چ_

 !به کمر زد که تازه متوجه برهنه بودنش شدم یدست



 

بلند و نم دارش   ی بود و موها  ده یچ یحوله دور کمرش پ  کی

بود ؛ نگاهمو به شکم شش تکه و بدن برنزش   ختهیرو  دورش ر

 ...رهیآقا ش یدوختم  چه صحنه جذاب

 میها حواستو بده به من ن  ی تر  زیدختر تو از صدتا پسرم ه _

 !زنمیساعته دارم حرف م

دندونام   نیحرفش به خودم اومدم و سرخ شده لبمو ب  نیا  با

  دش یفشردم که دستشو سمت کمد برد و به سمت کنار کش

 :به کمد کرد و گفت ی شد، اشاره اکه باز 

 !شهیباز م  ی نجوریا_

 ....زده هول
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حوصلم سر رفته   بیبه خدمه مشغول کار دوختم؛ عج  نگاهمو

 !بکنم زیانگ  جانیکار ه  کیبود و دوست داشتم 



 

 ره یدو ساعت بود که  آقا ش   بایبه ساعت دوختم؛ تقر  نگاهمو

 ...رفته بود و من مونده بودم و خودم

پله ها    ارش یک   دمیکه د  دم یکش  یقینفس عم   کالفه از  داره 

مبل بلند شدم    ی رق زد ، از روچشمام ب   دنشی؛ با د   ادیم  نییپا

 :زد ی لبخند دنمیو به سمتش رفتم که با د

  به سالم زنداداش_

  سالم برادر شوهر_

 زده بود!؟  پیبهش انداختم ؛ ت یکرد که نگاه ی ا خنده

 :نگاهمو به سر تا پاش دوختم طونیش

 ؟ی زد  پیت  ه؟یخبر_

 :کرد و گفت ی ا خنده

 !از اونورم برم تهران  نمی آهو رو بب رمیدارم م _

 :بهش چشم دوختم ناراحت



 

 ؟ییجا ی امروز نر  شهیم_

 :تعجب نگاهم کرد با

 چرا؟ _

 :گفتم مظلوم

 میبکن  ی کار هیحوصلم سر رفته _

 :بهم انداخت ینگاه

  اخه اهو منتظره_

 :و رو ازش برگردوندم دمی برچ لب

  برو  خوامیاصال نم_

 :گفت کالفه

  حاال قهر نکن_

 :نگفتم که گفت ی زیچ

 مهنا؟_



 

ثان  یجواب چند  بعد  که  شن  ی صدا  هیندادم  با   دم؛یقدماشو 

 !ست ین دمیتعجب برگشتم که د

 رفت؟؟

 ....همه التماسش کردم  نی! انگار نه انگار اهیادب  یآدم ب  عجب
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حوصله   ینشسته بودم و ب  اطیح  ی تاب دو نفره تو  ی رو  کالفه

باهاش    یکه من حت  ستینفر ن  کی  یعنی؛    دادمیخودمو تاب م

 حرف بزنم؟ 

 !رفته بود  ارشیبود ک نیده م حدودا

 ... و کالفه بودم یعصبان یحساب

 ....!کل بدنم سرد شد هویافکار خودم بودم که  ی تو

روبه    ارشیزدم چشمامو باز کردم که با چهره خندون ک  بهت

 ...رو شدم 



 

دستش و لبخند مسخرش دوختم و   ی سطل تو  نیب  نگاهمو

 :زدم یغیج

 ...خودتو مرده فرض کن   ارشیک_

که اونم    دنیلش دوبعد از جام بلند شدم و شرکع کردم دنبا  و

 : دنیشروع کرد دو

 سایوا  ی جرات دار_

 :و با خنده گفت برگشت

منم اوردمش سر   گهیحوصلت سر رفته د یخب خودت گفت_

 جاش

 ؟؟ ی نجوریا_

 : کرد ی ا خنده

اونجور_ د  ی نه  ش   دنیبا  لبخند  آب  به    یطانیشلنگ  زدم 

باز کردم که ک  ریسمتش رفتم و ش عثب    دنمیبا د  ارشی رو 

 :گفت ی عقب رفت و با لحن مسخره ا



 

  آرام باش آرام باش_

زدم و آبو با فشار به سمتش گرفتم که عربده    یطانیش  لبخند

 .... دنی زد و شروع کرد دو ی ا
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حرکت شلنگ آبو از دستم   کی  یبه سمتم اومد و ط  ارشیک

 :کردن  سیگرفت و شروع کرد منو خ 

  نکن ارشیک_

 :کرد ی ا خنده

 ؟؟ی مگه من گفتم نکن قبول کرد _

و جلومو    یغیح بود  بسته  فرار گذاشتم چشمام  به  پا  و  زدم 

کنم    داینجات پ   ارشیتا از دست ک  دمیدوی؛ فقط م  دمیدینم

 کرد؟ ی مگه ول م یول



 

فرورفتم   یآغوش  ی که مشغول دوبدن بودم ناگهان تو  نطوریهم

ا به  فکر  بدون  ک  نکهی،  تو  ه یاون شخص  آغوشش    ی خودمو 

 :جمع کردم و گفتم

 !نجات بده  نیمنو از دست ا_

که دورم حصار شد تازه متوجه عطر تلخش شدم و    دستانش

  ی افتاد ، با تند  ش یچشمامو باز کردم که نگاهم به چهره عصبان

 :گفت ارشیرو به ک

 ه؟ یچ  ایبچه باز نیا_

 د یکش   سشیخ  ی به موها  یشلنگ آبو انداخت و دست  ارشیک

 :و با خنده گفت 

 کم یفتم  خان داداش زنت حوصلش سر رفته بود گ  یچی ه_

 م یکن ی آب باز

 :گفت ی هم رفت و با لحن کوبنده ا ی تو شتری هاش ب اخم



 

  س ی خ  گرو یو همد  دیالزم نکرده  مثل بچه ها دنبال هم کن_

 !ارشیتکرار نشه ک گهی د دیکن

و چشم  یفیاخم ظر  ارشیک به کوروش   یکرد  رو  گفت که 

 :گفتم

 ...اما من خودم شروع کردم_

 : بهم دوخت نشویخشمگ  نگاه

 ...!خانوم زند  میزن یباال حرف م_
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 : دیگرفتو دنبال خودش به سمت خونه کش دستمو

  دستمو ول کن_

توجه به حرفم دستمو محکم تر فشرد و در خونه رو باز    یب

 دمیدستمو کش  یدرد گرفته بود ، کم  یکرد ؛ مچ دستم حساب

: 



 

  گفتم ولم کن دستم درد گرفت_

درو باز کرد و منو داخل هول داد که اخمام   میدی اتاق که رس  به

 ...هم رفت ی از شدت درد مچ دستم تو

 :نگاهم کرد و گفت یعصب

 بود؟؟ ی چه کار مسخره ا نیا_

 :و گفتم   دمیهم کش ی تو اخمامو

 ! از نظر من که مسخره نبود_

 :دیچفت شده غر ی جلو اومد و با دندون ها  یقدم

  انقدر جواب منو نده مهنا_

 :قاطع گفتم یلیو خ  ستادمیفتم و جلوش اسمتش ر به

 ...شده؟ اخالق گندت باز برگشت! خرت از پل یچ_

  ن یزم  ی سمت چپ صورتم حرفمو خوردم و رو  دیسوزش شد  با

 ...افتادم



 

صورتم گذاشتم و نگاهمو به چهره قرمزش   ی بهت دستمو رو  با

 کرد؟؟  کاریدوختم، اون االن چ

 :بهت لب زدم  پر

 ؟ی ت...تو منو زد_

  د،یمرتبش کش   ی ها  شی به ر  ی چشماشو بست و دست  کالفه

، دستمو به نشونه   ستادمیکه از جام بلند شدم و روبه روش ا

 :روبه روش گرفتم  دیتحد

دستت روم بلند   گهیدفعه د  کی  کنمیتکرار م  گهیدفعه د  کی_

 !زند ی آقا ی دیمهنارم د ی دیشه پشت گوشتو د

... 
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  تم ینگاهش اذ  ینی ، سنگ  دیلرزیض ماز فرط خشم و بغ  بدنم

  نییزدم ، اومدم از پله ها پا  رونی پس با سرعت از اتاق ب  کردیم



 

کس به  محکم  که  د  یبرم  برگشتنم  با  کردم،    دم یبرخورد 

 !ارشه یک

 :نگاهم کرد متعجب

 مهنا؟_

اومدم و    نییحرف از پله ها پا  ی هم گذاشتم و ب  ی رو  چشمامو

 ...زدم رونیاز خونه ب

 :ارشیک

 تعجب به مهنا چشم دوختم؛ چرا انقدر آشفته بود؟ با

 هم رفت، نکنه زدتش؟  ی صورتش اخمام تو  ی آور ادی با

سمت اتاق کوروش رفتم و بدون در زدن    یفکر عصب   نیا  با

دستاش    نیتخت نشسته و سرشو ب  ی رو  دمیوارد شدم که د 

 :گرفته، صداش زدم که سرشو بلند کرد و نگاهشو بهم دوخت

 نا چش بود؟مه_



 

 :گفتم یکه به سمتش رفتم و عصب  دیکش ینفس کالفه

 چرا صورتش قرمز بود؟ _

 :حرفم از جاش بلند شد و نگاه مصممشو بهم دوخت نیا با

 !ارشیک ستیبه تو مربوط ن_

 ...از کنارم رد بشه که اومد
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 :لب زدم یدستم گرفتم و عصب  نیب بازوشو

 نه؟ ش یزد_

 :پر اخمشو اول به دستم و بعد به چشمام دوخت و گفت  نگاه

 دستتو بکش _

 !ی تا جوابمو ند شکمینم_



 

 ی و با چشما  ستادی و روبه روم ا  دیدستام کش   نیاز ب   بازوشو

 :شد رهیقرمز شده اش بهم خ

نداره پس    یربط  چ یمنو زنمه و به تو ه  نیهست ب  ی زی هر چ_

 !من رگ باد نکن ی برا

 ....بلند ازم دور شد  ی حرفش با قدم ها نیبعد ا و

رفتم، از همون   رونی و از اتاق ب  دم ی به موهام کش ی دست کالفه

 !مهنا باهاش ازدواج کنه خواستم ی اولم نم

م  نیا من  د  شناختمیمردو  تو  وانهی،  اصال  اون  کل   ی بود، 

نفهم  ی معن  شی زندگ رو  عاطفه  و  دل   ده؛ یعشق   لیمطمئنم 

ش فقط بخاطر منفعتش با مهنا ازدواجشون عشق نبوده و کورو 

 ....ازدواج کرده 

 :کوروش

 ن یبود که ا  یدفعه سوم  نیانداختم؛ ا  زیم  ی خودکارو رو  کالفه

 !نوشته یچ دم یفهمیو نم خوندمی پروندرو م



 

  اد ی  خورد،یسرم چرخ م  ی تو   یلیفکر مهنا و اون س    همش 

دستم روش بلند   گهیدفعه د  کی حرفش افتادم که گفت : اگر  

 !نمشیب ینم گهیشه د

 ن یبازم با ا  یبره ول  تونهینم  دونستمیکه م  نیچرا با ا  دونمینم

 ....شدم وونهید  دشیتحد
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با  نگاهمو تا االن   ، ا  دیبه ساعت دوختم  با   ن یبرگشته باشه؛ 

فکر از جام بلند شدم و به سمت اتاقمون رفتم ، اروم درو باز 

 !دمشیکردم و نگاهمو به اطراف دوختم که ند

 ومده؟؟ین یعنی

  دم یاتاق شدم و به سمت حمام رفتم، درو باز کردم که د  داخل

لباس رفتم و درو باز کردم که با    ض یبه سمت اتاق تعو  ست،ین

 !اون وضع  جا خوردم  ی تو دنشید



 

 ...دی لرزیخودش جمع شده بود و داشت م ی تو ی ا گوشه

از رو   به انگار حضورمو حس کرد سرشو    ی سمتش رفتم که 

با صدازانو هاش برداشت و نگاهش خم   ه یارشو بهم دوخت، 

 :لب زد یلرزون

 ...شدم  ضیمر رون یرفتم ب سی خ ی با لباسا  ؟ی راحت شد_

 : گذاشتم شی شونیپ ی و دستمو رو  دمیهم کش ی تو اخمامو

  ی فقط لرز کرد ی تب ندار_

پاهاش انداختم و بغلش کردم ،   رینگفت که دستمو ز  ی زیچ

 :وسط اتاق نشوندمش و گفتم ز یم ی رو

 ارمیتا برات لباس ب نجایا نیبش_

نکردم    دایپ  یگشتم لباس  یسمت کمد لباساش رفتم ، هر چ  به

خودم    ی که بشه االن تنش کنم پس به سمت کمد لباس ها

 ...رفتم
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داشت    ی و به سمتش رفتم ، مثل چ  دم یکش  رونیب  ی شرتیت

 !د یلرزیم

بازش کردم و بعد    یکی  یکیسمت دکمه بلوزش رفت و    دستم

 ی تو   شتر یکه ب  دمی کش  رونی باز کردن دکمه ها لباسو از تنش ب

 ...خودش جمع شد

بهش    دستم نگاهمو  همزمان  و  رفت  شلوارش  دکمه  سمت 

پر لرزشش    ی با همون صدا   کنهیداره نگاهم  م   دم یدوختم که د

 :گفت

چه    گهیاخالق االن د  ی آقا  ی د ید  زوی همه چ  شبیتو که د_

 داره که خجالت بکشمبه حال من  یفرق

حرف شلوارو از    یگوشه لبم باال رفت و ب  یحرفش کم  نیا  از

برداشتم و با کمک خودش بهش    شرتوی، ت  دمیکش  رونیپاش ب



 

از ز ن  شرتیت  ریپوشوندم ، دستمو  بند   میرد کردم و سمت 

 :تنش بردم که گفت

 ؟ی کنیم  کاریچ_

 :لب زدم آروم

 ...ی اریدرشون ب دیهات با ریلباس ز  سهیخ_

با در  و    دم یکش  رونیبعد قفلشو باز کردم  و اروم از تنش ب  و

پاش انداختم و از اتاق   ریهاش دستمو ز  ریاوردن جفت لباس ز

تخت گذاشتمش و   ی رفتم ، مالفرو کنار زدم و آروم رو  رونیب

 :بازش لب زد مهین ی که با چشم ها دمیمالفرو روش کش

 ... خشمتب ینم یلیس نیبابت ا چوقتی ه_
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لباس رفتم ؛  ضیحرف ازش دور شدم و به سمت اتاق تعو یب

راحت  شرتیت ب  دمی پوش  یو شلوار  اتاق  از  به    رونی و   ، اومدم 



 

رفتم و مالفرو کندر زدم، آروم رو تخت دراز    ی سمت تخت 

حرف مادرم افتادم   ادیو چراغ خوابو خاموش کردم،    دم یکش

تورو تحمل کنه !    تونهیجز من نم  چکسی، ه  گفتیکه بهم م

  !گفتی واقعا مادرم راست م کنمیوقتا حس م یگاه

 یکنار من بمونه، نگاهمو بهش دوختم کم  تونهینم  چکسیه

دختر کوچولو    ن یا  نمش،یشدم تا بتونم بهتر بب  کیبهش نزد

 !شدیکنار من نابود م 

 ....مثل من نبود ی دختر برازنده مرد نیا ظرافت

باهاش برخورد   شه یش   کیکه بتونه مثل    خوادی رو م  یکی  اون

من هم  و    ه یشکستن  شه یش  کی دختر به اندازه    نیکنه ، چون ا

 ....مونمیبراش مثل سنگ م

بو   قی کردم و عطرشو عم  کیبه گردنش نزد  موی ن یب   ناخودآگاه

 !داد یم اسیگل  ی دختر بو نیا دم؛یکش



 

رو کنار گذاشتم و دستمو دور شکمش حلقه کردم و   یدودل

 ....دمیبهش خواب کینزد

 ...زن منه آرامش گرفتن ازش حقه منه   یوقت تا

**** 

دست  ی ال  آروم و  کردم  باز  کش  یچشمامو  کنارم  که    دمیبه 

 !مهنارو حس نکردم 

 دوختم، کجا رفته بود؟؟ شی خال ی به جا نگاهمو

 و از جام بلند شدمو   دمیبه صورتم کش یدست
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مهنا    ستادم؛یسر جام ا  دمیکه د  ی زیبا چ   دمیپله ها که رس   به

 :بود و دستشو گرفته بود ستادهی ا ارشیک ی جلو

 ارش یک یرفتیکاش نم_

 :زد و گفت ی لبخند   ارشیک



 

خودتونو مظلوم   دیبرم شما دوتا انقدر با  خوامیمن هر وقت م_

 اد؟ی که دلم ن دیکن

سرد و    نجایهمه ا  کنهیکه درکم م  یهست  یخب تو تنها کس_

 !خشکن

 :و گفت  دیکرد و لپ مهنارو کش ی خنده ا   ارشیک

  تمشک کوچولو امیزود م  دمیقول م_

م  یعصب از حرفاشون   دادم؛ی به حرفاشون گوش  با هر کلمه 

 !شدی سرم داغ تر م

 تمشک؟ گهیبهش م یچه حق به

 من برم  گهیخب د_

با کار  ی سر  مهنا و  داد  ازشون   ی تکون  رو  با شدت  که کرد 

  رون یاز بغل هم ب   دنم یاومدم که با د  ن ییگرفتم و از پله ها پا

 ...اومدن

 :دی چرخ نشونی نگاهم ب یعصب



 

 داداش ری صبح بخ_

بهشون به سمت آشپزخونه رفتم که غنچه با   یجواب  چیه  یب

 : کرد یسالم دنمید

 برم   دی با اریغنچه زود صبحانمو ب_

 .... شد  زی م دنیگفت و مشغول چ یچشم آروم  غنچه
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خوردن صبحانه بودم که مهنا وارد آشپزخونه شد و   مشغول

مشغول   دمیبهش انداختم که د  ینگاه  میروبه روم نشست، ن

 !وستیخوردن آبم

  گه یپسر د  هیبغل    ده یشوهرش پر  ی واال ! دختره جلو  جالبه 

 ...خورهیمن صبحانه م  ی واالنم راست راست داره جل



 

زدم از خونه    رونی جام بلند شدم و بدون حرف از آشپزخونه ب  از

بار دوم با داد    ی برا  ومدیاومدم و صابرو صدا زدم که ن  رونیب

 :شد داشیباغ پ ی صداش زدم که با دو از تو

 جانم آقا _

 :گفتم یعصب

 اد؟ یرو گفتن بدم م ی زیبگم از دوبار چ دیمن چند بار با _

  آقا متوجه نشدم دی ببخش_

 :هم گذاشتم ی چشمامو رو یعصب

 !می بر ایصابر فقط ب ستیمهم ن_

 ....گفت و درو برام باز کرد  یهول زده چشم صابر

**** 

 :دمیکوب  زیمحکم روز م  یکی یعصب

 انیشا ی آقا ی اری شورشو درم ی دار  گهیشما د_



 

 :کرد و گفت یفیظر اخم

 میتا حرف بزن  دینیزند لطفا بنش  ی آقا   دیباشآروم _

کاناپه نشستم که   ی هم گذاشتم ؛ رفتم و رو  ی چشم رو   کالفه

 :مصمم شروع کرد یلیخ

برا  دونستمیم_ بگم که  با  ی اگر  اموالتون   نیا  دینگه داشتن 

  ش یپس مجبور شدم کم کم پ  دیکردیقبول نم دیکارهارو بکن 

 د یبه نفع شماست مطمئن باش یبرم ! همه چ

 ...بهش دوختم نگاهمو
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قانون و ماده هاتون   ی تو  ایآ  یبه نفع منه درست ول   ز یهمه چ _

 به نام وجدان ثبت شده؟ ی زیچ

 :نگاهم کرد که ادامه دادم یسوال



 

کرده که من بخاطر اموالم حاملش کنم    یاون دختر چه گناه_

 اومدن بچم ولش کنم؟ ایو بعد به دن

 :باال انداخت و گفت ییابرو مرد

هم   ی زیتنها راهشه! راجب اون چ   نیا  یحق با شماست ول_

گفت م  نیکه  خودتونه  فقط دست  اون  دختر   دیتونی،  اون  با 

 کنه  ی بچتون مادر ی برا  دی و بزار دیبمون

 :و از جام بلند شدم دم یبه صورتم کش یدست کالفه

  کنمیراجبش فکر م _

 :سمتم دراز کرد و گفت دستشو

  وقت کمه دیفقط بدون_

 : تکون دادم و دستشو فشردم ی سر

 کنمیخبرتون م گهیتا دو روز د_



 

 دنم یتز دفترش خارج شدم ، صابر با د  یحرف  چی بعد بدون ه   و

رو باز کرد و بعد نشستنم درو بست و رفت و خودش    ن یدر ماش

 :سوار شد

 آقا؟   میکجا بر_

  ارشیک شی برم پ  خوامیم_

 :گفت نیروشن کرد ، بعد ده م  نویتکون داد و ماش ی سر

  آقا_

 بله صابر _

 د؟ یکن یم کار یچ یول پرسمیسوالو م  نیا دی ببخش_

 ؟ی درباره _

 مهنا خانوم _

 :شدم و گفتم  رهی خ رونیب به

 ...صابر  دونمینم یچی هنوز ه_
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 :به خونش دوختم نگاهمو

 پسر   هیچه وضعه زندگ نیا_

 !هیخان داداش خونه مجرد د یببخش گهید_

 :و روبه روم نشست و فنجون قهوه رو جلوم گذاشت اومد

 بخور داداش _

 :به فنجون قهوه دوختم نگاهمو

 ومدمیخوردن قهوه ن ی برا_

 :باال انداخت ییابرو

 ؟ی اومد ی چ ی پس برا_

 باهات حرف بزنم  خوامیم_

 ! شنومیم_



 

 : مکث کردم یکم

 اره؟  یراجب ازدواج منو مهنا بدون قتویحق  یخواستیتو م_

 :باال انداخت ییابرو

 اره خب _

 :با زبون تر کردم لبمو

از سواالت منو   یک یو تو آخرش جواب    گمیبهت م  زوی همه چ_

 ی دیم

همه    دمیفهمیم  دیمن با  یتعجب کرده ول  یبود حساب  معلوم

 :زویچ

 باشه_

تعر  نیا  با و حرف    فیحرفش شروع کردم  ماجرا  کردن کل 

 ....لمیوک ی ها
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ا  با کلمه  م   ی هر  تر    زدمیکه حرف  و سرخ  اش سرخ  چهره 

 !برجسته تر شیشونیپ ی و رگ ها  شدیم

 :که تموم شد گفتم حرفم

 بود قتی تمام حق نیا_

 :نگاهشو بهم دوخت و پر خشم لب زد یعصب

فکرشم   چوقت یاما ه  یسنگدل  دونستمی م  یخشن  دونستم یم_

 !کوروش خان یوجدان باش یب کردمینم

 :کردم و گفتم یاخم

 ... بچه ه یرو قبول نکردم راجب قض  ی ز یمن هنوز چ_

 :زد   ادیفر یعصب

ب_ ب  اینه  دختره  اموال    چارروی و  و  مال  سر  بکن  هم  حامله 

 !مسخرت

 :لب زدم  ی جد  یلیجام بلند شدم و خ از



 

 حدتو بدون و درست صحبت کن   ارشیک_

 : کرد یعصب خنده

که   یکنیمگه درست با اون رفتار مدرست صحبت کنم؟ تو  _

 ؟ی توقع رفتار درست با خودتو دار 

 :گفتم یعصب

  هیکاف  ارشیک_

 :زمزمه کرد یتکون داد و عصب دیبه نشونه تاک ی سر

  رونی ب ی ریاالن از خونه من م نیتو هم هیاره کاف _

 !ی تا جواب سواالمو ند رمی نم ییمن جا_

 :دی کش داد

 ی رد؟؟ تو مهنارو بدبخت ک یچه سوال_

 :خونم به جوش اومد و مثل خودش داد زدم گهید

 رو بدبخت نکردم  یمن کس ارشی دهنتو ببند ک _



 

 : میاز فرط خشم به نفس نفس افتاده بود هردومون

 ؟؟یبدون  ییخوایم یچ_

... 
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 :شدش دوختم رهیبه چهره ت نگاهمو

 به من داره؟  یمهنا حس_

 :زد  ی شخندین

 تورو هم دوست داشت؟ شهیمگه م_

 :دمیکش  یقیهم گذاشتم و نفس عم ی چشم رو  یعصب

 ارش یجواب سر باال نده ک_

 :بهم دوخت نگاهشو

 !نگفته  ی زیبه من چ دونمینم_



 

 :تکون دادم که گفت ی سر

 !خان داداش ی بر یتونیم گهی حاال د_

  ی حرف  چیتلفظ کرد ، بدون ه یداداش رو با حرص خاص خان

 ...زدم رونیرفتم و از آپارتمانش ب یبه سمت خروج 

*** 

 : دادم و چشمامو بستم هیتک  نیماش یسرمو به صندل خسته

 ساعت چنده صابر؟ _

  ده آقا_

هم   دیکار هام بودم و اصال خونه نرفته بودم؛ شا  ری صبح درگ  از

که    ی بهونه بود و من جرات روبه رو شدن با دختر  کیکار  

 !شده بود خانوم خونم نداشتم دایجد

، اما االن وجدانم    رمی گیم  میبا منطق و عقلم تصم  شهیهم  من

 ...خاموشش کنه تونهیشده که عقلمم نم یمثل آتش

  !اگر اون دختر مهنا نبود انقدر عذاب وجدان نداشتم دیشا



 

  سوزوند یمهنا بود که منو در آتش خودش م  تی و معصوم  یپاک

 ...سپاردی و خاکستر هامو به دست باد م
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رو باز کردم ؛ نگاهمو به خونه   ی انداختم و در ورود   دیکل  خسته

 !دنیدوختم، معلوم بود همه خواب  کیتار

دوازده رو نشون   قیدقدستم دوختم،    ی به ساعت رو  نگاهمو

 ...دادیم

صدا سمت اتاق رفتم،حداقل خوبه االن که    یشدم و ب   داخل

آروم در اتاقو باز کردم و داخل    ده،یاتاق اون خواب  ی تو  رمیم

کاناپه انداختم، دو    ی شدم، خسته کتمو از تنم در اوردم و رو

، نگاهم   دمیکش  یقیباز کردم و نفس عم  رهنمویدکمه اول پ 

مشخص    ی زیبود و چ  کیشد، همه جا تار  دهیسمت تخت کش 

نبود؛ سمت تخت رفتم و آروم چراغ خوابو روشن کردم ،  با 

 ...رسما جا خوردم دم یکه د ی زیچ



 

 نبود؟؟ مهنا

زدم و به    رونیشد و با سرعت از اتاق ب   ده یهم کش  ی تو  اخمام

اتاق قبل م ،  برقو زد   دیرفتم، در رو باز کردم و کل  شی سمت 

 !هم نبود  نجایدوختم، ا  ینگاهمو به تخت خال

 .... نکنه فرار کرده؟؟  نکنه

ازشون   یکیبه سمت پله ها رفتم و با دوتا    یفکر عصب   نیا  با

 یرفتم و با سرعت به سمت نگهبان  رونیاومدم، از خونه ب  نییپا

 : از جاشون بلند شدن دنمیرفتم؛ نگهبان ها با د

 شده آقا؟ ی زیچ_

 کجاست؟خانوم _

 :دوشون با تعجب به هم چشم دوختن و گفتن هر

 ستن؟ یخانوم مگه داخل ن_

 :گفتم یهم فشردم  و عصب ی چشمامو رو یعصب



 

 عرضه ها؟   یب دمیپرسیاگر داخل بودن از شماها م_

 :دو دست پاچه گفتن هر

 ...خانوم برگشتن خونه میآقا ما ما فکر کرد_
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 ؟؟ مگه خانوم کجا رفته بود؟  یچ یعنی_

  دونهیفقط به ما گفتن آقا م میدونینم_

 :زدم ی و داد  دمیبه موهام کش  یدست کالفه

 ؟ ییخانوم تنها بره جا دیشماها نگفتم نزار مگه من به _

 :انداختن ن ییدو سر پا هر

 ...ما هم فک نیآقا بخدا خودشون گفتن شما با خبر_

 :داد زدم یعصب

 رفت  ی کدوم طرف دیفقط بگ  هیکاف_



 

 :نگاه پر استرسشو بهم دوخت شونیکی

 فکر کنم رفتن سمت جنگل _

هم فشردم   ی ، دندونامو رو  ومدی خونم در نم  ی زد ی کارد م  گهید

مهنا مهنا  دعا    ی گرفتم، وا  شی راه جنگلو پ  یحرف  چیو بدون ه

 !نکنم  داتیکن پ

  ارم یب  رشی اگر گ  دونمیبودم که نم  یاز دستش عصب  ی قدر  به

 !نه ا ی زارمی زندش م

م   کالفه اطراف  به  بلکه دختر  دوختمینگاهمو   نی ا  ی تو  ی تا 

 ... نمیشب بب نی سهمگ یکیتار

 ...بود  دهیفا  یبلند اسمشو صدا زدم ، اما ب  ی مرتبه با صدا  چند

 !طعمه گرگ و شغال نشده باشه کردمیخدا خدا م  فقط

و زمزمه کردم؛ من چجور  نگاهمو ابهت جنگل دوختم    ی به 

 کنم؟ دایجنگل پ  نیا ی تورو از تو



 

هزاران پرنده   انی را از م  یکه بخوام گنجشک  نهیمثل ا  درست

 ... کنم دایپ
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خورد ؛   ییآشنا  ری وارد جنگل بشم که نگاهم به مس  خواستم

 ... منو آورد شی که دفعه پ  ی ریهمون مس

شا  ی ا  لحظه که  گذشت  ذهنم  به   دیاز  اکراه  با  باشه،  اونجا 

کوه  باال    ییراه کج کردم و از سر باال ی خاک ری سمت اون مس 

، نگاهمو به اطرافم    دمی کوه رس  ی به باال  ن یرفتم؛ بعد از چند م

د با  که  پرتگاه   دنشیدوختم   لبه  و  کرده  باز  دستاشو  که 

  دم یمتش دوبه س  عتشد و با سر  جادیدر دلم ا  یآشوب  ستادهیا

ب کمرشو  خودم   ن یو  سمت  به  سرعت  با  و  گرفتم  دستام 

 ی ا  شهیآغوشم فرورفت و همان لحظه ش  ی که تو  دمشیکش

 ...از دستش افتاد و هزار تکه شد



 

 دیوز ی چسبوندم ، باد نمیو سرشو به س دمیکش یراحت نفس

پرتگاه برد؛ دستمو    نییباد با خودش به  پا  رشوی که شال حر

 :گفت ی ا   دهیکه با لحن کش  دمیموهاش کش ی آروم رو

 !ینیزم  ی رو ریش نیرحم تر  یتو ب_

 :گفتم یو عصب دمشیکش رون یآغوشم ب از

 ی نیزم ی دختر رو  نیتوهم چموش تر_

 :سر داد و گفت  ی مستانه ا قهقه

  خوبه یلیخوبه خ_

تو  ی بو  از اخمام  دهنش  خورده   ی الکل  مشروب  ؛  رفت  هم 

 ود؟؟ب

 :به صورتش دوختم نگاهمو

 ؟ی مشروب خورد _



 

 ی رو  ی شکسته ها  شهیازم فاصله گرفت و نگاهشو به ش  یقدم

 : دوخت نیزم

 ی شدیم  یبود که هر موقع عصب  یچ  نیا  نمیبب  خواستمی اره م_

 !ی خوردیاز دستم م 

 :هام شدت گرفت و فکم منقبض شد اخم

 ؟  یبا اجازه ک_

 :بهم دوخت و گفت نگاهشو

 ...میاز دستت عصبان_
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  م یاز دستت عصبان  شتریمن ب_

 : کرد ی ا خنده

 اخالق  ی آقا یعصبان  شهیتو هم  هیکه عاد نیا_



 

 :تعادل جلو اومد و نگاهشو بهم دوخت یب

تو روحمو له   ،یزنی ، تو باهام بد حرف م  یشکنیتو قلبمو م_

 ؟ یچرا انقدر تلخ یکنیم

به چهره معصومش دوختم ، باد هم امشب داشت منو   نگاهمو

 کرد؟یمسخره م

تمرکزمو   ی و جلو  دیرقص یهوا م  ی که تو  ییخرما  ی موها  نیا

 بود؟ یچ گرفتیم

چنگ   رهنمویقدم جلو اومد و پ  کیبگم که    ی زیچ  خواستم

رو  ، رو   ی زد  هاشو  لب  و  شد  بلند  پا  گردنم   ی پنجه  رگ 

 ...گذاشت

 !گرفت یبیبار قلبم ضربان عج نیاول  ی جا خوردم و برا رسما

لب هاشو از گردنم فاصله داد و نگاهشو به گردنم   هیچند ثان  بعد

 :دوخت

 !درست مثل اخالقت  ی مزه ا یتلخ_



 

گردنم بودم ، نگاهمو   ی بوسه اش رو  ی مسخ کارش و جا  هنوز

صورتشو کنار    ی رو   ی قرمزش دوختم و اروم موها  ی به چشما

 :زدم

 ده؟ ی تلخ مزه بودنم آزارت م_

ش _ عاشق  تلخ  ینیریمن  اما  عج  یام  دلم    بیتوهم  به 

 ...نشست
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 ی لیخ   یکردم ؛ ول  دایپ   ینیریحرفش حس ش   نیاز ا  ی ا  هیثان

 ...حس جاشو به عذاب وجدان بده نیتا ا  دیطول نکش

 :لب باز کرد ی بهم دوخت و با لحن کش دار نگاهشو

 !یبداخالق  یلیخ_

 :بعد پشتشو به من کرد و روبه دره داد زد و

 ... رحم دارم یشوهر بداخالقه ب هیمن _



 

 :سمتش رفتم و دستشو گرفتم به

  خونه می برگرد دیبا ایب_

 :تکون داد نی به طرف سرشو

 ام ینه نم_

زد    یغیپاهاش انداختم و بلندش کردم که ج   ر یدست ز  کالفه

 :دیکوب نمیبه س فشیبا دستان ظر د،یو خند

  رهی ماشاهلل آقا ش_

کل راه   ی اومدم تو  نییکوه آروم پا  یبیافتادم و از سراش   راه

 !گفتیم ونیهز

 :نگاهمو بهش دوختم دمیکه رس نییپا به

 ؟ یتا خونه ساکت بمون هینظرت چ _

و    دیکوب  نمیو سرشو محکم به س  دیهم کش  ی هاشو تو  اخم

با    ی زی لب چ  ریز بلغور کرد که متوجهش نشدم، عطر تنش 



 

تر   یالکل مخلوط شده بود و عطر تنشو صد برابر خواستن  ی بو

 ...کرده بود

د  ی تو که  بودم  تخ  دمیافکار خودم  به  محکم  سداره    نم یت 

 : کوبهیم

 شده؟ یچ_

 :التهاب لب زد پر

  حالم بده  نییبزارم پا_

و شروع   دیگذاشتم که سمت کوشه جاده دو  نشییتعجب پا  با

 ....کرد عق زدن
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حال   یسمتش رفتم و موهاشو از دورش جمع کردم که ب  به

شدش دوختم و    فینگاهشو بهم دوخت، نگاهمو به لباس کث 

 :از چندش صورتمو جمع کردم



 

 ! که ی دی کل لباستو به گند کش ی کرد  کاریدختر چ_

تا   نویا  شدیجوره نم  چینگفت که به فکر فرو رفتم، نه ه  ی زیچ

ها ؛ دستم سمت دکمه  کرد  تحمل  و    رهنمیپ  ی خونه  رفت 

دکمه رو هم باز کردم و با    نیشروع کردم باز کردنشون ؛ آخر 

و سمتش رفتم، زود    دمیکش  رونی از تنم ب  رهنوی حرکت پ  کی

نکرد که کالفه    یحرکت م،یاریلباستو در ب ستین یباش تا کس

 :و نگاهمو بهش دوختم  دمیبه گردنم کش یدست

 ارم؟ یتا لباستو درب ی ریدستاتو باال بگ یتونیم_

ضرب    کیتکون داد و دستاشو باال گرفت که    ی حال سر  یب

و گوشه جاده انداختم، با عجله   دمیکش  رونیلباسو از تنش ب

  تنش کردم و تمام دکمه هاشو بستم ؛ بعد تموم شدن   رهنمویپ

 : کارم نگاهش کردم

 ...چون اریباال ن  گه یتموم شد فقط لطفا د_

 شونم حرفمو قطع کردم؛ خوابش برد؟  ی افتادن سرش رو با



 

دختر    ن یبلندش کردم؛ ا  نیزم  ی و از رو  دمیکش  ی کالفه ا  پوف

  ک ی کس باهام نکرده بود رو    چی که تا به حال ه  ییتمام کار ها

 ...جا سرم اورد

 :وختمبستش د  ی به چشما نگاهمو

بدبخت  یبدبخت   یدونیم_ دلم    نجاست یا  یکجاست؟  قبال  که 

ول  هت یتنب   ومدیم کارهات  بابت  نم  یکنم   ی حت  تونمیاالن 

   ! باهات بد حرف بزنم

ه   دونستمیم و  نم  یچیخوابه  متوجه  هام  حرف   ی ول  شهیاز 

 ...هامو بهش بگم یکالفگ ل یعقده ها و دل خواستمیم
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؛   دم یتخت گذاشتمش و پتو رو تا گردنش باال کش   ی رو  آروم

تعو اتاق  سمت  عوض   ضیخسته  هامو  لباس  تا  رفتم  لباس 

 ...کنم



 

 :مهنا

با د  ی جام غلت  ی تو   ن ی تر  کی چهره اش در نزد  دنیزدم که 

شدن    داریزد ؛ هنوز به کنارش ب  رونی فاصله چشمام از حدقه ب

 ...عادت نکردم

 کرد؟ یگذاشتم؛ چرا انقدر سرم درد م  میشونی پ  ی رو دستمو

 ومدینم  ادم ی  ی زی جام بلند شدم و لبه تخت نشستم؛ چرا چ   از

 شب؟ یاز د

که   نیتنم دوختم، چشمام گرد شد؛ ا  ی تو  رهنی به پ  نگاهمو

 !کوروش بود رهنیپ

 تن من بود؟ چرا

  ی شراب   شهیجز ش  ومدین  ادمی  ی زی مغرم فشار اوردم اما چ  به

 ...زدم رونیکه از اتاقش برداشتم و از خونه ب

 مست بودم؟ من



 

و از جام بلند شدم و به سمت    دمیبه موهام کش  یدست  فهکال

 حمام حرکت کردم 

و شد  یحساب  بدنم بود  ن  ک یبه    دای خورد    از یدوش آب گرم 

داشتم، بعد در اوردن لباس هام داخل وان پر آب نشستم و  

تک وان  لبه  به  اتفاق  شبید  یعنی دادم؛    هیسرمو  افتاده   یچه 

 بود؟

 خودم برگشته بودم خونه؟ من
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پ   یدوش طوالن  ک یاز    بعد رو دورم  از حمام   دمیچ یحوله  و 

اومدم ؛ نگاهمو به تخت مرتب شده دوختم؛ کجا رفته   رونیب

 بود؟



 

تخت ولو شدم و چشمامو بستم ،   ی با همون حوله رو  الیخیب

مغزم داشت تک به   ی و انگار رگ ها  کردیدرد م  یسرم حساب

 !شدی تک منفجر م

توجه به   یباز شدن در اومد، ب  ی که صدا   دم یکش  یقیعم  نفس

معترضش    ی زدم که صدا  یتخت غلت  ی که داخل شد رو  یکس

 :به گوشم خورد

 یتختم با حوله بخواب ی دوست ندارم رو_

 :هم گذاشتم و گفتم ی چشمامو رو یحرص

و مال منم هست بعدم من   ستیتخت فقط مال تو ن  نیاوال ا_

 به تو چه؟ دمیخودم خواب کهیت ی رو

 :و با اخم گفت ستادیسرم ا ی و باال اومد

 !روز به روز گستاخ تر از قبل خانوم زند_

 :سرم گذاشتم ی در اوردم و دستمو رو اداشو

 کنهی ولم کن توروخدا سرم درد م_



 

 :به روبه رو گفت رهی باال انداخت و خ ی ا شونه

 !ترکهیبار اونقدر مشروب بخورم سرم م نی اول  ی برامنم _

 :شدم رشیچشمامو باز کردم و خ  عیحرفش سر نیا با

 ؟یدونیتو از کجا م_

 :بهم دوخت و لب زد نگاهشو

  کردم داتیخودم پ  شبی د نکهیمثل ا _

تعجب خ  ی رو  عیحرفش سر  نیا  با با  و  نشستم   رش یتخت 

 :شدم

 افتاد؟  یچه اتفاق شبید_

 : باال انداخت  ییو تاک ابرو ستادیا  نهیبه س دست

 !ستین ندیچون اصال برات خوشا  یبهتره فراموشش کن_

رفتنش    رونیحرفش به سمت در رفت و قبل از ب  ن یبعد از ا  و

 :گفت



 

کن_ خشک  موهاتو  ا  یبهتره  از  بدتر   نکهیقبل  دردت  سر 

 ....بشه
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 :هفته بعد کی

 :آهو

که اومده بود    ی دوختم؛ از وقت  ارشیبه چهره درهم ک  نگاهمو

 !زدیکلمه هم حرف نم کی  یفکر بود و حت ی تو یحساب

 ارش؟ یشده ک  ی زیچ_

 : صورتش تکون دادم ی نداد که دستمو جلو یجواب

 ارش؟؟ یک_

 :و نگاهشو بهم دوخت و هول زده گفت  دیجا پر از

 آهو؟  یگفتیم یچ_



 

 :پر تعجبمو بهش دوختم نگاه

 افتاده ؟ یاتفاق_

 :دیبه گردنش کش  ی کرد و دست یپر استرس  خنده

 !وفتهیب ینه بابا چه اتفاق _

 :تکون دادم که گفت ی سر مشکوک

 هفته   نیکنم آخر ا  کاریچ  خوامیولش کن حدس بزن م  نارویا_

 :نگاهش کردم یزدم و سوال ی لبخند

 ؟ ی چه کار_

 :باال انداخت  ییابرو طونیش

 بانو  تیخواستگار امی ب خوامیم_

 : حرفش قلبم شروع کرد تند زدن نیا با

 ؟ی جد_

 :دستش گرفت ی زد و دستمو تو ی لبخند



 

  یمال من باش خوامیم  میجد هیجد_

حرفش حس کردم گونه هام گر گرفت و تمام بدنم داغ   نیا  با

 :انداختم که گفت نیی نگفتم و سرمو پا ی زیشد، چ

  جذاب ییبرات دختر روستا رهی خجالت نکش که دلم م_

خند  ی ا  خنده همراهم  اونم  که  ا  دیکردم  چقدر  پسر   ن ی، 

کرده   ر یمدت کوتاه قلب منو تسخ  ن یا  یو جذاب ط  طونیش

 ...بود

ه  چقدر بدون  زودتر  داشتم  قدم   یترس   چیدوست  کنارش 

خسته بودم مخصوصا    یواشکی  ی قرار ها  نیاز ا  گه یبردارم؛ د

 ....کرد یم   چمیحاال که  آقامم شک کرده بود و همش سوال پ 
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 ی جدا شدم و به سمت خونه حرکت کردم؛ حساب   ارشیک  از

 ...اوضاع بر وقف مرادمه نکه یاز ا یخوشحال بودم و راض



 

 !باشه یشکل نیا  میزندگ  ی همه لحظه ها کاش

انقدر    زی همه چ  شهیکاش هم  ،ی پر ذوق زندگ  ی شور و شاد  پر

 ...و شفاف باشه یرنگ

باز شد و    هیخونمون زدم که بعد چند ثان  یتقه به در چوب  دو

 :شد؛ لبخندم کم رنگ شد انیچهره نگران مامانم نما

 شده مامان جون؟ ی زیچ_

بگه که    ی زی؛ خواست چ  دیو چادر گلدارشو جلو کش  د یگز  یلب

 : بابا حرفشو قطع کرد ی صدا

 تو  ایزن ب_

داخل شد    یحرف  چ یه یحرف عقب گرد کرد و ب نیبا ا  مامان

 یعنیکه منم پشت بندش وارد شدم و درو پشت سرم بستم؛  

 افتاده بود؟ یچه اتفاق

پاهام    یب یعج   استرس   ، کرد  محاصره  تنمو  بند   ی ار یبند 

 چرا؟  یکه برم داخل خونه ، ول  کردینم



 

آهو  ستین  ی زیو خودمو جمع کردم، چ  دمیکش  یقیعم  نفس

 ...برو داخل 

هام فرستادم و به سمت خونه   هی داخل ر  ژنویبار دوم اکس  ی برا

رو کنار زدم و داخل    ی رو باز کردم و پرده تور  ی رفتم؛ در ورود

که   ی زی چ  نیاول  دم؛ینشن  یکردم که جواب  ی شدم ، سالم بلند

با حالت مخصوصش نشسته بود    ی آقام بود که کنار بخار  دمید

شد اخم  با  م  ی د یو  نگاهم  معن   نیا  کرد؛یداشت  چه    ی نگاه 

 داد؟ یم

رنگ نگاه با هر بار فرق    نیبود اما ا  یعصب  شهی آقام هم   درسته

 ...داشت
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 :استرس نگاهمو بهش دوختم پر

 شده ؟  ی زیچ_



 

نگذشته بود که با   ی ا  هیجاش بلند شد و به سمتم اومد؛ ثان  از

 ...افتادم  نیزم ی و رو دیبرق از سرم پر ی دیسوزش شد

 :شدم که داد زد رهیبهت به آقام خ پر

 ؟ی کردم که هرز بپر تیترب ی من تورو جور _

 ی شدم ، چه اتفاق  رشی گرد کردم و با نفس نفس خ  چشمامو

 افتاده بود؟ 

 :رو بهم زد  ی بعد  خونیکار هاشو هزم نکرده بودم که شب  هنوز

ول_ بودم  کرده  شک  سف  دونستمینم  یبهت  چشم    د یانقدر 

 ی بزار پسر قرار ک یکه با  ی شد

صدا  از رو  ی تن  دستمو  اشکام    ی بلندش  و  گذاشتم  گوشام 

 :به پهلوم زد و داد زد ی شد، لگد  ر یسراز

  آهو ی دیاون شازده رو هم د ی دیپشت چشمتو د_

رفت و درو محکم به    رون یحرفش از خونه ب  ن یپشت بند ا  و

هق هقم شدت گرفت و دستمو   دم،یکه از جا پر  د یهم کوب



 

  ل ی کاخ آرزوهام تبد  هیثان  کیصورتم گذاشتم؛ در عرض    ی رو

 ... خرابه کیشد به 

 ن یشد، دلم گرفت از ا  شهیتر از هم  دیسف  اهیس   میرنگ  ی ایدن

 ...روستا از پدرم از سنت ها

 ...دادیروستا عاشق شدن حکم مرگ م نیا ی تو
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 :ارشیک

غلت  ی تو  کالفه گوش  ی تخت  و  رو   مویزدم   ی پاتخت  زیم  ی از 

رفتم، ساعت    لی ساعت تحل  دنیبرداشتم و روشنش کردم؛ با د

 ...سه شب بود و من هنوز خوابم نبرده بود

دست  کالفه و  بلند شدم  جام  کش  یاز  موهام  اتاق    دم،یبه  از 

بود و    کیرفتم؛ خونه تار  نییرفتم و اروم از پله ها پا   رونیب

تاب دو نفره    ی رفتم و رو   رونیمعلوم بود همه خوابن، از خونه ب



 

هوا نشستم،  باغ  ر  ی گوشه  داخل  رو  و    هیتازه  فرستادم  هام 

 ... دمهنا بو ری چشمامو بستم؛ تمام فکرم درگ

معصوم  نمی بب  تونستمینم به  باز  یدختر  برادر    چهیاون 

 ...خودخواهم بشه 

با    خواستمینم مثل    کیکوروش  خونش    ک یبچه  از  آشغال 

  !رونیپرتش کنه ب 

 .... بود اما زایچ نیبهتر قیال اون

ازدواج    نیا  گرفتم،ی ازدواج مسخررو م  نیا  ی از اول جلو  کاش

 !مهنا نداشت ی برا  ی زیجز ضرر چ 

 ی شد و تکون  نی افکار خودم بودم که حس کردم تاب سنگ   ی تو

  ی مهنا کنارم نشسته، لبخند   دمیخورد؛ چشمامو باز کردم که د

 :زد و گفت

 توهم خوابت نبرد؟ _

 :به نشونه نه تکون دادم که نگاهشو بهم دوخت ی سر



 

 شده؟  ی زی چ ی گرفته ا ی مد او  یاز وقت_

  داشتم بگم؟ ینگفتم ، چ ی زی زدم و چ یتلخ لبخند

 بگم ازش دور بمون؟  کنه؟یبرادرم داره ازت سواستفاده م بگم

 ارش؟ یشده ک  ی زیچ_

 :به آسمان دوختم نگاهمو

 نشو  ری نشده درگ ی زینه چ_

 :تکون داد و ساکت شد که گفتم ی سر

 ؟ی دیسوال بپرسم درست جوابمو م هیمهنا _

 بپرس _

 :با زبون تر کردم و گفتم لبمو

 ه؟یحست نسبت به کوروش چ_

 ....حرفم نیا با
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برق    سانگار  باشدش سر جاش  پر    خ یگرفته  نگاه  و  نشست 

 :تعجبشو بهم دوخت، هول زده گفت

 ه؟ یحسم چ یچ یعنی_

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 ؟ ی دوستش دار یعنی_

 :و زمزمه کرد  دیهاش سرخ شد و نگاهشو ازم دزد گونه

  شوهرشو دوست داره یبالخره هر کس _

ا  نیا  با لحظه  ت  ی حرفش  چه    نیا  د؛ی کش  ریقلبم  دختر 

  که به سرش اومده؟ ییاز بال  دونستیم

از جاش    عیتکون دادم و از جام بلند شدم که اونم سر  ی سر

 :بلند شد

  بخوابم رمیمن م_



 

 :باال انداخت ییابرو

 االن؟_

 : شلوارم فرو بردم بیداخل ج  دستمو

  اره خوابم گرفت_

 :تکون داد و گفت ی سر

 ر ی باشه شب بخ_

 ر یشب بخ_

کردم تا بهش بگم برادرم   ی سمت خونه حرکت کردم،هر کار  به

 ...براش داره نتونستم ی چه نقشه ا

 !شکسته شدن دلش  ی گناه بود برا یب ی اد یدختر ز نیا

 ی لحظه هم از جلو   کیحسشو    دم یکه پرس  یاش موقع  چهره

 ...رفتی چشمم کنار نم

  ؟ یآخرش که چ اما



 

  !زو ی بهش بگم همه چ دیبا

ا  بهتر با    نهیاز  ا  کیکه  از  برآمده  بشه   نیشکم  پرت  خونه 

 ...رونیب
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 :مهنا

 :صبحانه بودم که غنچه گفت زیم  دنیچ مشغول

  کشهیمنو م  دی کنیکار م  دیدار  نهی بب  ادیخانوم جون بخدا آقا ب_

 :به چهره نگرانش دوختم نگاهمو

 خب؟  گهینم یچ ینگران نباش غنچه جون ه _

رفت، بعد از اتمام   خچالیتکون داد و به سمت    ی اکراه سر  با

 !صبحانه مورد عالقم  زیشد م  نیدوختم؛ ا  زیکارم نگاهمو به م



 

رو   املت صندل  زیم  ی هارو  و  کش  یگذاشتم  عقب  و   دمیرو 

 گه یبا چهره درهم وارد شد؛ بله بله توقع د  رهینشستم که آقا ش

 !اخم ها نیجز ا رهی هم ازش نم  ی ا

 :نشست و غنچه رو صدا زد ز ی و راس م اومد

 جانم آقا _

 :دوخت زی به م ینگاه

  ک؟مهد کود میمگه اومد ه؟ یچ  زیم نیا_

ادمک    کی که به صورت    ییو گوجه ها  اریبه خ  ی بعد اشاره ا  و

نگفتم که غنچه    ی زی و چ  دمیخند  زی درست کرده بودم کرد، ر

 :گفت

 ...زی آقا من چ_

داد و   یسالم  ارشیادامه حرفشو خورد ، ک  ارشیاومدن ک  با

 :دوخت زیاومد کنارم نشست و نگاهشو به م

 کار توئه غنچه جون؟ ی ا قهیبه به عجب سل_



 

د  غنچه م  گه یکه  آب  خجالت  از  پا  شد یداشت   ن ییسرشو 

 :انداخت که من گفتم

 نه کار منه امروز من صبحانه آماده کردم _

 :باال انداخت و نگاهشو بهم دوخت ییابرو

  کدبانو نیآفر_

 :زدم که گفت ی لبخند

 .... صبحونه خوردن داره نیا_
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 !هم بود ی کوروش تو ی آخر صبحانه اخما تا

 ...دلم بزارم  ی رو کجا یحجم از تلخ نیا دمیفهمینم واقعا

 !گهیخانه د تلخک



 

اومد سمتم  ارشیصبحانه بودم که ک زیجمع کردن م مشغول

 :و کنار گوشم گفت

 کارت دارم  اط یح ی تو ایب_

 ی تکون دادم که لبخند کوتاه   ی تعجب نگاهش کردم و سر   با

و بعد از اون از    دمیکش  زیم  ی رو   یزد و ازم دور شد؛ دستمال

 ...رفتم  اطیزدم و به سمت ح رونی آشپزخونه ب

  ارشو یاومدم و نگاهمو به اطراف دوختم که ک  رونیخونه ب  از

 :زدم ی سمتش رفتم و لبخند دم،ید یدرخت  هیسا ریز

 ؟ یداشت کارمی من اومدم چ _

 :به کنارش کرد و گفت ی ا اشاره

  نیبش_

 :کنده درخت کنارش نشستم و نگاهمو بهش دوختم ی رو

 خب منتظرم _



 

بهم کرد و چند مرتبه لبهاشو از هم فاصله   یچشم   ری ز  نگاه

 ! بگه اما انگار دو دل بود ی زیداد تا چ 

 ارشیک گهیبگو د_

 :بهم دوخت و گفت نگاهشو

 ؟ یکنیقبول م  ری برو از کوروش طالق بگ  نجایاگر بهت بگم از ا_

 ....چهره مصممش شدم رهیبهت خ با
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 : لب زدم و

 ارش؟ ی ک یگیم یچ_

 : سمتم برگشت و نگاهشو بهم دوخت به

  ستیتو مناسب ن ی مهنا به صالحه خودته کوروش برا_

 : از جام بلند شدم و گفتم یعصب



 

ا  ی فکر کرد   یچ_ ؟ من مناسبش   یزنیف هارو محر  نیکه 

 خدمتکار؟  هیهان؟ چرا چون اون خانه و من  ستمین

 : گفت و از جاش بلند شد ینچ کالفه

 مهنا  ستین ی نطورینه اصال ا_

 :گفتم یعصب

چطور_ نم  ارش؟یک  ه یپس  فکر   ی ادم  نیهمچ   کردم یاصال 

  !یباش

  ی و عصب  دیبرم که بازومو گرفت و منو سمت خودش کش  اومدم 

 :لب زد

چ _ هر  م  ی ز یمن  برا  گم یکه  کوروش  خودته  نفع  تو   ی به 

 ؟یفهمیخطرناکه م 

 :به چشماش دوختم و مصمم لب زدم نگاهمو

  خرمیخطرشو به جون م_



 

 قه یکوروش سمتش حمله ور شد و    هویبگه که    ی زی چ  اومد

 :و داد زد دیشو چسب

 ارش؟یک یکنیم یچه غلط  ی دار_

اتفاق افتاد و من هنوز درک نکرده بودم    عیسر  ی لیخ  ز یچ   همه

 ...زوی چ چیه

 :و گفت د ی کوروشو چسب  قهیهم   ارشیک

 ! کوروش خان دادمیداشتم بهش اخطار م _

 :به صورتش زد و داد زد  یمشت  یعصب کوروش

  کشمتیم_

  ده یکه ترس  ی شدن و شروع کردن به کتک کار   ری درگ  باهم

 :زدم و جلو رفتم یغیج

 کوروش ولش کن کوروش _



 

سع  بازوشو و  ول  یگرفتم  بکشمش  کنار  فا  یکردم   ده یمگه 

 داشت؟

 ...شدن بودن ی جار کیو اشک هام نزد   زدی تند م قلبم

 [04.10.20 20:34] 

#p225 

تو  نیزم  ی رو  ارشیک هاشو  مشت  کوروش  و  بود   ی افتاده 

 ...وردیصورت برادرش فرود م

ب  بالخره تنش  متوجه  اومد    نشونی صابر  عجله  با  و  شد 

رو  از  رو  کوروش  و  ک  ی سمتشون  کش  ارش یتن  ،    دی کنار 

 :کوروش عربده زد

  نشه داتی پ  نجایا گهید_

 ش ی نی به ب  یبلند شد و دست  نی زم   ی از رو  یبه سخت   ارش یک

و خونشو پاک کرد ، به سمتش رفتم و پر بغض کنارش   دیکش

 ی ز ینشستم که نگاهشو بهم دوخت ، خواست چ  نیزم  ی رو



 

شد و با سرعت ازش دور    دهیکش  یبگه که دستم توسط کس

 ...شدم

بلند   ی و با قدم ها  عیسر  یلیبه کوروش دوختم که خ  نگاهمو

 ...دیکشیو منو خم دنبال خودش م  گرفتیاز خونه فاصله م 

 :لب زمزمه کردم ریز

 م؟ یری کجا م_

 :نداد و به راه رفتم ادامه داد که کالفه گفتم یجواب

 ؟میر یگفتم کجا م _

دستش    ی نداد که با تمام قدرت دستمو از تو  یهم جواب  باز

 :و داد زدم  دمیکش

 منو؟ ی بری کجا م_

 ی زی و دست هاشو پشت سرش قالب کرد و چ  ستادیجاش ا  سر

 :نگفت که با بغض لب زدم



 

 نامرد؟  یکنیم کاریبا من چ  ی دار_

 : به سمتم برگشت و با خشم داد زد لیحرفم سر  نیا با

 هان؟؟  یکنیم  کاریبا من چ ی تو دار_

نگفتم که   ی زیرنگ خونش دوختم و چ   ی به چشم ها  نگاهمو

 :بار دوم عربده زد ی برا

با_ با برادرم صم  د یچرا  تر باشه هان؟چرا انقدر    یمیزن من 

 ؟ یکیبهش نزد

 ی اش شدم ، فکش منقبض شده بود و رگ ها   رهیبهت خ  پر

 : کردیم ییخود نما یاز هر وقت شتریب  شینشویپ

 ...اون فقط دوستم_

دوست_ چه   ! دوستمه  دوستمه  کن  دوستته    یبس   ا یهان؟ 

 دوست پسرت 

ه  نیا  با بدون  زدم که دست   یلیس  ی فکر   چیحرفش  بهش 

 ....خودم سوخت
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بود، همچنان   ستادهیلحظه ها کند شده بودن و زمان ا  انگار

 ...فکش منقبص و چشم هاش بسته بودن

سرش   ؛یلیس  نیلحظات من بودم و ترسم از عاقبت ا   نیدر ا  و

و قرمزشو بهم دوخت ، االن چشم   رهی و نگاه ت  دی سمتم چرخ

  ل ی دل  خوادی بود که م  ی زخم  ریش   ی هاش درست مثل چشم ها

 ...زخمشو بدره

صدام   ی شده تو  یو با بغض مخف  وردمیکم ن  شهی مثل هم  یول

 :گفتم

 ...رم ی م شتیاز پ _

که صدا  پشتمو گرفتم  فاصله  ازش  قدم  دو  و  کردم    ی بهش 

 :دیدادش به گوشم رس



 

ضربان قلب    نی ا  ر یتقص   زی اره فرار کن برو فرار کن همه چ_

 ... میلعنت  هیکنار تو یمسخرست وقت 

 !شدم خکوب یحرفش سر جام م  نیا با

  گفت االن؟  یچ

 قلبش؟کنار من؟  ضربان

  یی اشک هابه    لیگلوم سر باز کرد و تبد  ی حرفش بغض تو  با

 ...کردنیم  سیشد که گونمو خ

، سمتش برگشتم و با   دمیکش  یقیبستم و نفس عم  چشمامو

قرمزش   ی چشم ها  ی دو قدم بلند خودمو بهش رسوندم ، تو

 :شدم و لب زدم رهیخ

 !حرفتو تکرار کن_

هم گذاشت و نگاهشو به بغلش دوخت   ی چشم هاشو رو  کالفه

 :و گفت

 یرفت ی م یداشت_



 

 ابراز احساساتشو؟ کردیانکار م داشت

  بگو گهی بار د هیگفتم _

 :بهم دوخت و با تحکم لب زد نگاهشو

 ...بار بگم کیاز   شتریب ویعادت ندارم هر حرف _

صورتش گذاشتم    ی لبم از حرفش باال رفت و دستمو رو  گوشه

 : و لب زدم

 ....رهی آقا ش ستین یعشق هر حرف _
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لبش   ی بگه که دستمو رو  ی زیبهم دوخت و خواست چ  نگاهشو

 :گذاشتم و آروم لب زدم

  منم دوست دارم_

لبمو    ی رو  ی زی بعد بدون توجه به چ  و بلند شدم و  پا  پنجه 

ا  ی رو و بوسه  نه زمان مهم    ی لبهاش گذاشتم  روشون زدم، 



 

من تنها در کنار تو بودن مهم است، چه   ی است نه مکان ، برا

 ...کندیکه مرد مغرورت لب به اعتراف باز م  یزمان  باستیز

قلب   کی  ی و تلخ است اما باز هم برا  انهیناش  یچند اعتراف   هر

  ...باشد نیهم  تواندیه مجمل  نیباتری عاشق ز

مفهومش    یدرست ول  ی اوردیبه زبانش ن  یکه تو حت  ی ا  جمله

 ...به قلبم نشست

شروع   قی و عم  دیدور کمرم حلقه کرد و منو باال کش  دستشو

بود که هر دو با عشق همراهش    ی بوسه ا  نیاول  دنم؛یکرد بوس

 ...میبود

اش را    یشانیبرداشت و پ  میلب ها  ی که گرفت لب از رو  نفسم

پ تک  یشانیبه  نزد  هیام  از  نگاهشو  و  به    نیتر  ک یداد  فاصله 

 :چشم هام دوخت، آروم لب زد 

 نه؟ یاسمش ا_

 :تعجب نگاهش کردم پر



 

 ؟یاسم چ_

  یکه گفت یاحساس  نیهم_

 :کردم و دستمو دور گردنش حلقه کردم ی بلند خنده

  نهیآره تلخک خان اسمش هم _

 : نگفت که گفتم ی زیباال رفت و چ  یلبش کم  گوشه

 ؟ یتا اعتراف کن ی دیرس یبه مرز جنون م دیحتما با_

دستش گرفت و شروع   نیگذاشت و دستمو ب  ن یزم  ی رو  منو

 :کرد راه رفتن

 چون خودمم ازش باخبر نبودم  دیشا_

 :رخ جذابش شدم مین  رهیتهجب خ  با

 شه؟ یمگه م_
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 !که به قول تو قلب ندارم ممکنه  یمن ی حداقل برا شهیم_

 ...گفتینگفتم؛ راست م ی زیزدم و چ ی لبخند

  !کردن اسن مرد آسون نبود عاشق

وقت ها    یهست، گاه  ی عالقه ا  نمونیهم باور ندارم که ب   هنوز

در    ی که چطور  نمی بیم   یوقت  برم،یم  ی واقعا به قدرت خدا پ

 ....غرق رنگ کرد  دمویو سف اهیس ی ایدن ه یثان  کیعرض 

رنگ  امیدن  شهیهم   دوارمیام که   یباهاش  خونه  به  بمونه؛ 

 :افتادم و رو بهش گفتم شونیریدرگ  ادی میدیرس

 کوروش _

 :بهم دوخت که گفتم نگاهشو

 ؟ یکن یآشت ارشیبا ک شهیم_

 :و گفت  دیهم کش ی هاش رو تو  اخم

 نه_



 

 : ستادمیرفتم و جلوش ا عیبره که سر خواست

  لطفا_

به گردنش   یتا حد امکان مظلوم کردم که کالفه دست نگاهمو

 : دیکش

  چشمات استیس  نیلعنت به ا_

 :ردم و گفتمک  ی ا خنده

 ؟ یآشت_

 :به چشم هام دوخت شویجد نگاه

 رم یمن جلو نم یباشه ول_

 :باال انداختم ییابرو

نم_ م  یگفتیباشه  سالمت  دمیفهمیهم  جنگل   ینا   ی سلطان 

  گفتن

 :دو انگشتش فشرد نی لبش باال رفت و گونمو ب گوشه



 

 فندق کوچولو نیآفر_

 یپر بهتم داخل خونه شد؛ دستمو رو   ی چشم ها  ی بعد جلو  و

خ و  گذاشتم  گفت   رهیگونم  من  به  االن  موندم؛  بسته  در 

 فندق؟؟ 

  !خوبه وفتمیمن پس ن  ایخدا

 !جنبم یهم نگفتا من ب ی زیچ

ا  گفتیدرونم م  ی زیچی ابراز    نیدختر خداتم شکر کن  اصال 

 ....ستی احساسات بلد ن
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دوختم ، دستمو باال اوردم و   ارشیبه در بسته اتاق ک   نگاهمو

بار دوم در زدم که بازم    ی نداد برا  یبه در زدم که جواب  ی تقه ا

تخت    دنی؛ آروم درو باز کردم و داخل شدم با دنداد  یجواب

 مرتب اتاقش متعجب شدم رفته بود؟



 

  !دمیسمت کمد و درشو باز کردم که لباس هاشو ند رفتم

زدم ، اصال   هیرفته به کمد تک  لی و تحل  دم یکش  ی کالفه ا  نفس

 ...دوست نداشتم باهم قهر باشن

 ...ارش یک  یرفتیم دیاالن؟ االن که من خوشحالم با چرا

 رفتم یاومدم ، داشتم م  رونیو از اتاق ب  دمیکش  یقیعم  نفس

اتاق   ی تو  رفتیکه داشت م   ی دختر   دنی سمت اتاقم که با د

 !بودم دهیکردم؛ اسن خدمتکارو تا حاال ند  یکوروش اخم

 :در بزنه صداش زدم   نکهیل قبل

  تو ی آها_

 :نگاهم کرد یبهم دوخت و سوال نگاهشو

 د؟ یبا من_

 : تکون دادم ی سر

 سا یبله با خودتم وا_



 

و نگاهمو از سر تا پا بهش    ستادمیکه جلوش ا ستاد یا  متعجب

 : دوختم

 چه وضعه لباسه؟  نیا_

 :تعحب نگاهم کرد پر

 داره؟  یچه مشکل گهیخب لباس فرمه د_

 :به کمر نگاهمو بهش دوختم دست

ا  گه ی د  یهر چ_ ها  فرم  برو    ستین  یشکل  نیلباس  شماهم 

  بپوش دهیپوش ی لباس ها  نییپا

 :باال انداخت و گفت ییابرو

 رم یقهوه رو بدم کوروش خان م نیباشه ا_

قهوه رو از    عیسر  ی لیدستش دوختم و خ  ی به قهوه تو  نگاهمو

 :دستش گرفتم

  نییشما هم برو پا برمیبده من خودم م_



 

 ی باال انداخت و قهوه رو داد دستم، که چشم غره ا  ی ا  شونه

 :بهش رفتم

 گم یم  نییبرو پا یهست یمنتظر چ_

ازم دور شد که نفس عم   ی ا  باشه و در    دم یکش  یقیگفت و 

 ...اتاق کارشو باز کردم و داخل شدم که 
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به چشم هاش    ینکیع  د،ی اون ژست دلم لرز  ی تو  دنشید  با

کارش نشسته بود و مشغول مطالعه برگه   زیزده بود و پشت م

لب هاش بود، تک    ی بود و همزمان با اون دستش هم رو  ی ا

برگه   ی کردم  که متوجه حضورم شد و سرشو از تو  ی سرفه ا

 :شتمگذا  زیم  ی زدم و جلو رفتم و قهوه رو رو   ی باال اورد لبخند 

  رهیآقا ش ی قهوه برا  نمیا_

 : به قهوه و بعد به من دوخت نگاهشو



 

 ؟ ی چرا تو قهوه آورد_

 : زدم و گفتم ی لبخند

 ه؟یمشکل ارم یهمسرم قهوه ب ی دلم خواست خودم برا_

 :اورد گفت یدر م  نکشویکه ع  نطوریباال انداخت و هم  ییابرو

 هم خوب فقط ی لینه اصال خ_

 :نگاهش کردم یسوال

 ؟یفقط چ_

 :بهم گفت رهیگرفت و خ  یشو از صندل هیتک

 کنارش کو؟ ینیریش_

 :زده گفتم هول

  ارم یم رم یرفت االن م  ادمیآخ _

 آغوشش افتادم  ی که محکم تو  دیبرم که دستمو کش  برگشتم

... 



 

 :بهم دوخت وآروم گفت گاهشون

  دارم  ینیریش نجایا ی بر نییتا پا ستیالزم ن_

 ...زده نگاهمو بهش دوختم خجالت 
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 :گفتم و

 برات  ارمیبرم ب ینیریش نیخب کجاست ا_

 :و گفت  دیسمت لب هام چرخ  نگاهش

 چشمام  ی درست جلو  نجاستیهم_

گفت لب هاشو    ی کنم و بفهمم چ  لی خواستم حرفشو تحل  تا

ازم    یروشون زد و کم  یلب هام گذاشت و بوسه کوتاه  ی رو

 :فاصله گرفت و گفت

  قهوه رو تحمل کرد یتلخ شهیحاال م_



 

لبخند  خجالت رو  ی زده  و  لباسمو   ی زدم  و  بلند شدم  پاش 

 : مرتب کردم

  مزاحمت نباشم گهید رم یخب من م_

تکون   ی که سر  دیاز قهوه اش نوش  ی تکون داد و جرعه ا  ی سر

 ...دادم و با سرعت از اتاق خارج شدم

؛    دمیکش   قیقلبم گذاشتم و چند مرتبه نفس عم  ی رو  دستمو

 ست؟ یامروز خواب ن ایخدا

 وفته یم  نیریو ش  بیچرا انقدر اتفاقات عج   ستیخواب ن   اگر

 توش؟

 دا یرفتم، شد  نیی از در برداشتم و با سرعت از پله ها پا  مویتک

 ...آزاد داشتم  ی به هوا ازین

 ...داشتم  از یزدن ن  غیبه ج دمیشا

  دن یدو  نیا  دی، شا   دنی زدم و شروع کردم دو  رونی خونه ب  از

 !کنه هی که داشتمو تخل یجانیبتونه ه



 

ها   دمیدو  انقدر وسط   ، آوردم  کم  نفس  که    ی که  بود  باغ 

 ...دنی کش  قیعم ی و شروع کردم نفس ها  ستادمیا
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 :کوروش

رو  خسته خودکارو  و  کردم  امضا  روهم  آخر    ز یم  ی پرونده 

زدم و چشم هامو بستم؛   هیچرم تک  یصندل  یانداختم ، به پشت

  !بود میزندگ ی تو ی دیامروز واقعا روز جد

  !اد یروز سراغم ب ه ی کردمیکردم که فکرشم نم  دای رو پ  ی زیچ

 نیا   لیدل   دمیفهمیکرد ؛ هنوز هم نم  دامیبهتره بگم اون پ  ای

با تمام   خواستمی اما م   هیاحساس و اوج گرفتن ضربان چ  انیجر

  !وجودم لمسش کنم

  ی به راه رو  یرفتم ، نگاه  رونی جا بلند شدم و از اتاق کار ب  از

 انداختم، مگه ساعت چند بود که المپ ها خاموش بود؟   کیتار



 

و به سمت اتاق خواب رفتم ؛ آروم   دمیبه گردنم کش  یدست

 ی درو باز کردم و داخل شدم ، نگاهمو بهش دوختم ، چرا رو

  بود؟ دهیکاناپه خواب

لباس رفتم و بعد عوض کردن لباس هام    ضیسمت اتاق تعو  به

رفتم ؛ نگاهمو به چهره غرق  اومدم و به سمتش    رونیاز اتاق ب

  یلبم نشست ،تو  ی رو  ی در خوابش دوختم ، ناخودآگاه لبخند

  ی از اون دختر تخس و چموش خبر  ی داریخواب برعکس ب

  !نبود

کاناپه بلندش کردم   ی پاهاش انداختم و آروم از رو  ریز  دست

تخت گذاشتمش و پتو رو   ی و به سمت تخت رفتم ، آروم رو

چراغ خوابو خاموش کردم و خودمم کنارش دراز   دمیروش کش

صورتش    ی ، نگاهمو به صورتش دوختم و موهاشو از رو  دمیکش

 ...نچه برسه به م  کنهیچهره دل سنگم آب م  نیکنار زدم ؛ ا
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 ی زدم و با دستم دنبال مهنا گشتم که با جا  ی جام غلط  ی تو

تخت    ی و رو  دمی به صورتم کش  یمواجه شدم، دست  شی خال

مت حمام رفتم  و به س  دمیکش  رونی از تنم ب  شرتوینشستم؛ ت

داخل حمام شدم و وانو پر آب کردم و داخلش نشستم، بعد 

کنم که با    سیدستمو بردم سمت سرم تا موهامو خ   نیچند م

 کرده؟   ی نجوریمنو ا   ی موها  یمواجه شدم؛ ک  یب یعج   ی ز هایچ

حمام رفتم و بخار    نه ییاومدم و سمت آ  رونیعجله از وان ب   با

 ....خودم دنیروشو پاک کردم که با د

 :مهنا

 موهاشو  دیکردم، پس بالخره د  ی زیعربدش خنده ر  دنیشن  با

! 

  ره یبا ضرب در حمام باز شد و آقا ش  هویتخت نشستم که    ی رو

بخار   نیبافت موهاش از ب  نییپا  یرنگ  یرنگ  ی با اون کش ها 

 ... شد انیها نما



 

تخت ولو شدم که کش قرمز    ی خنده و رو   ریزدم ز  دنشید  با

پا  یرنگ از  رو  نییرو  حرص  وبا  کرد  باز   ن یزم  ی موهاش 

 : انداخت

 دختر؟  هیچه کار نیآخه ا_

 :گفتم کهیت که یخنده هام ت   نیب نطوریهم

 !ی ...ن...ناز شدیلیخ_

تخت بلندم    ی و از رو   دیبه سمتم اومد و دستمو کش  یحرص

 : کرد

  باز کن نارویا االی_

ش  نگاهمو و  دوختم  به   ینچ  طونی بهش  دستشو  که  گفتم 

 :صورتم گرفت ی جلو دینشونه تحد

 دارم   یامروز جلسه مهم یکنیاالن بازش م نیهم_

 :باال انداختم ی شونه ا الیخیب



 

 !دمهی جد ی بگو مدل مو ی بر ی نجوری هم یتونیم_

 ....خنده که  ری بعد زدم ز و
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 :گفت یعصب

  ندارم پاشو یشوخ_

 :لب زدم طونیباال انداختم و ش ییابرو

 ! شرط دارم_

 :گرد کرد و با تمسخر گفت چشماشو

 ی زاریو شرطم م  یجمع کن  ییخوا یجالبه دست گل خودتو م_

 برام؟ 

از  دونستمیکه نم  ی زبونمو بهش نشون دادم و با عشوه ا  نوک

 :لب زدم  ومدیکجا م



 

 ! گهی خودشو داره د ی بالخره عشق خان بودن دردسر ها_

 :باال رفت و گفت یلبش کم  گوشه

  خب بگو شرطتو_

 : بهش دوختم و بدجنس لب زدم نگاهمو

 ! همه زانو بزن و دستمو ببوس و بگو دوست دارم ی جلو_

 :سرش ی پر تعجبشو بهم دوخت و دستاشو برد باال  نگاه

 فکرشم نکن_

 :باال انداختم ی ا شونه

 ره ی موها برو جلسه خانوم ش نیپس تو هم با هم_

 : زد  یو چرخ دیپشت گردنش کش یدست کالفه

 م یزنی ش حرف مباشه راجب _

 : گفتم ینچ

 !حرف نه عمل _



 

 : دیهم گذاشت و غر ی چشم هاشو رو یحرص

  باز کن نارویا میقبوله فقط پاشو بر_

 :کردم و از جام بلند شدم و گفتم ی ا خنده

  رهیآقا ش میخب بر_

  دم،یخند  ز یلب نثارم کرد که ر  ری ز  ی تکون داد و بدجنس  ی سر

 ! رهیآقا ش ین ی هامو بب یحاال مونده بدجنس

وان نشست منم رفتم   ی که رفت و تو  میداخل حمام شد  باهم

 :که گفت نمیکنارش لبه وان بنش

 نجا؟ یا ینیبش ییخوای دامن بلندت م  نیکجا؟ با ا_

 : حرفش چشمام برق زد نیا با

  کنمی االن درستش م یگی راست م_

قسمت خشک حمام و شروع به در اوردن لباسم کردم،   رفتم

 پویبازش کنم، ز   تونستمیلباس بغلش بود خودم م  پیچون ز



 

باال   دمی کش  نییپا از  لباسو  رو  ی و  و  دراوردم   ن یزم  ی سرم 

 ...کردم یخودم حس م ی نگاهشو رو  ینی انداختم ، سنگ 
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همون وضع رفتم و کنارش لبه وان نشستم و دستمو سمت    با

که زده   ییموهاش بردم و آروم شروع کردم باز کردن بافت ها

ت نگاهم نکنه  داش   ینگاهمو بهش دوختم سع  یواشکیبودم ؛  

 !موفق نبود ادیاما ز

اون قسمت سرشو باز کنم   ی سمتش خم شدم تا بافت ها  کمی

  د یکش   یقینفس عم  دم،یشنیکالفه اشو م   ی نفس ها  ی ، صدا

 : و آروم زمزمه کرد

 نجا یا نینش ی نجور یمنو بپوش ا رهنی برو پ_

ا  گوشه از  تا حد  نی لبم  ، پس  باال رفت  به   ی حرفش  موفق 

 !کردنش شده بودم تیاذ



 

 :تفاوت گفتم  یب

  شهیحمام گرمه گرمم م_

خواستم خم شم سمتش که مچ دستمو گرفت و نگاه قرمز    باز

 :شدشو به چشمام دوخت

 ه؟ یقصدت چ _

 :دستمو سمت خودم گرفتم  یتعجب ساختگ  با

قصد_ که  من  خواست  ی من؟  کمک  خودت  به   یندارم  که 

 ی جلست برس

 : هم گذاشت و لب زد ی چشم هاشو رو کالفه

  برو اون لباسو بپوش گفتم یلعنت_

 ... باال انداختم که ییابرو



 

آغوشش داخل آب    ی که افتادم تو  دیناگهان دستمو کش  یلیخ

ه کش  ینی،  ترس  رو   دمیاز  هامو  دست  لختش    نهیس  ی و 

 ...گذاشتم که
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به چشم هام نفس    رهیو خ  دیکمرم کش  ی نوازش وار رو  دستشو

 : نجوا کرد  یصورتم رها کرد و با لحن خاص ی داغشو  تو

  ینکن ی دوبار بهت فرصت دادم که باهام باز_

 ! بشکافه نموی هر لحظه امکان داشت س قلبم

کردم پاشم اما زور    یاوردم و سع  ی فشار  نشیدستم به س  با

 : من کجا و زور اون کجا ، خجالت زده لب زدم

 بزار برم لطفا _

داد و   ه یوان تک  ی و سرشو به پشت  د یکش  ی ا  گهید  قی عم  نفس

 : لب زد



 

 ! ی رفتن ندار  ی برا یفرصت گه ید  یدوبار فرصت دادم نرفت_

 :صدام لب زدم ی بهش دوختم و با لرزش تو نگاهمو

  شهیم ر ی جلسه ات د_

 : بهم دوخت ازشویبلند کرد و نگاه پر ن سرشو

 ! ارزهیبهش م ستیمهم ن_

 :نگاهش کردم یسوال

 ارزه؟یم یبه چ_

 : لب زد وردیکه صورتشو جلو م نطوریهم

  به تو_

 ...آغوشش   گم کردم  نیریبعد خودمو در خلسه ش  ی ا  هیثان  و

**** 

و کرم    ستادمیحمام ا  نه ییآ  ی تن پوش و تنم کردم و جلو  حوله

مرطوب کننده رو از کشو برداشتم و مشغول زدن به پوستم  



 

از پشت دور کمرم حلقه شد و از پشت   یدست  هویشدم که  

 !منو به خودش چسبوند

که    دیکش  یقی فرو برد و نفس عم   سمیخ  ی موها  ی تو  سرشو

 :م شد و سرمو خم کردم و با ته خمده لب زدمقلقلک

  ادینکن قلقلکم م _

داد   هیاورد و چونشو به شانه ام تک  رونیگردنم ب  ی از تو  سرشو

 ... شد رمیخ  نهییآ ی و از تو
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 :گفتم که

 ؟یکنیچرا انقدر نگاهم م  رهیآقا ش  هیچ_

 : بهم لب زد رهیباال رفت و خ  یلبش کم  گوشه

 ین یریش یلیخ_



 

کردم  و برگشتم سمتش و دستمو دور گردنش حلقه    ی ا  خنده

 : کردم

 یتلخ یلیتو هم خ_

 :و گفت دیمال  مینیبه ب شوینی زد و ب ی لبخند

 ! کنهیمنو جبران م یتو تلخ ینیریش_

تتو  ی ا  خنده ،    نشیس  ی رو  ی کردم که  توجهمو جلب کرد 

 : و گفتم  دمیتتوش کش ی دستمو رو

  هیتتو قشنگ _

 .ی خوبه که دوستش دار_

 :به صورتش دوختم و گفتم نگاهمو

 ه؟ یچ  شیحاال معن _

 :بهم انداخت و دستشو دور کمرم حلقه کرد ینگاه

 یی تنها ی اوج گرفتن  سلطه گر ی بلند پرواز_



 

 :باال انداختم ییابرو

  قبول ندارم شویآخر_

 :کرد و گفت ی ا خنده

 !ش یرو قبول ندارم چون تو شکست ی آخر   گهیمنم د_

 :دمیکش نش یکردم و دستمو وسط تخته س  ینمک خنده

  ی نجوری ا  نشییتتو کن اسم منو بزن پا  گهید  یکیکنارش  _

 شه یدرست م

 : دیدستش گرفت و کش ن یکرد و لپمو ب ی بلند خنده

 چشم فندق کوچولو_

 : دمیهم کش ی اخم هامو تو یشینما

 ستمی من فندق ن_

 :داختباال ان ییابرو

 ؟یهست   یپس چ_



 

 :بدنسازارو گرفتم گوریجدا شدم و ف ازش

 رمی من ماده ش_

شد،   انیحرفم قهقه اش هوا رفت که چالش کامال نما  نیا  با

 !اری  ی تو ا ی افتاده در چاله چوله ها ریبه به من گ

ثان  بعد اش    هیچند  ته خمده  با همون  و  خنده اش کم شد 

 : گفت

 ... خودت ی برا یهست  ی ریتو ماده ش یگی راست م_
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 : کنهیداره نگاهم م  رهیخ  دمیکردم که د ی ا خنده

 ؟ی دیخوشگل ند هیچ_

 : ستادیا نهیلبش باال رفت و دست به س گوشه

 ! تا حاال دمیند یبانمک نیزشت به ا_



 

 :درشت کردم و دست به کمر زدم چشمامو

 باهم بود االن؟ بی و تخر فیتعر_

 :تکون داد  ی سر

  قایدق_

 : باال انداختم ییابرو

 است؟ینجوریاعع ا_

گردنش گذاشتم    ی تکون داد که جلو رفتم  و دستمو رو  ی سر

لبش گذاشتم، دستش دور    ی و لبمو رو  دمیکش  نییو سرشو پا

لگد    هیکمرم حلقه شد و خواست ببوستم که ازش جدا شدم و  

 :به پاش زدم که از درد صورتش جمع شد

 دختر؟  یکنیم  ی نجوریچرا ا_

 :و گفتم زدم  یچشمک

  زمیدر کنار هم بود عز یتشکر و تالف_



 

 .... رفتم  رونیبعد از حمام ب  و

 : آهو

  یزندان  کیبه پنجره باز اتاقم دوختم ؛ شده بودم مثل    نگاهمو

  !رهینم  یتا از گشنگ  دنیکه فقط بهش آب و غذا م

 ...نزاشته بودم  رونیاون روز پامو از در خونه ب از

  !رونیبرم ب زاشتیآقام نم   البته

 ا یبغلم جمع کردم ، خدا  ی زدم و پاهامو تو  هیتک  یکمد چوب  به

  چرا االن؟

خوبه و دارم خوشبخت   ز یهمه چ  کردمیکه فکر م  یوقت  چرا

 اتفاق افتاد؟  نیا شمیم

  دل بکنم؟ ارشیاز ک ی چجور

 ره یت   دمویچشم هام حلقه زد و د  ی اشک تو  ارشی ک  ی اداوری  با

 ....کرد شهی همو تار تر از  



 

ر  دونمینم رو   ختمی چقدر اشک  هام  و    ی که چشم  افتاد  هم 

 ...چشم هام گرم خواب شد
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بلند    ن یزم  ی شدم ، از رو  دار یاز خواب ب   یجر و بحث  ی صدا  با

دست و  کش  یشدم  کردم  پف  صورت  صدا  دمیبه  مامانم    ی ، 

 : ومدیم  فیضع یلیخ

 !میکه مجبورش کن شهی آخه نم  میکر_

تو  اخم ا  ی هام  در  ، پشت  در   ستادمیهم رفت  به  و گوشمو 

 :چسبوندم تا بهتر بشنوم

 ی لیتوئه ، خ  ریتقص  دناشیهرز پر  نیا  ی حرف نباشه زن همه  _

 !کنمیادمش م ی لوسش کرد

 :پر بغض و لرزون مامان به گوشم خورد ی صدا

  شهینکن اون نابود م نکارویتوروخدا ا_



 

 شه؟ینابود م  یک زدن؟یحرف م یچ راجب

 خوامی م  ی خواستگار  انیمکه گفتم برو بهش بگو فردا    میهم_

 ...بره ش یخوب پ زی همه چ

 !به گوشم خورد یدر آهن  ی بعد صدا هیچند ثان و

رو  بهت   ی دهنم گذاشتم و چشمامو بستم، ک  ی زده دستمو 

  ؟ی خواستگار ادی قراره ب

 به زور شوهرم بده؟؟  خوادیم

م  نیبغض سنگ  ن یا  ریز  داشتم و   شدمیخفه  باز شد  در  که 

 : مامان اومد داخل ؛ نگاه پر بغض و ناراحتشو بهم دوخت

 ...آهو_

 :به نشونه سکوت جلوش گرفتم و لرزون گفتم دستمو

 ...دمیشن زو ینگو همه چ یچی ه_

 به صورتش زد  یچشماش حلقه زد و چنگ اروم  ی تو  اشک

... 
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 رهی گوشش نم  ی حرف تو  یبهش گفتم ول  یل یمادر بخدا خ_

! 

 :خستمو بهش دوختم و اروم زمزمه کردم  نگاه

 خوام یم یگوش_

 ه  اشک

 :پاک کرد و گفت اشو

 دخترم ؟  یچ ی برا یگوش_

 :به چشم هاش دوختم و گفتم نگاهمو

 !برام  هیگوش ه یوردن  دایتنها کمکت بهم پ_

 :و به فکر فرو رفت دیازپ دزد نگاهشو

 رمیبگ  تونمیم  نمیداره بب  یگوش  مهیفکر کنم پسر خاله سل_

 ازش 



 

 :کرده نگاهمو بهش دوختم بغض

 فقط زودتر مامان_

و  هق   دیترکو در آغوشم گرفت که بغض منم    هیگر  ری ز  زد

پدر  کدوم  گرفت،  اوج  م  ی هقم  ا  ندازه ی دخترشو   نی وسط 

  جهنم؟

 ن یدست ا  ریاس  یول  کشمی! مونده خودمو بکشم مزارمینم  من

 !شمیسنت ها و تعصبات نم

با سر خم و روح ترک خورده    نجایکه ا  ی مثل هزاران دختر  من

 ...شمیرفتن خونه بخت نم

 ....چکسی ه  ای ارش یک ای

 :ارشیک

کش  ی رو  خسته دراز  دوست    دمیتخت  بستم،  هامو  و چشم 

 ی تنها کس  نم؛یداشتم زودتر آخر هفته بشه تا برم آهو رو بب 

 ...آهوئه دهیکه بهم آرامش م



 

 !کنهیحرف زدن باهاش هم حالمو خوب م یحت

  گه ی زدم؛ د  ی خوش رنگش لبخند محو  ی فکر به چشم ها  با

 .هفته  نیا  ی خواستگار  رمیواسم تنها م  ستیکوروش هم مهم ن

تهران، به تموم آرزو   مییایو با هم م  کنمیرو مال خودم م  آهو

 ....همونطور که بهش قول دادم رسونمشی هاش م
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ب  میزنگ گوش  ی با صدا  صبح شدم؛ نگاهمو به    داریاز خواب 

  بود؟ یک نی دوختم، ا یگوش ی شماره رو

 :گوشم گذاشتم ی رو رو یسبزو لمس کردم و گوش دکمه

 بله؟_

 :لب زدم یکه عصب ومدیاز اون طرف خط ن ییصدا

 ...یکه اصال وقت مناسب یاگر مزاحم_



 

پر بغض اهو که اسممو صدا زد بهت زده سر   ی صدا   دنیشن  با

 :جام نشستم

 ؟ ییآهو تو_

 اره _

 ....کردیمنو نگران م  نیداشت و ا  یبیلرزش عج صداش

 ؟ ی که باهاش بهم زنگ زد هی ک هیشده ؟ گوش ی زی آهو چ_

 :به موهام زدم یچنگ   یکه عصب ه یگر ر یزد ز هوی

 شده؟ یچ ی به لبم کردآهو جون _

 : التماس لب زد با

شوهرم    خوادیو م   دهی فهم  زویکمکم کن بابا همه چ   ارشیک_

 ...بده به زور

 :از جام بلند شدم و داو زدم یعصب

 مگه کشکه؟ یچ یعنی_



 

 ....نشدده من ریتا د نجایا ایتوروخدا ب_

 :باباش از اونور خط به گوشم خورد ی صدا

 ...یزنیحرف م یبا ک دیدختره چشم سف_

 !بعد اون تماس قطع شد و

 الو آهو آهو؟ _

ا   یعصب و گوش  ی عربده  راه   دم،یکوب  نیزم  ویزدم  به  شروع 

 به موهام زدم ، یرفتن کردم و چنگ

 بکنم؟ دیبا کاریچ

 ...زدم که هزار تکه شد نیرو زم  یشب خواب یعصب

  ! از دستم بره زاشتمی نم ی نجوریا نه

 ....چکسیه  ایآهو  ای ستم،ی میباباش وا هیو جلو   رمیم من
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 :کوروش

رو  نگاهمو بود و    ی بهش دوختم؛  نفره سالن نشته  مبل تک 

سمت    دیکشیدختر انگار منو م  نیبود، ا  یمشغول خوندن کتاب

 !خودش

  ی لیخ  نینتونم ازش دل بکنم و ا  شدیباعث م  ی خاص  ی انرژ  هی

 ...کردیکالفم م

 !مهم گذشتم یلیجلسه خ  کیبخاطرش از  امروز 

  گه یذهنم م  ی دائم تو   ی زیچ  ه ی  کنمیبهش فکر م  یوقت  یول

 ... داره زویدختر ارزش دل کندن از همه چ نیا

به   یمبل مقابلش نشستم ، نگاع  ی رفتم و رو  نییپله ها پا  از

 ! ساعت دوختم  ، وقت ناهار بود

د  خواستم با  که  بزنم  شدا  رو  تازه   ی دختر  دنی غنچه  که 

 : هم رفت  ی استخدامش کرده بودم اخم هام تو

  نمیبب  نجایا ایتو ب_



 

 :کردم و گفتم یاومد که اخمهول زده به سمتم   دختر

 !من نمیبی لباس فرم نم_

مهنا به گوشم خورد و توجهمو   ی بگه که صدا ی زیچ  خواست

 :سمت خودش جلب کرد

  من گفتم عوض کنه_

 یشدم که بلند شد و اومد سمتم و کنارم رو   رشی تعجب خ  با

 :دسته مبل نشست و دستشو دور گردنم انداخت

  تر بشه عشقم دهی گفتم قراره لباس فرم ها پوش_

که فقط خودش بشنوه لب    ی لب زور  ریلبم باال رفت و ز  گوشه

 :زدم

 !ی دیدستور م ی شد یپر ابهت رهیعجب ماده ش ومدهین_

 :لب گفت ری کرد و ز دای لبش انحنا پ گوشه

 ... گهی د مینیما ا_
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ها   نیدفتر کارم مشغول مرتب کردن پرونده زم   ی ناهار تو  بعد

 بود؟؟ ارشیتوجهمو جلب کرد، ک یی بودم که صدا

 :دادش واضح به گوشم خورد ی رفتم که صدا رونی اتاق ب از

  کوروش خان زند نییپا ایب_

 :اومدم و خونسرد گفتم نییکرده از پله ها پا اخم

نگرفت_ م  ؟یهنوز عبرت   یی ای م  ینیریبا ش  نباری ا  کردمی فکر 

 !یمعزرت خواه ی برا

 :زد و گفت ی صدا دار  پوزخند 

  رونیب یبکش میزندگ ی پاتو از تو دیکه با ییتو  نیعمرا ا_

 :باال انداختم ییابرو

 تو دارم؟  یبه زندگ کاریمن چ_



 

کرد آرومش    یو سع   ستادیجلو که مهنا جلوش ا  ادیب  خواست

 :کنه

ک  یچ_ بش  ارشی شده  بهتره  بزن  مینی؟  حرف  االن    میو  تو 

  یعصبان

  ی خوشبخت   تونهیکه مثال داداشمه نم  یکس  نیولم کن مهنا ا _

 نی هم   ی دو قدم از من باالتر باشه برا  دیبا  شهی هم  نهیمنو بب

 ! سرم  ی تو زنهیم

 :زدم و گفتم  یعصب پوزخند 

 تو ؟ یگیخدا چز م  ی محض رضا_

 :قرمزشو بهم دوخت ی ها چشم

 ش؟ یبرن خواستگار ی چرا اجازه داد _

 ....نگاهش کردم که گفت یسوال
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خودتو به اون راه نزن کوروش خان  جر و بحثمون ارزش _

 کارتو داشت؟ نیا

 : دمی به گردنم کش یدست کالفه

 ازدواج کرده؟  یک یگیم یچ  شمیمن متوجه نم ارشیک_

 : قرمزشو بهم دوخت و لب زد نگاه

_! روستا  هیآهو  براش   ییدختر  داره  االنم  و  عاشقشم  که 

  رهیخواستگار م

 :گفت  ارشیناباور رو به ک مهنا

 کنه؟ یآهو داره ازدواج م ارش؟ی ک یگیم یچ_

 : داد زد  ارشیک

 ! کنم یچه غلط مدونیو من نم کنهیاره داره ازدواج م_

 :سمتش برداشتم و گفتم  یقدم



 

 یگ یم  یچ  دونمی نم  شناسمیدخترو نم  نیمن اصال ا  ارشیک_

 خب ؟

 :به عقب برداشت یزد و قدم  ی تلخند

کرد_ نم  یول  گهید  ی کارتو  کس  زارمیمن  با  من    یآهو  جز 

 ی نیبیازدواج کنه حاال م

 د یرفت و درو محکم به هم کوب  رونیبعد با سرعت از خونه ب  و

 :و نگاهشو بهم دوخت که گفتم دیکه با صداش مهنا از جا پر

 کار من بوده؟   یکنینکنه تو هم فکر م ه؟یچ_

از پله ها باال   یانداخت که عصب   ن یینگفت و سرشو پا  ی زیچ

 یدستام گرفتم و کم   نیرفتم و وارد اتاق کارم شدم، سرمو ب

 ...کردمیدرک نماتفاقاتو اصال   یفشردمش، بعض 
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 :مهنا



 

از    ی به ساعت دوختم، ساعت دو شب بود و هنوز خبر  نگاهمو

 !نبود  ارشیک

 ...به عشقشون کمک کنم دیچطور با دونمینم

از رو  دمیبه موهام کش  یدست بلند شدم و سمت    ی و  تخت 

  اط یح  ی تاب تو  ی کوروش که نشسته رو  دنیپنجره رفتم؛ با د

 بود؟ ی گاریتعجب کردم، مگه س  کشهی م گاریو داره س

  اط یو به سمت ح  دمیچ یدر اوردم و دورم پ   ییتوکشو پ  ی تو  از

قدم   ی رو بستم و به سمتش رفتم که از صدا  ی رفتم؛ در ورود 

زدم و   ی هام متوجه حضورم شد و نگاهشو بهم دوخت، لبخند

رو حرف  ی کنارش   ، نشستم  عم   یتاب  پک  و  به    یقینزد 

 :زد که گفتم گارش یس

 ی کشیم گار یس  دونستمینم_

صورتم فوت کرد و   ی تو  گارشوی بهم دوخت و دود س  نگاهشو

 :گفت



 

 ؟ی دوست ندار_

 :به چشماش دوختم نگاهمو

  کنهیم ضیکه دوستش دارمو مر یدوست ندارم چون کس_

  ی تاب خاموش کرد و رو  یبا بدنه آهن  گارویزد و س  ی تلخند

 :له شده دوختم که گفت گاریانداخت ، نگاهمو به س نیزم

که برام مونده ، من اونو با هزار تا خون و    هیتنها کس  ارش یک_

اومد مامانم سرزا رفت و من    ای به دن  یدل بزرگش کردم! وقت

ک بابامو  کس  یدونیم  ارش،یموندمو  ما    یبابامم   به  که  نبود 

... من اون موقع  گهیخب خان بود د  یمحبت کنه ! بد نبودا ول

گذاشته بود و خودشم    سرمونپرستار باال    هینه سالم بود ، بابام  

مرد   ه ی، بابام    یدونی، م  زدی بهمون سر م  ومدیم   کبار یماه    کی

 !چوقتی نبود ه  یجاه طلب بود به حقش راض

 ی ها  نیروستا مال اون بود اما چشمش به زم  نیموقع ا  اون

شب    کیر دستش داد!  بود که کا  نمیبود... هم  یبغل  ی روستا



 

ها و هم خودشو نابود کرد هم اونارو....   نیحمله کرد به اون زم

 .... ! میتیسه ساله  ارشیحاال من موندمو ک
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از خودمو    دیهمون موقع بود که همه رهامون کردن ... من با_

  !یستی بهز بردنمونیوگرنه م کردم یداداشم مواظبت م

 :بهم دوخت و گفت نگاهشو

  ها؟  ی خونه ا  م یتیشدن از دست    میچقدر سخته قا  یدونیم_

ا  ی تو  ینیسنگ  بغض نشست؛  تلخ   نیگلوم  داشت  حق  مرد 

 ...اشهب

 :به روبه رو دوخت نگاهشو

  ی تنها کار  یول  ی عطار  ی تو  یبقال   ی کار کردم ، تو  یبه بدبخت_

  یی بود! شده بود شب ها  هیبق  ی که نکردم سر خم کردن جلو

  ی ... تا وقت   چوقتی نکردم! ه  ییگدا  یکه با دل ضعفه بخوابم ول



 

و مشغول شدم، حقوقش   ی آهنگر  ی هفده سالم شد و رفتم تو

ول بود  م  یخوب  کار  ازم  ادنیکش یمثل سگ  از  یه  نی!  کلم 

که باعث    ه ینیانقدر شغل سنگ  ی همونجا شکل گرفت ، آهنگر

  ی آهنگر  میو دو سالگ  ستی؛ تا ب  شهیشدن اندامت م  دهیورز

روز با خودم گفتم چقدر صاحب کار داشته    هی  یول  کردمیم

تا آخر    یتا ک  ؟یباش حقوق بندازن   هی ماه  بهت دستور بدن 

 !باز نمیبابام بش ی گرفتم جا  میکف دستت؟ از همونجا تصم

 : لب زد ی گرفته ا ی بهم کرد و با صدا ینگاه

کشتم   مویمن جوون  نجا ی ا  دمیرس   یمهنا، فکر نکن من الک_

ا اموال  نیسر  و  م  یمال  ازت    ینیبیکه  دارم؛   ه ی،  خواهش 

رو باور نکن و   ی شنویکه راجبم م  ی زیچ  چوقتی ، ه  چوقتیه

 ترکم نکن خب؟

 :تکون دادم ی به چهره گرفته اش دوختم و سر مویاشک نگاه

 کوروش  کنمیفقط با مرگ ترکت م_



 

آغوشش    ی زد و دستاشو از هم باز کرد که با سرلت تو  ی لبخند

 ی ، قطره اشکم رو  دمیچی محکم دستامو دورش پ  یلیرفتم و خ

از داخل    یول  نهیو آهن  ی قو  رونیمرد از ب  نی، ا  خت ی ر  رهنشیپ

  !قه یپر زخم عم

 ...، با قلبم با عشقم کنمیزخم هارو درمان م نیا من
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  تونستم یم  ایدن  ی به چهره غرق در خوابش دوختم؛ کجا  نگاهمو

 داکنم؟ ی مرد پ  نیا یو محکم ی به تنومند یگاه هیتک

  !چطور عاشقش شدم کنمیوقتا قکر م یبعض

  ز ی بر خالف همه چ  شهیگه،همی کردم ، منم د  یکوتاه  خنده

 !کردمیعمل م



 

گذاشتم و    شیعضالن   نهیس  ی تر شدم و سرمو رو  کینزد  بهش

بود که برام از    ی آغوش گرم دو سه روز  نیچشم هامو بستم، ا

 .... تر بود ی قو  ینیهر مورف 

**** 

 !دمی از خواب پر ی دادی داد و ب  ی با صدا صبح

کوروش    هیخال  ی تخت نشستم و نگاهمو به جا  ی سرعت رو  با

 !بود که ارش یک ی دوختم، بازم صدا

رفتم ؛ سه قدم   رونیاومدم و از اتاق ب  نییعجله از تخت پا  با

روبه رو شدم که    ارشیرفتم که با چهره قرمز ک  نییاز پله ها پا

 ! شده رهی چشم هاش خ  ی و تو ستادهیمقابل کوروش ا 

 :لب زدم   دهیترس

 شده؟ یچ_

، کوروش نگاه پر    دنیصدام هر دو به سمتم چرخ  دنیشن  با

 : دیلب غر ری غضبشو بهم دوخت و ز



 

 ...نشدم وونهیدرست بپوش تا دبرو لباس _

تنم بود   یرنگ  یتعجب نگاهمو به خودم دوختم، تاپ مشک  پر

 ..که واقعا هم شرم اور بود

 : دمیشن  ارشویک ی که صدا رفتمیسمت باال م داشتم

ا_ ذره  هنوز  تو  ی اگر  عنوان   نتیس  ی قلب  به  منو  و  هست 

 ... اجازه ازدواجشونو نده ی داداش قبول دار

  گفت؟؟ی م یچ  ارشیک

 ...اجازه بده تا اونا ازدواج کنن؟  دی کوروش با مگه
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 :کوروش

پشت  ز یم  ی رو  یمشت  ی عصب به  و  زدم،    ه یتک  یصندل  یزدم 

مغزمو   انهیو مثل مور  شد یسرم اکو م  ی مدام تو  ارشیحرف ک 

 ... خوردیم



 

  !قرار گرفته بودم ی بد  یدوراه نیب

 ...دختر و اعتبار خودم کی ی آبرو ای برادرم

 :افکار خودم بودم که در اتاق زده شد ی تو

 تو ایب_

شد ؛ گوشه لبم باال رفت   انیباز شد و چهره نگران مهنا نما  در

 :بهش کردم ی و اشاره ا

 ...دارم  ازیبهت ن دایکه شد ایب_

زد و بعد بستن در به سمتم اومد ، دست هاشو    یمهربون  لبخند

مو سرمو باال گرفتم و نگاه  دمش؛یگرفتم و سمت خودم کش

 :به چشم هاش دوختم

 کنم ؟  کاریمن چ_

 ؟یکن  کاریچ ویچ_

 :از چشم هاش گرفتم و دستشو اروم نوازش کردم نگاهمو



 

اگر  _ د  کیتو  و طرف  بود  برادرت  آبرو  گهیطرف   ه ی   ی هم 

 ؟ ی کردیرو انتخاب م نهیدختر و اعتبار خودت کدوم گز

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

  عشق کدوم طرفه دمی دیخب من م_

 : تعجب نگاهش کردم که لب زد پر

بگم    نویا  تونمیفقط م  یدست توئه ول  یچ  دونمیکوروش نم_

ک همد  ارشیکه  عاشق  واقعا  آهو  انگار  گنیو  هم  ! عشقشون 

 ...مته یبسته به تو و تصم

 اجازه ازدواجشونو ندم؟ یگیم یعنی_

 :باال انداخت ی ا شونه

 درسته بکن یکنیکه فکر م ی هرکار_

 نی بلند شدم؛ کمرشو ب  یصندل  ی زدم و از رو  یکوتاه  لبخند

 ...نشوندمش که زیم ی دستام گرفتم و بلندش کردمو رو
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ا  غیج رو  ی خفه  طرفش  دو  دستمو   ، و    زیم  ی زد  گذاشتم 

 :صورتش کردم ک یصورتمو نزد

  یاشتباه من نی تو درست تر_

 : زد و دستاشو دور گردنم حلقه کرد ی لبخند

  رهی آقا ش نطوریتو هم هم _

 ی لب هاش گذاشتم و بوسه ا   ی زدم و لبمو رو  ی کوتاه  لبخند

 ی هم افتاد و شروع به همراه   ی روش زدم که چشم هاش رو 

ا کرد،  کار  نی کردنم  کسر  کردیم  ی دختر  در  ثان  ی تا   ه یاز 

 ...و کالفه ام  یفراموش کنم که چقدر عصب

*** 

 :ارشیک

عشقم   یشده دوختم ؛ امشب عروس  یبه باغ چراغون  نگاهمو

  !ومدیستم بر نماز د ی کار  چیبود و من ه



 

معجزه   کی عرضه منتظر    یب  کیو مثل    نمیبش  تونستمیم  فقط

 ...باشم

و    نجایا  نمیبش  تونستمیبلند شدم، نه نم  نیزم  ی از رو  کالفه

 !زن هارو بشنوم دنی کل کش ی صدا

اما    دزدمیاگر مجبور باشم آهو رو م  یحت  کردم،یم  ی کار  دیبا

 ....جز من بشه یسهم کس زارمینم

 ی سرعت سمت باغ رفتم؛ نگاهمو به اطراف دوختم همه رو  با

مشغول    یهم با لباس محل  ی ها نشسته بودن و عده ا  یصندل

  ...کنمیبراتون عذاب م ویعروس نیرقص با دستمال بودن، ا

ن  نگاهمو داماد  و  عروس  هنوز   ، چرخوندم  باغ   ومده یدور 

 ...بودن

وس و  نشستم تا سرو کله عر   یصندل  ی رو  ی و گوشه ا   رفتم

منو آهو باشه    یعروس  تونستی م  یعروس  نیشه؛ ا  دایداماد پ 



 

ن  یول نذاشت! کوروش خان  ا  ومدیکوروش خام  مراسم   نیو 

 ...رو به هم نزد یلعنت

  !برهی و ازش لذت م  ده یم ی هم داره مهنا رو باز حاال

جمع شده بودن؛    ییسوت و دست ها بلند شد و همه جا  ی صدا

 !نزدم ، پس بالخره اومد  ی پوزخند

 ...گرفت براش  ش ی دوختم و دلم آت نیغمگ ی به آهو نگاهمو

  ک ی کنار    دیلباس سف  ی چهره ماتم زده عشق من بود تو  نیا

 سواد؟؟ یساله ب یپسر س

 ؟  میدیرس نجایشد به ا یچ

نم  نگاهمو من  عشق  نخور  غصه  دوختم  آهو   ی عقد  زارمیبه 

 ...جز منو تو یکس  نیشه ب ی جار
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پشت سفره    یآهن   ی ها  یصندل  ی بهشون دوختم؛ رو  نگاهمو

 ...عقد نشسته بودن

  اد یو بتونم بهش بگم ب  نهیبودم تا آهو منو بب  یفرصت  منتظر

تو باغ؛  که    ی پشت  بودم  غرق  جاشون    هویافکارم  از  همه 

 ! برخواستن

کوروش و مهنا رسما جا   دنیراه بودم که با د  رهی تعجب خ  با

 ...خوردم

 کردن؟؟ یم کار یچ نجایا نایا

 !گهید یزدم؛ حتما اومدن عروس  ی پوزخند

سر جاشون نشستن؛ پدر آهو   یکرد که همگ  ی اشاره ا   کوروش

 :جلو اومد و رو به کوروش گفت 

 آقا  مییمنتظر اجازه شما_

 :و مصممشو بهش دوخت و گفت ی نگاه جد کوروش



 

ا_ با  گه یهست که م   یروستا رسم  نیاگر در  ازدواج    دیخان 

صورت    یخان ازدواج  دییکنه و بدون تا  دییدو زوج رو تا  نیب

 ...!ازدواج مخالفم نیکه با ا گمی من م رهیگینم

باور کنم همچ   پر نگاهمو بهش دوختم، االن    ی حرف  نیبهت 

 زد؟؟ 

  ی بهم زد؛ همه مردم تو  ینگاهشو بهم دوخت و چشمک  مهنا

 !بردنیبهت به سر م

 :گفت جیآهو گ  پدر

 اما...اما چرا آقا؟_

 :مصمم نگاهش کرد و گفت کوروش

 ! میکر ستیازدواج ن نیبه ا یچون دخترت راض_

که االن بهت زده و  ییحرفش نگاهشو به آهو ن یند اپشت ب و

 :بود دوخت  جیگ

 مگه نه آهو خانوم؟_



 

حرفشو    هینگاهشو به کوروش دوخت و بعد چند ثان  جیگ  آهو

 :تکون داد و گفت ی کرد که کوروش سر دییتا

ا_ تو  نیاز  بعد  ازدواج  نیا  ی به  هر  رضا  دیبا  یروستا    ت یبا 

  !کامل دختر باشه

 :حرفش نگاهشو به من دوخت و بعد گفت  نیبند ا پشت

  نجا یا  یمراسم  کی  خوامیم  ی حاال که انقدر خرج کرد   یول_

  میریبگ

نگاهشو به کوروش دوخت که کوروش دست هاشو   جیگ  میکر

 :فرو برد و لب زد بشیج ی تو

 ...کنم ی برادرم خواستگار ی دخترتو برا  خوامیم_
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 ...فرورفته بود ی نیمراسم در سکوت سنگ کل

 :؛ کوروش ادامه داد  بردنیدر بهت به سر م همه



 

 م؟یکر  یکنیقبول م_

اومد و نگاه پر بهتشو به کوروش دوخت و    رونیاز فکر ب  میکر

 : آروم لب زد

  هر جور صالحه آقا_

 : تکون داد و گفت ی دیی سر تا کوروش

 از دخترت  ی خواستگار  ی برا میایپس ما فردا شب م_

به من انداخت و دست    یحرفش نگاه کوتاه  ن یپشت بند ا  و

 ...در دست مهنا از باغ خارج شد 

 ...نشستم یصندل  ی رو  فرستادم و رونیحبس شدمو ب نفس

مردم در حال خارج شدن از باغ بودن ؛ خانواده داماد   ی   همه

با صدا کردن    ی برا  یسرتاسف و  دادن  تکون  آهو  مادر  و  پدر 

ربع  کی یکابوس ط نیا ی پسرشون از اونجا دور شدن؛ همه 

 !تموم شد



 

  ره ی بلند شدم و خواستم برم که متوجه نگاه خ  ی صندل  ی رو  از

به چهره نگرانش زدم و از اونجا    ی خودم شدم، لبخند  ی آهو رو

 ...دور شدم

**** 

با  ی به در ورود  نگاهمو ازش تشکر    رفتمیم   دیخونه دوختم؛ 

 ؟ ییبا چه رو یول  کردمیم

 ...چشم بسته به کوروش به برادرم تهمت زدم  من

باها  بخاطر نکرده  به  کار  دست  عم  قهیش  نفس   ی ق یشدم؛ 

که با    دنش یو در خونه رو باز کردم و داخل شدم ، با د  دم یکش

انداختم و    نییمبل سه نفره سالن نشستن سرمو پا   ی مهنا رو

 : خجالت زده سمتشون رفتم

 ارش؟ یشده ک  ی زیچ_
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 :بود گفتم نییکه سرم پا نطوریهم

ا_ بدون  ، من  ببخش  منو  بگم  ک  ادیب  ادمی  نکهیاومدم   یتو 

بهت تهمت زدم و صدامو   ی برام کرد  ییو چه کار ها  یهست

  ی برا  شهیهم که باشه تو هم  یبلند کردم برات کوروش ، هر چ 

 ...من من ی پدر و مادرو پر کرد  یخال ی من جا

  ی فرو رفتن در آغوشش پرتعجب سرمو باال اوردم ، ضربه ا  با

 :به کمرم زد و گفت

ن_  یسر خم نکن   یکس   ی دادم جلو  ادیمن به تو    ستیمهم 

 درسته؟ 

 : دمیچ یدستامو دورش پ  زدم و ی لبخند

  اره خان داداش حق باتوئه_

تو  یب  هیثان  چند بود  ی حرکت  هم  و   میبغل  اومد  مهنا  که 

 : ستادیا نمونیب

 ! دیبس کن  ادیاشکم درم  گهی االن د ونیآقا_



 

 :که مهنا گفت میو از هم جدا شد می کرد ی ا خنده

دست کت شلوار بخر که فردا شب   ه یبرو    ارشیخب آقا ک_

 ی خواستگار  میبرات بر مییخوایم

 :گفتم که گفت یکردم و چشم ی ا خنده

 د؟ یخر  ی برا میایالزمه همراهت ب_

ن_ الزم  چ  ستینه  فردا  باشه  حواستون   د یپوشیم  یشما 

 رم یم گهیخودتون من د

 :گفت کوروش

  شام بمون_

  کار دارم یبرم کل دیداداشم با  رهید گهینه د_

خداحافظ  ی سر با  که  داد  ب  یکوتاه  یتکون  خونه    رون یاز 

 ...زدم
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 ...بعد دوروز

 :مهنا

کردم که دست در دست در حال قدم   ارشیبه آهو و ک  نگاهمو

  د یبه عشقش رس  ارشیبودن؛ خوشحالم که ک  اط یح  ی زدن تو

 ...کرد ارشیکارو در حق ک نی، کوروش هم بهتر

باهام نرم و مهربون   یمنو کوروش هم خوب بود ، حساب  رابطه

 !وسط کم بود  نیا ی زیچ هیاما انگار  کردیبود و بهم توجه م

 .... بوده ی بود که ازدواجمون اجبار نی بخاطر ا دمیشا

بودم که دست   ی تو از    یافکار خودم  و  دور شکمم حلقه شد 

 :و کنار گوشم گفت دیپشت بهم چسب 

 ساعته پشت پنجره فندق کوچولو؟  مین یکنی فکر م یبه چ_

 : دستش گذاشتم ی زدم و دستمو رو ی لبخند

  کردمیبه تو فکر م_



 

کرد و منو سمت خودش برگردونو و دست هامو    ی کوتاه  خنده 

برد باال و به پنجره چسبوند ، صورتشو جلو اورد و پر حرارت  

 : لب زد

؟ هر موقع دلت تنگ شد   یمکه ازت دورم که بهم فکر کن_

  ریبغلم ماده ش ی تو ایب

که نفس هام    دی کش   یقینم فرو برد و نفس عمگرد   ی تو  سرشو

 : تند شد

  ننمون ی بیکوروش از پنجره م _

  رهی و همزمان خ  دیحرکت بلندم کرد و پرده اتاقو کش  کی  یط

 : به چشم هتم لب زد

 ...نتمونیبینم یکس  گهی حاال د_

*** 

بود که آهو    یشب   نیشام بودم ، امشب اول   زیم  دنیچ  مشغول

 یک یخوشحال بودم که حاال    یو من حساب   خوردی با ما شام م



 

  ارش یهست تا باهاش حرف بزنم و وقت بگذرونم ؛ البته اگر ک

 ...دست از سرش برداره 

  ز یکه تموم شد همه رو صدازدم و خودمم پشت م   زی م  دنیچ

صندل و    یکنار  اومدن  همشون  نشستم؛   یک ی  یکیکوروش 

که    دی آهو عقب کش  ی رو برا  یندل ص  ارشیک  ز،ی نشستن سر م

 :زدم یسوت

 !چه جنتلمن _

 ...و دنی خند دوتاشون
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و تعارف   ز ینگفتن که کوروش هم اومد و نشست سر م  ی زیچ

 :کرد

  بچه ها  دیبکش_



 

به کش  یهمگ پ  میغذا کرد  دنیشروع  به هم  باز دلم   چیکه 

 ...خورد و حالمو دگرگون کرد 

شکمم گذاشتم ؛ کوروش که   ی کردم و دستمو رو   ی زیر  اخم

رو دستشو  باشه  شده  دردم  متوجه  و    ی انگار  گذاشت  شونم 

 :نگران لب زد

 از دلت درد گرفت؟ب_

 :ارمیخودم ن ی کردم به رو یو سع دمیکش یقیعم نفس

  ادهیز  یبخاطر گشنگ دیشل ستین ی زینه چ_

 :کرد و گفت  یاخم کوروش

  دا یمعدت مشکل پ  دیدکتر شا  میهر چه زودتر بر  دیمهنا بل_

 باشه  یخطرناک ز یچ  دیکرده شا

 :دستش گذاشتم ی زدم و دستمو رو ی لبخند

  من خوبم رهیآقا ش  ستین ی زیچ_



 

 :و گفت دیکش یقی نفس عم کالفه

 !خب غذاتو بخور اگر گشنته _

خودمم    ی سر خوردن،  زور  به  کردم  شروع  و  دادم  تکون 

گشنگ  دونستمیم بوش   ستی ن  یعلتش  و  غذا  از  حالم  چون 

به هم م  ول  خوردیداشت  ا  خواستمینم  ی؛  ؛   ن ینگرانش کنم 

 ...دمیدیهاشو م یکالفگ یروزا به اندازه کاف

بود بشقابمو تموم کردم و از جام بلند شدم که    ی هر زور  با

 :توجه همه سمت من جلب شد

 مهنا؟ ی ری کجا م_

 :زدم و گفتم یتصنع لبخند

 گردم یکار کوچولو دارم برم هیباال  رمیغذامو خوردم م_

تکون داد که با سرعت ازشون دور شدم و از پله   ی سر  ارش یک

معدم   یو حساب  دیبریت تهوع داشت امونمو مها باال رفتم ، حال



 

 ی اتاق رسوندم و عق  ییبود خودمو به دستشو  ختهیبه هم ر

 ... زدم
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 :کوروش به گوشم خورد ی زده شد و صدا ییدر دستشو  که

 شد؟  یمهنا چ_

عق   خواستم باز  و  نتونستم  که  بدم  تمام   یجوابشو  و  زدم 

 ... معدمو باال اوردم اتیمحتو

  ی تو  دنمیرو باز کرد و داخل شد با د  ییدر دستشو  کوروش

  ت یکرد و موهامو با دستش به عقب هدا  یاخم  تیاون وضع

 : کرد

 ه؟ یچه خوب نیخوبم ا یگی دکتر م میگفتم بر_

 :به صورتم زد و گفت یآبو باز کرد و آب ریش

  به دکتر زنمی زنگ م ی حتما مسموم شد_



 

 :حال گفتم یبازوش گذاشتم و ب ی رو دستمو

  کوروش من خوبم خوادینم_

 :کرد دمی به چهره رنگ پر یکرد و نگاه یاخم

  یخوب یلیمعلومه خ_

پاهام انداخت و بلندم کرد و به سمت تخت    ر یبعد دست ز  و

در اورد و    بش ی رو از ج  یتخت گذاشت؛ گوش  ی برد و منو رو

 : گرفت و منتظر پاسخ شد ی شماره ا

  الو دکتر زند هستم_

_... 

 خونه ؟ د یی ایب دیتونیم_

_... 

ننداره همسرم حال   ی راه  چیه_ م   ستیش مساعد    کنم یفکر 

 مسموم شده 

_.... 



 

 :تکون داد و گفت ی سر کالفه

 م یایباشه دکتر جان االن م_

_... 

 :رو قطع کرد و نگاهشو بهم دوخت یگوش

  میبر دیما با ادیب رسهی دکتر گفت سرش شلوغه نم_

 ... لباس رفت و ضیبعد سمت اتاق تعو و
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 255پارت   ادامه

 :ستادیسرم ا ی برگشت و باال ییبا مانتو هی چند ثان بعد

  میپاشو بپوش بر _

 :تخت نشستم و گفتم ی رو

 ...میبر ستیکوروش من حالم خوبه الزم ن _

 :گفت یقطع کرد و عصب حرفمو



 

 !میری م یعنی میریم  گمینکن م ی مهنا انقدر لجباز_

 دم ینذاشت لباسمو پوش یبحث باق ی لحن و حرفش جا نیا با

 رون یکه نذاشت از جام بلند شم بغلم کرد و با سرعت از اتاق ب 

 ...رفت

از جاشون بلند شدن و به سمتمون  دنمونیو آهو با د  ارشیک

 :اومدن

 شد داداش؟ یچ_

  دکتر میری م کنهیدلش درد م کمی_

 :تکون داد  ی سر

 م؟یایدنبالتون ب دیخوایم_

  ست ینه الزم ن _

 ...فرد پشت در دنیدر رفت و درو باز کرد که با د سمت
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 !شد خیرسما جا خورد و سر جاش م کوروش

روبه روم دوختم، مرد بر عکس سنش    ری پ  بایبه مرد تقر  نگاهمو

که انگار از    یبا کالس  اریبس  ی داشت و عصا   یک یش  اریبس  پیت

 ...طال بود در دست داشت

 :سکوتو شکست  ارشیک ی صدا

 بابا؟_

مهره   ی که صدا  دیگردنم سمتش چرخ   ی حرفش طور  نیا  با

 بابا؟  دم،یگردنمو شن  ی ها

ثان  ی برا کوروش   هی چند  به  نگاهمو  و  کردم  فراموش  دردو 

از    یدوختم که حاال چهره اش حساب انگار   ، درهم رفته بود 

 !پدرش چندان خوشحال نشده بود یحضور ناگهان

 :من و کوروش چرخوند و گفت نی نگاهشو ب مرد

 کوروش جان؟ ی چرا بغل کرد دخترتو_

  !حرفش رسما جا خوردم  نیا با



 

واکنش    خواستیو م  زدیم  هیکنا  ی حرفو از رو  نی بود ا  مشخص

 : لب زد ضیمنق  ی، کوروش با فک نهیکوروشو بب

 ...همسرمو برسونم دکتر دیبابا فعال با میکنیبعدا صحبت م _

 :در کنار رفت و گفت ی زد و از جلو  ی شخندین مرد

 ی بر یتونی حتما پسرم م _

زدو به    رونیبلند از خونه ب  ی نگفت و با قدم ها  ی زی چ  کوروش

گذاشت   نیشاگرد ماش  یصندل  ی رفت، منو رو  نیسمت ماش

به   نوی خودشم سوار شد و ماش  هیو درو بست و بعد چتد ثان

حرکت در اورد؛ نگاهمو به چهره سخت شدش دوختم، چند 

 افتاد؟  یاتفاق  چه شی پ هیثان

 ...م؟یروبه رو شد  یبا چه کس ما
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 ... ردو بدل نشد نمونیب یحرف ریتمام طول مس در



 

تو  االن بود  ی هم  نشسته  دکتر  برسه؛    میمطب  نوبتمون  تا 

شونش گذاشتم که نگاهشو بهم دوخت و   ی خسته سرمو رو 

 :اروم گفت

 ؟یخوب_

نگفتم ؛ نگاهمو به اطراف دوختم    ی زیتکون دادم و چ  ی سر

مطب نشسته بودن و پرستار هم   ی جز ما هم تو  ی چند نفر

ا  ومدیم  کباری  قهیچند دق تا بره داخل   زدی رو صدا م  یسمو 

 ...اتاق دکتر 

که   ک یحدودا    بعد بلند شم  زد خواستم  اسممونو صدا  ربع 

 :کوروش نزاشت و بغلم کرد خجالت زده گفتم

 کننیکوروش زشته نگاهمون م_

 :نگاهشو به روبه رو دوخت الیخیب

  توجه نکن_



 

خودمون حس    ی همرو رو   ره یسمت اتاق دکتر رفت؛ نگاه خ  به

تا کمتر خجالت زده   کردمیم  یسع  یول  کردمیم توجه نکنم 

 ...بشم

کرد و به گفته دکتر  منو   یکوروش سالم  میاتاق که شد  داخل

دکتر به   ستاد؛یتخت کنار اتاق گذاشت و خودشم کنارم ا   ی رو

 ...کردنم نهیسمتم اومد و شروع کرد به معا

 :به کوروش گفت رو

  رونیب دی بر زند لطفا از اتاق ی آقا_

 :به دکتر انداخت ینگاه گنگ کوروش

 چرا دکتر؟ _

 د یشیبعدا متوجه م رونیب  دیلطفا بر_

رفت که دکتر    رونی تکون داد و از اتاق ب  ی سر  ل یم  یب  کوروش

 :سمتم برگشت و نگاهشو بهم دوخت



 

 دیبا  یچون سواالت  رونیاگر گفتم همسرتون برن ب  دی ببخش_

  ومدیبه مزاجشون خوش نم دیکه شا دمی پرسیم

 ...تکون دادم که گفت ی سر
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 د؟یعادت ماهانه شد ی بار ک نیآخر_

پا  نیا  با سرمو  زده  خجالت  فکر    نییحرفش  به  و  انداختم 

  !ومدی نم ادمیبارو  نی فرورفتم؛ آخر

 ...شدیوقت م یلیخ

 کمتر از دوماهه_

 :تکون داد و گفت ی سر

 د؟ یکنیاحساس م ی شکمتون درد ریز_

 اوقات یاره گاه_



 

 د؟ یحالت تهوع هم دار_

 اد یز یلیبله خ_

  ی ز یرفت و شروع به نوشتن چ  زشیتکون داد و سمت م  ی سر

 : کرد

باردار _ شما  درصد  هشتاد  شدن    ی برا  ن یاحتمال  مطمئن 

 ...دهیبراتون نوشتم که االن پرستار براتون انجام م  شی آزما

 ...زدن و نزدن ماند نیحرفش قلبم ب نیا با

  گفت؟  یچ دکتر

  ی زی باردارم؟؟؟ مگه ممکنه؟ چند مرتبه لب باز کردم تا چ  من

 ...بگم اما موفق نشدم

بسته   خ یو دست هام از فرط استرس    زد یتند م   یمثل چ  قلبم

 ؟ی زود  نیا هیبود، آخه بچه ! اونم 

 :کوروشو صدا زد که گفتم دکتر



 

 دکتر؟ دیمطمئن _

 می تا کامل مطمئن بش دیبد شیآزما  دیگفتم با_

ز  ی سر و  دادم  تشکر  ریتکون  اومد    ی لب  کردم که کوروش 

 :داخل و گفت

 شد دکتر ؟ یچ_

 : نگاهشو به کوروش دوخت و نسخه رو دستش داد دکتر

تا پرستار ها   ی اتاق کنار   دشونیبدن لطفا ببر  شی آزما  دیبا_

  قرص ضد تهوع هم نوشتم براشون کی  رنیبگ  شویآزما

 ...د و به سمتم اومدکر ی تشکر  کوروش
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پ  تمام من قادر به جواب   یول  کردیم  چم یراه کوروش سوال 

 ...دادن بهش نبودم

 !گمی بهش نم ی زیمطمئن نشم چ   یتا وقت حداقل



 

 ...شهیبچه خوشحال نم  کیاون االن از وجود   کردمیم حس

شد و اومد درو برام باز کرد خواست    ادهیپ  میدی خونه که رس  به

 :بغلم کنه که مانعش شدم

  امیراه ب تونمیکوروش حالم خوبه م_

 :تتکون داد و گف ی سر

  حداقل دستتو بده بهم_

دستش گذاشتم و با هم سمت    ی زدم و دستمو تو  ی لبخند

خونه خاموش بود و معلوم بود همه   ی المپ ها  م؛یخونه رفت

 !خوابن

 : که کوروش گفت میخونه شد  داخل

  المپ روشن کنم کیتا  سا یوا  نجایهم_

از المپ هارو   یک ی  هی تکون دادم که رفت و بعد چند ثان  ی سر

روشن کرد و بعد به سمتم اومد و دستمو گرفت ، باهم از پله 



 

تخت نشستم که   ی ، من رو  میو داخل اتاق شد  میها باال رفت

 :کوروش گفت

  درو قفل کنم توهم لباس هاتو عوض کن  رمیمن م_

 ...رفت رونیتکون دادم که از اتاق ب ی سر

  یلباس رفتم و لباس تاپ و شرتک آب  ضیمت اتاق تعوس  به

ب  دمیپوش  یرنگ اتاق  از  جلو  رونیو  و   نهییآ  ی اومدم،  رفتم 

آروم دستمو روش کش  ینگاه انداختم؛  تختم    دم،یبه شکم 

 کنه؟ یشکمم داره رشد م ی کوچولو تو هی یعنی

لب هام   ی رو  ی بچه کوروشو داشته باشم لبخند   نکهیفکر ا  با

 :و گفتم  دمیشکمم کش ی نقش بست ، دستمو رو

هست  ی ول  انهی  یهست   دونمینم_ اومد  ی اگر  به    ی خوش 

 مون یزندگ

... 
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  یی ابرو  دنمیافکار خودم بودم که کوروش اومد تو و با د  ی تو

 : باال انداخت

 ؟  نهییآ هیجلو ی کنیم  کاریچ_

حلقه   ی لبخند گردنش  دور  دستمو  و  رفتم  سمتش  و  زدم 

 :کردم

م  یچی ه_ فکر  داشتم  شکل  کردمی فقط  چه  بشم   ی حامله 

 !شمیم

 : گذاشت  کمیکمر بار ی باال انداخت و دستشو رو  ییابرو

مغز   ییفکرشو بکن فندق تو  یشیبا نمک م  یل یبنظر من خ_

  فندق بچم

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 ؟ییخوای آعع پس منو بخاطر مغز فندق م_

 : دیمال می ن یبه ب شوینیکرد و ب ی ا خنده



 

ب  شهیمن هم_ چ  رشت یتورو  فقط   ازین  ی زیاز هر  دارم چون 

 ...یکنیکه آرومم م ییتو

 :دادم  هیتک شیشونی به پ مویشونیزدم و پ ی لبخند

 ...ییخوایچقدر خوب که منو م_

*** 

که پدر کوروش از پله ها   میصبحانه نشسته بود  زیسر م  صبح

گرم  نییپا چندان  نه  سالم  با  و  رو  یاومد  کوروش   ی روبه 

 !نشست

نگفت ؛ همه مشغول    ی زی کرد و چ  یهم سالم کوتاه  کوروش

 :که پدر کوروش به حرف در اومد میخوردن صبحونه بود

 عروس گلم حالت بهتر شد؟ _

 :زدم ی بهش دوختم و لبخند نگاهمو

 ... بهترم یبله مرس_

 :تکون داد و گفت ی سر



 

جوان_ وجود  با  کردم   فکر  قالبت   تیخداروشکر  پسرم  به 

 !کردن

  ... رفش اخطار گونه اسم پدرشو صدا زد کهح  نیبا ا  کوروش
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  ن یچهره مصمم و پوزخند گوشه لبش شدم؛ ا  رهیپر بهت خ

 !مرد چقدر رک و گستاخ بود

 :گفت شی شگیهم ی با لحن جد کوروش

همسر منو بهم   دین یتا بب  دیبعد سالها اومده باش  ادیبنظر نم_

 !نه ایقالب کردن 

 : لب زد الیخ  ینان داخل دهانش گذاشت و ب ی تکه ا مرد

 !سرت کاله بزاره تونهینم یکس دونمیمعلومه که نه م_

 :باال انداخت و گفت ییابرو کوروش

 ! خان اوشیدسیدونیخوبه که م_



 

اسم پدرشو    یکوروش شدم که با حرص خاص   ره یتعجب خ   با

 پدرشو به اسم صدا بزنه؟  ی پسر شهی؛ مگه م  اورد یبه زبون م

 : افکار خودم بودم که صداش به گوشم خورد ی تو

هم    یبهش فکر نکن خانوم جوان همسرت از کودک  یلیخ_

 !زد یمنو به اسم صدا م

  ی سع  ی تونسته فکرمو بخونه تعجب کردم اما با لبخند  نکهی ا  از

 :کردم تعجبمو بپوشونم

 چشم_

شد  یهمگ خوردن صبحانه  د  میمشغول   ی حرف  یکس  گهیو 

کوروش اونقدر ها هم از وجود    کردم یچرا حس م  دونمینزد؛ نم

 !ستیپدرش خوشحال ن

 ...ستی بهتره بگم اصال خوشحال ن  ای
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 یی تا بره سر کار ها  دیاتمام غذا کوروش لباس هاشو پوش  بعد

دستم گرفتم و به سمتش   ی که داخل شهر داره ، کتشو تو 

 :  شد دهیرفتم که نگاهش سمت من کش

 ؟ی بهتر_

 :ستادمیزدم و روبه روش ا ی لبخند

 اره نگران نباش_

گونم   ی باال رفت ، دستشو باال اورد و آروم رو  یلبش کم   گوشه

 : دیکش

 ر ینگ ی حرف هاشو جد_

 :نگاهش کردم که گفت یسوال

 گم یخانو م اوشیس_

 : انداختم و گفتمباال ییابرو  شی اداوری با

 ست یته دلشون ن ی زیچ دونمی آهان نه بابا م_



 

 :زد و گفت  ی پوزخند

 ش ی تو جد  یته دلش هست اتفاقا ول  ی زی چ  هی   شهیاون هم _

 !بره نجایاز ا یتا وقت رینگ

 :تهجب نگاهمو بهش دوختم با

 ...دیکوروش اون پدرته مثل خانوادته نبا_

لبم گذاشت و سرشو جلو اورد ، موهامو کنار زد    ی دستشو رو 

 : و کنار گوشم لب زد

 ... دامنت  ی که قراره بزارم تو  ییو بچه ها  ییخانواده من تو_

حرفش گر گرفتم و گونه هام از فرط شرم رنگ گرفت،    نیا  با

و نگاه براقشو بهم دوخت و کتشو از دستم    دیسرشو عقب کش 

 ...فاصله گرفت ازم یکوتاه  یگرفت و بعد خداحافظ

تکون دادم؛   ی بسته شدن در به خودم اومدم و سر   ی صدا  با

 ...کنه خکوبیمرد خوب بلد بود منو م نیا
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 ...ومدمیهم از فکرش در ن  هیثان کیرفتن کوروش  بعد

با  یول  ی چطور  دونستمینم آزما  دیمن  اون   شو یامروز جواب 

 !رم یبگ

  اط یکه به سرم زد از جام بلند شدم و به سمت ح  ی فکر  با

کنم،   دا یحرکت کردم؛ نگاهمو به اطراف دوختم تا بلکه صابرو پ

 نکنه رفته با کوروش؟ 

غنچه که    دنیدادم و داخل شدم که با د  رونی نفسمو ب  کالفه

ها گل  کردن  عوض  سمتش    ی تو  ی مشغول  به  بود  گلدون 

 :رفتم

  غنچه_

 :زد یبه طرفم برگشت و لبخند مهربون دنیشن با

  جانم خانوم جون_

 :بهش گفتم رهی کردم و خ ت یموهامو به عقب هدادستم  با



 

 ؟ ی خونه رو دار  اردش یکه هر بار کوروش م  ی تو شماره دکتر_

دست هاش    ی انداخت و دستمو تو   ی گل هارو گوشه ا  نگران

 :گرفت

 شده خانوم ؟ حالتون بده؟ تونیزیچ_

 :زدم و دستشو محکم فشردم شیبه نگران ی لبخند

مطلع   شمیاز جواب آزما  خوام ینه غنچه نگران نباش فقط م _

 ...نیبشم هم

 :فکر کرد و گفت یحرفم کم  نیا با

  که تلفن هارو نوشته آقا ی دفتر ی تو میفکر کنم داشته باش_

  ی لبم نقش بست و از سر خوشحال  ی رو  ی حرفش لبخند  نیا  با

 :و گفتم دمیگونشو بوس

 ...غنچه جون یمرس_
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واردش کردم   یگوش   ی به شماره دوختم و با عجله تو  نگاهمو

گوش اتمام  بعد  رو  ی؛  جواب   ی رو  منتظر  و  گذاشتم  گوشم 

 ...شدم

رو   پر لبمو   یصندل  ی استرس  و  نشستم  کارش  اتاق  چرم 

 پس؟  دادیچرا جواب نم دم؛یجو

 :دیچیگوشم پ  ی دکتر تو  ی فکر قطع کردن بودم که صدا  ی تو

 بله؟_

 : کردم که جواب داد  یعجله سالم با

 خانوم زند؟  ن یداشت  ی کار_

 :مکث کردم و گفتم یکم

  انهی اومده  شمیونم جواب آزمابد خواستمیخب م_

 :کرد و گفت ی حرفم خنده ا نیا با

  ازمون رهی بگ  ادیبله اومده و شب هم قراره همسرتون ب_



 

 :قرار گفتم یدندون هام گرفتم و ب نیب لبمو

 د؟ یجوابشو االن بهم بگ شهیم_

 :مکث گفت یکه جا خورده باشه ساکت شد و با کم انگار

 ...که بگم بهتون ستمیمطب ن ی خب االن من تو_

 :دادم و گفتم رونیکالفه ب نفسمو

 ن؟ یبعد بهم خبر بد دیبپرس  دیزنگ بزن  شهیم_

 :سکوت کرد و گفت یکم

  پرسمی م زنمیباشه االن زنگ م_

 :از جام بلند شدم و گفتم یخوشحال با

  دکتر پس منتظر جوابتون هستم یمرس_

 دم ی چشم خبر م_



 

رو  یگوش   یکوتاه  یخداحافظ  بعد و  کردم  قطع   ز یم   ی رو 

ا م  نیگذاشتم؛  تو  یبزرگ   رییتغ  تونستیجواب    ی باشه 

 ...میزندگ
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ب  نگاهمو حدودا  ؛  دوختم  ساعت  تماسمون   نی م   ستیبه  از 

 ...نداده بود ی و دکتر هنوز خبر گذشتیم

دوختم؛ همه    زی گرفتم و نگاهمو به م  یاز صندل  مو یتک  کالفه

 !شده بود دهیمرتب و در کمال نظم چ یلیخ  زیچ

 !رهینم یتوقع ن یجز ا رهیمعلومه از آقا ش خب

 میکنجکاو  یباال انداختم، حساب  ییابرو  زی م  ریز  ی کشو  دنید  با

 ... هیکشو چ ی تو نمیگل کرده بود که بب

و    آروم پوشه  دوتا  کردم؛  بازش  و  بردم  کشو  سمت  دستمو 

 ... و نکشیع



 

دستمو سمتش بردم و برش   خت؛ی قلبم ر  دمی که د  ی زیچ  با

بود که   ی همون مهر  نیداشتم، نگاهمو با دقت به دوختم؛ ا

 ...شکمم زد ی روز دوم رو

 !میدیتنفر از هم به عشق رس زانیاز اون م شهی نم مباور

 ...کشو انداختم ی لبم نشست و مهرو تو  ی رو ی لبخند

ا  پوشه د  ی سرمه  با  که  کردم  باز  درشو  برداشتمو    دن یرنگو 

ش آقا  شد،  تر  پررنگ  لبخندم  دادمون  قرار  کل    رهیبرگه 

 ! کشو گذاشته نیا ی خاطراتمونو تو 

با سرعت   دم،یتلفن از جا پرافکار خودم بودم که با زنگ    ی تو

 :گوشم گذاشتم ی رو رو یرو برداشتم و گوش یگوش

 الو_

 سالم خانوم زند_

 شد؟ یسالم دکتر چ _

 ...دهنم گذاشتمو  ی که دکتر زد بهت زده دستمو رو  یحرف  با
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  االن؟  دمیشن یچ

 ...بشکافه نمویممکنه؟؟ قلبم هر لحظه امکان داشت س مگه

 :بهت لب زدم  پر

 د؟ یم...مطمئن_

 :کرد و گفت  یخنده کوتاه دکتر

   دیبله خانوم مطمئنم شما باردار_

 :کردم که گفت یحرفش گر گرفتم و خنده پر بهت نیا با

 بنده مرخص شم دی ندار ی کار_

 :گفتم عیاومد سر  ادمیکه  ی زی با چ یبگم نه ول خواستم

 ومده؟ین شی جواب آزما دیبه کوروش بگ شهیم_

 ن ییباشه هر جور شما بخوا_



 

رو قطع کردم ؛ دست    یگوش  یخداحافظ  یکردم و ب  ی تشکر

ها شروع   وونهیگونه هام گذاشتم و مثل د  ی سردمو رو   ی ها

 !دنیکردم خند

  ...سخت بود یلیخ  باورش

 ...و حاال من حامله بودم  گذشتیتازه دو ماه از ازدواجمون م  ما

زدم و سمت اتاق خوابمون رفتم، در   رونیسرعت از اتاق ب  با

فتم، نگاهمو به انعکاس ر نهییاتاقو باز کردم و با دو به سمت آ

زدم ، نگاهمو به شکم تختم   ی دوختم و لبخند   نهیآ  ی چهرم تو

گذاشتم،   روش  دستمو  و  افتادم؛   ادیدوختم  کوروش  حرف 

 ...دامنت ی که قراره بزارم تو ییو بچه ها ییخانواده من تو

 :دمیشکمم کش ی رو یکردم و دستمو دوران  ی ا خمده

 ...دامنم  ی چه زود بابات تو رو گذاشت تو یمامان_
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روشن با اون   یبه خودم دوختم؛ لباس آب   نهیآ  ی از تو  نگاهمو

 ... به تنم نشسته بود یحساب یدامن عروسک

کش اومد، دودل سمتش رفتم و از    زی م  ی سمت رژ رو  نگاهم

بعد تموم    دم؛یلب هام کش   ی برش داشتم و با دقت رو  زیم  ی رو

رو مرتبه  لب هامو چند  و  بستم  رو  رژ  کارم در  هم    ی شدن 

،    دمیکش شه  پخش  رژ  قشنگ  جد  ی عطر  شهیشتا    دا ی که 

به خودم زدم،   یبوشو دوست داشتمو برداشتم و حساب   یلیخ

رفتم که روشو با شمع و گل رز    ی زیکارم سمت م  مام بعد ات

نوش  نییتز و وسطش  بودم  بخاطر    یدنیکرده  بودم؛  گذاشته 

کارارو   نیاتاق ا  رونیب  تونستمیبود نم   نجایپدر کوروش ا  نکهیا

 ... بکنم

شبو   نیتر  ییایامکانات رو   نیکردم با وجود کمتر  ی سع  پس

 !بسازم

االنا بود که    ی رو نگاهمو به ساعت دوختم؛  کاناپه نشستم و 

 ... کوروش برسه



 

  ی برا  نایا  ی زدم ؛ همه    ی شکمم گذاشتم و لبخند  ی رو  دستمو

ه ها؛  نم  چوقتی توئه  انقدر    کی وجود    کردم یفکرشو  بچه 

 !خوشحالم کنه 

 ...وابستش شدم  یکل ومدهیهنوز ن   انگار

بود، علت    نیری ش  یلیخ  ستمیتنها ن  گهید  کنمیاحساس م   نکهیا

 ...کوروش بود نایا ی همه 

  ن یا  یکرد و ازش متنفر بودم ول  تم یاذ  یلیاولش خ  نکهیا  با

 !دیارزی م زیبه همه چ یاحساس و خوشبخت

 هام؛ یآوارگ ی به همه  دمی که کش ییها یهمه سخت به

 ...رس از جام بلند شدمبا باز شدن در اتاق پر است  
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  دنمیکردم که توجه کوروش سمتم جلب شد ؛ با د  یآروم  سالم

 !شد  خیرسما سر جاش م



 

نگاهش کردم و با ناز سمتش رفتم   و کتشو    نیبه ا  ی لبخند

 :از دستش گرفتم

 عشقم  ی خوش اومد_

کردم و و سمت کاناپه رفتم    ی ز یکرد که خنده ر  ی تشکر  جیگ

گذاشتم و آروم سمتش برگشتم   یدسته مبل تک  ی و کتشو رو

 :باال انداختم و گفتم یی، ابرو ستادهیهنوز دم در ا  دمیکه د

 تو؟ ییایب ییخواینم_

تکون داد ، در اتاقو بست   ی حرفم به خودش اومد و سر  نیا  با

 :و اومد سمتم و نگاهشو بهم دوخت

 ه؟ یخبر_

 : باال انداختم ییابرو

 چطور؟ _

 :به لباس هام کرد ی بهم انداخت و اشاره ا ییسر تاپا نگاه



 

 !ی خوشگل کرد _

کردم و دستمو دور گردنش قالب کردم و با عشوه    ی ا  خنده

 :گفتم

 ...ی مردا  ی شوهرش خوشگل نکنه برا ی زن برا_

 : دستاش فشرد نیو پر حرص کمرمو ب دیحرفم پر وسط

 ! خوشگل کنه یکس ی زن غلط کرده جز شوهرش برا_

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

  یزن یم بیفشار نده بهمون آس ی ور نجیکمرمو ا_

 : نگاهشو بهم دوخت گنگ

 خودتون؟_

 :دستام گرفتم  نیکردم و صورتشو ب ی ا خنده

  بله خودمون_

 : بهم دوخت و گفت فتشویش نگاه



 

  ستین نجایا یجز منو خودت که کس_

 :زدم و گفتم ی لبخند

 ...رهیچرا هست بابا ش_

 [04.10.20 20:34] 

#p269 

  ی پر تعجبشو بهم دوخت که  ازش جدا شدم و دستمو رو  نگاه

 :شکمم گذاشتم

 ! و االن دوست داره باباشو حس کنه  نجاستیاون ا_

 ی شکمم و چشم هام در گردش بود، اشاره ا   نی نگاهش ب  ناباور

 : رفته لب زد  لیبه شکمم کرد و تحل

 ؟ی ت..تو..باردار_

  دی به موهاش کش  ی تکون دادم که دست  ی زدم و سر  ی لبخند

 : کرد که گفتم ی و ناباور خنده ا 

 ؟ی خوشحال نشد _



 

 :بهم دوخت و گفت نگاهشو

 ... کنم کار یچ دونمینم ی باره از فرط خوشحال نیاول _ 

ثان   ی ا  خنده و  اومد  با عجله سمتم  بعد من   ی ا  هیکردم که 

 :کردم  دای آغوشش پ ی خودمو تو

  تر له شدم واش یکوروش _

 :حرفم با سرعت ازم جدا شد و گفت نیا با

 !زدم جانیه یل یخ دی ببخش_

 : کردم ی ا خنده

 ره ینداره بابا ش یاشکال_

پام زانو زد که پر تعجب نگاهمو   ی حرفم جلو اومد و جلو  نیا  با

 کرد؟ یم کاریبهش دوختم، چ

شکمم گذاشت و    ی پهلو هام گذاشت و سرشو رو  ی رو  دستشو

 :گفت



 

از تو و   شهیهم  دم یقول م  ریباباتو قشنگ حس کن توله ش_

 ...مامانت مراقبت کنم

موهاش گذاشتم و آروم نوازشش    ی زدم و دستمو رو  ی لبخند

شکمم   ی لباس رو  ی کردم که سرشو بلند کرد و لبشو از رو

 ...گذاشت که
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 ...ختی کارش قلبم فرور نیا با

بلند شد و نگاهشو    نی زم  ی شکمم برداشت و از رو  ی از رو  لبشو

 :بهم دوخت

 توئم مهنا ونیمد ویخوشبخت  نیهمه ا_

ها  ی لبخند و دست  تو  ی زدم  ها  ی بزرگشو   فم یظر  ی دست 

 : گرفتم

  توئم کوروش خان  ونیمد مویمنم خوشبخت _



 

دستش بود باال   ی کرد و دست هامو که تو  یکوتاه   ی   خنده 

ا بوسه  و  لبخند  ی اورد   ، زد  و   ی روشون  اومد  جلو  که  زدم 

 :مماس با صورتم لب زد

 ... دوست دارم_

لب هاش گذاشتم و محکم شروع   ی و لبمو رو  دمیبغض خند  پر

  دنش؛یکردم بوس

،  دست ها  کوچولو ، آغوش   ی پدرتو حس کن  قدرتمندشو 

 ... وجودشو ی امنشو، گرما

شر  نارویا  ی همه    امشب تو  ا  کمیبا  باتو   نی؛  احساسو  همه 

 ! ثمر عشق منو پدرت یکه قراره بش یی، تو کمیشر

**** 

 :کوروش



 

موها  نگاهمو آروم  دوختم،  خوابش  در  غرق  چهره   ی به 

برا  شویشمیابر امشب  ؛  کردم  احساس   نی اول  ی نوازش  بار 

 !خودم   ی بابا  مثل  ی پدر  کیبشم    خواستم یکردم، نم  تیمسئول

 ...بابا باشم نیبچم بهتر ی برا خواستمیم

بحث مال   گهیبراش فراهم کنم ، مواظبش باشم؛ د  زیچ   همه

رو با   دهیبغلم خواب  ی که االن تو  ی دختر  نیو اموالم نبود من ا

تو بچه  و  داشتم  دوست  وجود  قلبم    ی تموم  ته  از  شکمشو 

 ...خواستمیم
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 :صابر دوختم ی دستا ی تو ستی به ل نگاهمو

تا خونرو    ادیهم گفتم ب  نر یزایبه د   ی ریگ یم  نارویا  ی همه   _

امشب همه    خوامی باشه م  زیدرست کنه ، حواست به همه چ

 !نقص باشه یب زیچ



 

 :انداخت و گفت ستینگاهشو به ل صابر

  تا امشب  شهیراحت آقا همش آماده م  التونیخ_

 : شونش گذاشتم ی تکوت دادم و دستمو رو  ی سر

  دست تو گه ید نا یهمه ا_

شونش زدم و ازش دور    ی رو  ی تکون داد که ضربه ا  ی سر  صابر

  ی شدم ؛ خواستم برم باال تا به مهنا بگم آماده بشه که با صدا

 ...بابام متوقف شدم

و    کالفه آروم  که  دوختم  بهش  نگاهمو  و  برگشتم  سمتش 

صدا کرد؛  حرکت  سمتم  به  عصا  ی خونسرد  اون  تق    ی تق 

 !مخم بود ی رو  شییطال

 ؟ هی کوروش خبر_

 :بهش دوختم مویجد نگاه

  ی خوب  ی خان خبر ها  اوشیس  یشی م  زی شب متوجه همه چ_

 در راهه 



 

نگفت که ازبرگشتم و از پله ها باال    ی زیتکون داد و چ   ی سر

ا تقه  ؛  که صدا  ی رفتم  زدم  در  گوشم   ف ی ضع  هیبه  به  مهنا 

 : خورد

 ه؟یک_

حرف در اتاقو باز کردم و داخل شدم که با چهره خواب   یب

کردم و به سمتش رفتم و   یآلوش روبه رو شدم، خمده کوتاه

دستم گرفتم و بوسه   ی تخت نشستم و دستشو تو  ی کنارش رو

 : زد ی روش زدم که لبخند یکوتاه

 ؟یخوابی انگار بچم تنبلتم کرده ها چقدر م_

با پشت دست چشم ه  یکوتاه  خنده و  پف کردشو   ی اکرد 

 : دیمال

 ... کردم یدر م  شبوی د  یفقط داشتم خستگ رینخ_
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 :زدم و بدجنس گفتم ی لبخند

 بچم قشنگ باباشو حس کنه بده مگه؟ خواستمیم_

 :داد هیکرد و از جاش بلند شد و به تاج تخت تک   یتصنع اخم

ه _ م  ی چیهنوز  بچم  بچم  کنار    ی کنینشده  رو  بچه  مادر 

 نه؟ یگذاشت

ا  نیا  با قهقهه  ب  ی حرفش  لپشو  و  و    نیزدم  گرفتم  دستام 

 :دمیکش

  باشه  ادتی شهیهم   نویا رهی گینم رویماده ش ی جا  چکسی ه_

صورتم با    کیشو از تاج تخت گرفت و جلو اومد و نزد  هیتک

 :گفت ی لحن مالکانه ا

 م؟یمن ک یدونیقلب مال منه و م نیا_

 :براقش انداختم ی باال انداختم و نگاهمو به چشما ییابرو

 ؟ینه تو ک_



 

 :زد و گفت نمی به س ی ا ضربه

 !من سلطه گر چموش قلب خانم_

جلو رفتم و لب    اریاخت  یحرفش گوشه لبم باال رفت و ب  نیا  با

روش زدم    یقیگذاشتم و بوسه عم  دشیگردن سف  ی هامو رو

که لبم با پوستش    ی از گردنش فاصله دادم و طور  ی، لبمو کم

 :برخورد داشته باشه لب زدم

 ...یاز سلطه گر گذشت ی تو خود ملکه ا _

به چشم   ره یو خودشو ازم دور کرد و خ  دیکش  یقیعم  نفس

 :هام گفت

  گهیپاشم لباس هامو بپوشم د دیبا_

 :نجایاومده بود ا یچ ی افتاد برا  ادمیحرفش تازه  نیا با

تو  ی لباس  یراست_ گذاشتم  برات  تعو  ی که  لباسو   ضیاتاق 

 ...رونیب میبپوش که قراره بر
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 :تعجب نگاهشو بهم دوخت که گفتم با

ب  یسوال_ ببرمت  امروز  قراره  فقط    ز ی سوپرا  یکل  رونینپرس 

 !برات دارم 

 :نگفت که گفتم ی زی و چ باال انداخت  ییحرفم ابرو نیا با

 فندق  ای منتظرتم زود ب نییمن پا_

 ...زدم   رونی از جام بلند شدم و از اتاق ب  یحرف  چیبعد بدون ه   و

**** 

 :مهنا

تو  نگاهمو لباس   نهیآ  ی از  دوختم؛  خودم  کوروش   یبه  که 

 بود   کی خوش رنگ و ش  یلیگذاشته بود برام ساده بود اما خ

... 

برداشتم و از اتاق   فمویزدم و ک  نهیآ  ی به خودم تو  ی لبخند

 دم یسالن د  ی رفتم که غنچرو تو   نییزدم؛ از پله ها پا  رونیب



 

که مشغول صحبت با صابر بود ، به سمتشون رفتم و غنچه رو  

، هول زده نگاهشو بهم دوخت   د یصدا زدم که رسما از جا پر

 :و گفت

 جانم خانوم؟_

 :نگاهمو بهشون دوختم مشکوک

غذا   مییایغنچه جون فقط خواستم بگم ما تا شب نم  یچی ه_

  درست نکن

با   یلب  ر ینگفت که باشه ز  ی زیتکون داد و چ  ی سر گفتم و 

ب  یکوتاه  ی خداحافظ به سمت کوروش    رونی از خونه  و  زدم 

برام باز   نویدر ماش  دنمی، با د  نی بود کنار ماش  ستادهیرفتم که ا

 :زدم ی کرد که لبخند 

 ! چه جنتلمن_

 :کرد یکوتاه خنده

 ...متمدن ری ش  کیجنتلمنم   شهیمن هم_



 

 :نشستم  نیکردم و داخل ماش  ی ا خنده

 ... بله صد البته_
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 بود  یمشغول رانندگ  یبهش دوختم که با ژست جذاب  نگاهمو

: 

 کوروش  گمیم_

 :نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

 بله؟_

 مبود امروز؟  بیرفتارشون عج کمیغنچه و صابر  نیا_

 :کج کرد یحرفم نگاهشو بهم دوخت و لب نیا با

  بودن ی نه عاد_

 !ادایخوشش مبنظرم صابر از غنچه _



 

 :حرفم کوروش با تعجب سمتم برگشت و گفت نیا با

 ؟یچ_

 :باال انداختم ی ا شونه

 !غنجرو دوست داره کنمیفکر م گمیم ی جد_

 :دیخنده و با کف دستش به فرمون کوب ریحرفم زد ز نیا با

 !فکرشم خنده داره مهنا یگیم یچ_

 :هامو گرد کردم چشم

 کجاش خنده داره؟ _

 : کرد ی خنده ا تک

 ...و غنچه هم که ونهیقل  ین نیفکر کن اخه صابر ع_

 : به بازوش زدم یکرده مشت  اخم

 شناسه؟ ی حرف هارو م ن یمگه عشق ا_

 :تکون داد و گفت ی سر



 

 ...بگم واال  یچ_

 :بهش رفتم و گفتم ی غره ا چشم

 !بکن توینگو و رانندگ  ی زیشما چ_

 :گذاشت نشیس ی کرد و دستشو رو  یکوتاه خنده

 ...بله حتما_
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 : تعجب نگاهمو به اطراف دوختم با

 پاساژ ؟  میچرا اومد_

 :بهم انداخت و گفت  ی معنا دار نگاه

 د یفهمیبا من بانو م د یاری ب فیتشر_

دستش گذاشتم که باهم به   ی تکون دادم و دستمو تو   ی سر

 م؛ یسمت پاساژ حرکت کرد



 

  ی سمت طبقه باال  ، حساب   رهی داره م  دم یکه د  میشد  داخل

به خودم    یمنو ؛ وقت  برهیکنجکاو شده بودم که داره کجا م

 ! توقف کرد یلباس نوزاد فروش ی اومدم که جلو

و بعد له کوروش دوختم که   یبهت نگاهمو به لباس فروش   پر

 :گفت ی جد یلیخ

  بچمون بخرم ی مغازرو برا نی کل ا خوامیم_

 :پر شورمو بهش دوختم و گفتم نگاه

 م یبخر میبر_

تکون داد ، دستشو محکم گرفتم   ی کرد و سر  یکوتاه  خنده

زده نگاهمو به لباس   جانی ؛ ه  یداخل لباس فروش   دمش ی و کش

درست مثل بهشت   نجایو خوشگل دوختم، ا  زه یم  زه ی ر  ی ها

 !بود

کوتاه صورت  دنید  با آو  ی دامن  رسما ضعف    زی که  بود  رگال 

 ...کردم 



 

رگال    ی کوروشو رها کردم و سمت دامن رفتم و از رو  دست

 ...شدم رش یبرش داشتم و با ذوق خ 

 !شگل بودبانمک و خو چقدر

 :دمیکنار گوشم شن ییافکار خودم بودم که صدا ی تو

  خوشگله برشدار یلیخ_

 ...بهش دوختم و نگاهمو
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 : دستش دادم دامنو

  دیخر  نیاول نی ا ره یبابا ش ایب_

نگفت که سمت   ی زیحرفم گوشه لبش باال رفت و چ  نیا  با

لباس دخترونه برداشتم    یدخترونه رفتم و کل  ی ها  ی رگال لبا

  !رهیبغل آقا ش ی و همرو انداختم تو



 

 وفتاد یدستش پر شده بود و لباس ها داشت از دستش م  گهید

 :لباس ها گفت  نیکه از ب

 بچه پسر شد حاال دی پسرونه هم بردار شا کمی_

 :کردم و گفتم ی ا  هنده

 ...!کنمیتنش م   نارویاشکال نداره پسرم شد ا_

 :کرد و گفت یتصنع اخم

با_ من  م  د یپسر  تو  اونوقت  باشه  داشته  لباس    ییخوایابهت 

 ؟یتنش کن دخترونه

 :کردم ی ا خنده

  دارمیچشم االن لباس پسرونه هم برم_

ا   یکوتاه  باشه تا  لباس هارو    نیگفت و رفت سمت صندوق 

 ...بزاره



 

سرهم  نگاهمو و  ها  لباس  ا  ی ها  یبه  ؛  دوختم   ن ی پسرونه 

 ...یکن دیبچت خر ی بود که برا ایحس دن  نیتر نیریش

به کوروش دوختم که چه با ذوق تک تک لباس هارو    نگاهمو

بچه قطعا در کل کوروشو    نیداخل پاکت ؛ اومدن ا   زاشتیم

  !داد یم  رییتغ

 ...ر یازم نگ  چوقتی رو ه  یخوشبخت نیا ایخدا
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 گر چموش سلطه
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 !زنش بود ی کارا برا نیکردم ؛ پس همه ا ی پر تمسخر خنده

  ی من فقط برا  ست یبکنه بکنه ، برام مهم ن  خوادیم  ی کار  هر

ا  کی ، چ   نجا یهدف  از قد  ی زیاومدم  و    میکه  بوده  مال من 

  !شده یمتیمال من بشه ، حاال به هر ق  دیاالنم با



 

 ....گردمی به اون ذلت برنم گهید من

**** 

 :مهنا

شب بود و ما هنوز    ۹نگاهمو به ساعت دوختم ،ساعت    خسته

 ! خونه مینرفته بود

وسط پاساژ نشستم که کوروش برگشت و   یصندل  ی رو  کالفه

 :نگاهشو بهم دوخت

 ؟ی شده خسته شد یچ_

 :طلبکارمو بهش دوختم نگاه

م   زمیعز_ خستم  معلومه  شبه  نه  وقته    یدون یساعت  چقدر 

 م؟ یینجایا

 :باال انداخت و اومد سمتم ییابرو

 خونه؟ میباشه پس بر_



 

 :تکون دادم که دستشو سمتم دراز کرد ی سر مظلوم

 پس پاشو مادر نمونه_

دستش گذاشتم و از جام   ی کردم و دستمو تو  ی کوتاه  خنده

 ابون یخ  ی ، تو  میپاساژ رفت   یبلند شدم ، با هم سمت خروج 

که به مشامم خورد حالم دگرگون شد و   ییبا بو  میدیکه رس

 ...دلم شروع کرد ضعف رفتن 

 :به کوروش گفتم رو

 سا یوا قهیدق  کیکوروش _

نگاهم کرد که    ی و سوال  ستادیحرفم سر جاش ا  نیبا ا  کوروش

 ...گفتم
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 :گفتم

 !خواد یم  ادیبوئه که م ن یمن دلم از ا_



 

 :تعجب نگاهشو بهم دوخت با

 ؟ ییبو؟ چه بو_

 :دمیکوب نینگاهمو بهش دوختم و پامو زم کالفه

 ...کن برام بخر دای غذاشو پ ادیم ییبو هی نجای ا دونمیمن نم_

 :گفت که گفتم یکرد و عجب یکوتاه خنده

 !خواد یدلم م یلیبدو خ_

 :لب گفت ر یبه اطراف دوخت و ز نگاهشو

 ... کنم دای پ  ارتویو تونمیاز کجا م نمیبب_

کوروش   دم یافکار خودم بودم که د  ی تو  اره؟ یاالن و  ن یا  ار؟؟یو

 !شد بیغ

 کجا رفت پس؟  نیا وا

وسط محوطه پاساژ رفتم و روش نشستم    مکتهیسمت ن  کالفه

 ...هم خسته شدم  یحساب یخوش گذشت ول  ی؛ امروز حساب



 

به اطراف دوختم، زوج ها با بچه هاشون  ، مرد و زن   نگاهمو

 یدن ... بعضبو  دیو جوون در حال رفت و آمد و خر  ریپ  ی ها

ها هم درحال    یو بعض   دیپاکت خر  یها در حال برگشت با کل

 ...رفتن به پاساژ

توجهمو   دیکوبی م  ن یو پا زم  کردیم  ه یکه داشت گر  ی بچه ا  پسر 

جلب کرد ؛ پدر و مادرش کالفه مشغول صحبت باهاش بودن 

 !کرد یم هیاون همچنان گر یول

ا  رسهیروز هم م  کی  یعنی   ن یکه منو کوروش و بچمون در 

 م؟ یباش تیوضع

کنه اونو   هیگر  ی زی چ  ی برا  نکهینه چون کوروش قبل ا  قطعا

 ...براش فراهم کرده

 ...افکار خودم بودم که ی تو
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 !صورتم سبز شد  ی جلو  یکیظرف بزرگ ذرت مکز که

تعجب نگاهمو به ظرف ذرت و بعد به کوروش دوختم و با    با

مصرفو برداشتمو   کباریظرفو ازش  گرفتم و قاشق    یذوق خاص

اول ؛  تو  ن یمشغول خوردن شدم  دهنم گذاشتم    ی قاشقو که 

  !بهم دادن ارویانگار دن 

 ...دنشیهم گذاشتم و شروع کردم جو ی لذت چشمامو رو با

 :دم یکوروشو شن  ی که مشغول خوردن بودم صدا  نیسه م  بعد

 ؟ ی بخور  نیماش ی تو ی بزار شویبق ییخوایم_

 زد   یتکون دادم که لبخند کوتاه  ی بهش دوختم و سر  نگاهمو

 ... میحرکت کرد نیاشدستمو گرفت و باهم به سمت م و

نشستم و مشغول خوردن شدم که اونم نشست   نیماش  داخل

چ  نیماش  ی تو عمرم  به  حاال  تا  ؛  زد  استارت  ا  ی زیو    ن یبه 

 نخورده بودم؛  یخوشمزگ

 !بود که من ار ذرت متنفر بودم نجایجالب هم ا و



 

 ی داشبورد انداختم و دست  ی از تموم شدن ذرت جعبشو رو  بعد

 : دمیشکمم کش  ی رو

 !د یبهمون چسب یلیخ_

 :کرد که گفتم ی بهمون کرد و خمده ا ینگاه مین کوروش

  ممنون کوروش زی بابت همه چ_

 :بهم انداخت ی باال انداخت و نگاه معنا دار ییابرو

  تشکر فندق ی زوده برا یلیهنوز خ_

 تعجب نگاهش کردم  با
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شدم و دستمو به کمرم زدم، نگاهمو به   ادهیپ  ن یاز ماش  خسته

 :کوروش دوختم و غر غر کنان گفتم

با  یلیخ  نت یماش  نیا_ داره  کن  دیتکون  کمرم   یعوضش 

 !شکست



 

  نطور ی نگاه خندونشو بهم دوخت و به سمتم اومد، هم  کوروش

 :گفت زاشتیکه دستشو پشت کمرم م 

 ن یچه برسه به ا  کنم یهم عوض م  ارویبخاطر تو و بچم کل دن _

 !نیاشم

 :دستش گذاشتم ی زدم و دستمو رو ی لبخند

  رهیصد البته بابا ش_

در خونه   ی کرد و به سمت خونه راه افتاد ، جلو  یکوتاه  خنده

 : در اورد دیو کل بشیدست برد سمت ج دمی که د میستادیا

  غنچه کنه یخب زنگ بزن درو باز م دی چرا کل_

 :بهم انداخت و گفت ینگاه مین

 !درو باز کنه  تونه یغنچه نم_

 دم یکه د  ی زیبگم که در باز شد با چ  ی زیتعجب خواستم چ  با

ا  غیج رو  دمیکش  ی خفه  دهنم  دستمو  مگه   ی و  گذاشتم؛ 

 ممکنه؟؟؟



 

شده دوختم؛ تمام سالن با گل   نییبه سالن تز  یبهت نگاه  پر

 ...نیشده بود ؛ نرده ها زم  نییرز قرمز تز  ی ها

  ی قرمز و مشک  ی شده از بادکنک ها  دهیسقف هم پوش  تمام

 !بود

شروع کرد تند زدن نگاهمو به کوروش دوختم و بهت    قلبم

 :زده گفتم

 مال منه؟  نایا_

 :فرو کرد و گفت بشیج ی لبش باال رفت دستشو تو  گوشه

 !مال توئه مادر بچه هام یمهمون نیهمه ا_

 ...حرفش نیا با
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بغلش که دستاشو محکم دورم حلقه کرد؛    دمی زدم و پر  یغیج

صدا لحظه  جمع  ی همون  زدن  رس  یدست  گوشم  با   د،یبه 



 

خونه    ی تو  تیاومدم و نگاهمو به جمع  رونیتعجب از بغلش ب

 بود؟ نجایهم ا یدوختم،مگه کس 

 :گوشم گفت ری ز کوروش

 !ی دی ند توینفر جمع صدیکه س ی انقدر ذوق کرد_

  ت ی جمع  نیاز ب  ارشینگفتم که ک  ی زی کردم و چ  یکوتاه  خنده

 :اومد و گفت رونیب

 د یانقدر همو بغل کرد میشد  یاحساسات گه ی تو د دییایب_

که کوروش دستشو پشت کمرم گذاشت   دندیجمع خند   همه

  ی که به شکل مخصوص  ی زیکرد، به سمت م  تمیو به داخل هدا

که کوروش   میستاد یو با هم پشتش ا  میشده بود رفت  نییتز

بود و برداشت و روشن کرد ، بلند گو   زیم  ی که رو  ییبلند گو

 :گفت یدهنش گرفت و بعد مکث ی را جلو

 مو یزندگ  نیریاتفاق مهم و ش  کی تا    نجایا  میامشب جمع شد_

 !بشم کیباهاتونون شر



 

  کردن،یجمع با دقت به حرف هاش گوش م همه

 :دستش گرفت و ادامه داد ی دستمو تو کوروش

 ...میبچه دار بش ی منو همسرم قراره به زود_

لبخند  نیا  با که  زدن  دست  همه  دستشو   ی حرفش  و  زدم 

 ...دنیمحکم فشردم با د
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در هم بود   ینشسته بود و اخماش حساب  ی که گوشه ا  پدرش 

 !تعجب کردم 

 ی بد خلق  ی نجوریادم خبر نوه دار شدنشو بشنوه و ا  شهیم  مگه

 کنه؟

نگاهمو حس کرد و نگاهشو    ین ی بودم که انگار سنگ  رهیخ  بهش

د با  اما حس کردم    دنمیبهم دوخت؛  باز شد  از هم  اخماش 

  ! زد  ی زیپوزخند ر



 

 :  کوروش به خودم اومدم ی افکار خودم بودم که با صدا ی تو

  مهنا همسرم کنم یم یمعرف_

زدن، زن   ی نگاهشونو به من دوختن و لبخند  یو مرد جوان   زن

 :دستشو سمتم اورد و با حفظ لبخندش گفت

 ت یبابت باردار زمیعز  گمیم ک یتبر_

 :زدم و گرم دستشو فشردم ی لبخند

 ! انشاهلل قسمت شمام بشه یمرس_

 :گفت ی کرد و با لحن پر تمسخر ی حرفم مرد خنده ا نیا با

 مه یخانوم من عق ینه بابا چه قسمت_

انداخت و ساکت شد که اخم   نیی حرفش دختر سرشو پا  نیا  با

با زنش   ومدیشدم؛ چطور دلش م  رهی کردم و بهش خ  ی زیر

 !به رخش بکشه رادشویحرف بزنه و ا ی نجوریا

 ...ستیکه دست خودش ن ی زی، چ ی رادیچه ا اونم



 

 ...لب زد تشیبگم که کوروش با همون جد  ی زیچ خواستم
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درست_ کار  جلو  ستین  یبنظرم  شما  زنتون    هیبق  ی که  به 

 !د یو مشکلشو مطرح کن دیکن  نیتوه

 ی زیباشه اخم ر  ومده یکه انگار از حرف کوروش خوشش ن  مرد

 :کرد و گفت

  بله حق باش شماست_

کوروش متعجب شده بود سرشو بلند   تیکه انگار از حما  زن

بهش زدم ، در جوابم   ی کرد و به ما چشم دوخت که لبخند

بگه که مرد دستشو گرفت و از   ی زیزد و خواست چ  ی لبخند

 ...اونجا دور شدن

 :کوروش کردم و گفتم روبه

 !ادبو ی ب کهیمرت یخوب بهش گفت_



 

 :باال انداخت و گفت ییابرو کوروش

 ی دهن به دهنش بزار خواستمی نم ی شد یعصب  دونستمیم _

لبم نقش بست؛ مواظب   ی رو  ی حرفش ناخودآگاه لبخند   نیا  با

 !رگ  تیو حما

و   کی تبر  بعد اومد  پدر کوروش جلو  بالخره  نفر  گفتن چند 

 : شد رهی و به کوروش خ ستادیخونسرد جلومون ا

 کوروش خان بابت وارثت   گمیم ک یتبر_

 : لب زد ی جد  یلیخ کوروش

 خان اوشیممنون س_

 :بهم گفت رهی نگاهشو سمت من چرخوند و خ مرد

ز  یحساب_ امکانش  باش چون  بچه    ادهیمواظبش  بخوان  که 

 !ادیب ایاولو بدن



 

حرفش گنگ نگاهمو به کوروش دوختم، کوروش اخم   نیا  با

 هم بود و فکش قفل کرده بود؛ اولو؟ ی تو  یهاش حساب

زد و ازمون دور شد که دستمو   ی کوروش لبخند خونسرد  پدر 

 :کوروش گذاشتم ی بازو ی رو

 ؟یچ یعنیکوروش اولو _

 ...قرمز شدشو بهم دوخت و گفت نگاه
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  نکن ری خودتو درگ  ستین ی زیچ_

 :بهش دوختم و نگران گفتم نگاهمو

 !راجب بچم گفتش یبدونم چ خوامیاما کوروش من م_

 رون یهم گذاشت و نفسشو پر صدا ب  ی چشم هاشو رو  کوروش

 دستش گرفت  ی فرستاد؛ نگاهشو بهم دوخت و دست هامو تو

: 



 

  ا یخب؟فعال ب  دمیم  حیبهت توض  یآروم باش مهنا بعد مهمون_

 میاز جشن لذت ببر

زد   یگفتم که لبخند کوتاه  ی زدم و باشه ا   ی لبخند   لیم  یب

 ... ارنیب کویو به خدمتکار ها اشاره کرد تا ک 

م  بعد ک  نی هشت  خدمتکار  ا  کیدوتا  طبقه  به   ی سه  رو 

 !گذاشتن زی م ی سمتمون اوردن و رو

دهانم گذاشتم ؛    ی شدم و دست هامو رو  کیک   رهی بهت خ  پر

تز  کیک قرمز  رز  طبقه    نییبا  در  و  بود  تا  شده  سه  آخرش 

 !بود رینر و ماده و توله ش ری مجسمه ش

نرو نشون   ر یکردم و نگاهش کردم که با انگشت ش  ی ا  خنده 

 :گوشم گفت ریداد و ز

ماده ش  نیا_ اون   ، تو  ری منم  توله هم چند   ییچموشم  اون 

 میری گی ژست عکس م  نیبا هم اد ی م گهیوقت د

 !دست ها بلند شد ی بغلش که صدا دمیکردم و پر ی ا خنده



 

رو با هم دست    ی شده ا  نییتز  ی اومدم که چاقو  رونیبغلش ب  از

 دن یبعد بر  م،یدیرو بر   کیک  تیدو سه جمع  کیو با    میگرفت

نگاهمو   دن،ی پخش شد و همه شروع کردن رقص  یآهنگ  کیک

 :کنار گوشش گفتم طونیبه کوروش دوختم و ش

 ؟یکن شیعمل ییخوای نم یگذاشت ی قرار هیشما _

 :نگاهشو بهم دوخت که گفتم گنگ

دوسم    یهمه بهم بگ  ی جلو  دیدر مقابل باز کردن موهات با _

 ... رهیآقا ش  ی دار
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 :لب گفت ریکرد و ز ی ز یبهم دوخت و اخم ر نگاهشو

 سوال؟  ری ز ی همه ادم ببر نیا ی ابهتمو جلو ادیدلت م_

 :پر تعجبمو بهش دوختم نگاه

 سوال؟  ری ز  رهیابهتت م   تیبا گفتن دوستت دارم به زن زندگ_



 

 :دیبه گردنش کش یبهم انداخت و دست  ینگاه مین

سر خم نکردم چه برسه   یکس  ی بالخره من تا به حال جلو_

 !یاحساس ی حرف ها  نیبه ا

 :کردم و پشتمو بهش کردم و پر حرص گفتم یاخم

 ...اخالق  ی باشه تو ابهتتو حفظ کن آقا_

 :کرد برم گردونه یکرد و بازومو گرفت و سع ینچ کالفه

 ؟ یکنیمهنا زشته چرا قهر م_

 :گرفتم و گفتم ی ا گهیسمت د سرمو

  زشت کار توئه نه من_

 !ادب یب دم؛یهم کش ی تو د ینگفت که اخمامو شد ی زیچ

 ....من غرور و  ی نشد برا حاضر

که پشت بلندگو زد چشمام چهار تا شد و سر جام   یحرف  با

 ...خشکم زد



 

 گفت؟؟ یاالن چ نیا

ها  با به چشم  تعجبمو  پر  نگاه  و  برگشتم    ی سرعت سمتش 

 :خونسردش دوختم

 ؟یگفت یچ_

 :گفت ی جد یلیخ

  میدوست دارم تنها زن زندگ یلیتو رو خ  کنم یاعتراف م_

خ  همه تعجب  با  و  بود  زده  خشکشون  رسما  ما   رهی مردم 

 ...بودن
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 ...ماه بعد سه

برامده شده    بایکردم ؛ شکمم تقر  نهیآ  ی به خودم تو  ینگاه

 !که باردارم شدیبود و داشت مشخص م



 

 هی  نیزدم؛ چقدر ا  ی و لبخند محو  دمیبه شکمم کش  یدست

بعض که  هر چند  ؛  پر خاطر گذشت  و  ها   زیچ  یماه جذاب 

 ! نگرانم کرده بود یحساب

ب  از با س  ی رفتم تو  رونیاتاق که  خان روبه رو   اوشیراه پله 

 ...مرد بود  نیهام هم ینمونه بارز نگران کیشدم؛ 

نداشتم،   یوقت  از اعتماد  بهش  اصال  بود  گفته  حرفو  اون 

ا اخ  کی  نیمخصوصا  اصرار    ریماه  نصف  که  کوروش  داشت 

 !روستارو بده بهش تا اون ادارش کنه

  ی زیاخم ر  اد؛یاز من خوشش نم   کردم یچرا حس م  دونمینم

 ی آهو لبخند  دنیرفتم ، با د  نیی از پله ها پا  اطی کردم و با احت

 : زدم

  دمتیچند وقته ند یدونیم ییسالم دختر تو کجا_

ازم جدا    هیسمتم اومد و منو در آغوش گرفت و بعد چند ثان  به

 : شد



 

 دانشگاهمم ی کار ها ری خوبم درگ_

 :باال انداختم ییابرو

  دانشگاه ی ریچه خوب که بالخره م _

مبل    ی و رو  می رفت  ییرایتکون داد که با هم به سمت پذ  ی سر

 :و گفت دیبه شکمم کش یآهو دست م؛یسه نفره سالن نشست

 ! شده ها بزرگ  یحساب_

 :کردم و گفتم ی ا خنده

  کنهی رشد م یبله بچم داره حساب_

 :بهم دوخت و گفت نگاهشو

 ت؟ی جنس  صیتشخ ی ریم یک_

  شهی مشخص م  گه یماه د کی_

و    وهیاز خدمتکار ها گفتم تا برامون م  یکیگفت که به    یاهان

 : ارهیب ییچا



 

  مهنا_

 بله؟_

 خان خونست؟ اوشیس_

 :تکون دادم که دودل نگاهشو بهم دوخت ی سر

  بهت بگم  ی زیچ  هی خواستمیم_

 : نگاهمو بهش دوختم گنگ

 ؟یچ_

 ...گفت یبه دور و اطراف دوخت و بعد مکث نگاهشو
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، چند   نهیروستا هست که اصرار داره تورو بب  ی نفر تو  کی_

من    یول  نتتیبزارم تا بتونه بب  ی قرار  کیبار به من گفته که  

 هویبزنه  یب یقبول نکردم چون فکر کردم ممکنه بهت آس



 

 نه؟ یمنو بب  خواستیم  یشدم، ک رشیتعجب خ  با

 ؟ی گیکه م یادم ن یهست ا یک_

 :باال انداخت ی ا شونه

 چکس یروستاست ه   ی زن ها  نیتر  بی از عج  یک یدروغ نگم  _

 !و از کجا اومده کارستیچ دونهینم

سر   ییبال  خواستنیبه تنم نشست؛ نکنه م  ی حرفش لرز  نیا  با

 ارن؟ یبچم ب

 :استرس نگاهمو به آهو دوختم پر

 داشته؟   کاریچ نمیآهو درست بگو بب_

 یقت یحق  ک ی  گهی فقط م  گه یراجب کارش نم  ی ز یچ   دونمینم_

 !بهت بگه دیکه حتما با دونهیراجب گذشته تو م

هست که از گذشته   یک  رزنیپ  ن یحرفش جا خوردم؛ ا  نیا  با

 من باخبره؟ 



 

 از کجا منو شناخته؟  اصال

قلبم شروع    دونهی م  ی زی مادرم چ  ا یراجب پدر    نکه یفکر به ا  با

 ؟یبدونه چ ی ز یزن چ  نیگر اکرد تند زدن؛ ا

 !باهاش حرف بزنم  خوامیبهش بگو م شیدید  ندفعهیآهو ا_

 ... حرفم نیبا ا آهو
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 : بهم دوخت و نگران لب زد نگاهشو

 ؟یچ وفتهیب ی اگه اتفاق بد_

زدم    ی در جوابش لبخند  یچند خودمم استرس داشتم ول  هر

 :دستش گذاشتم  ی و دستمو رو

 تو فقط بهش بگو وفتهیب خوادیم ینگران نباش چه اتفاق_

افکار خودم بودم   یتکون داد ؛ تو  ی زد و سر  یکوتاه  لبخند

 :اومد ارشیک ی که صدا



 

  بایز ی سالم بر دو بانو_

که سمت آهو   م یو با خنده سالم کرد  میدو سمتش برگشت  هر

 :گفتم ی، با حالت مظلوم  دیرفت خم شد و گونشو بوس

دلم    دمیهفتس شوهرمو ند  کی   دیدونیم  دیبکن  نکارارویباشه ا_

  سوزهیم

ز  نیا  با رو  ارشی خنده  ک  ری حرفم جفتشون زدن  و   ی اومد 

ظرف برداشت    ی از تو  یبیمبل تک نفره کنار آهو نشست؛ س

 :گفت برد یو همونطور که سمت دهانش م 

  ادیکوروش امشب م_

 :جام صاف نشستم و با ذوق گفتم سر

 ؟ یگیم ی جد_

 :کرد و گفت یکوتاه خنده

 ادی م یحاال انقدر ذوق نکن ول_



 

 :کردم و گفتم ی ا خنده

 !اد یم  گهیبه من گفت که دوروز د شبیآخه د_

 : تکون داد ی سر

 !انگار خرابش کردم یکنه ول زتیسوپرا  خواستی اره م_

برداشتم و سمتش پرتاب کردم   یبی س  یحرفش حرص  نیا  با

 ..که
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؛ از سرجام بلند شدم و به سمت    دیهوا قاپ  ی تو  بوی و س  دیخند

 :داد زد  ارشیپله ها رفتم که ک

  حاال لو دادم ینگ_

پله رو هم باال رفتم    نیگفتم و از پله ها باال رفتم آخر  ی بلند  نه

  دم؛یشکمم کش  ی رو  یو دست  ستادمیو با نفس نفس سر جام ا

 !رفتن از پله ها  نییبرام سخت شده بود باال و پا یحساب



 

به کوروش زنگ بزنم و   خواستمیسمت اتاق راه افتادم ، م  به

که اهو   یبگم که قراره با کس  خواستم یباهاش صحبت کنم؛ م

 ....گفته مالقات کنم

  ز ی م  ی که رو  میاتاقو باز کردم و داخل شدم، سمت گوش  در

بود رفتم و برداشتمش؛ با مکث شماره کوروشو گرفتم    شی آرا

 ...گوشم گذاشتم و منتظر موندم تا جواب بده ی رو ویو گوش

 داد؟یجواب نم  چرا

 و یگوش  یباز شمارشو گرفتم و منتظر موندم که بازم کس  نگران

 !برنداشت

بستم،    ز یم  ی رو  ویگوش  کالفه هامو  چشم  و    ی عن یگذاشتم 

 براش افتاده؟  یاتفاق

ک  نییپا  رفتمی م  داشتم گوش  ارشوی تا  که  بزنم  زنگ    میصدا 

اسم کوروش    دنیرفتم که با د  یخورد، با سرعت سمت گوش

 :لمس کردم ویو دکمه سبز گوش دمیکش ینفس راحت



 

 الو مهنا؟ _

 :گفتم که با تعجب گفت ی کرده بله ا  بغض

 ؟؟یکنی م  هیگر ی دار_

پاک کردم و نفس   دویگونم چک  ی که از چشمم رو  یاشک  قطره

 :دمیکش یقیعم

  رمینخ_

 :دیچ یگوشم پ ی نگرانش تو ی صدا

 افتاده؟ حالت خوبه؟ یشده؟ اتفاق یچ_

 :گفتم دلخور 

هفتست ولم کرده رفته    کیشوهرم    یاره چرا بد باشم؟ وقت_

 ی قرار داد و هزار کوفت و زهرمار و منو با بچه تو  ی برا  سی پار

تو گذاشته  تنها  گوش  نیا  ی شکمم  بعدم  و  بزرگو    شو یخونه 

 !تا من نگرانش بشم دهیجواب نم



 

 : دیچ یگوشم پ ی نفس کالفش تو ی صدا

،   شدم یهم ازت دور نم  هیثان  کی بخدا اگر دست خودم بود  _

ن  یدونینم پچقدر  دلم  و  ول  شی گرانتونم  بچست  اون  و    ی تو 

 ... نداشتم ی چاره ا

 :گفتم دلخور 

 ؟ی ندار ی باشه کار_

 ...لب زد یحرص
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 ی خونه اونوقت تالف  امیبتازون من که م  ییخوایهر چقدر م_

  ارمیقهرارو درم نیا ی همه 

 :کردم که گفت ی خنده ا ناخودآگاه

 هام نه؟  یتالف ی انگار دلت تنگ شده برا_

 :لبم نقش بست  ی رو  ی و منظور دارش لبخند  طونیلحن ش  از



 

 بچت دلش تنگ باباشه  یمن که نه ! ول _

دلت برام   دونمیهات نکن فندق من م  یبچمو بهونه دل تنگ_

 تنگ شده 

با موهام   ی به خودم دوختم و با لبخند محو  نهیآ   ی از تو  نگاهمو

 :کردم ی باز

 ! که  یستین دهیچه فا یقبوله دلم تنگ شده ول_

 م یکجا باش  ستی برام مهم ن  امیهم که ب  یو وقت  ی به زود  امیم_

 ر یز   زنمتیانقدر کمت دارم که همونجا م  میباش  ایک  ی جلو  ای

 ... برمتیبغلم و م

حرفش گونه هام داغ شد و خجالت زده اسمشو صدا    نیا  با

 : کرد یزدم که خنده کوتاه

 ؟ی ندار ی کار  ری ماده ش دمیسرخ شدتو بوس ی گونه ها_

 برو به کارت برس  رینخ_

 پس فعال _



 

 ...فعال_

  ی لیخ  نکهیگذاشتم، کوروش با ا  زی م  ی قطع کردم و رو  ویگوش

خوب بلد بود با حرف    یول  نایو...ا  زمیدوست دارم و عز  گفتینم

 !و بهم ثابت کنه دوستم داره   ارهیهاش دلمو بدست ب

ن  زی چ  همه دارم  به گفتن دوستت  ا  یگاه  ست،یکه   ن ی وقتا 

 ....کنهیم  نیقلبتو تام  شتریتوجه ها ب
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 ؟یگیم یچ  یفهمیتو مهنا م یگیم یچ_

 :گفتم میکه فقط خودمون بشنو ی طور آروم

  اد ی کوروش ب  یوقت   نمشیآهو من فقط االن وقت دارم  برم بب _

 !تونمیکه نم

 :کالفه نگاهشو به لطراف دوخت آهو



 

وضع   شهینم_ االن  تو   ه یاونجا    میبر  هویخطرناکه    تتیمهنا 

بشه من جواب کوروش خان و    شیزی بچت چ  اد یسرت ب  ییبال

 بدم؟ یچ ارشویک

دستم صورتشو گرفتم و به سمت خودم برگردوندم و شمرده   با

 :لب زدم

 اشه؟بشه گردن خودم ب یهر چ_

 : فرستاد و گفت رونیمحکم ب نفسشو

  رون یب  ایب  ی جوریتوهم    رونیب  رم یمامانم م  دنی من به بهانه د_

 دم در منتظرتم 

 ی شونم گذاشت و از تو  ی رو  یتکون دادم که آهو دست   ی سر

 ...رفت رونی آشپزخونه ب

بودم   دهیترس  یبسته بود و حساب  خیفرط استرس دست هام    از

با  یول گذشته    دونهیم  ی چ  رزنیپ   نیا  دمیفهمیم   دیمن  از 

 !نامعلوم من



 

ب ِاز ک  رونیشپزخونه  با  نگاه  ارشیرفتم که  بهم   یبرخوردم، 

 : سرم نگاه کرد ی به شال رو یانداخت و سوال 

 مهنا؟ ی ریم ییجا_

 :گفتم هیاسترس نگاهمو به اطراف دوختم و بعد چند ثان پر

رم تا بخو  ییهوا  هی  رونیاره خب دلم گرفته بود گفتم برم ب_

  نشده کیتار

 :تکون داد و گفت ی سر ارشیک

 یی تنها رهیحوصلم سر م ستی پس آهو هم ن ام یباشه منم م_

 ی شد؛ خنده کوتاه رم ی گفتم که با تعجب خ ی استرس نه ا  پر

 :کردم و موهامو داخل شال فرستادم

 ن یکه هم  رم ینم  ییتنها باشم ، بعدشم جا  خوامی م  یعنیخب  _

  اطرافم

تشکر  ی سر  مشکوک که  داد  در    ی تکون  سمت  به  و  کردم 

 ...رفتم
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دم در رد شدم و به سمت   ی گاردا یباد  ی از از جلو  یسخت  به

با عجله به    ستادهیآهو که پشت درختا ا  دنیرفتم ، با د  رونیب

 :سمتش رفتم و اروم صداش زدم

  آهو_

 :نگاهشو بهم دوخت و با دو به سمتم اومد  آهو

  میزود برگرد  دیبدو مهنا با_

 ....میتکون دادم که با عجله به سمت روستا رفت ی سر

*** 

  نجا یسوخته چشم دوختم؛ ا  مهیتعجب به کلبه کوچک ون  با

 کرد؟ یم یزندگ

 : به خونه کردم ی به آهو دوختم و اشاره ا نگاهمو

 کنه؟ یم  یزندگ  نجایا_



 

 : تکون داد و گفت ی سر آهو

  داخل منتظرته_

قدم   ی سر دودل  و  دادم  همه    یتکون  برداشتم؛  کلبه  سمت 

که نکنه همه    ترسوندیمنو م  یلی خ  ن یبود و ا  بی عج  نجایا  زیچ

 !من ی بردن بچه  نی لز ب  ی نقشه باشه برا ک ی زیچ

 ... بودم ستادهیدر کلبه ا ی به خودم اومدم که جلو یوقت

پر استرس داره    دمیبه آهو کردم که د  ینگاه  میو ن  برگشتم

 :گهیم

 مهنا خب؟  یبزن غیج  هیافتاد کاف  یمنتظرتم اتفاق نجایمن ا_

به گوشم   یفیضع  ی رو زدم؛ صدا  یتکون دادم و در چوب  ی سر

 :خورد

 !داخل در بازه ایب_

  ک یتار  مهیدرو هول دادم که در باز شد ، داخل کلبه ن  آروم

 ...کردیکلبه رو روشن م  ومدیکه از پنجره ها م  یبود و فقط نور
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 :وارد کلبه شدم و نگاهمو به اطراف دوختم آروم

 ست؟ی ن یسالم کس_

  ی ناهنجار  ی کف کلله صدا  ی برداشتم ، چوب ها  ی ا  گهی د  قدم

 ...کردیتر م نیسنگ  نجارویا ی که فضا کردنیم جادی رو ا

 !من مهنام گمیم  ستین یکس_

ترس   ییصدا   دنیشن  با سرم  پشت  و    دمیکش  ینی ه   دهیاز 

 :برگشتم که همون صدا گفت

بچت   ی برا  ادیز  ستادنیا  ی حامله ا  یاون صندل  ی رو  نیبش_

 ست یخوب ن

بود شدم ،    یکی تار  ی که تو  ی ا   دهیخم   رزنیپ  رهی تعجب خ  با

 که من باردارم؟  دونستیاز کجا م



 

 رزن یوسط کلبه نشستم که پ  ی تک صندل  ی رفتم و رو   آروم

اومد و   رونیب  یک یتار  ی آروم آروم به سمتم اومد کم کم از تو

 ...شد انیچهره اش نما

  ی شکل  نیبه تنم نشست ،  چرا نصف صورتش ا  ی لرز  دنش ید  با

 بود؟

  ی به اون قسمت صورتش شدم لبخند  رهیمن خ  نکهیا  دنید  با

 :زد و گفت

 !نبودم یشکل  نیاز من نترس صورتم سوخته وگرنه ا_

 :و گفتم دمینگاهمو دزد  عیحرفش سر نیا با

  دمیم...من نترس_

کمرم    ی رو  ی ، عرق سرد  ستادی کرد و همونجا ا  یآروم  ی   خنده

 ب یعج  زی همه چ  نجایاسترس داشتم؛ ا  ینشسته بود و حساب

 ! بود

 ....احساس مبهم و سوال پر
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 :دمیزدم و پرس  ا یدست دست کردن بالخره دلمو به در  یکم  با

 ؟یبه من بگ یخواست یم یچ_

 :بهم دوخت و گفت یتک چشمش نگاه با

 !خان دیبهت بگم دختر سع خوام ی هست که م زای چ یلیخ_

 ن یو خشک شدم؛ ا  ستادیقلبم ا  ی ا  هیاسم بابام ثان  دنیشن  با

 دونست؟ یم  یزن مرموز چ

 :تبگم که گف  ی زیچ خواستم

  ادمهیتورو قشنگ  دونمیراجب گذشتت م رو ی من همه چ_

 :بهش دوختم نگاهمو

 !شنومیم_

 :سمت پنجره و شروع کرد  رفت



 

وقت_ از  مرد من حساب  یمن  نون   یشوهرم  مونده شدم،  در 

بخورن حساب بدم  هام  بچه  به  بود که   ینداشتم  تنگ  دستم 

د نجاتمو  تو   کی  دم؛یفرشته  از  نونوا  که  منو   ی روز  مغازش 

کرد دست منو گرفت   تیاومد و ازم حما  ی مرد  رونیانداخت ب

 بهتش نونوا و با همون ا  هیبلندم کرد و رفت جلو  نیزم  ی و از رو

ا چرا  تحق  نیگفت،  ب   ی کرد   ری زنو  نانوا    شی انداخت  رون یچرا 

  ره ی گیم  یو از من نون قسط  ادی م  وهیب  نیماهه ا  کیگفت آخه  

زد    یکیبهش دوخت و    ینداده!مرد نگاه  دونشمیسط  و هنوز ق

بلند   وهیزن ب  ی گوش نانوا و گفت دفعه آخرته دست رو   ریز

 .... یکنیم

 به من داشت؟ یحرفا چه ربط نیبهش دوختم ، ا نگاهمو
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 سر اصل مطلب ؟  ی بر شهیم_

 :سمتم انداخت و گفت ینگاه میو ن برگشت



 

اون مرد منو برد به خونش بهم کار داد بچه هامم گذاشت _

مدت که گذشت   هیخونم من خدمتکارش شدم ،    ی تو  ارمیب

کجا و خان کجا! من   وهیخب زن ب  یکرد ، ول  ی ازم خاستگار

تصم  به  اونم  و  نکردم  دوستش    ممیقبول   ، گذاشت  احترام 

  کی اون مرد    امیبا حرف مردم کنار ب   تونستمی نم  یداشتم ول

روز خان   کیخب    ی خوشگل داشت ، ول  یلیده ساله خ   تر دخ

کوچک    ی حمله کرد به روستا  شی روستا از سر خودخواه  میا

 !زد   شیتوش آت ی ما و خونه خانو با ادما

 :بهم دوخت و تلخ ادامه داد نگاهشو

مردن عشقم مرد  کل خدمه    ی سوز   شی اون آت  ی بچه هام تو_

 ی کیمردن فقط و فقط دونفر تونستن جون سالم به در ببرن  

 !تو یکیمن بودم و 

 گفت؟ یم یچ نیوختم؛ ابهت نگاهمو بهش د پر



 

ترسناک    جه ینت  ک یبه    زاشتم یحرفاشو کنار هم م  ی همه    یوقت

 ...دمیرسیم

 :رفته بود لیبند اومده بود و بدنم تحل  زبونم

وقت  چوقتی ه_ اتو  پرنسس   ره ینم   ادم ی  بردنت ی م  ی چهره  تو 

  ! کرد اه یس تویخان زندگ اوشیو اون س ی پدرت بود

 :و تار و تار تر کرد دمیداخل چشمام حلقه زد و د اشک

کرد_ ازدواج  پدرت  قاتل  باپسر  تو  ی تو  اون  بچه  االنم   ی و 

 ....شکمته مهنا
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  د ی به پا کردند  و روح از تنم پر کش  لیگونم س  ی هام رو  اشک

 دم؟؟یشنیم ی؛ چ

  بود؟ نیرفتم ا ادیاز  ی  گذشته

 بود؟ م یازدواج کردم که پدرش قاتل خوشبخت ی با مرد من



 

 :باز کردم و گفتم زبون

  آشغالشه ی داره همش کار بابا ی ریکوروش چه تقص_

 :دستش گرفت نیاومد و  بازوهامو ب سمتم

من فقط خواستم بهت هشدار بدم چون اون مرد برگشته و _

بال ب  ییممکنه  بچت  و  تو  از دست    ی برا  ارهی سر  مقام  و  جا 

 دن یرس  ی نداره برا  یشانس  چیرفتش چون با وجود بچت اون ه

 !به اموال پسرش 

 :شکمم گذاشتم و نگاهمو بهش دوختم ی دستمو رو  دهیترس

  ارهیسر بچم ب ییبال چیه زارم ینه من نم_

 :نگاهم کرد مصمم

 ... زوی بود بگم بهت همه چ فمیوظ_

از جام بلند شدم و سست شده به سمت در خروج   یسخت  به

 راه افتادم؛ 



 

که اون  ییبود و قلبم پر درد ، چطور برگردم جا نیسنگ  سرم

 مرد هست؟ 

 به کوروش بگم؟ چطور

 بگم بهش اصال؟ یچ

 قاتله اونم قاتل پدر من؟؟بابات  بگم

حالم با عجله به سمتم    دنیاومدم که آهو با د  رونی کلبه ب  از

 ...دمینفهم ی زی چ گهیرفت و د  یاهیاومد که چشمام س
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اولش    ی رو  ی دیسوزش شد  با  ، باز کردم  دستم چشم هامو 

روبه    ریتار بود بعد چند مرتبه پلک زدن تصو  یها کم  ریتصو

د با  شد؛  واضح  آت  دنی روم  قلبم  کوروش  نگران   ش ی چهره 

 ...گرفت



 

تو  ی حرفا  همه زن  موهامو    ی اون  کوروش  شد،  مرور  سرم 

 : زش کرد و لب زدنوا

 ؟ یخوب_

 :تکون دادم که گفت ی زدم و سر یتلخ لبخند

که مردم و زنده    تیاون وضع  ی تو  دنتیشد مهنا من با د  یچ_

 !شدم

ول  ی تو  ی دیحرفش بغض شد  نیا  با لونه کرد   ی سع  یگلوم 

 : ارمیخودم ن ی کردم به رو

  نمیکمکم کن بش_

  تا سرمت تموم شه یبخواب  دیبا یول_

  گفتم کمکم کن_

تکون داد و پشت کمرمو گرفت و آروم بلندم کرد که    ی سر

تو به سرم  توجه  دور گردنش   ی بدون  دستم محکم دستامو 



 

حلقه کردم و در آغوشش گرفتم که عطر تلخش بعد مدت ها 

 ...ختمی صدا اشک ر یو ب دی ، بغضم ترک  دی چی پ مینیب ی تو

گردنم   ی گود  ی هاشو دور کمرم حلقه کرد و سرشو تو    دست

 ....د یکش یقیفرو برد و نفس عم
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 : گوشم لب زد ریز و

 من؟ ی شده مهنا  یچ_

 :گفتم ومدیکه از ته چاه م ییصدا با

 ...فقط دلم تنگ شده بود_

فرستاد و ازم جدا شد و نگاهشو بهم   رونیخنده نفسشو ب  با

کرد و با پشت   ی ز یاخم ر  میاشک  ی چشم ها  دنی دوخت ، با د

 : گونمو پاک کرد ی رو ی دستش اشک ها



 

 شم یم وونهینکن من د هیگر _

شکمم گذاشت  ی نگفتم که دستشو رو ی زیزدم و چ ی ندلبخ 

 :و گفت

 ؟ ی نکرد تیدلت برام تنگ نشده بود؟ مامانتو که اذ ؟ییبابا_

و نگاه تب دارشو   دی پاهاش کش  ی زدم که منو رو  ی زی ر  لبخند

 : به لب هام دوخت

 دلم تنگت بود _

لب هام گذاشت و   ی نگفتم که جلو اومد و لب هاشو رو  ی زیچ

بستش دوختم    ی ازم گرفت ، نگاهمو به چشم ها  یقیکام عم

  ی ازم فاصله گرفت و منو رو   هیکردم ، بعد چند ثان   ش یو همراه 

 :زد و نگاهشو بهم دوخت  مهیتخت خوابوند و روم خ

چشمه    رابیس_ از  تر  ی شدن  ناب  تو  که   ه یحس  نیوجود 

 داشتم فندق 

 :موهاش فروبردم ی زدم و دستمو تو ی لبخند



 

 هات مال منه نیخوبه که ناب تر_

 ..که ادیزد و خواست جلو ب  یکوتاه لبخند
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تو  با اخمام  اروم  ی سوزش دستم  اخ  و  گفتم که   یهم رفت 

کوروش به خودش اومد و از روم کنار رفت؛ نگاهشو به دستم  

 :دوخت و نگران لب زد

 درد گرفت؟ _

 :زدم و دستشو گرفتم ی لبخند

  نگران نباش_

 : لب زد ه یبراقشو بهم دوخت و بعد چند ثان نگاه

  یی سه تا  ارویتا کل دن  برمتیم  نجایاز ا  ادیب  ایبچمون که بدن _

  مینیبب

 :زدم و دستشو فشردم ی لبخند



 

  خواد یجذاب تره حاال م  ییمن از هر جا  ی کنار تو بودن برا_

  باشه ایدور دن خوادیباشه م  نجایا

نما  ی لبخند تو  انیزد که چالش  از  ، دستمو  دستش   ی شد 

 :چالش فرو بردم ی و تو دمی کش رونیب

  کاش بچمون چال تورو به ارث ببره_

 : دیحرفم خنده بلند کرد و صورتشو کنار کش نیا با

ا_ جذاب  نیحاال  م  ی د یند  تویهمه  مهم   ؟ین ی بیچالو  بعدشم 

 روستا پسرمه  دیزنده ! خان جد شی لیکه فام نهیا

گفت  ادی حرفش    نیا  با هاتمام  ترس    رزنی پ  ی ه  باز  و  افتادم 

 .... ته دلم رخنه کرد یبی عج

 :جلوم به حرکت در اومد یافکار خودم بودم که دست  ی تو

 تو؟  ییمهنا؟ کجا_

 :زدم یبهش دوختم و لبخند پر استرس نگاهمو



 

 نجا یه..هم_

 :بهم انداخت ی کرد و نگاه موشکافانه ا ی زیر اخم

انقدر رفتار هات عج  ؟یتو خوب_ گفته   ی زیچ  یبه؟کس ی چرا 

 بهت؟

 :گفتم عی زدم و سر یپر استرس لبخند

 .... نگفته ی زیچ ینه بابا خوبم کس_
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 : تکون داد و از جاش بلند شد ی سر

  توهم استراحت کن ارم یبرات شام ب  رم یپس من م _

  نییپا ام یم نجایا ی اریب ستیالزم ن_

 :بهم دوخت شویجد نگاه

 به فکر بچه باش یستیالزم نکرده به فکر خودت ن_



 

 ...رفت رونی نگفتم که از اتاق ب ی زیچ گهیحرفش د  نیا با

  کردمیم ی کار دیبه در بسته دوختم، با نگاهمو

خان    اوش یذهنم بود؛ با س  ی تو   زی چ  کیحال حاضر تنها    در

 ...بکشش ایحرف بزن 

 دمیفهم  یقصدشو م  دیبا  ایکنم    یترس زندگ  نیبا ا  تونستمینم

 !به بچم نزنه یبی تا آس کردم یجا دورش م   نیاز ا دیبا ای

 ی نیدر به خودم اومدم و نگاهمو به کوروش که با س  ی صدا  با

 نمی تخت بنش  ی کردم رو   یدوختم ؛ سع  ومدیغذا به سمتم م 

تک تخت  تاج  به  و س  دمی  هیو  اومد  کوروش  کنارم   ینی،  رو 

بدم؛ نگاهمو به    هیگذاشت و متکارو پشتم گذاشت تا بهش تک

ا  ی غذا ها با   ودمب  ی شق قرمه سبزعا  نکهیرنگارنگ دوختم، 

 ..کردم یبهش نگاه م یوقت   یحت شدیاالن حالم بد م یول

 :گفت خورمینم نکهیا دنیبا د کوروش

 پس؟  ی خوری چرا نم_



 

 :به غذا دوختم و گفتم نگاهمو

 ...بهش ندارم یلیواقعا م_

 ...حرفم کوروش قاشقو برداشت و نیا با
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دهنم گذاشت،   ی پر کردنش به سمت دهانم آورد و به زور تو  با

رو   ی و قورتش دادم که قاشق دوم  دمیغذارو جو  یلیم  یبا ب

 ... روند نصف غذارو خوردم  نیسمتم گرفت؛ با هم

دستش گذاشتم    ی بهم بده که دستمو رو  گهید  یقاشق  خواست

 : و سرمو برگردوندم

  ارمیبخورم واقعا باال م نیاز ا شتریب_

ظرف غذا انداخت و    ی بهم انداخت و قاشقو تو  ی معنادار  نگاه

پا  ینیس و  بلند کرد  ، دستم که سرم   نیی رو  تخت گذاشت 

  اط یپاش و آروم و با احت  ی بهش وصل بود و تروم گذاشت رو



 

روشو پنبه گذاشت و فشار    عیو سر  دیکش  رونیسرمو از دستم ب

سرم وارد کرد ، نگاهمو بهش    ی جا  ی با شصتش رو  یفیخف

 : دوختم که متوجه نگاهم شد و سرشو باال اورد 

 شده؟؟  ی زیچ_

 :تکون داد و گفت ی به نشونه نه تکون دادم که سر ی سر

 ...میتا بخواب امیلباس هامو عوض کنم ب  رمیمن م_

 ض یگفتم که از جا بلند شد و به سمت اتاق تعو یکوتاه باشه

 لباس رفت؛

باعث   یتخت ولو شدم، چ  ی و  رو  دمیبه صورتم کش  یدست

 حرف بزنم؟ رزنیشد بخوام با اون پ

 بود؟ یکار درست  اصال

 ؟یکوروش بفهمه چ اگه

 ...افکار خودم بودم که احساس کردم تخت تکون خورد ی تو
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  م ی تخت ن  ی زدم که رو  ی به کوروش دوختم و لبخند  نگاهمو

باال زد    رهنمویشد و سرشو به شکمم رسوند با دستش پ   زیخ

 : برآمدم زد بایشکم تقر ی رو ی و بوسه ا

تو و مامانت   ی چقدر دلم برا  یدونیبابا چطوره؟ م  ریتوله ش_

  تنگ شده بود؟

باعث   دیکشیشکمم م   ی رو  ی فرض  ی انگشتش خط ها  با که 

کشدار بکشم ، سرشو   ی م دگرگون شه و نفس هاحال  شدیم

 :بهم دوخت فتشویباال اورد و نگاه ش

 با زنم؟ ی عشق باز یکم زنهیبه بچه نم ی ضرر_

رو  نیا  با رفت  قلبم  ضربان  داغ    ی حرفش  هام  گونه  و  هزار 

 ی گود  ی زد و سرشو تو  مهیکه روم خ  گمینم  ی ز یچ   دیشدن؛ د

کمرش    ی روش زد دستامو رو  یگردنم فروبرد و بوسه محکم

 د ی کش  یقیشونم زد و نفس عم  ی رو  ی ا  گهیکه بوسه د  دمیکش



 

  ی چند روز دلتنگ  نیلذت ببرم و ا  تونستمیچرا نم  دونمی، نم

 ! جبران کنم رو

و در آخر    رزنی پ  ی از حرف ها  یلحظه با هر بوسه قسمت  هر

 ...زدی ذهنم پرسه م ی خان تو  اوشیچهره س

رو  کوروش لباسم رفت که دستمو  دستش    ی دستش سمت 

 :گذاشتم و با نفس نفس گفتم

 ...لطفا بس کن کوروش_

 ....و نگاه نگرانشو بهم دوخت  دیکنار کش  عیحرفم سر  نیا با
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 افتاده؟   ینبود من چه اتفاق ی مهنا تو_

چشمام حلقه زد و دستمو سمتش دراز    ی اشک تو  ناخودآگاه

 : کردم

 یبغلم کن  شهیم_



 

ب  نیا  با اومد و   رونیحرفم نفسشو کالفه  فرستاد و بعد جلو 

  ر ی، اشک هام قطره قطره سراز  دیبغلش کش  ی محکم منو تو

 ...کردن سیخ شرتشویشدن و ت

شونش گذاشتم که دستشو باال اورد و آروم موهامو    ی رو  سرمو

 : نوازش کرد

 ؟ یتاب  یب ی نجوریشده که ا  یچ_

تا صدا  نیب  لبمو گرفتم  هام  و   ی دندون  نشه  بلند  هق هقم 

 ... رسوام نکنه  نیاز ا شتریب

 :که بغض توش مشهود بود لب زدم ییصدا با

 گه؟یحواست به بچمون هست د_

و نگاهشو به    دی کش  رونیآغوشش ب  ی حرفم منو از تو  نیا  با

 :دوخت میاشک  ی چشم ها

  معلومه که حواسم هست_

 ...گرفتیحرف هم آروم نم نیبا گفتن ا گهید قلبم



 

اگه  _ رو    یکیمنو بچمون    نیب  یروز مجبور بش  هیقول بده 

 باشه؟ ی بچرو انتخاب کن یانتخاب کن

 :کرد ی دیو اخم شد  دیکش ی حرفم نفس کالفه ا نیا با

  چکدومتونیه  ست یقرار ن  میصحبت نکن  زایچ نیراجب ا  ایب_

 ! رو از دست بدم 

 :به نشونه نه تکون دادم و گفتم ی سر

  آروم بشم خوامیفقط م_

رو  نیا  با و  کرد  بلند  منو  باهمون   ی حرفم  و  نشوند  پاهاش 

 :قلبش گذاشت ی اخمش دستمو گرفت و رو

 ...داشت مهنا  یقلب تپش داره تو آرامش خواه  نیا  یتا وقت_

 زدم ؛  ی بود دوختم و لبخند  نشیس  ی به دستم که رو  نگاهمو

کوروش رو هم نگران و دلسرد    ی نجوری، ا  شدمیآروم م  دیبا

 ...کردم یم
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سع  صبح مرتبه  چند  کوروش  رفتن  سمت    یبا  برم  کردم 

وجودم  ی تو یخان تا باهاش حرف بزنم اما انگار ترس  اوشیس

 ...داد یاجازرو بهم نم نیبود که ا

به   ا یحرف بزنم    یدرموردش با ک  دیبا  دونستمی که نم  یترس

 !کنم هیتک یک

 دم یکه از پشت سرم شن   ییافکار خودم بودم که با صدا  ی تو

با    یسمت صدا برگشتم؛ وقت  عیو سر  دمیاز ترس کش  ینیه

 :کردم که گفت  ی ش روبه رو شدم ناخود آگاه اخمچهره مرموز

 ؟یکنیشده عروس گلم ؟ چرا انقدر از من فرار م یچ_

کردم آروم باشم    یبه تنم نشست اما سع  ی حرفش لرز  نیا  با

 :ارمیخودم ن ی و به رو

 !چوقتی ه  کنمینه من از شما فرار نم_

 :باال انداخت ییبه چشمام دوخت و تاک ابرو نگاهشو



 

  یداره تو از من فرار کن یلیچه دل  یگیداست م_

 :کردم اعتماد به نفسمو جمع کنم تا باهاش صحبت کنم  یسع

 د؟ یحمله کرد  ی کنار هیبه روستا دیکه خان بود یشما زمان_

 :پر تعجبشو بهم دوخت و گفت نگاه

 ؟یپرسیم نویچطور شده که ا_

 ! احمق ی دست پاچه شدم ، مهنا یسوالش کم نیا با

 ...سر اصل مطلب یرفت رسما

 :باال انداختم ی ا شونه

تعر  ی نطوریهم_ کوروش  سر    فیآخه  از  برام،  بود  کرده 

 دم ی پرس  ی کنجکاو

 ....زد و گفت ی حرفم پوزخند نیا با
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رو از گذشته پدرش    ی زیبدم که هر چ   ادیباشه به نوه ام    ادمی_

 به ضررش تموم بشه  دینکنه چون شا فیتعر

 ! با خبره ی زی چ کی حرفش رسما متوجه شدم که از  نیا با

با سرعت    رفت؛ی به خودم اومدم که داشت از پله ها باال م   یوقت

 قایبه سمت پله ها رفتم و دنبالش رفتم که متوجهم شد و دق

ا  ها  پله  ا  ستادیوسط  بندش  پشت  منم  نگاه   ستادم،یکه 

 :مصممشو بهم دوخت و حق به جانب گفت

 ؟ یکنیدنبالم م ی چرا دار_

 !باشه ادتونیاز گذشته ها  زو یفکر کنم همه چ_

 : دیمسخرشو چند مرتبه به پله کوب ی زد و عصا  ی شخندین

زدم االن    ش یکه پدرشو آت  ییچه خبره دختر کوچولو  نیبب_

 !ارهیم ادمیجلوم و داره گذشترو به  ستادهیبه عنوان عروسم ا

 :پر نفرتمو بهش دوختم نگاه



 

بگم چه    ستین  ی ازین  گهید  ی نجور یچون ا  ادتونهیخوبه که  _

 د یهست  یادم پست

 :کرد و گفت ی بلند خنده

بدست    ی که برا  یبدون  نویاره من پست فطرتم پس بهتره ا_

 !کشمیپسرمم م یچی بچه که ه نیا میآوردن جا و مقام قبل

 ....شد یبخوام بفهمم چ تا

 [04.10.20 20:40] 

#p306 

باعث شد تعادلمو   نیکه هم   دیکوب  نمیعصاش محکم به س  با

 ...وفتمیاز دست بدم و از پله ها ب

پله    ی کابوسم بود که داشت از باال  دمیدیکه م  ی زی چ  ن یآخر

 ...کرد یها نگاهم م

 ....؛ بچم شدی ذهنم اکو م ی تو  زیچ  کی تنها

 :کوروش



 

 :انجام کار هام بودم که در اتاق زده شد  مشغول

  تو ایب_

بهش دوختم که   مویاومد داخل ، نگاه سوال  یباز شد و منش  در

 : به سمتم اومد ی با بسته ا

 دشیفرودگاه حا گذاشته بود ی بود که تو ی بسته ا نیا_

  ادم یگفتن مهنا غش کرده کال    یبه بسته دوختم؛ وقت  نگاهمو

 ....بردارم  نویرفت ا

 ی بر یتونیباشه م_

رفت ، بسترو به سمت   رونیتکون داد و از اتاق ب  ی سر  یمنش

کنم   دایپ   ی زیت  ز ی به اطراف کردم تا چ  یو نگاه  دمیخودم کش

سو  ی برا بالخره  کردنش؛  روش   نویماش  چیباز  و  برداشتم 

 ... رو باز کردم ی و بسته بند  دمیکش



 

و نگاهمو بهش    دم یکش   رونیجعبه ب  ی رو از تو  ری ش  عروسک 

لبخند ناخودآگاه   ، اول   ی رو  ی دوختم  ؛    ه یهد  نیلبم نشست 

 !که قراره امشب بهش بدم نه یمن به بچم ا

افکار خودم بودم که در با سرعت باز شد و چهره نگران    ی تو

 .... شد  انیصابر نما
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 شده صابر؟ یچ_

 :بهم انداخت و گفت ینگرانش نگاه  ی با چشم ها  صابر

 ...آقا خانوم_

 :حرفش از سر جام بلند شدم و نگران نگاهمو بهش دوختم با

 ؟یخانوم چ_

 :زدم ی داد ی انداخت که عصب نیینگفت و سرشو پا ی زیچ

 شده؟ ی مهنا چ ؟یخانوم چ گمید م_



 

 : بهم دوخت و آروم لب زد نگاهشو

 خانوم از پله ها افتادن _

  !که زد رسما خشکم زد  یحرف با

 :لب زمزمه کردم ریز

 ...مهنا از پله_

 ی افتاد که عروسک از دستم سر خورد و رو  یچه اتفاق  دونمینم

 ...افتاد نیزم

  ی زیزدم،االن تنها چ  رونیبرداشتم و از اتاق ب  چویعجله سو  با

 ...به مهنا و بچم بود دنیرس  کردمی که بهش فکر م

*** 

 :ارشیک

 : میاومدن دکتر با عجله به سمتش رفت رونیب با

 شد؟ یدکتر چ_



 

و نگاهشو   دیکش  رونیدستش ب  ی دستکش هاشو از تو  دکتر

 :بهمون دوخت

تو_ بچه  نکن   ی متاسفم  سقطش  اگر  و  مرده  مادر    میشکم 

به سرشون   ی چون ضربه بد  می ممکنه مادرو هم از دست بد

 ...بدن تیرضا دیوارد شده هر چه زودتر همسرشون با

بهم   شویاتمام حرفش ازمون دور شد که آهو  نگاه اشک  بعد

 ی و چشم ها  میخون  ی دوخت ، مات شده نگاهمو به دست ها

 :اهو دوختم و لب زدم یاشک

 آهو...بچه...بچه...داداشم_

 : دی آغوشش کش ی جلو اومد و منو تو آهو

 ی بد ی به کوروش دلدار د یباش تو االن با ی قو ارشیک_

  !بود نجایهم یاصل مسئله

 ....داداشم
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به خودم   ییدستشو  نهیآ  ی به صورتم زدم و نگاهمو از تو  یآب

 دونستمیدوختم، کوروش هر لحظه ممکن بود برسه و من نم

 !بهش بگم زویخودمو جمع کنم و همه چ  دیبا ی چجور

لبه روشو  یمشت  یعصب از دستشو  ییبه  با سرعت   یی زدم و 

 ... ارش یباش ک ی زدم، قو رونیب

سمت اتاق عمل رفتم و نگاهمو به در بسته اتاق دوختم؛    به

لرزون   ی انداختم که صدا  نییو سرمو پا  دمیکش  یقینفس عم

 :آهو به گوشم خورد

 !کوروش_

 ...ادیکوروش با دو داره به سمتمون م دمیکه د برگشتم

 شد یم  ک یو بهم نزد  داشت یکه سمتم برم  یهر قدم محکم  با

  ستادهیجلوم ا  دم یبه خودم اومدم که د  شدم،یآب م   شتر یمن ب

 :و نگاه قرمزشو بهم دوخته



 

 شده؟  یچ  ارشیک_

 ن ییسرمو پا  دیرنگ خونش دوختم و نا ام  ی به چشم ها  نگاهمو

 ؟؟ گفتمی م یانداختم، چ

 :دی لب غر ریز

 شده؟ یگفتم چ_

 :بود تموم توانمو جمع کردم و گفتم نییکه سرم پا نطوریهم

 ...دمیپله ها د  هیارو غرق خون جلووارد خونه شدم مهن  یوقت_

 !خورد یبه گوشم م نشیسنگ ی نفس ها  ی صدا

 :زمزمه کرد  آروم

  غنچه کجا بود؟_

  بوده اطیح ی تو_

 :بلند تر شد صداش

 ؟ ی تو کجا بود_



 

 : نگفتم که سمت آهو برگشت و داد زد ی زیچ

 ؟ی آهو تو کجا بود_

روشو ازمون برگردوند   یاشک  ی نگفت و با چشم ها   ی زیچ   آهو

 ....که
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 :سمت من برگشت و گفت کوروش

 ؟یبچم چ_

 : به کنار دستم دوختم نگاهمو

تو_ با  ی دکتر گفت  االنم  و  مرده  مادردرجا    ت یرضا  دیشکم 

 ...رهی سقطش کنن وگرنه مهنا هم از دست م ی بد

ثان  کوروش چند  بعد  و  دوخت  بهم  نگاهشو  خنده    هیناباور 

 ....دوزانو فرود اومد ی کرد و رو یکیستریه



 

کوروش خان شکسته شده و توان   دمیدیبود که م  ی بار  نیاول

  !نداره ستادنیا

شکسته شدن    دن ید  یصحنه عمر هر آدم  نیدردناک تر  دیشا

 ...گاهت بوده هیو تک ستادهیباشه که تمام عمر ا یکس

دوزانو داشت نبود   ی گاه من بود که خم شده رو  هیتک  نیا  حاال

 !کردی م لی بچشو تحل

 ...کرد یزنشو مرده تصور م داشت

 شونه هاش گذاشتم   ی ارش نشستم و دستمو روکن   نیزم   ی رو

: 

نجات مهنا هم که   ی برا  ی بد  تیزودتر رضا  دیداداش پاشو با _

  شده

تکون داد   ی سر  هیمات شدشو بهم دوخت و بعد چند ثان  نگاه

 ...از جاش بلند شد و ازم دور شد یو به سخت

 ....خودت کمکمون کن ایخدا
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 :کل ی دنا

بکشن    رونیداد تا بچه مردشو از شکم مهنا ب  ت یرضا  کوروش

 ...و مهنارو عمل کنن تا بلکه بتونه عشقشو نجات بده

نشسته و   مارستانیب ی که گوشه راه رو شدیم  یدو ساعت  حاال

  کنه یشده و داره فکر م  ره یرنگ روبه روش خ  دیسف  واریبه د

 افتاد؟  یچه اتفاق  قایدق

 ...ویهمه بدبخت نیعلت ا  دیفهمینم کردی فکر م یچ هر

آرزو هاش االن خرابه ها  کردینم  درک  که وسطشون   ه یکاخ 

 !کنهینشسته و داره مبهوت نگاهشون م

  پناه شده؟  یب کردیحس م چرا

هم  اون ن  هیتک  شه یکه  االن  بود  خودش  مهنا   از یگاهش  به 

 داشت؟



 

اتاق عمل داره با مرگ دست و پنجه نرم    ی که االن تو  ییمهنا

 ...کنهیم

دکتر رفتن و نگاه  اتاق عمل که باز شد هر سه به سمت    در

 :نگرانشونو به دهان دکتر دوختن

در حال حاضر    ی خوشبختانه همسرتون خطرو رد کردن ول_

  در کما هستن

 :گفت ارشیک

 مونه؟یکما م ی تو یتا ک_

 :باال انداخت ی شانه ا دکتر

 ... شه یسال تا هم ک یماه  کی ستیمشخص ن_

مانعش   ی زیکرد دکتر خواست بره که انگار چ  ی تشکر  ارشیک

 :شد برگشت و رو به کوروش گفت

 دی بدون دییبخوا دی بچتون هم پسر بود گفتم شا_



 

 .... بود یخاکستر کردن کوروش کاف ی جمله برا  کی نیهم
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و آهو دکتر اجازه داد تا کوروش بره و    ارشیاصرار ک  یکل  بعد

 ...نهیمهنارو بب 

مخصوص داخل اتاق شد چشمش که    ی لباس ها  دنیپوش  با

اش    رهی و از دور خ  ستادیسرجاش ا  جون مهنا افتاد   یبه تن ب

وصل به بدنش    ی شده مهنا اون دستگاه ها   یچی شد، سر باند پ

 ... ژنیاون دستگاه اکس

 اومده سر همه کسش؟  یچ

و خ  ی سخت  به رسوند  مهنا  تخت  به  ها  رهی خودشو   ی چشم 

تر رفت و نگاهشو به شکم مهنا   نییبستش شد ، نگاهش پا

م ؛ احساس  قلبش س  یکس   کردیدوخت  فرو   یداغ  خیداخل 

 : کنهیم



 

فکرشم   یخودمو رسوندم ، ول  ی خبردار شدم از پله ها افتاد تا  _

  !یباش  دهید بیانقدر آس کردمینم

م  ینیسنگ  بغض برا  فشردیگلوشو  نگه    نیاول  ی و  طاقت  بار 

 :داشتنشو نداشت

گفتم؟ گفتم   یچ  ی باردار  یکه بهم گفت  یشب اول  ادتهیمهنا  _

 ... مو از سر تو و بچم کم بشه هی زارمینم

  ی تحمل وزنشو ندارن ، آروم رو   گه یپاهاش د  کردیم  احساس

پا و سرشو  اومد  فرود  هاش  کس  نییزانو  تا   نه ینب  یانداخت 

 :شکستنشو

 منو ببخش مهنا منو ببخش _

 ...خت یریبود که کوروش خان م یقطره اشک نیاول  نیا و

  نه ضعفه؟نشا هیگر گهیم یک  کنه؟ینم هیمرد گر گهیم یک

 ... نشونه تجربه تلخ آدم هاست هیگر
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 :کوروش

روبه رو شدم   ارشیاومدم با چهره نگران ک  رونیاتاق که ب   از

 :ومدیکه داشت به سمتم م

 داداش؟  یخوب_

ازشون فاصله   یحرف  چیه  یشونش گذاشتم و ب  ی رو  یدست

در    ی گاریس  بمی ج  ی و از تو  ستادمیراه رو خلوت ا  ی گرفتم؛ تو

 :اومد  ادمی ی اوردم و گوشه لبم گذاشتم که صحنه ا

 !یکش یم  گاریس دونستمیمهنا:نم(

 کنه؟ یم تتی: چرا اذ  شکورو

که دوستش دارمو به   یکس  ی:دوست ندارم چون سالمت مهنا

 ...ندازهیخطر م 



 

س  ی خند  تلخ و  عم  گارویزدم  کام  و  کردم  ازش   یقیروشن 

 ی ذهنم تداع  ی گرفتم و چشمامو بستم، تک تک حرکاتش تو

 ... شد

دختره    لعنت تو  ا  ی به  چرا   ی تو   ی اومد  ی نجوریچموش! 

  بکشه نجا ی که االن کارم به ا میزندگ

 ...به من که نتونستم ازتون محافظت کنم لعنت

 پنج ماهتو چطور بهت برگردونم؟ ی  بچه

 بهت بگم؟ یچ  ییایهوش ب به

 :به خودم اومدم ییخودم بودم که با صدا االتیخ ی تو

 رونیب دیممنوعه لطفا بر دنی کش گاری س نجای محترم ا ی آقا_

توجه از کنارش    یپرستار دوختم و ب  یبه چهره شاک  نگاهمو

 ...گذشتم و سمت در خروج رفتم 
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ب  مکتین  ی بود که رو  یساعت  کی نشسته    مارستانیمحوطه 

 ....دمیکشیم  گاریبودم و داشتم س

شونم حس کردم؛ با   ی رو رو  یافکار خودم بودم که دست   ی تو

 ارشهیک دمیبرگشتن سمتش فهم

 :نگرانشو بهم دوخت نگاه

 نم؟یبش تونمیم_

نشست ، بعد   مکتین  ی تکون دادم که اومد و کنارم رو  ی سر

 :مکث گفت ه یچند ثان

  بوده و خطر رفع شده زیآم  تیعملش موفقدکتر گفت  _

 :زدم و گفتم ی پوزخمد

  !کماست ی تو یوقت  دهیچه فا_

رو  ینیسنگ م  ی نگاهشو    خواستم ینم  یول  کردمیخودم حس 

 :نگاهش کنم



 

فردا به هوش    ن یاصال هم  دینباش شا  دیکوروش انقدر ناام_

 اد یب

 :فرستادم رون ی ب گارویبه روبه رو دوختم و دود س نگاهمو

خودتو    ارش یک  ی مرگ مغز  یعن ی  ییجورایحرف دکتر    نیا_

نزن به اون راه من بازم با دکترش حرف زدم گفت احتمال به 

 !و پنج درصده یهوش اومدنش س

 :و نگاهشو ازم گرفت  دیکش ی نفس کالفه ا ارشیک

انقدر بنده    کردمیفکرشو نم  چوقتی ه_  کیزن و    کینفسم 

 ...بچه ناقص بشه

 :شونم گذاشت ی دستشو رو  ارشیک

بگم فداسرت چون بالخره بچت    تونمی داداش بچه که مرد نم_

  ش ی پ  یتا مهنارو برگردون  یتمام تالشتو بکن  دی تو با  یبوده ول

  خودت

 :انداختم و با پاشنه کفشم لهش کردم نیزم  ی رو گارویس



 

  !ستیبرام ممکن ن یزندگ گهی حق با توئه من بدون مهنا د_

... 
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 ...ماه بعد کی

 : کل ی دنا

کرد؛    ی بایز  دست نوازشش  آروم  و  گرفت  در دست  خفتشو 

 :زد  یبسته اش دوخت و لبخند تلخ ی نگاهشو به چشم ها

اگه    ریماده ش  دم یقشنگتو ند  ی چشم ها  شهی م  ییماه  کی_

دلتنگت   ی نجوریتا ا  دمتیدیبار قشنگ م   نی آخر  دونستمیم

 ...نشم

  !گذاشتی لحظه هم مهنارو تنها نم کی



 

ه  رفته بود خونه اونم به  فقط دو مرتب  دیماه شا  کی  نیا  یط

اما    ارش،ی اصرار ک با پدرش صحبت کرده بود  اتفاق  بعد اون 

  !اتاقم بودم ی که مهنا افتاده تو یمن اون زمان گفتیاون م

 ... بود  رفتهیحرفشو پذ  زیخبر از همه چ  یخان هم ب  کوروش

 دیبوس  شویشونی و خم شد و آروم پ  دیبه صورت مهنا کش  یدست

ها لب  سمت  ناخودآگاه  نگاهش  ماسک    ی ؛  پشت  که  مهنا 

 فاصله کوتاه اما تلخ  نیبود دوخت ، دلش گرفت از ا  ژنیاکس

... 

اما    شدیو آروم م  گرفتیلب ها کام م   نیهر شب از ا  یزمان  کی

 !شدیم  زی ماسک مانع همه چ کیحاال 

دلتنگ  دهیبوس  مانع مانع رفع  و  تنها  ی شدن مهنا   ی کوروش 

 ... روز ها نیا

ها   ی صدا  با لب  از  مهنا گرفت و سمت دکتر    ی دکتر چشم 

 .... برگشت  که دکتر با لبخند سمتش اومد و



 

 [04.10.20 20:40] 

#p315 

 : جواب دکتر رو داد  ی جد یلیکرد که خ یسالم و

درجه    کیهمسرتون    ی اریزند سطح هوش  ی آقا  گم یم  ک یتبر_

  هینشونه خوب یلیخ ن یاومده باال و ا

  ی بهش دادن ناخودآگاه لبخند   ارو یحرف دکتر انگار دن  نیا  با

 :زد و گفت

 ؟ی جد_

 :با لبخند گفت دکتر

دو  _ اگر  دبله  هوش  گهیدرجه  خطر    ادیب  شونیاریسطح  باال 

  انیو انشاهلل به هوش م شهیکامل رفع م ی مرگ مغز

فرستاد و چشم هاشو بست    رونی حرف نفسشو با فشار ب  نیا  با

 :گفت که دکتر ادامه داد  ی لب خداروشکر  ریو ز



 

اول بعد سقط   ی بزرگه واقعا من روز ها  یلیخ  نتونیعشق ب_

 نکه یا  ی نداشتم ول  شونیبه زنده موندن ا  ی دی اصال ام   نیجن

گذاشته   ری تاث  یکل   دیزنی و باهاش حرف م  نیشما هرروز کنارش

 ! ن یدر اصل درمانگر خود شما هست  ماریب ی رو

 : دست دکترو گرفت و فشرد مانهیزد و صم ی لبخند   کوروش

  رون ی از تنم ب  رویخستگ   یممنونم دکتر حرف هاتون حساب_

 د یکش

 رونی حرف از اتاق ب  یبه شونه اش زد و ب  یضربه آروم  دکتر 

 ....رفت
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 :ارشیک

 :به کوروش دوختم و گفتم نگاهمو

 مارستان؟ی کافه ب امیب  یباهام که گفت یداشت ی کار_



 

 :و گفت  دیبا آرامش قهوه اشو سرکش کوروش

دست    دوارمیکنم که ام  یدرخواست  کیازت    خواستم ی اره م_

  ینزن نمیرد به س

  از من؟؟ خواستیم یچ

 :جابهجا کردم و گفتم یصندل ی رو خودمو

 داداش شنومیم_

باش  کی  خوام یم_ خان  تو  به دست   یمدت  روستارو  امور  و 

 ارش یک ی ریبگ

 !حرفش رسما جا خوردم  نیا با

 ؟ رم یجاشو بگ خواستی من م از

 : تکون دادم ی کردم و سر یکوتاه خنده

 ..و ی گردینه داداش تو خودت انشاهلل برم_

 :و گفت دی حرفم پر انیم



 

برم_ من  ول  گردمیاره  باش  به   ارشی ک  یمطمئن  من  االن 

ن با  ازیکمکت  ، من  بمونم و همش کنار    ی تو   دیدارم  تهران 

طرف از  باشم  خر  یمهنا  خونه  بتونم   ی تو  دمیهم  تا  تهران 

  برم اونجا تا بتونم استراحت کنم یهرزگاه

رو  پر دستشو  که  دوختم  بهش  نگاهمو  دستم   ی استرس 

 : لب زد نانیگذاشت و پر اطم

م_ در  پسش  از  وک  ارشیک  ییای مطمئنم  بعدم   لمم یخب 

  کنهیکمکت م

تکون    ی زدم  و سر  ی فرستادم و لبخند  رونیکالفه ب  نفسمو

 :دادم

  کنمیم  نکارویحتما ا کنهیاگه بهت کمک م_

کوتاه  الشیخ   انگار لبخند  باشه  شده  دستمو    ی راحت  و  زد 

 فشرد ؛ 



 

ا  یحساب   نکهیا  با ول   نیاز  داشتم  ترس  قبولش   دیبا  یکار 

به برادرم کمک    کمیسخت    طیشرا  نیا  ی تا بتونم تو  کردمیم

 ...کنم
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به کوروش دوختم که مشغول گرفتن    شهیاز پشت ش  نگاهمو

  کرد یفکرشو م  یزدم، ک  یمهنا بود، لبخند کوتاه  ی ناخن ها

 کوروش انقدر دلباخته مهنا بشه؟

  کنهیتالش م  ی نجور ی به هوش اومدن مهنا ا  ی برا  دمی دیم  یوقت

م  یحساب طرف  شدم؛یخوشحال  از  م  یاما  دلم    سوخت یهم 

 ... براش

وقت  ی چ  هر و  بود  برادرم  حال   نیا  ی تو  مش دیدیم  یباشه 

کوروش هم باهاش    رهیاگر مهنا بم  شد؛یحالم گرفته م  یحساب

 !ره ی م نیاز ب



 

 ....خودت مهنارو بهش برگردون ایخدا

**** 

 : به آهو دوختم نگاهمو

سطح  _ مهنا  بود  گفته  دکتر  انگار  امروز  بود  خوب  حالش 

  کرده شرفتیپ  شی اریهوش

 : نگاهم کرد یحرفم آهو با خوشحال نیا با

 ؟ی تو چرا انقدر آشفته ا هی که خبر خوب نی خداروشکر ا_

 :زدم و گفتم  یکوتاه لبخند

 ... اما خب ستین یکه شک  نیدر ا_

به    آهو نگاهشو  و  گذاشت   گونم  روس  دستشو  و  اومد  جلو 

 :چشمام دوخت

 خب؟_



 

  ی مدت من روستارو اداره کنم تا وقت  هی  خوادیکوروش گفت م_

  خودش برگرده ؛

 : زد یحرفم آهو لبخند کوتاه  نیا با

 ! نداره یناراحت نکهیخب ا_

 ... و  دمی به گردنم کش یدست کالفه
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 :گفتم

 نیا  ی من اصال برا  دونمینم  زایچ  نیاز ا  یچیداره آهو من ه_

 !کار ساخته نشدم

و    آهو کرد  حلقه  کمرم  دور  دستاشو  و  کرد  نگاهم  مهربون 

 :گذاشت نمیس ی سرشو رو

 ... زمیعز فهممیم_

**** 



 

 :کوروش

 نیکردم بهتر  یکه گرفتم دوختم، سع   ی دیبه خونه جد  نگاهمو

 ... رمی خونرو بگ  نیتر زی و تم

ب  کتمو تنم  رو  دم یکش   رونی از  خسته    ی و   ، انداختم  تخت 

کش  یدست صورتم  رو   دمیبه  بلند    ی و  سرمو  نشستم،  تخت 

چشمام   ریچهره مواجه شدم؛ ز  ی کردم که با چهره خودم تو

گود رفته بود و    یدر پ  یپ  ی ها   گاریو س  یاز فرط کم خواب

 ... هام نامرتب شده بود  شیر

گرفتم؛ کوروش   نهی آ  ی تو  رمیزدم و نگاهمو از تصو  ی پوزخند

م  یخان به خودش  انقدر  کوتاه   یاالن حت   دیرسیکه  حوصله 

 !هاشم نداره شی کردن ر

 ....پرم ی تو ی خوش روزگار خوب زد دست

  ی انگار کس  دمی که د  ی زیشدم تا برم حمام ؛ با چجا بلند    از

 ! کرد یزخمم نمکدون خال ی رو



 

 ...دمیبچم خر ی که برا  ییها عروسک 

و   شی آرا  زیم  ی سمت عروسک ها که رو  یعصب رفتم  بودن 

برشون داشتم و سمت حمام رفتم و و با پا در سطل آشغالو  

 ....باز کردم و عروسک هارو توش انداختم
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 ....هفته بعد کی

 چ یهفته ه   کی  ن یا  ی به چهره زرد مهنا دوختم ، ط  نگاهمو

 ...ینبات یزندگ ی نکرده بود و رسما رفته بود تو ی ریتغ

 ! کم کم شدمیم  وونهید داشتم

بکنه    ک یحرکت کوچ  ک یتا    نشستمیروز رو کنار تختش م   کل

 ... اما



 

افکار خودم بودم که پرستار صدام زد ، برگشتم و نگاهش    ی تو

 :کردم که گفت

  کارتون داره رونینفر ب کی_

 :نگاهش کردم که گفتن یسوال

 دی فهمیم نییایب_

تکون دادم و از جام بلند شدم و لحظه آخر نگاهمو به   ی سر

 :مهنا دوختم و آروم گفتم

 باشه؟؟ گردم یاالن برم_

از   ییگشتم که صدا  ییبال فرد آشنارفتم و دن  رونی اتاق ب  از

 :دمی پشت سرم شن

  من باهاتون کار داشتم آقا_

که االن روبه روم بود دوختم و   ی رمردیو نگاهمو به پ  برگشتم

 :گفتم



 

 شنومیم دییبفرما_

 :دست دست کرد و گفت یکم مرد

تو  دمیشن_ به سرش   ی بد  ی کماست و ضربه    ی همسرتون 

 وارد شده درسته؟

سر  ی زیر  اخم و  بهم    ی کردم  نگرانشو  نگاه  که  دادم  تکون 

 :دوخت

، االن حالش    ضهیقلبش مر  یدختر دارم که از بچگ   هیمنم  _

 ... رهی میاگه بهش قلب نرسه م گنیبده م یلیخ

 :تکون دادم ی گنگمو بهش دوختم و با تاسف سر نگاه

 آقا  شهیانشاهلل خوب م _

 :برم که صداش متوقفم کرد اومدم

کمه و   یلیدکترا گفتن همسرتون احتمال خوب شدنش خ_

 ... بگم ثواب داره اگه خواستمیم هیمرگ مغز  بایتقر



 

 ....سمتش برگشتم و یحرفشو کامل کنه عصب  نزاشتم
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 :دمینفس نفس نگاهمو بهش دوختم و غر با

اگه قلب زنمو اهدا کنم به دخترتون؟؟ قلب همه    ؟؟؟یاگه چ_

قلب قلب  یکسمو؟  رو؟  شده  من  عاشق  باهاش  که   یکه 

بدمش    رمیم بگخودم از همه کس  ی با دستا  ویعاشقشمو؟ زندگ 

  به دختر شما؟

 :انداخت  نییبهم دوخت و سرشو پا نشوینگاه غمگ  مرد

 ...ییبخوا دیپسرم فقط حس کردم شا دی ببخش_

 :گفتم بلند

 دیی نه آقا بفرما_

شدن   رمیکه اونجا بودن خ ی با دو ازم دور شد ؛ چند نفر  مرد

 ...برام مهم نبود یول



 

 !منه هی که تمام زندگ ی زیمرد اومده بود دنبال چ  اون

تخت چشم    ی جون مهنا رو   یدو داخل اتاق رفتم و به بدن ب  با

 ...دوختم ، فکم منقبض شد و قلبم پر درد 

 : بستش دوختم ی رفتم و نگاهمو به چشم ها جلو

  که یت   کهیدنبال ت   انیتا ب  یکنی انقدر چشماتو باز نم  ن؟یهم_

د    ؟ی ری تاوان پس بگ  ییخوای؟می زجرم بد  ییخوایکردنت؟ م

 ی گردیچته؟ چرا برنم  گهیالمصب من که قلبمو بهت دادم د

بدون تو    شمیم  ی پس من چ  ؟ ی بر  یولم کن  ییخوای شم؟میپ

 دختره چموش؟ 

 ...زدم که ی به موهام زدم و داد یچنگ یعصب
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 ....کردمیباور نم دموی دی که م ی زیچ

 ... شده بود رهی سبز که به سقف خ یچ...چشما نیا



 

  !مهنا

دو جلو رفتم و صورتشو با دست هام قاب گرفتم و تکونش    با

 : دادم

 ؟؟؟ی شنویم..مهنا مه...نا صدامو م_

ب  با اتاق  از  و  ازش جدا شدم  بلند    رونی سرعت  بلند  و  رفتم 

 :شروع کردم کمک خواستن

 ...لطفا  نیی ایدکتر ....پرستار مهنا چشماشو باز کرده ب_

سمتم اومدن و با عجله    حرفم چند تا پرستار با عجله به  نیا  با

 ی دکتر هم اومد و رفت تو  هیداخل اتاق شدن ؛ بعد چند ثان

 : اتاق که منم اومدم برم که پرستار ها جلومو گرفتن

 دیبمون رونیشما ب_

 نه یبخواد منو بب دیشا دیتو شا امیب د یاما اما من با_

 :زد و گفت ی لبخند پرستار



 

 !میکنیصداتون م  گهید  قهیچند دق دیباشه آروم باش _

 ...اتاق و درو بست ی بعد رفت تو و

 ی با وجود پرده آب  یول  نمیبب  ی زی چ  شهیکردم از پشت ش  یسع

  !ممکن نبود

  ؛ دمیبه چشم هام کش  یبه موهام زدم و دست یچنگ یعصب

چ  نیاول   ایخدا م  ی زی باره  بهم   خوامیازت  مهنامو  لطفا   ،

 ...برگردون
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بود   یساعت  مینگاهمو به در بسته دوختم؛ حدودا ن   مضطرب

 !که دکترا داخل بودن

  دونستم یبه موهام زدم و شروع کردم راه رفتن؛ نم  ی چنگ  کالفه

که مهنا به   دادم ی م  ی دواری بکنم فقط به خودم ام  د یبا  کلریچ

 ...هوش اومده باشه



 

ثان  هر  یو عصب   دوختمی ام م  ینگاهمو به ساعت مچ  هیچند 

زم  هر    زدمیم   نیپامو  انگار  سال    قهیدق  کی،  هزار  برام 

 ...گذشتیم

بودم که د  ی تو باز شد، سر  دمیافکار خودم  به سمت   عیدر 

 :نگاهش کردم که گفت یپرستار رفتم و سوال

  خانومتون به هوش اومده  گمیم ک یتبر_

 ...دوشم برداشتن ی بارو از رو نیحرفش انگار بزرگتر نیا با

 !شکرت   ایزدم، خدا  ی فرستادم و لبخند  رونیب  نمویسنگ  نفس

 :گفتم یخوشحال با

 نمش؟ یتو بب امیب تونمیم_

داخل    یحرف  چ یه  یتکون داد که ب  ی زد و سر  ی لبخند  زن

نگاه دکترا سمتم   با دو سمت تخت مهنا رفتم؛  اتاق شدم و 

 :جلب شد که جلو رفتم و صداش زدم

 مهنا؟_



 

بهم   دنیشن  با ماتشو  نگاه  و  سمتم  برگردوند  سرشو  صدام 

 :دوخت ، دکتر کنارش رفت و گفت

 ؟  ادیم ادتی شونویا_

منو  یچ یعنیحرف دکتر گنگ نگاهمو بهش دوختم ،  نیا با

 ...؟  ادیم ادشی
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 :دکتر و مهنا چرخوندم نیب نگاهمو

 بره؟  ادشیمنو  شهیدکتر مگه م  اد یم ادشیمنو  یچ یعنی_

 :تکون داد و گفت ی سر دکتر

  ادشون ی  یچیشدن و ه  یدر اثر ضربه دچار فراموش  شونیا_

 !زند  ی اقا ارنیفکر نکنم شمارو هم بخاطر ب ستین

ت  نیا  با ، سمت مهنا رفتم و   دیکش  یکوتاه   ر یحرفش قلبم 

 :و نگاهمو به چشم هاش دوختم  ستادمیکنار تختش ا



 

منو  _ آقاش  گه ید  ادیم  ادتیمهنا؟  کوروش  منم  تو   رهی نه؟ 

 ادته؟ ی

تو  نیا  با ازم    ی حرفم اشک  نگاهشو  زد و  چشم هاش حلقه 

گرفت که با دستم صورتشو سمت خودم برگردوندم و آروم لب 

 :زدم

 نه ؟ گهید ادتهیشده؟ منو  یچ_

دورگه   ی شدت گرفت و شروع کرد با صدا  شی کارم گر  نیا  با

 :زدن غیاش ج

  بچم بچم کو بچمو بهم برگردون بچم کجاست کوروش_

بغلم   ی تو  عیکه سر  کردیم  هیو گر  زدیصورتش م   ی تو  داشت

و دستاشو با دستم گرفتم تا آروم شه ، کنار گوشش    دمش یکش

 :اروم لب زدم

 متاسفم زمیآروم باش آروم باش متاسفم عز ششیه_

 ...ختی ریهاشم خفه شد و فقط اشک م غیکم ج کم



 

بگه که دکتر مانعش شد و اشاره کرد    ی زیخواست چ  پرستار

 ... رون ی همه برن ب
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 ... هوش شد یبغلم بود که ب ی چقدر تو دونمینم

  ی که تقه ا  دم یتخت گذاشتمش  و پتو رو روش کش   ی رو  آروم

 : به در خورد

 د ییایب_

آروم اومد داخل و    یلیشد ، خ  انیباز شد و چهره دکتر نما  در

سمت چهره غرق خواب  مهنا انداخت    ینگاه  میدرو بست ؛ ن

 :و بعد روبه من گفت

 م؟ یحرف بزن_

 :کاناپه نشست و گفت  ی تکون دادم که اومد و کنارم رو  ی سر



 

  زو ی که به سرشون خورده همه چ  ی همسرتون بر اثر ضربه ا_

 ادشون یاتفاقو    نی که مشخصه بدتر  نطوریا  یفراموش کردن ول

نکته مثبت هم هست   کیخب   یبده ، ول یلیمونده و اسن خ 

ا شمارو    نهیاونم  االن   ادشهیکه  ؛  زد  صدا  اسمتونو  چون 

 نامیو علت همه ا  ه یدیشد  یلیخ  ی همسرتون دچار اختالل روان

ها  گرده یبرم عصب  شدن  پاره  و  بچش  دادن  دست  از   ی به 

 ! شنی م میترم  مغزش که تازه دارن

 ی ز ی و اون هم هر چ  کردمیدکتر گوش م  ی دقت به حرف ها  با

 :گفتیکه مهم بود رو بهم م

کار_ با  ی تنها  با صبور   نهی ا  دیبکن  دیکه  مال  ی که  و   متیو 

برخورد کن باهاش  و چ   دیکن  یو سع  دی عشق    ز یاز تنش ها 

 ! دیبچه هست رو دور کن   اداوریکه  ییها

 :شونم گذاشت و گفت ی رو   یتکون دادم که دست ی سر



 

به اون   یکمک  یتونی بابت اتفاق ظهر هم متاسفم فکر کردم م_

 ... یکن رمردیپ

پ  ی اداوری  با ر   رمرد ی اون  ز  ی زیاخم  و  خواهش    ری کردم  لب 

گفتم که دکتر از جاش بلند شد اومد بره که طاقت   یکنمیم

 ...و گفتم  اوردمین
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 شد؟  دایدخترش قلب پ ی برا_

 : زد  یبهم انداخت و لبخند تلخ ینگاه  مین دکتر

پ_ اهدا    هی بق  رمردی تموم کرد و پ  شینه سه ساعت  اعضاشو 

 ...کرد

بسته شدن در   ی انداختم که صدا  نییکردم و سرمو پا  یاخم

 ...رمردیرفتارم درست نبود با اون پ دیبه گوشم خورد؛ شا



 

شدم   یخب منم عصب  یو نگاهمو به مهنا دوختم؛ ول  برگشتم

 ! راجب تو و قلبت حرف زد یوقت

کوچک اتاق برداشتم    خچالیرو از کنار    یرفتم و صندل  کالفه

دستم    ی و گذاشتمش کنار تخت و نشستم روش ، دستشو تو

 :روش زدم و آروم لب زدم ی گرفتم و آروم بوسه ا

  رمیمیبدون تو م دونستیخدا خودش م _

ب  ی ادآوری  با و  برا  یتاب  یحرکاتش  آت  ی هاش  قلبم    ش یبچه 

 ...گرفت

 ن یتورو با ا  ی چطوربه چهره غرق در خوابش دوختم،    نگاهمو

 غم وقف بدم آخه ؟

  مثل قبل؟ یعادتت بدم بش ی چطور

و دلتنگ نگاهمو به تک تک    قی صورتش و دق   ی شدم تو  خم

  ...صورتش دوختم، آخ که چقدر دلتنگتم ی اجزا

 ...لب هات ، خنده هات،عطر تنت دلتنگ
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تخت برداشتم    ی سرمو از رو  عی حس تکون خوردن تخت سر  با

 :گفتم  عیباز مهنا روبه رو شدم سر ی که با چشم ها 

 ؟ییخوای م ی زیشده ؟ ج  یچ_

رو  نگاه دستشو  و  دوخت  بهم  با   ی ماتشو  و  گذاشت  گلوش 

 :گفت ومدیم رونیکه از ته چاه ب ییصدا

 ..آب_

رفتم   خچالیاز سر جام بلند شدم و سمت    عیحرفش سر  نیا  با

و    دمیکش  رونیب   خچالی  ی از تو  یو درشو باز کردم ، آب معدن

برداشتم و   خچالی کنار    زیم  ی از رو   یوانیدرشو باز کردم ، ل

 پرش کردم 

  زی م  ی کنارش رو  وانویبرداشتم و به سمت تخت رفتم و ل  وانویل

 :کوچک گذاشتم و گفتم



 

 ی نیبزار کمکت کنم بش_

تکون داد که سمتش خم شدم و دستمو پشت کمرش   ی سر

گذاشتم و از تخت جداش کردم ، متکارو باال گذاشتم و آروم  

دهنش    ی برداشتم و بردم جلو  وانویاش دادم به متکا ، ل  هیتک

از دستم گرفت و سمت دهانش    وانویکه سرشو برگردوند و ل 

 !برد

 ؟ زدیپس م دستمو

دستم    وانویورد و بعد لآروم آبو خ  یلینگاهش کردم ، خ  رهیخ

 :گذاشتم و گفتم زیم ی رو وانویداد ؛ ل

 ؟یبخواب  ییخوایم_

  نه_

 ... تکون دادم که نگاهشو به روبه روش دوخت ی سر
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 !روبه روش بود  رهی خ یحرف چی ه یبود که ب قه یده دق حدودا

 :و گفتم  دمی به گردنم کش یدست کالفه

 ؟یبگ ییخوا ی نم ی زیچ_

 :روبه روش بود گفت  رهیکه خ  نطوریهم

 بگم؟ یچ_

 :احساسش دوختم یبه چهره ب نگاهمو

 ! یکنینگاهمم نم  یحت  ی زیچ هی یحرف هی دونمینم_

 :گفت همنطور

چون منو    کنمینگاهت نم   کنمیچون ناراحتت م   زنمی حرف نم_

  ی نداز یبچم م ادی

 کرد و برگشت و نگاهشو زهم دوخت و پر بغض لب زد  یمکث

: 



 

شکمم   ی بچت تو  گهیچون شرمندتم که د  کنمینگاهت نم _

 ...من ستین

لب هاش گذاشتم ،   ی ادامه حرفشو بزنه و لب هامو رو  نزاشتم

و چشم    د یگونش چک  ی از چشمش رو  یکارم قطره اشک  نیبا ا

 ...هاشو بست

  ه یتک  شیشونیبه پ   مویشونیازش جدا شدم و پ  هیچند ثان  بعد

 :دادم و با دست هام صورتشو قاب گرفتم و آروم زمزمه کردم

کنم_ محافظت  ازتون  نتونستم  که  منم    ن یا  گه ید  شرمنده 

 شمیشرمنده م شتریحرفو نزن ب

 ...بهم دوخت و پر بغض اسممو صدا زد که شویاشک نگاه
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 جانم؟_

 چرا من افتادم از پله ها؟ _



 

 :دمش یبغلم کش ی خم گذاشتم و تو ی چشم هامو رو کالفه

که    ییمن، مهم تو  ی تموم شد مهنا  زی فراموشش کن همه چ_

 ...یبهم برگشت

و من هر لحظه   د یلرزیو م   زد یآغوشم هق م  ی تو  ی نجوریهم

ارومش کنم،    کردمیم  یو سع  فشردمش یمحکم تر به خودم م

 ... دیکشی م ریقلبم ت  دمشی دیم فیضع  ی نجوریا یوقت

**** 

 :ارشیک

 :لب زدم یخوشحال ای 

 داداش؟  یگیواقعا م_

_.... 

 : کردم یکوتاه خنده

 دنتونید  امیخوشحالم برات واقعا حتما ظهر م  یلیخ_

_.... 



 

  باشه فعال داداش_

_... 

 : بابا به گوشم خورد ی که قطع کردم صدا ویگوش

 عروسم به هوش اومده؟ _

 :گفتم یو نگاهمو بهش دوختم و با خوشحال  برگشتم

 اره خداروشکر _

ا  انگار تصورم    یحرفم کم  ن یبا  برخالف  اما  پاچه شد  دست 

 :زد و گفت ی لبخند

  دنشید میبر دی پس حتما با_

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 با من؟ ییایشماهم م یعنی_

 :تکون داد و خونسرد گفت ی سر

  بالخره زن پسرمه ادتش یبرم ع دیمعلومه با_



 

باال    ییسمت پله ها رفت ، پر تعجب ابرو  هیحرفش    نیبعد ا  و

خروج در  سمت  به  و  ا  یانداختم   ، و   نی رفتم  محبت  همه 

 ...بود بی نسبت به مهنا برام عج  ینگران
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رفتم    شخوانی، به سمت پ  میشد  مارستانیبا هم وارد ب  همراه

 :کردم یو سالم

 هستن کجاست؟   ی زند بستر  ی آقا  ماریکه ب ی اتاق دی ببخش_

 باهاشون؟ دیدار ینسبت_

  میاومد ی مالقات ی برا میبله خانوادشون_

 :تکون داد و گفت ی سر پرستار

 ک یو  ستیباال اتاق شماره ب ی طبقه _

 :کردم و با اشاره به آهو و بابا گفتم ی تشکر

  باال میبر دیبا_



 

ب  یهمگ آسانسور  رفت  مارستانیبا  شماره   یکی  یکی؛    میباال 

  ستادم؛ یو ا  دمی رس کیو    ستی تا بالخره به اتاق ب  دمیاتاقارو د

 : به در کردم ی اشاره ا

  خودشه_

 :گفت آهو

  در بزن خب_

  ی صدا   هی به در زدم که بعد چند ثان  ی تکون دادم و تقه ا  ی سر

 :کوروش به گوش خورد

 د ییبفرما_

د  درو  با  که  شدم  داخل  و  کردم  خوشحال  دنی باز  با    ی مهنا 

  ی حالت تهاجم  دی زدم و سمتش رفتم که انگار ترس  ی لبخند

به سمتم   عیخودش جمع شد که کوروش سر  ی گرفت و تو

چرخوندم ،   نشونیاومد و جلومو گرفت ، با تعحب نگاهمو ب

 ....نا؟یا کردنی م ی نجوریچرا ا
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 کنه؟یم ی نجوریشده داداش چرا مهنا ا  ی زیچ_

 :و گفت دیکش شیشونیبه پ  یدست کوروش

م_ بهت  ه  هیطوالن  گمی بعدا  لطفا  االن   چکدومتون ی فقط 

 !دییایسمتش ن

گفتم و عقب رفتم که کوروش    ی باال انداختم و باشه ا  ی ا  شونه

بغل   ی خودشو تو  عیرفت و کنار مهنا نشست و مهنا هم سر

 کرد ؛ میکوروش قا

ا  درست بچه  غر  ی مثل  تو  دهید  بهیکه  ترسش  از  بغل   ی و 

 ...شده میمادرش قا

 بود؟  یکارش چ نیعلت ا یول

 د؟ یترس ی از ما م چرا



 

 ز یم  ی رو  مویبود  دهیکه خر  ینی ریبا لبخند دسته گل و ش  آهو

 :گذاشت و گفت خچالی کنار 

 مهنا جونم  یخوشحالم که برگشت یلیخ_

 :نداد که کوروش گفت یفقط نگاهش کرد و جواب  مهنا

 ! ستین یخوب  طیمهنا در شرا یول نیاومد نکهی از ا یمرس_

 :جلو رفت و گفت یکه بابا قدم میریبگم ما م خواستم

دار_ ا  ؟ی کنیم  رونمونی ب  ی االن  اومد  نهمه یما  حال    میراه 

 م یمهنارو بپرس

 :کرد و گفت  ی زی اخم ر کوروش

که حال    د یدرک کن  دیبا  یول  دی اومد  دی گفتم که لطف کرد_

تازه    یضیمر  کی خ  کیکه  اومده  هوش  به  خوب   یلیروزه 

 ! ستین

 ...زد و  ی پوزخند بابا
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 :گفت و

  !ی تلخ و نمک نشناس بود تمی تو از همون بچگ_

ب  کوروش بابا  کوروشو   ادیخواست سمت  تر  محکم  مهنا  که 

 :و گفت  دیچسب

  نای از ا ترسمیکوروش نرو من م_

مهنارو   ی موها  ی دست هاشو دور مهنا حلقه کرد و رو   کوروش

 :و آروم گفت دیبوس

  من کنار توام خب؟ رمیباشه نم_

 :پر تعجب گفت آهو

 ترسه؟ یمهنا چرا از ما م_

 :گفت ینگاه مصممشو بهمون دوخت و بعد مکث کوروش

  !ادیم ادشیچون حافظشو از دست داده و فقط منو _



 

 ...حرفش رسما جا خوردم نیا با

 شه؟ یم مگه

ه   ین یسنگ  سکوت و  بود  گرفته  فرا   ی زیچ  چکسیاتاقو 

  !بگه  تونستینم ی زیچ یدر اصل کس گفت؛ینم

راحت شده    ی ز یاز بابت چ   الشیبابا که انگار خ    هیچند ثان  بعد

 :باشه گفت

  ازمون نترسه شتریتا ب  میریپس ما م _

 :تکون داد ی کرد و سر ی ز یحرفش کوروش اخم ر نیا با

  !خان اوشیس ی دیخوبه که فهم_

انگار چ   ی پوزخند  بابا بره که  و خواست  اومد    ادشی  ی ز یزد 

 ... برگشت و گفت
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م  ی وقت  یراست_ برادرت  به  چرا  هستم  روستا   یگیمن  از 

 رم؟ یجاتو بگ یترسیکنه ؟ م ی نگهدار

  ن یچهره خشمگ   دنیبگم که با د  ی زیحرفش خواستم چ  نیا  با

 ...گلو خفه شد ی کوروش صدام تو

 :کوروش

از    شتریکردم آروم باشم تا مهنا ب  یبهش دوختم و سع  نگاهمو

 :لب زدم نی خشمگ ینترسه ، آروم ول نیا

صالح_ حتما  ا  دمید  یمن  مورد  شما   نیدر  بهتره  مسئله 

 !دیدخالت نکن 

از اتاق   یحرف  چی ه  یتکون داد و ب  یزد و سر تاسف  ی پوزخند

 فت ؛ ر رونیب

 :دوختم و گفتم ارشیبه ک نگاهمو

  من بهت اعتماد دارم یشیبه حرفش توجه نکن تو موفق م_



 

جلو اومد   یتکون داد که آهو کم  ی زد و سر  ی لبخند   ارشیک

  ارش یتکون دادم ک  ی کرد که در جوابش سر  یو آروم خداحافظ 

خداحافظ و  اومد  جلو  که    یهم  دادم  جوابشو  آروم  که  کرد 

 ...رفتن و درو پشت سرشون بستن رونیاز اتاق ب گهیباهمد

  ی برداشت و نگاه  نمیس  ی رفتنشون مهنا آروم سرشو از رو  با

 :کردم و گفتم یبه اطراف انداخت که خنده کوتاه

 ی لونه    ی از تو  ی تونیفندق رفتن م  یسرک بکش  ستیالزم ن _

 !رونی ب ییایامنت ب

اومد    رونیم گونه هاش رنگ گرفت و آروم از بغلم بحرف  نیا  با

 ... که
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 :سرخش دوختم و گفتم ی نگاهمو به گونه ها فتهیش

  رنگ گونه هات شده بود نیچقدر دلم تنگ ا_



 

سر  نیا  با دزدنگاهش   عیحرفم  ازم  چ  دی و  که    ی زی و  نگفت 

 :دستم گرفتم و آروم نوازش کردم ی دستشو تو

 ؟یکش یمهنا تو از منم خجالت م_

 :تکون داد  ی نگاهشو بهم دوخت و سر عیحرفم سر  نیا با

 ...من فقط فقط ستین ی نجوریال انه نه اص_

 :نگاهمو بهش دوختم یسوال

 ؟یفقط چ_

 :پر بغضشو بهم دوخت و آروم گفت نگاه

دست خودم   نیخوشحال باشم و ا  تونمیمن فقط مثل قبل نم_

 ...کوروش  ستین

چونش گذاشتم و سرشو به سمت   ری حرفش دستمو ز  نیا  با

 : مواجه شدم شیاشک ی کردم که با چشم ها ت یباال هدا



 

م   یاشکال_ درستش  هم  با  ما  خب؟  دوباره   میکنی نداره  تو 

  یزنی لبخند م

رو   آروم کش  ی دستمو  که    دمیگونش  کردم  پاک  اشکاشو  و 

تو محکم  و  رفتم  جلو  که  کرد  دراز  سمتم  بغلم   ی دستشو 

 ...گرفتمش

  من کجا رفته بود؟ طونیش ی مهنا

 ...چشم هاش؟ ی همه درد تو نیمقصر بدونم بابت ا ویک
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 ...روز بعد  سه

گرفتم تا زه مهنا کمک    شی راه اتاقو پ  صیگرفتن برگه ترخ   بعد

 ...کنم تا لباس هاشو بپوشه



 

  ی ببرمش ؛ کل  مارستانیدادن تا از ب  تیدکتر ها رضا  بالخره

بود که  نینکته راجب بهش بهم گفته بودن و از همه مهمتر ا

خوشحالش    یلی که خ  اد یب  ادشیاز گذشته    ییها  زی ممکنه چ

 ...بشه  شی که باعثه حمله عصب  ادیب  ادشی  ییها   زیچ  ایکنه و  

  ی با لباس ها  دمی بدون در ردن وارد شدم که د  دمی اتاق رس  به

ب  مارستان یب پنجره  از  داره  و  نشسته  بهم  نگاه    رونوی پشت 

 ! کنهیم

  دیشونش گذاشتم که از جا پر  ی رفتم و آروم دستمو رو  جلو

  عیشونش برداشتم و سر ی و نگاهشو بهم دوخت دستمو از رو

 :تمگف

 آروم باش منم _

قلبش گذاشت و چشم هاشو بست که در ساکو   ی رو  دستشو

 :و گفتم   دمیکش رونیباز کردم و لباس هاشو ب

 هوم؟  رونیب  میزندان بر نیوقتشه که از ا _



 

  ی دستم چرخوند و بعد مکث  ی تو   ی من و لباس ها  ن یب  نگاهشو

 :گفت

 م؟ یری کجا م_

 :زدم و گفتم  یکوتاه لبخند

 !خونه میریم گهیمعلومه د_

 ....تکون داد و ی حرفم سر  نیا با
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از اتاق    میو حاال داشت  میکمک هم لباس هاشو تنش کرد  با

، دستمو دور کمرش انداختم که نگاهشو بهم  م یومدیم رونیب

 :دوخت و گفت

  راه برم خودم تونمیم_



 

دست دست کردم و در آخر    یکم   دهیمنظورمو فهم  نکهیا  از

 :زدم و گفتم  یلبخند کوتاه

 خواستم یدور کمرت ننداختم م  تیاون د  ی منم برا  دونمیم_

 !یباش کیبهم نزد

و   میستادیآسانسور ا  ی نگفت که جلو  ی زی تکون داد و چ  ی سر

آسانسور اومد که با هم   ن یم  کی بعد    م،یمنتظر اومدنش شد

 که دکمه طبقه همکفو زدم؛ میسوار شد

در آسانسور باز شد که با هم به سمت در خروج    هیچند ثان  بعد

 ... میراه افتاد

ماش  دنیرس  با مهنا   نیبه  به  و  کردم  باز  شاگردو  در سمت 

نشست درو بستم و   نکهیداخل ، بعد ا  نهیکمک کردم تا بش

  ادم ی  ی زیتازه چ  یخودمم رفتم و سوار شدم و بعد مکث کوتاه

 :اومد که نگاهمو به مهنا دوختم و گفتم 



 

با  ادمی  من_ بگ  دینبود  سرتو  بانداژ  داروخانه  مهنا   رمی برم 

 ام؟ یتا برم ب ینیشیم

 :شدم و گفتم ادهیپ نیتکون داد که از ماش  ی حرف سر یب

 گردم یزود برم_

 ... سمت داروخانه پا تند کردم به
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؛ همش دلشوره    نیماش  ی سرعت بانداژو گرفتم و برگشتم تو  با

 !بشه  ادهیپ  نیداشتم که مهنا به سرش بزنه و از ماش نویا

بود   رهی خ  رونیکه به ب  دمیو مهنا رو د  دمیکه رس  نیماش  به

به کجا    دونمی، نم  نیماش  ی و نشستم تو  دمیکش  ینفس راحت

 ...نگاهم کنه یبود که برنگشت حت رهیخ



 

مداوم    قهیبه حرکت در اوردم ؛ بعد چند دق  نو یصدا ماش  یب

 : به حرف در اومد هوی زدینم یحرف چیکه ه

 م؟ یشیما بازم بچه دار م_

 : رو به روئه  رهیخ  دمیتعجب نگاهمو بهش دوختم که د با

 ! میشیمعلومه که م_

 :گفت هی چند ثان بعد

 بود؟  یبچمون چ یدونینم_

 :هم گذاشتم و گفتم ی از سوال هاش چشم هامو رو کالفه

  داره مهنا یچه فرق_

 :بهم دوخت و گفت نگاهشو

 ! بچه مرده یداره وقت یچه فرق  یگی راست م_

نگفتم که نگاهشو   ی زیو چ   دمی کش  میشونیپبه    یدست  کالفه

 ...نگفت ی ز یچ  گهیبه پنجره دوخت و د



 

ممکنه بزنه   ادیز  دانه ینا ام  ی بهم گفته بود که حرف ها  دکتر 

 !باشه تونهی حد دردناک و تلخ م نیبه ا دونستمینم یول

کردم آروم باشم    یترمز کردم و سع  دیبه خونه جد  دنیرس  با

به خونه باغ کردم و    ی و فضارو عوض کنم، با لبخند اشاره ا

 :گفتم

 ... از خونه نمیا_
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 :گفت  ه یبه خونه دوخت و بعد چند ثان نگاهشو

 روستاست؟ ی خونمون تو یمگه نگفت_

 : دیلبم پر کش  ی حرفش لبخند از رو نیا با

 آره خب _



 

 :به اطراف دوخت نگاهشو

 !ستی روستا ن هیکه شب نجایا یول_

عوض شدن    ی برا   میبمون  نجایمدت ا   کی تا    دمیخر  نجارویا_

 ت یروح

 برم خونه خوامی من م یول_

کش  یدست  کالفه گردنم  سع  دمی به  باشم؛   یو  آروم  کردم 

 :دمیگونش کش ی سمتش برگشتم و اروم دستمو رو

ا_ ا  نیبه  ما  که  کن  بر  یول  مییتنها  نجا یفکر  اونجا    میاگر 

پ   ییهمونا   ی مجبور روز  چند  د  ش یکه  تحمل    دنتویاومدن 

 ...یکن

 :گفت هیبهم دوخت و بعد چند ثان نگاهشو

 ی تنهام بزار ی حق ندار  یول میمونیم نجای باشه پس ا_

 :گفتم یو بعد مکث  افتیانحنا  ی لبم کم گوشه



 

 ...زارمی تنهات نم  چوقتی من ه_

 :دستم گذاشت ی تکون داد و دستشو رو ی سر

 ...دونمیم_

مهنا    ی شدم و سمت در شاگرد رفتم و درو برا  ادهی پ  ن یماش  از

 اومد ،    نییردم که آروم پاباز ک

قفل کردم و با هم سمت    نویبستم و همونجا در ماش  نوی ماش  در

 ...میدر خونه رفت
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تا مهنا داخل شه    ستادمیانداختم و درو باز کردم و کنار ا  دیکل

آروم وارد خونه  یسمتم انداخت و با مکث کوتاه ینگاه می؛ ن

 شد  که منم پشت سرش وارد شدم و درو بستم ، 



 

؛   کنهیو به اطراف نگاه م  رهیکه داره آروم آروم جلو م  دمید

 ... ادیه خوشش ببودم که از خون دواریام

که هم سرسبز باشه    رم یبگ  ی تالش کردم خونه ا  یلیخ  چون

 !نکردم  دایخونه پ نیو هم دلباز و راستش بهتر از ا

ا  جلوتر استخر  کنار  و  کنارش   ستادی رفت  و  رفتم  منم  که 

 :و نگاهمو بهش دوختم  ستادمیا

 خوشت اومد از خونه؟_

 :آب دوخت و گفت ی خودش تو ریبه انعکاس تصو نگاهشو

  قشنگه یلیاره خ _

 :زدم و گفتم  یکوتاه لبخند

 خوشحالم که خوشت اومده پس _

 : آب گرفت و بهم دوخت ی تو رشی از تصو نگاهشو

 م؟ ینیداخلم بب  میبر_



 

حرفش دستمو دور کمرش گذاشتم و به سمت خونه   نیا  با

 کردم ؛  تشیهدا

شروع کردم نشون دادن کل   یک ی  یکیکه    می خونه شد  وارد

با حوصله بهم گوش کنه اما    کرد یم  یخونه بهش و اونم سع

م متوجه  تماشا  شدمی من  اصال حوصله  و   ی که  نداره  خونرو 

 ...نه ی بیفقط بخاطر من داره م 
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تمام خونه به سمت اتاق خواب رفت تا لباس هاشو  دنید بعد

 عوض کنه؛ 

چقدر اسرار کردم تا کمکش کنم نزاشت و در آخر خودش    هر

 ...رفت



 

  ی کار   چیبهش بچسبم تا فکر کنه از پس ه  یل یخ  خواستمینم

 ! ادیبر نم

دکتر هم گفت اگر ازم کمک خواست کمکش کنم وگرنه   خود

 ...بزارم خودش کار هاشو انجام بده

باز   رهنموی کاناپه وسط سالن نشستم و دو دکمه اول پ  ی رو

  دادم ؛  هیکاناپه تک  یکردم و خسته سرمو به پشت

 ببرمش به خونه  تونستمینم  ومدهین  ادشی  زیهمه چ   یوقت  تا

... 

**** 

 :خان اوشیس

 ا ی  ریزدم ؛ د  ی سردرگم دوختم و پوزخند   ارشی به ک  نگاهمو

سراغ من تا    ییایو اونوقته که م  یشیزود خسته و سردرگم م 

 ... بهت کمک کنم 



 

و تو رو هم   رمیگی که من کل اموال داداشتو از دستت م  اونوقته

 !کنمیم رونیخونه ب نیاز ا

  قا یدق   دیقدرت و ثروتو ندار  نیا  اقتیدوتا تخم حروم ها ل  شما

بخاطر   که  مادرتون  اسمشو   هیمثل  که  مسخره  احساس 

 ...کرد و با اون مرد ازدواج کرد انتیعشق به من خ ذاشتیم

و    من برگشتم  قدرتم  اوردن  بدست  بخاطر  فقط  و  فقط 

 ! رهیجلومو بگ تونهیهم نم   چکسیه

 ست ین  ادشی  یچ ی اونم االن ه  که   تونستینفر م  کیفقط    البته 

... 

اگر    ادشی  ی زیچه خوب که چ  و بود االن   ادشینبود چون 

 ....!زنده نبود
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به خودم اومدم    میافکار خودم بودم که با زن خوردن گوش  ی تو

 ؛ دمی کش رونیام ب قه یجل بیج ی از تو  مویو گوش

لبم نشست و تماسو وصل    ی رو  ی لبخند  لیاسم وک  دنید  با

 : کردم

  زند بزرگ  ی سالم آقا_

  لیوک  ی سالم آقا_

  ارش یانجام شد آقا ک  ن یکه گفت  ییخواستم بگم تمام کار ها_

  شنیزود دست به دامن شما م  ای ریطاقت ندارن د گهید

 :سر دادم و گفتم ی بلند ی  خنده

و ماده   نیدر کارتون مهارت دار  یحساب  لیوک  ی ماشاهلل آقا_

 !نی گرفت ادی یبه خوب نویها و قوان

 : کرد یام شد و خنده کوتاه کهیت متوجه

  !طرف قانونم شهیبله جناب من هم_



 

 پول؟ هیانون تو چق_

 ...اونم می ت ی بده تو شتری اره قانون من پوله هر کس ب_

**** 

 ... روز بعد سه

 :کوروش

  ی چند روز  نیبود ، ا  ی بهش دوختم که مشغول آشپز  نگاهمو

 !حالش بهتر شده بود یحساب میگذروندیکه با هم وقت م 

گونش    ی رو  یرفتم و از پشت بغلش کردم و بوسه کوتاه   جلو

 :کاشتم

 ؟ ی پذیم یچ_

 :زد و گفت  یکوتاه لبخند

 ک یک_

 : گفتم و برش گردوندم سمت خودم یهوم



 

 ؟ م یبخور ک یپس قراره عصر ک_

 :تکون داد و گفت ی سر

  میخوری م کیبله ک_

ط  ن یب  کمرشو و  گرفتم  رو  ک ی  یدستام  اوپن   ی حرکت 

 : اوپن گذاشتم ی دو طرفش رو نشوندمش و دست هامو

 من ؟ شی پ ییایب کمی یکه پخت  کتویک شهینم_

 ... حرفم نیا با
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 :تعجب گفت پر

 ! توام ش یمن که همش پ_

 دمیمال  شی نیبه ب   موین یکردم و ب  یحرفش خنده کوتاه  نیا  با

: 

  شترهیاز ب شتریب ی زیچ  هینه منظورم _



 

بگه که   ی زیحرفم گونه هاش رنگ گرفت و خواست چ  نیا  با

روشون زدم و    ی قیلب هامو قفل لب هاش کردم و بوسه عم

 دستمو دور گردنش گذاشتم ؛ 

  !شهینم یم یو قد ی تکرار چوقتی ه ی طعم لب هاش برا 

 ...مونهیمثل طعم شراب م درست

نشست و به   نمیس  ی دست هاش رو  هویادامه بدم که    خواستم

بهش  ازش جدا شدم و نگاهمو    ل یم  یسمت عقب هولم داد ، ب

 : دوختم که پر بهت لب زد

 !اومد ادمی_

 :تعجب  نگاهمو بهش دوختم و گفتم با

 اومد مهنا؟؟؟  ادتی ویچ_

 :جلوش تکون دادم و گفتم ینداد که دست یجواب

 تو؟  ییکجا_



 

 :نگاهشو بهم دوخت که گفتم جیگ

 اومد ؟  ادتی یچ گمیم_

  ی زی سردرگمشو بهم دوخت و چند مرتبه لب باز کرد تا چ  نگاه

  !تونستی بگه اما انگار نم

 شده بود؟  چش

 ...؟ی زود نی اومد به ا ادشی  زی همه چ یعنی
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 :تکونش دادم و گفتم کالفه

 اومده مهنا؟  ادتی یچ_

 :لبش نقش بست و گفت  ی رو  ی بهم دوخت و لبخند  نگاهشو

 نه؟ میصحنه رو ما داشت  نیهم  هیشب_

 :کردم و گفتم ی حرفش تک خنده ا نیا با



 

 ؟ یگیکدومشو م  میداشت  ادیصحنه ها ز نیاز ل _

 :به بازوم زد و گفت یمشت

 نیکه تو ع  میبود   یتیریاتاق مد  کی  ی انگار تو  گمیم  ی جد_

  زیم کی ی رو ی االن  منو نشونده بود

 :باال انداختم ییزدم و ابرو  یلبخند کوتاه شی اداوری با

 اومد  ادمیاره _

سر  نیا  با نزد  ی حرفم  و  بردم  جلو  سرمو  که  داد    ک یتکون 

 :صورتش گفتم

 م یبکن  ی کاریبه بعد    نیاز ا  ایپس ب  ادیم  ادتیخوبه که داره  _

کمرش نشست و    ی نگاهشو بهم دوخت که دستم رو  کنجکاو

 : پر حرارت لب زدم

 ادتیکنم تا قشنگ    ی تمام صحنه هارو برات بازساز  خوام یم_

 ...همشو ادیب



 

اوپن   ی بهش فرصت فکر کردن بدم از رو  نکهیبعد بدون ا  و

زدم و   یغیبلندش کردم و به سمت اتاق حرکت کردم که ج

پاهاشو قفل کمرم   و  انداخت  دور گردنم  محکم دست هاشو 

 : کرد

 ؟ی ری کجا م وونهید_

 :و دم گوشش گفتم دمیگوششو بوس آروم

 ...اتاق _
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 :ارشیک

  ز ی م   ی رو  ی کشاورز  ی ها  نیزم  ی نگاهمو به پرونده ها  خسته

 !بودم  دهیواقعا بر گهیدوختم ؛ د

 ...ومد یبا هم جور در نم  زی چ چیه

  بکنه؛ یکمک تونستی نم لمیوک یحت



 

  ...داداش اما نتونستم شی برم پ  خواستمی مرتبه م چند

درگ  ومدین  دلم که  د  هیمهناست    ریحاال  رو  گمیبار    ی بزارم 

دادم و چشم هامو بستم    هیتک  ی صندل  یدوشش، سرمو به پشت

 کردم؟ یم کاریچ دی؛ من با

 ! فشار نی ا ری ز شمیدارم نابود م  بایکم آوردم و تقر واقعا

 ...کردیبود که کمکم م یکی کاش

 : در به گوشم خورد ی افکار خودم بودم که صدا  ی تو

 د ییبفرما_

 :شد انیچهار چوب در نما ی بابا تو ی باز شد و چهره  در

 تو ؟ امیب تونمیم_

مبل تک    ی تکون دادم که آروم آروم اومد و رو به روم رو  ی سر

 ی رو  ی چهره خسته من و پرونده ها  ن ینفره نشست ، نگاهشو ب

 :دوخت و گفت زیم



 

 رن؟ی م شی وب پکار هات خ_

 : هم فشردم ی بهش دوختم و لب هامو رو نگاهمو

 نه راستش _

 :پاش انداخت ی باال انداخت و پا رو ییابرو

 چطور؟ _

 ... دمیموهام کش  نی ب یدست خسته
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 !بکنم تونمینم ی کار چیو من ه دهی چی کامال کار ها به هم پ_

 :تکون داد و گفت ی سر

مخصوصا    ستین  یروستا اصال کار راحت  کی  تیریمد  فهممیم_

 ی ندار ی ها سررشته ا  زیچ نیا ی تو که تو ی برا



 

کش  یدست صورتم  تا  دمیبه  سر  بعد   ی دییو  که  دادم  تکون 

 :گفت یمکث کوتاه

 ! کمکت کنم تونمی م ییاگه بخوا_

 :گفتم هیبه چهره مصممش دوختم و بعد چند ثان نگاهمو

  واقعا؟__

 : تکون داد ی زد و سر  ی پوزخند

 کمک کنم؟  یبه تو کمک نکنم به ک  ی معلومه بالخره پسرم_

لبم نشست ؛ تا به حال   ی رو  ی حرفش ناخودآگاه لبخند   نیا  با

  !بودم دهی ازش نشن یحرف نیهمچ 

 ... باشه پس لطفا کمکم کن_

* 

 .... هفته بعد کی

 :کوروش



 

 :و کالفه نگاهمو به در دوختم ستادمیاستخر ا لب

  ! ساعته منتظرتم میمهنا ن ییای پس چرا نم_

 : به گوشم خورد فش یضع ی صدا

 سایوا  امیاالن م_

آب   ی سر داخل  پاهامو  و  نشستم  استخر  لبه  و  دادم  تکون 

ا خ  نیگذاشتم؛  مهنا  تمام   ادش ی  زایچ  یل یمدت  بود  اومده 

اومده بود و دکترش    ادشیخوبمون تک به تک    ی خاطره ها

خوبه که با  یلیخ  گفتیبود و م یروند راض نی از ا یهم حساب

 ! ادیم ادشی زیخاطرات همه چ  ی بازساز

بودم ؛ اونم به حاطر اوردن لحظه   زی چ  کیمن فقط نگران    یول

  افتادنش از پله ها ؛

 ...ماتم برد دنشی افکار خودم بودم که با د ی تو
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 ی از اندازه جذاب و خواستن   شی قرمز ب  کهیدو ت  و یاون ما  ی تو

 !شده بود

کرد و به سمتم   ی شدمو حس کرد که خنده ا  خینگاه م  انگار

 : اومد

  بسه تموم شدم رهیمنو آقا ش ی خورد_

کردم و خودمو داخل آب انداختم   یحرفش خنده کوتاه  نیا  با

 :و دستامو سمتش دراز کردم

  که وقت شنائه ری تو ماده ش ایب_

بغلم   ی اومد تو  اطیکرد و لبه استخر نشست و با احت   ی ا  خنده

 : آب ، دستمو دور کمرش انداختم و گفتم  ی تو

از من    ستیالزم ن  یسیخودت وا  یتونیکم عمقه ها م  نجایا_

 !یش زونیآو

 :نگاهشو بهم دوخت و گفت طونیش

 ه؟یتو باشم مشکل زونیدوست دارم آو_



 

 :کج کردم و گفتم یکم لبامو

و خودتو   یبدون من شنا کن  ی ر یگینم  ادی  چوقتیه   ی نجوریا_

  ی نجات بد

 :دور گردنم حلقه کرد و نگاهشو به چشم هام دوخت  دستاشو

  کنارم یتو هست یتا وقت شم ینداره من غرق نم یاشکال_

 :خوش رنگش دوختم و لب زدم ی ه چشم هاب نگاهمو

 ....؟یاگر من نبودم چ_
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 :گفت ی جد یلیبهم دوخت و خ نگاهشو

 ! باشم خوامیمنم نم  یتو نباش_

 :کردم و گفتم ی صدا دار  پوزخند 



 

بدون من   ییکه نخوا  یبه من انقدر وابسته باش  د یاما تو نبا_

 ...یباش

 :گفت مصمم

  خوامی بدون تورو نم هیزندگ_

 چرا؟ _

 ی ایدن  نیا  ی تو  ویتو کس  ریبه غ  یچون تو همه کس  من_

  ندارم یلعنت

لب هاش گذاشتم    ی زدم و آروم لب هامو رو  یکوتاه  لبخند

کردنم    یو پشت گردنم گذاشت و شروع به همراهکه دستاش 

 ... کرد

که زنگ خونه به شدا در   میخودمون بود   ی حال و هوا  ی تو

  اومد ؛

 : که گفتم میاز هم جدا شد لیم یب

  ه یک نمی برم بب_



 

ا  ی زی ر  اخم اومد    ی کرد و باشه  از بغلم  از   نییپاگفت و  که 

حوله دور کمرم به سمت    دنی چ یاومدم و بعد پ   رونیاستخر ب

  در خونه رفتم ؛

 : برگشتم و رو به مهنا گفتم دمیدر که رس به

  ننتی آب تا نب ی تو نیبش_

درو باز کردم   یگفت که بعد مکث   یکرد و چشم  یکوتاه  خنده

  ؛

 ....فرد پشت در پر تعجب نگاهمو بهش دوختم که  دنید با
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 :زد و گفت یخجل لبخند

  سالم آقا_

  ی تعجب نگاهمو به غنچه و صابر دوختم که صابر شونه ا  پر

 :باال انداخت و گفت



 

انقدر   یخانوم ول  دنید  ادین  یکس  نیآقا بخدا گفتم شما گفت_

 ! اسرار کرد که مجبور شدم

 :تکون دادم و گفتم ی سر

 نداره صابر  یباشه اشکال_

 :داخل خونه گفت دیکش یکه سرک م  یدر حال  غنچه

 خانوم هستن؟ _

 :ون دادم و گفتمتک ی سر

باشه ، مهنا   ادتیرو    ی زیچ  کی  دیبا  یاره غنچه هستش ول_

من    ویکس وقت   ادینم  ادشیجز  لطفا  پس  نرو   شیدید  ی، 

 سمتش و نترسونش بزار کم کم باهات آشنا بشه خب؟ 

 :تکون داد و گفت ی سر غنچه

دلم براشون   نمشونیتو بب  میبر  شهیچشم آقا چشم حاال م_

  لک زده بخدا



 

 :همه محبتش زدم و گفتم نیبه ا یکوتاه لبخند

  میباشه بر_

در کنار رفتم که با سرعت داخل رفت ؛ خواستم برم   ی جلو  از

 :داخل که صابر گفت

 روستا؟ نیگردی برم یآقا ک_

 :بهش دوختم نگاهمو

  اونجا  ارمشیهر وقت مهنا ازم بخواد ب دونمینم_

 :تکون داد که مشکوک گفتم ی سر لیم یب صابر

 مرتبه؟   ز یافتاده صابر همه چ یاتفاق_

 :حرفم صابر هول زده نگاهشو بهم دوخت و گفت نیا با

 ... مرتبه زیاره آقا همه چ _

 [04.10.20 20:40] 

#p348 



 

داخل خونه شدم ؛    یکوتاه  یتکون دادم و با خداحافظ   ی سر

 ره ی مهنا با تعجب خ  دمیبه سمت استخر حرکت کردم که د

هم هم  غنچه  و  م  نطوریغنچست  اشک  قربون   زهیریداره  و 

 !رهی صدقه مهنا م

کردم    دنشونید  با سفارش  غنچه  به  خوبه  گرفت؛  خندم 

 !نکنه  نکارارویا

 :نگاهشو بهم دوخت و گفت دنمیبا د مهنا

 وونست؟ی؟ د هیک نیا_

 :کردم و گفتم ی حرفش خنده ا نیا با

  نه فقط دلتنگته_

 :نگاهشو بهم دوخت کنجکاو

 ه؟ یک نیا_

ول _ خ  یخدمتکاره  بود  ی لیتو  جور  مادرت   ی باهاش  مثل  و 

  ی دوستش داشت



 

 ه؟ ی اسمش چ_

  غنچه_

ر  نیا  با اخم  دوخت؛   ی زیحرفم  غنچه  به  نگاهشو  و  کرد 

 !ارهیب  اد یاز غنچه به    ی زی تا بلکه چ  کردیمطمئنم داشت فکر م

 :فکر صداش زدم که نگاهشو بهم دوخت نیا با

  برات مهمون اومده رونیب ایب_

ازشون اومد    استخر رفت و  ی تکون داد و سمت پله ها  ی سر

رو حوله  سمت  رفت  عجله  با  غنچه  که  با    زی م  ی باال  و 

 دوشش   ی برداشتنش رفت سمت مهنا و حوله رو انداخت رو

: 

  خانوم جون  ی سرما نخور_

با تشکر کوتاه  یلبخند مضطرب  مهنا و  رو گرفت   یزد  حوله 

 ...که
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وقت  نگاهمو از  تو  یبه غنچه دوختم؛  بود همش  اومده   ی که 

 ! آشپزخونه بود

خانوم   گفتیو م  کردیقبول نم  نهیبش   ادیب  گفتمی بهش م  یچ  هر

براش غذا بپذم، نگاهمو به    دینخورده با  ی مقو  ی چند وقته غذا

  مهنا دوختم؛

 !تعجب کرده بود   یکاناپه نشسته بود و حساب  ی دستم رو  بغل

و بعد به من   کردیم  ز یحرکات غنچه رو آنال   یتعجب خاص   با

همه تعجبش خندم گرفت، باز نگاهشو بهم   نی از ا  کرد،ینگاه م

 :دو انگشتم فشردم  نیکردم و لپشو ب   ی دوخت که تک خنده ا

 فندق؟  یانقدر متعجب یاز چ_

 :بهش کرد ی نگاهشو به غنجه دوخت و اشاره ا زیر

  بهی عج  یلیزنه خ ی ا_



 

خنده که توجه غنچه سمتمون جلب   ری حرفش زدم ز  نیا  با

 :شد

  آقا دیخوش باش شه یانشاهلل هم_

مهنا    دستمو به  نگاهمو  بعد  و  اوردم  باال  ممنون  نشونه  به 

 :دوختم

بخاطر    ستین   بیعج  نیا_ بود  نگرانت  غنچه  جون  دختر 

  نهی چیکه انقدر داره بهت م   نهیهم

 :گفت یو بعد مکث دی دهنش کش  ی هاشو تو لب

 کوروش  ارمشیب ادیدوست دارم به  یلیخ_

 :دوختم ی و یتکون دادم و نگاهمو به ت  ی سر

  ادشینم ادتیمتاسفم که _

 :گفت جانی حرفم به سمتم برگشت و با ه نیا با

  ادایب ادمیصحنه  ی با بازساز نمیا دیشا گمیم_



 

 ...حرفش پر تعجب نگاهمو بهش دوختم و گفتم نیا با
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 وونهیکنم د  ی رو از غنچه برات بازساز   ی من آخه چه صحنه ا_

!  

  : باال انداخت ی ا شونه

قبل  کی من    یعنی_ حافظه  تو  مشترکم  با   م یصحنه  ندارم 

 غنچه؟ 

  !هیچ یدونیمن نبودم توش م یول ی داشتنش که دار_

دور    یاهان برگشت سر جاش که دستمو  پنچر شده  و  گفت 

 : گونش زدم ی رو  ی گردنش انداختم و بوسه ا

  ادیم  ادتیکامل  زیهمه چ   ی نگران نباش به زود_

دستم    ی زد و دستشو رو  ی سمتم انداخت و لبخند  ی نگاه  مین

 : گذاشت



 

 ... ادیم  ادمی دونمیم_

**** 

 :خان اوشیس

 :دوختم و گفتم رونیاز پنجره به ب نگاهمو

 ها هم حل شد؟ نی زم  ی پرونده ها لیجناب وک_

 بله جناب تمومشون رو به نامتون کردم _

 :دمیکش یقیزدم و نفس عم ی لبخند

 روستارو؟ دیخان جد میاعالم کن  میتونیپس م _

  دیتون یم گهیبله د_

 :سر دادم و گفتم ی حرفش قهقهه ا نیا با

  قدرت بودم نیچقدر منتظر ا _

 :به در اتاق کردم ی و با عصا اشاره ا لیسمت وک برگشتم



 

 زم یری امروز م  نی رو هم  ییخوایکه م  یپول  لیوک  ی بر  یتونیم_

 به حسابت

 رفت؛   رونیاز اتاق ب   یزد و با چشم کوتاه  ی حرفم لبخند  نیا  با

 ....حرومزاده ها  هیک ی باز نیشاه ا میفهمی، حاال م  خب
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 :مهنا

  ی رو  ی به سمت آشپزخونه رفتم و نگاهمو به قابلمه ها  آروم

پخته که انقدر   یچ  نمیکنجکاو بودم بب  یگاز دوختم؛ حساب

  دن یسرک کش  ی فرصت بود برا  نیو االنم بهتر  دهیم  ی خوب  ی بو

 !ییچون رفته بود دستشو

قابلمه رو برداشتم و  نگاهمو به   ن یسمت گاز رفتم و در اول به

  داخلش دوختم؛ اتیمحتو

 !بود یاستنبول ایخدا ی وا



 

قابلمه خم کردم و عم   شتر یب  سرمو که    دمیبو کش  ق یداخل 

 ...دیهوش از سرم پر 

 !ییبو عجب

غنچه  هول زده    ی بار دوم بو بکشم که با صدا  ی برا  خواستم

 ....و هزار تکه شد نیزم ی در قابلمه از دستم افتاد رو

هارو جمع    شهی تا خورده ش  نیزم   ی و نشستم رو  دمیکش  ی نیه

دستش    ی کنم که غنچه با عجله به سمتم اومد و دست هامو تو

 :گرفت

نزن_ دست  جون  خانوم  جون   ی تو  رهیم  شهیش  دیخانوم 

 خب؟ کنمیدستتون من االن جمعش م

 :استرس گفتم پر

 ... نه آخه من انداختمش_

  کنمیمن جمع م دینداره خانوم جون شما بر یاشکال_

 :کوروش مانعم شد  ی بگم که صدا  ی زیچ خواستم



 

  ی بری لطفا دستتو م نوریا ایمهنا ب_

 :به کوروش دوختم و گفتم نگاهمو

 ...اخه_

  ایآخه نداره گفتم ب_

ب  ی سر و  دادم  رو  لیم  یتکون  با    نی زم  ی از  و  شدم  بلند 

 ...به سمت سالن رفتم یکوتاه  د یببخش
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سرم اومده    ییدوختم ، من چه بال  رونینگاهمو به ب  نیغمگ

 اخه؟

دوستشون داشتمو به خاطر    یزمان  کیرو که    ییکسا  دی نبا  چرا

 ارم؟ یب

 چرا از پله افتادم!؟  اصال



 

دورم حلقه شد و از پشت بهم    ی افکار خودم بودم که دست  ی تو

 : دیچسب

 ؟ی از دستم دلخور_

 :دستش گذاشتم ی زدم و دستمو رو ی نیغمگ لبخند

  نه_

 :شونم گذاشت و گفت ی رو سرشو

 رون؟ یبه ب ی زل زد ی نجوری پس چرا ا_

 چون ناراحتم _

 چرا ناراحت؟ _

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

  ! ادینم ادمیچون گذشتمو _

گفت و ازم جدا شد و بعد منو به سمت خودش   ی کالفه ا  نوچ

 :برگردوند و گفت



 

 غصه نخور  گهی خب؟پس د اد یم ادتی  زوی تو همه چ_

 :زدم و محکم بغلش کردم و چشم هامو بستم  یکوتاه لبخند

 .. رهیآقا ش  خورمیتورو دارم غصه نم  یتا وقت_

ا  تک پ  ی خنده  دورم  و دست هاشو  ز  دی چ یکرد  گوشم    ری و 

 :گفت

 ... ر یدوست دارم ماده ش_
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 ...روز بعد  سه

  :کوروش

نگاهمو به صابر دوختم؛ چرا انقدر آشفته و دست پاچه   ی جد

 بود؟



 

  شده صابر ؟ یچ_

 : نگاهشو بهم دوخت که گفتم جیگ

 ؟ین یمنو بب ییخوای م  یچرا گفت_

 :حرفم من من کنان گفت  نیا با

 ...پدرتون یعن ی زه یبهتون بگم که چ خواستمی خب خب م_

 :گفتم یعصب

 شده؟  یباز چ ؟یپدرم چ_

 : نگاهشو بهم دوخت و کالفه لب باز کرد صابر

 ...روستا اعالم کرده یپدرتون خودشو خان رسم_

ابرو  نیا  با تعجب  با  کوتاه  یی حرف  خنده  و  انداختم   ی باال 

 :کردم

 ؟  کارستیچ قای پدرم؟ اون دق_

 :گفت صابر



 

  !منم بهش گفتم اما مدرک رو کرد  _

 : کردم ی زیر اخم

 ؟ یچه مدرک_

 ... تمام سند ها به نامش بود آقا_

 حرفش پر بهت نگاهمو بهش دوختم؛ نیا با

 گفت؟یم یچ نیا

 ... ممکنه ؟ چطور
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 !کنم یم کاریدارم چ دونستمیبودم که نم یعصب ی قدر به

 !باهام کرده  نکارویپدرم ا شدی نم باورم

نگران    ی پدال گاز فشردم که صدا  ی محکم تر پامو رو  یعصب

 :مهنا به گوشم خورد



 

 م یکنیتر االن تصادف م واشی کمیشده؟   یکوروش چ_

نگفتم؛ مطمئن بودم   ی زیهم فشردم و چ  ی دندونامو رو  یعصب

 ...شکنمیدل مهنا رو م یبزنم حساب  یاالن اگر حرف

ه  یعصب   یوقت  من ادما  نمی بینم   زویچ  چیباشم  فقط    ی و 

 ...کنمیاطرافمو له م

 ی ورود  یدر آهن  ی ؛ جلو  میدیبالخره به خونه رس  نیده م  بعد

از    یکیزدم که درو برام باز کنن، اولش    یتوقف کردم و بوق

جلوشو گرفت و درو   یکیبگه که اون    ی زینگهبانا خواست چ

 باز کرد ،

گوشه باغ پارک کردم ، رو کردم   نوی داخل شدم و ماش  عیسر

 :و به مهنا گفتم

 خب؟  امیتا ب یشینم ادهی پ نیشد از ماش یهر چ_

  اده یپ  نیلب گفتم و از ماش  ریز  ی تکون داد که خوبه ا  ی سر

 ...شدم و به سمت خونه پا تند کردم



 

و عربده   دمیباز کردم و داخل شدم و درو محکم به هم کوب  درو

 : زدم

  رونیب ایخااان ب اوشیس_

 ...ختن یر رونیکه زدم همه خدمه ب  ی داد با
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 ن ییکه از پله ها پا  یچهره خونسردش در حال  هیچند ثان  بعد

 قرار گرفت،  دمیدر معرض د ومدیم

 :نگاهمو بهش دوختم و گفتم یعصب

خودتو ! دوروز پسرت نبود هوا برت   ی خان اعالم کرد  دمیشن_

 یگول بزن  ارشویخان هان؟چطور دلت اومد ک  اوشیداشت س

ا کن  ی جلو  ی نجوریو  شرمندش  جا  یمن  به  و    دنید  ی که 

 حرف زدن با من برام نامه بزاره و بره هاان؟؟ 

 :تمام گفت ی اومد و با خونسرد نییپله رو هم پا  نیآخر



 

کس_ من   ! خان  کوروش  باش  ک   ویآروم  نزدم،    ارش یگول 

 ...خودش ازم کمک خواست و منم کمکش کردم

 :زدم ی پوزخند  یعصب

ا  نیا_ کمکت؟  ازم   نکهیبود  اون  واسطه  به  منو  اموال  کل 

 ؟ی بدزد

 :سر داد و گفت ی ا قهقهه

با دمیندزد  ویزیمن چ_ اولشم  ! من فقط حقمو پس گرفتم، 

تو قبول   یول  زوی زبون خوش بهت گفتم به من بسپار همه چ 

  ی نکرد

 :دمیمنقبض غر یفک با

بهتر    نویخان خودت ا  اوشیس  ستیحق تو ن  چکدوم ی ه  نایا_

 !یدونیم

 :جلو اومد و گفت یحرفم قدم نیا با



 

ا_ اموال اولش من   نیچرا حق منه حرومزاده... صاحب همه 

 ...بودم نه تو

 :زدم و با نفس نفس گفتم  ی پوزخند

اون موقع همه   یو رفت  ی که بچه هاتو ول کرد  یتا وقت  ی بود_

باز زندشون   زویچ با جون کندن  از اول  ازمون گرفتن و من 

 ...کردم بابا 

 : داد زد هوی

ن_ تو  پدر  من  حرومزاده  شو  تو  ستمیخفه  پدر    ت ی رع  کی! 

 ...دیبدبخت بود که مادرت باهاش خواب

 ...حرفش  نیا با
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صورتش فرود   ی تو  یجلو رفتم و مشت  دیبه مغزم نرس  خون

 ...شد  نیمرد پخش زم ریاوردم که پ 



 

 :نفس نفس داد زدم با

چ_ مادرم  راجب  بفهم  ببند  هیگ یم  یدهنتو  تو   چوقت ی! 

  یزنی حرفارو م نیا  نیهم ی برا یدوسش نداشت

 :زد و خون گوشه لبشو پاک کرد و گفت  ی پوزخند

از من طالق گرفت و رفت با   یوقت   یمن دوستش داشتم ول_

که    دینکش  یلیخ   یدونیم  یبه غرورم بر خورد ، ول  تیاون رع

پ برگشت  بچه    کی  ؟یتیبا چه وضع  یدونیم  شمیمثل سگ 

  !ششکم ی بچه هم تو کیدستش و 

 گفت؟یم یچ نیبهت نگاهمو بهش دوختم ؛ ا  پر

 :جاش بلند شد و گفت از

ها _ بچه  با  کردم  قبولش  بازم  احمق  من  و    ی برگشت 

 ...حرومزادش

 : گوشم گذاشتم و داد زدم ی دست هامو رو یعصب

 خفه شو فقط خفه شو_



 

رفتم و   نم یسنگ  ی نگفت که با قدم ها  ی زیزد و چ  ی پوزخند

 یچ  یعنیپله اول نشستم و نگاهمو به روبه رو دوختم؛    ی رو

 ...حرفا؟ نیا

خ   مات که صدا  ره یزده  بودم  روم  به  به   ی رو  مهنا  بغض  پر 

 ...گوشم خورد

 کوروش؟ _

بود دم    ستادهیو ا   دیلرزیم  یبهش دوختم که مثل چ  نگاهمو

 ! در

 :از جام بلند شدم و به سمتش رفتم و در آغوشش گرفتم  عیسر

 هوم؟  نیاز ماش این رونیمگه نگفتم ب زم؟ی شده عز یچ_

 :و گفت  دیچی هاشو دورم پ دست

 دم یترس یلیخ  دمیداد هاتو شن ی صدا_

 :و گفتم  دمیبوس شویشونی پ آروم



 

 تموم شد خب؟   ستین ی زیچ_

  ی و آهو تو   ارشیک   دنینگفت که با د  ی زی تکون داد و چ  ی سر

 !چهار چوب در رسما جا خوردم 

 ران؟یمگه نگفته بود رفته از ا  ارشیک

انداخت و   نییتعجب صداش زدم که خجالت زده سرشو پا  پر

 :گفت

 اداش سالم د_

 :خان مانع شد اوشیس  ی بگم که صدا  ی زیچ خواستم

 !ی فرار کرد تیفکر کردم از خجالت گند کار_

شد  نیا  با اخم  با  و  اورد  باال  سرشو  به   ی دی حرف  نگاهشو 

 :خان دوخت و گفت اوشیس

 ....خان اوش یدرست کنم س زویاتفاقا اومدم همه چ_

 



 

 :کل ینااد

  ی عصبان  ارشیکرد و نگاهشو به ک   ی خان خنده منفور  اوشیس

 : دوخت

 ؟  ی تو؟ چجور_

جلو   ی پوزخند   ارش یک از  و  زمان    ی زد  هم  و  رفت  کنار  در 

 :گفت

 ...ی نجوریا_

د  اوشیس با  ول  یهمدستش کم  دنیخان    ی سع  یجا خورد 

 :باشد  ی کرد عاد

 ه؟یک نیا  یخب که چ_

 :زد و گفت ی پوزخند   ارشیک

ها هم   سیخان پل  اوشیهمونه که قراره نابودت کنه س  نیا_

 !راهن ی تو



 

به هدف    کردیآخرشو زد و همانطور که فکرشو م   ری ت  ارش یک

 ...هم خورد 

 ... بود ده یترس یخان حساب اوشیس

 :گفت کوروش

 ارش؟ی چخبره ک_

 :دوخت و گفت لینگاهشو به چهره منفور وک ارشیک

  وجدان بود داداش یب نیهمش کار ا_

خجالت    ل یدوخت که وک  لیپر تعجب نگاهشو به وک  کوروش

از کارش نگاهشو دزد   دن یخودشون اومدن که د  به...د یزده 

  !رهیخان با عجله داره از پله ها باال م اوشیس

  کرد یمخمصه م  نیفرار کردن از ا  ی تالششو برا  نیآخر  داشت

از   عیسر تونستی چون او چطور م یانسان فرتوت ده،یاما چه فا

  آنجا دور شود؟



 

از پله ها باال برخ ناگهان پاش سر   کردیکه تالش م  نطور یهم

 ... خورد و

  مهنا  ی لحظه بود که صحنه برا  ن یهم  نییپله ها پرت شد پا  از

 دن ی رو به خاطر اورد و شروع کرد به لرز  زیچ  همه...شد  یتداع

  !زدن غیو ج

  ر یدر آروم کردنش داشت اما مهنا غ  یدست پاچه سع  کوروش

مادر کدوم  بود؛  مهار  م  ی قابل  مرگ    اره ی،طاقت  خاطره 

 و آروم باشه؟ ادیب  ادشیفرزندشو 

به صورتش چنگ    یو گاه  ختیری صورت اشک م  ی به پهنا  مهنا

 ...نداخت یم

ممکن نبود؛   یدر آروم کردنش داشتن ول  یو آهو سع  کوروش

  همزمان کرد؛یکار ها م  نیاونو وادار به ا  ینیزمانگار قدرت فرا 

تمام   زی چ  همه ...شد  دهیشن   سی پل  ریآژ  ی اتفاقات صدا  نیبا ا

 ...شد؟



 

 ...ماه بعد سه

دستش    ی چک تو  یبی بار سوم به ب  ی نگاه پر ذوقشو برا  مهنا

  گفت؛ ی دوخت و خداروشکر

بود و اون   دهیبعد اون همه اتفاق تلخ بهشون بچه بخش  خداوند

 ...ذوق زده بود یحاال حساب

برداشته بود    شونیاز سر زندگ   شوه  یسر سادو  وید  خداروشکر

خونه برگشته بود؛ کوروش هم باز تمام   نیو آرامش به کل ا

و    ارشیود؛ کاموالشو بدست اورده بود و سخت مشغول کار ب

خوب    زیازدواجشون بودن، همه چ  فاتیتشر  ری آهو هم که درگ

خبر    نیبود که چطور ا  ن یو مهنا حال به فکر ا  د یرسی به نظر م

 ...بده  شی خوش رو به مرد زندگ

  ک یکه شد کوروش خسته وارد خونه شد که همه جارو تار  شب

 !دید



 

نکرد ؛ خواست   افتیدر  یتعجب مهنا رو صدا زد که جواب  پر

برق ها روشن شد، کوروش با   هویبرق بره که    دیبه سمت کل

 ...دیاون لباس هوش از سرش پر کش ی مهنا تو دنید

 :مهنا او را به خودش اورد  ی بود که صدا  شیمهنا  ی تماشا  محو

 م؟یبرقص  رهیآقا ش_

ا  کوروش لبخند  نیبا  مهنا  به سمتش حرکت   ی حرف  و  زد 

 :دست هاش گرفت و گفت  نیمهنارو ب کیکرد و کمر بار

 ملکه  میبرقص_

شونه   ی کرد و دستانش را رو  ی آهنگ مورد نظرش را پل  مهنا

چشمان  به  نگاهشو  لبخند  با  و  گذاشت  مردش  پهن  هاس 

کوروش دوخت، آروم شروع کردن به تکون خوردن که   فتهیش

 :کوروش گفت

 .مهنا ی دی خوشحالم که باز به خودت رس یلیخ_

 :زد و گفت  ی لبخند مهنا



 

 .  داره ل یدل نا یهمه ا_

 :باال انداخت و گفت ییتاک ابرو کوروش

 ؟یاونوقت چه علت_

پنجه پا بلند شد و کنار گوش    ی زد و رو  ییلبخند دلربا  مهنا

 :کوروش پچ زد

 ...بچمون_

همان لحظه مهنا محکم کوروش رو در آغوش گرفت و با   و

کجا امن تر از   ی همه سال آوارگ  نیخودش فکر کرد ؛ بعد از ا

 ...شآغوش خانَ 

 

 انیپا

 nevisسندهینو

 


