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 شده
  نام اوبھ
 

 : مقدمھ
 

 ...ھشــــدار
 دای ستاره پتوانی ھم می و ابررهی در آسمان تی حتمی ھشدار دھمانی قلبھابھ

 کرد
 .. گرفتی شود ماھی ھم میوشان و طوفان خریای از دریحت

 ،، رمق استی و آفتاب بستی آب ناگر
 !! گل و درخت را در حافظھ کاشتی توان حتیم
 ... برگ و بارشان را بھ تماشا نشستو

 .. ھارا جست و جو کنندییبای کھ زمیاموزی بمانی بھ چشمھادی باتنھا
 ،، را بشنوندی محبت و مھربانی کھ زمزمھ ھامی بدھادی مانی گوش ھابھ
 ..و
 .... محبت و عـــشق نتپندی کھ جز برامی ھشدار دھمانی قلبھابھ
 

   کنمی بابا خواھش می ـ وامن
 

  سررهی خی دختره ی من زبون در اوردی ـ حاال تو واسھ بابا
 
 دهی و فحش مکشھی طور داره موھام و منی بابا ھمرمی می دارم میوا
 

   با اون ازدواج کنم مگھ زورهوامخی ـ بابا من نممن
 

  صدات و نشنومگھی دی حتما با اون ازدواج کندی ـ آره زوره تو بابابا
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 خورمی با زانو مسمی رو پاھام واتونمی نمگھی من دارم دی چھ سر نوشتنیا

  سرنوشتنی بھ خاطر ازنمی و زجھ منیزم
 
   منی دونھ ھی یکی.  دخترم ـ

 
 ...  با اونخوامی کنم من نمکاری من چمامان

 
 : گھی وسط حرفم و مپرهی ممامان

 
تو کھ اخالق بابات و .  ادی از دست من و تو بر نمی کاری ولزمی عزدونمی مـ
 کھ یی و نھ من و توشناسھی میی پول وسط باشھ نھ خدای پای وقتیدونیم

 میدختر و زنش ھست
 
 یم کنھ عال آره خودشھ اگھ مامان قبول کنھ کمکگذرهی از ذھنم میزی چھی
 شھیم
 

  فرار کنمخوامیم... من ...  من مامان
 
 سرت یی بابات اگھ بفھمھ چھ بالیدونیم!!!  دختری شدوونھی ؟؟؟ دی چـ
  ارهیم
 
 کنھی ممی فوقش تو خونھ زندونستی واسم مھم نگھی اما ددونمی مامان مدونمیم

 نقدری کتک خوردم کھ جون سخت شدم ھھ من انقدری من ازنھیو کتکم م
 رمی بابا بمیشانس ندارم کھ با کتکا

 
 فرار خوامی میگی ھاست کھ می راحتنی دختر مگھ بھ اری زبونت و گاز بگـ

 رو یی ؟ مگھ جای بریخوای کجا میکنم حاال بر فرض ھم کھ فرار کرد
  اگھ بود کھ من بدبخت االن ھزار بار رفتھ بودم؟یدار

 
 ھی گرری ززنمی بلند میدا با صمی مگھ ما کحا رو داشتگفتی راست ممامان
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  خودم و بدبخت کنمی دستی کنم دستکاری من چپس

 
 مشکل و سر راھت نی خودش ای دلم فقظ صبور باش خدا بزرگھ وقتزهی عزـ

 دهیقرار داده حتما راھش ھم نشونت م
 

 آه خدا جونم شھی با صبر من درست نمیچی صبر کنم ھی آخھ تا کمامان
  کمک کنرتی حقیکمکم کن بھ مھرنوش بنده 

 
 من چقدر بدبختم من نی ببکنھی مھی و با من گررهیگی سرم و تو بغل ممامان

 کنارم شھی ھمی غصھ و شادی کھ توی فقط مامانم و دارم کسای دننی ایتو
 فرشتھ ست مامان ھی زن مھربونھ اون ھی کامل یبوده مامان من نمونھ 

 : گھی و مکنھیاشکام و پاک م
 اون می داریی غصھ نخور دخترکم ما ھم خدانقدریم ا فدات شی الھمھرنوش

 بھ دست و ی آبھی ایبلند شو گلم ب...  بلند شو زمی عزشھیاز ما غافل نم
 ادی حالت جا بھخوردهیصورتت بزن 

 
 آب حالم و ی خنکزنمی بھ صورتم می آبھی رمی مرونی و بھ بشمی جام بلند ماز

 من کنمی بھ خودم فکر منمیشی می تو خونھ و گوشھ اامی دوباره مکنھیبھتر م
 دونمی نمنکھی درس خوندم بعد از انجای ایی و گرفتم تا راھنماپلممیامسال د

 دارم پلمیدادم و حاال دی شھر امتحان مرفتمیچرا مدرسھ ھا رو برداشتن من م
 بھ نکھی ای نرفتھ بھ زور بابا قبول کرد من برم امتحان بدم فقط براادمیھنوز 

 ثابت کنھ دخترش از دختر عمو دونھی خودش مبیبابا رق کھ مونیعمو سل
 چشم نی بار از انی اولی و من برای چشم و ھم چشمی بھتره فقط برامونیسل

 دختر عمو می بخونم من با مردرس  لذت بردم چون تونستمیو ھم چشم
 با ی من و اون از کوچکیمی و بھتر بگم صممی ھستی خوبی دوستامونیسل

 دوست دارم اما بابا با اونا کارد و خون یلی و خمونی عمو سلمیھم دوست
 پدر ارباب یعنی روستا ی ارباب قبلشی کھ چند سال پینیھست بھ خاطر زم

 خوادی داره و منی بابا دو تا زمفھمھی میت قرار بود بھ پدر من بده و وقدیجد
 بابا ینای و زممونی بھ عمو سلدهی اون و مارهی با کلک بھ دست بگھی دیکی

 ارباب کارکنھ تمام ینای زمی تودهی و فقط بھ بابا اجازه مرهیگی ازش مرو
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 ارباب کار ینای زمی اطراف مالھ اربابھ و مردم روستا روینایزم
 موقع شھی ھمنی دوست دارم بھ خاطر ھمیلیخ  و رویسیمن انگل.کننیم

 زمان تونستم نی ای بھم بدن تویسی کتاب زبان انگلخواستمیتولدم ازشون م
 ی مسلط بشم و بتونم روان حرف بزنم کال فقط تویسیکامل بھ زبان انگل

 کھ نی دوم بابا ھست باھام خوبن با ایروز تولدم بابا و داداش محمد کھ کپ
 ی و جوابکنمی میی در برابرشون پررووشھی اما ھمرسمتیازشون مثل سگ م

 .ال ھستم وای خودم اعجوبھ ای دارم منم برانمیتو آست
 
 ی چشمام سبز حوش رنگ بادومکنمی و بھ چھرم نگاه مدارمی بر می انھیآ

 نھ اونقدر بزرگ بھ کی خوبھ نھ کوچمینیھستش مژه ھام بلند و پرپشتن ب
 برنج ری اما شدمی و سفزھستنی و ھوس انگبانی زیلی لبھام خادیصورتم م

 رم رنگن و لخت ھستن اندامم ھم کھ قربونش بیی موھام بلند و طالستمین
 ١٩ نی کندای پنیخوای کجا مگھی دی خوشگلنی ھست کال دختر بھ ایمانکن

 نی من اگھ ای نباشیخواستیم( ام ی قد بلندم از چھرم راض١٧٥سالمھ و قدم 
 )کردمی مری فرشتھ ھا سونی بودم تو آسمونا منجایچھره رو داشتم مگھ االن ا

 
 رو فراموش کردم بلند شدم ی کھ کال ھمھ چزای چنیتو فکر ا رفتم نقدریا

  دمیتشک و پتو رو برداشتم و پھن کردم گوشھ اتاق و خواب
 
   بھ پام از درد چشمام و محکم تر بستمزدی محکم میزی چھی
 
   بلند شوستمی مگھ با تو ندهی برسی گی بلند شو دختره ـ

 
 از جام دادمی کھ تو دلم داشتم بھ روح خاندان ارباب و خودم فخش منجوریھم

بلند شدم تشک و پتو رو جمع کردم و سر جاشون گذاشتم موھام و بستم و 
 رفتم دست و صورتم و شستم رفتم تو اطی سرم گذاشتم بھ حیشال رو رو

 شی پتم کھ ظرفا رو شستم اومدم نشسنیخونھ صبحونھ رو اماده کردم بعد ازا
 مامان

 
  عمارتی رو بفرستھ تو بریکی آماده شو ارباب قراره ـ
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  صد بارنی ارمی جا نمچیمن ھ!!! یچ
 

  کھ ھمونجا خفھ شدمندازهی و برنده بھم مزی نگاه تھی تو ھم و رهی اخماش مبابا
 
 ی ضزوزلی و جمع کن فقط وسالتی نشنوم زود باش وساگھی صدات و دـ

  ھستزینحا ھمھ چ. ایبریرو م
 
 با چشماش بھم التماس ندازمی بھ مامان می نگاھرمیگی لبم و بھ دندون موستپ
   تا آروم بشمکشمی میقی نگم نفس عمیزی و چرمی زبون بھ دھن بگکنھیم
 

  کنمی و جمع ملشی وسارمی ـ آقا من االن ممامان
 

 زنھی نمی و حرفدهی تکون می سربابا
 کھ بخاطر ای دننی ای ترسم ازآدمای رفتن آماده ام می آماده ام آره من برامن

 حالم از خانواده ارباب بھم کشوننی و تباه میخواستھ شون ھمھ رو بھ نابود
 از ارباب و خواھر زادش و برادر شھی ملی ھھ خانواده ارباب تشکخورهیم

...  متنفرم نای از امن  سھ نفرنی ھست ای خانواده انی انی آره ھمنیارباب ھم
 کھ دخترش ی متنفرم از پدرکننیھ فقط بھ خودشون فکر م کیینایمتنفرم از ا

 تک دخترش و نابود کرد متنفرم ی کھ بخاطر پول زندگیو فروخت از پدر
 فقط خوردی خواھرش کتک می کھ وقتی پدر بود از برادری ھمپایاز برادر

 فرشتھ نی از اشودی تنم را مگر مه و اما مادرم را پارکردیبا پوزخند نگاش م
 خانواده ونی رو دوست نداشت از می زننی چنشودیمھربان متنفر بود مگر م

 من موقع کتک خوردن یام فقط مادرم و دوست دارم اون بود کھ ھمپا
 نھی نبیبی دردانھ اش آسزی تا دخترش عزکردیخودش و سپر دفاع من م

بھ  ام ھی گری صدای اش وقتانھ دردزی عزی براخوردی و غصھ مشدینگران م
 و سرم و در آغوشش کردی اش بھ من نگاه می اشکی با چشمارفتیآسمون م

 رحمم کتک بخورم و من ی بلند تر نشود تا مبادا از پدر بمی تا صداگرفتیم
 ی مادرم چھ کودک میبای زی محبت ھانی ھمشدی ام میچھ ساده دل خوش

 و بوسھ بر کندی و نوازشم مکشدیم می را بر موھاشی پدرم دست ھادمیشیاند
 نیو من االن در زمان حال کھ بھ ا...  ی محالی چھ آرزو ھاگذاردی ممیموھا
 . ی پوشالی آرزو ھانی خنده از ارهیگی واقعا خندم مشمی اندیھا م
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 کنمی مھی اتاق نشستھ ام و بھ خاطر حال خودم گری گوشھ شھی ھم مثل ھمباز

 داره حالم گھی ندارن دی کھ تمومیی ھاھی خستھ از گرشمی دارم خستھ مگھید
 و من راحت بشم از ادی سرم بی آسمونی بالھی دوست دارم االن خورهیبھم م

شکل آدم ھا در   ھا خودشون و بھوونی کھ حییایاز دن...  مزخرف یای دننیا
 شھی بلند ماطی در حی صدارهی نمنی شون از بیوونی حی اما باز ھم خوارنیم

 قھی تا در و باز کنھ بعد از چند دقرونی برهی مشھیداداش محمد از جاش بلند م
  داخلادیم
 
 
  بابا از طرف ارباب اومدنـ

 
 

 تموم شد؟ یعنی خشکم زد دمی و شننی کھ انی محمد بود ھمی بھ سونگاھم
 امکان نداره دوست داشتم االن کر بودم و نی ؟ نھ نھ استی نی راھگھی دیعنی
 کھ تو ی ھر چدمیدی روزا رو نمنی دوست داشتم کور بودم و ادمیشنی و نمنیا
  و رفتدیکش  جملھ پرنی داده بودم ھمش با ادی چند وقت بھ خودم امنیا

 
 
 ی االن خوش حال باشدی وبردار بالتی دختر زود باش بلند شو وسای ھوـ

 ی کنی قراره تو عمارت زندگستی کھ نیی عمارت دختر کم جایری میدار
 
 

 داشت دهی اگھ فادستی فای بدونمی چون منمزی نمی حرفکنمی بھ بابا نگاه مفقط
 گرفتمی مجھی چند روز کھ التماس کردم نتنی ایکھ تو

 
 
 پدر سگ ی جورھی ؟یخوای نمیزی پات و ماچ کنم چامی بیخوای مھی ھان چـ

 ...  انگارکنھیآدم و نگاه م
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 : حرفش تموم نشده بود کھ محمد گفتھنوز
 
 
  منتظرنرونی تولھ سگ و بنی بابا ول کن اـ

 
 
 م... و ... ر ... م ح ... و جد و آبادت تی سگ خودتی ھوـ

 
 

 : اومدرونی از بییصدا
 
 
 نیای شد پس چرا نمی چـ

 
 

 ...  آقا کای ـ زود باش دختر زود باش ببابا
 
 

 بر و بر من و نستای تو ھم واری دختر و بھ حرف نگنی انقدری ـ اه بابا امحمد
 . رونی باینگاه کن زود باش بردار بقچت و ب

 ی خودم بھ سوی تموم شد تمام آرزوھام بر باد رفت من دارم با پاھای چھمھ
 رونی باطی بقچھ رو برداشتم شالم و مرتب کردم و از در حرمی مینابود

 و نی ارباب کھ اسم ماشنی ارباب با راننده ماشی از خدمتکارایکیاومدم 
.  ذوق نکردمم ھنی ماشنی ادنی اومده بودن دنبال من و چھ بد کھ از ددونمینم

 گھی کھ ددونستیبھ مامان نگاه کردم چشماش پر از اشک شده بود آره اونم م
 شروع نی ادونستمی من بود و چھ بد کھ نمی زندگانی پانی استی نیراھ

 . انیماجراست نھ پا
م پرواز کردم خودم و تو  مادری دستاش و باز کرد و من بھ سومامان

 ازش جدا شم بابا بازوم و خواستمیآغوشش انداختم و محکم گرفتمش نھ نھ نم
  و قصد بند اومدن نداشتنختنیری اشکام مثل بارون مدیکشیگرفتھ بود و م
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   دختر سوار شو ارباب منتظرهگھی ـ اه بسھ دبابا
 

 خورده با دخترم ھی ی دم آخرنی نگفتم حداقل بذار ایچی ھگھی ـ بسھ دمامان
 حرف بزنم

 
 زود باش زرتو بزن با یزیری اعصابم و بھم می دارفھی ـ زر نزن ضعبابا

  دخترت
 

 خدا پشت و پناھت باشھ غصھ نخور زمیدخترم عز:  رو بھ من مامان
   مراقب خودت باش گلمزنمیدخترکم ھر وقت کھ بشھ بھت سر م

 
   دوست دارم مامان تو ھم مراقب خودت باش خدافظ مامان جونمیلی خـ

 
  ترکم...دخ ...حافظ ... ـ خدا مامان

 
 پدرم نابود ی و من نابود شدم از سنگدلگفتی رو منای و اکردی مھی گرمامان

 مادرم ی محبت ھای برادرم و اما زنده شدم برای بودنم براتی اھمیشدم از ب
 نی ماشی در و باز کرد بعد از نشستن من تو رفتم خدمتکارنیبھ سمت ماش

 نی ماشاشتمدر رو بست و رفت جلو کنار راننده نشست بقچھ رو کنارم گذ
 بھ پشت سرم انداختم بابا و محمد رفتن تو خونھ اما مامان یحرکت کرد نگاھ

سرم و بھ پشت . کردی رفتن من و تماشا مھی بود و با گرستادهیھنوز ھمونجا ا
 . بندمی و چشمام و مدمی مھی تکیصندل

 
  ـــــــــــھی حسی روزا تنھــــــــا حســـــــــم بــــــــــــنیا

 
  میدیخانم رس...  خانم ـ

 
 ھی کھ قراره یی عمارت ارباب جامی آره ما االن تو عمارتکنمی و باز مچشمام

 بزرگ عمارت خدمتکارا در اطی من رقم بخوره تو حی برایدیسرنوشت جد
 رونی بذارمی پام و مھی کنھی و باز منیحال کار ھستن خدمتکار ارباب در ماش

 خورهیصورتم م  باد بھمی نسرونی بامی و کامل مرمیگیبعد دستم و بھ سقف م
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 بقچھ رو از خورهی بھ صورتم مرونیو چندتا از تار موھام کھ از شالم زده ب
 یلی تو عمارت خنجامی االن من ابندمی و منیاش و در مدارمی بر منیتو ماش

ھمھ خدمتکارا دارن بھ . نگاش کنھ ی ھر چشھی نمری عمارت قشنگھ آدم سنیا
 چشمم بھ کفشش ادی نفر مھی یپا ی صدانیی پاندازمی سرم و مکننیمن نگاه م

 .. فتھیم
 
..  زمی بھ خونت عزیخوش اومد..  گربھ کوچولو نجاستی ای کنی بھ بھ ببـ

 . می رو با ھم داشتھ باشی خوشی روزادوارمیام
 

 ھی حدس زدم منظورش از بقادیقراره ب...  بابا گفت آقا ک ی وقتپووووف
 اونجا ی خونھ وقتادی با راننده بکردمی ھست فکر منیجملش اسم نحس ا

  اومدن استقبال منھ بدبختنجای تعجب کردم نگو آقا ادمشیند
 گھی دی و جاتیبرو خدا روز.. و عمو  پنبھ دانھ برندی شتر در خواب بـ

 حوالھ کنھ
 

   براش زدمیاری لبخند حرص در بھی ھم بعد
 
  ی گول خونددارمی من دست از سرت بر می مھرنوش اگھ فکر کردنی ببـ

 
 ی باشیخر ک..  برو بابا ـ

 
 از چشم خودت یدی دی وگرنھ ھر چادی من باال بی مھرنوش نذار اون روـ
 یدید
 
  حضــــــــــرت آقـــــــــــــــاشھی می چادی مثال اون روت باال بـ

 
  گفتمی آقا رو با لحن بدحضرت

 
 : زد و گفتی حال بھم زنلبخند

 
 زمی عزدمی تو تخت خواب اتاقم نشونت مگھی اون و دـ
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 ی لبخندانی نتونھ از اگھی تو دھنش بکوبم تا دیکی لجن دوست داشتم کصافت

  بده منلیمزخرف تحو
 
 من ی و بذاری بھتره از من دست بکشمی کرنی رو ببشھی ببند اون تاالر اندـ

 برم
 

 ی نشد تو قراره خانومم بشگھی ـ نوچ نوچ نوچ نھ دمیکر
 
  ازدواج کنمالقی باشم بخوام با تو ددهی من بھ گور ھفت جدم خندـ

 
  و انداخت باال وابروھاش

 
 زمی عزنمیبی مـ

 
 زھــــــــــــــــــــــــرا:  دوباره بارش کنم کھ بلند گفت ی چھی خواستمیم
 
 می بلھ آقا کرـ

 
 نی کھ گفتم آماده کنی کن اتاقیی ـ خانوم راھنمامیکر
 

  طرفنی خانم از ادییبفرما..  ـ چشم آقا زھرا
 

زھرا بھ طرف در ..  ھمسن و سال من بود بای بھ زھرا انداختم تقرینگاھ
 بود وارد نیی کھ سرم پانطوریش بھ راه افتادم ھمعمارت رفت منم دنبال

 شده بود و دھنم باز ی چشمام اندازه نعلبکیعمارت شدم سرم و گرفتم باال وا
 از در یوقت  کجانای و امیکنی میمونده بود خدا عظمتت و شکر ما کجا زندگ

 سالن بزرگ و خوشگل جلوت بود سمت راست ھی یشدیعمارت وارد م
 گھی نفره بود سمت چپم آشپزخونھ و دوتا در د١٨ زی مھی و ی ویکاناپھ و ت

 بود ی بود عالی پلھ بزرگ و سلطنتھی خورده جلوتر از وسط سالن ھم ھیبعد 
   کھ چھ عرض کنم معرکھ بودیعال
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 خانم..  ـ خانم زھرا

 
 ھیچ..  ھا ـ

 
  نیدی صداتون کردم نشنی ـ ھر چزھرا

 
  و کنمزمینال من آذارهی اورده ھا نمری وقت گنمیا

 
 ی داشتی بلھ کارـ

 
 شما آماده شده ی کھ برای طبقھ باال اتاقدیی بگم بفرماخواستمی ـ مزھرا

 اونجاست
 بھ طبقھ دنی از پلھ ھا رفت باال منم آروم آروم دنبالش رفتم بعد از رسزھرا

 دو نی اتاق داشت ھم سمت چپ بود ھم سمت راست و ھم وسط ایباال کھ کل
 اتاق بزرگ آخر راه رو بود زھرا رفت طرف راست و ھی راه رو بود کھ ھی

  از اتاقا رو باز کردیکیدر 
 

  شما حاضر شدهی ھست کھ برای اتاقنجای خانم ادیی ـ بفرمازھرا
 

 ھی تخت بزرگ از دونفره کوچک تر و از ھی اتاق ساده بود و ھی داخل رفتم
 بود و از در کھ وارد ی عسلھینفره بزرگ تر وسط اتاق بود و کنارش ھم 

 در ھی پنجره بود وسمت چپ ھم کمد لباس ھا و ھی سمت راست یشدیم
   ھم سمت راست بودیشی آراطیکنارش بود و م

 
 ن؟ی با من نداری ـ خانم کارزھرا

 
   نھـ

 
 نی من و صدا بزننی داشتی ـ پس اگھ کارزھرا
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رو تخت ..  بست  و در ورونی سرم و تکون دادم اونم از اتاق رفت بفقط
 گذشت کھ من ھمونطور نشستھ ینشستم بقچھ رو گذاشتم کنارم چند ساعت

  واسھ خودم کھ در و زدنکردمی می الکیبودم و فکرا
 
 ھ؟ی کـ

 
  منم خانمـ

 
چشمام و محکم ..  ی ھستی بگو عقل کل حاال من چھ بدونم تو کپـــــــــوف

 : رو ھم بستم و گفتم
 
  توای بـ

 
  سالم خانم ناھارتون و اوردمـ

 
  سالم بذارش رو تختـ

 
 یلی کنم خکاری کھ بذارش جلوم خب چدمی خورده عقب تر کشھی ھم خودم بعد

 خوردی خورده رفت عقب تر دختره بھش مھیگذاشتش رو تخت و .. گرسنمھ 
  سالش باشھ١٧ ای ١٦

 
 ھ؟ی اسمت چـ

 
 وای شـ

 
  چند سالتھ؟ـ

 
 ١٧ ـ

 
 نی آفرنی شدم آفردوارمی پس درست حدس زدم بھ خودم امـــــــــــولیا

 ) ھی چنی بدوننیدی دیی گفتم بگم جاخندهی داره میعنی سھ تا خ نیا(خـــخـــخ
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 ؟ی روستا ھستنیمالھ ھم..  خوبھ ـ

 
 خدمتکاره منم اومدم نجای ھستم خالم انیی پای ـ نھ خانوم مالھ روستاوایش
 ...  با ھم بزرگ شی زھرا ھم دختر خالمھ ما از کوچکششیپ
 

 ختی اعصابم و بھم رزنھی چقدر حرف منی اپـــــــــــــــوف
 
 ی بریتونی مدمی باشھ فھمـ

 
  رو ببرمینی سامی بنی بمونم غذاتون و کھ خورددی ـ نھ خانم باوایش
 

  بھش زدمیلبخند
 
 ارمشی خودم مزمی تو برو عزـ

 
 کننی مھیاگھ خاتون بفھمن من و تنب ـ نھ خانم وایش
 
 :  کھ دوباره گفتکردمی تعجب داشتم نگاش مبا
 
   عمارت ھستی خدمتکاراسی خاتون رئـ

 
  تکون دادمیسر

 
 تا من غذام رو تموم شی آرازی می رو صندلی حداقل بشزمی عزدمی باشھ فھمـ

  ی تکون بخوریتونی از پا درد نمینجوریکنم ا
 
  ونیی حجالت سرش و انداخت پابا
 
  ـ چشم خانوموایش
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..  زدم و شروع کردم بھ خوردن غذا یلبخند..  ی رفت نشست رو صندلبعدم
 با زور با من ازدواج خوادی اعصابم خورده کھ ممیدرستھ من از دست کر

 ی دختراخوردی کردن بھشون می چھ گناھچارهی بی و زھراوای شنی ایول
  رو برداشت وینی سوای غذام و تموم کردم شنکھی ابعد از..  باشن یخوب

 بھ لباسام انداختم درستھ ی پـــــــــوف باز تنھا شدم نگاھرونی برفت
 بلوز شھی ھمومدی اصال خوشم نمی محلی بودم اما از دامن و لباساییروستا

 ھی االنم دمیپوشی چسزا منجوریاز ا...  و راھنی و سارافون و پکیشلوار و تن
 کھ یی نوی و صندالی شلوار تنگ مشکھی زانو تنم بود با نییمانتو بلند تا پا

 و رفتم اون در کھ تو دمی شالم و جلو تر کشدمی ھا شھر رفتھ بودم خریتازگ
اتاق بود و باز کردم حموم و مستراح بود آجحون حمومش و اندازه خونھ ما 

 کی تنھی کھ فقط مکی خورده اغراق رفتم از تو بقچھ کوچھیبود حاال با 
 لباسا رو نی فقط ھمدمیشال سف  ودمی بود و برداشتم با شلوار سفیزرشک

 بعد دمی دو ساعت خوابیکیازخونھ اورده بودم رفتم حموم تو وان راحت 
 و موھام شونھ کردم بعدم از دمی خودم و خشک کردم لباسام پوشرونیاومدم ب
 ..  شدمھوشی باز بی رو تخت با ھمون موھایخستگ

 
  جون مادرت بروادی من خوابم می وادادی داشت تکونم میکی
 
  دی شداریخانم ب..  خانم ـ

 
 :  کھ از خواب دو رگھ شده بود گفتمیی صدابا
 
  بذار بخوابم جون مادرتھی ھان چـ

 
 دیدارشی خانم بـ

 
 بھش انداختم بــــــــــــھ زھرا ی خوابم کوفتم شد رو تخت نشستم نگاھنی ااه

 بود
 
  بخوابمگھی خورده دھی یذاشتی زھرا جون مـ
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 نکردم دارتونی بگھی دنی کنم خواب بوددارتونی ھم اومدم بشبی ـ خانم دزھرا
 نی صبحونھ بخورنیی پادیی باھام دعوا کرد بفرمایخاتون کل

 
 نجای ااری صبحونھ رو بامی نمنیی من پاـ

 
 نینھ بخور با اونا صبحونیی پانیای ـ آخھ ارباب دستور دادن بزھرا

 
 نجای ااری گفتم کھ بـ

 
 ...  ـ آخھ اربابزھرا

 
   باالاری بگمی مشھی نمتی زھـــــــــــرا حرف حالـ

 
 : زھرا کھ ھول شده بود تند تند گفت..  گفتمی رو داشتم با داد منایا

 
 نجای اارمی االن منیچشم فقط شما داد نزن..  چشم خانم ـ

 
 می اون کردونمی من کھ میمردک عوض..  رونی زود از اتاق رفت ببعدم

 الغر بود یلی خمی کرستمی نای بنیی آقــــــــــــــا من پای گفتھ گول خوندالقید
 سھ ی پسره القی دگفتمیو دراز حاال تا اون حد ھم دراز نبودا اما من بھش م

 الیخی فعال ما رو بگھیاه وجدان جون تو د)  ادبی بی چیعنیسھ نقطھ (نقظھ 
 

  خانمدیی ـ بفرمازھرا
 
   زھرا جونی مرسـ

 
  نداره خانمی ـ قابلزھرا

  زودرونی بنی و ببرنی اـــــــــــــــــــــــــھ؟ی چنیا
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 تازه صبحونھ ام رو خورده گفتمی و منی و اکردمی مھی و گردمیکشی مغیج
 می و آقا کرنی لباس عروس اومدن تو اتاق گفتن اھیبودم کھ خدمتکارا با 

 تادهفرس
 

 تونھی لباس عروسنی انیکنی مینجوری ـ خانم چرا اخاتون
 
بخورم ...  من گیآره تو سرم بخوره لباس عروس..  آره مھی لباس عروسـ

  بخوامیلباس عروس
 

 برداشتم و باھاش لباس و پاره پاره کردم بعدم ی چاقو رو از رو عسلرفتم
  و داد زدمنییرفتم سمت پنجره و پرتش کردم پا

 
 دست از سر ؟یخوای از جون من می گور بھ گور شده چمی کری آھـــــــــــاـ

 تو سرم یمن بردار من از تو متنفرم متنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعروس
 چھ برسھ بھ نمی نحس تو رو ببختی رخوامی نمی من حتالقی دکھیبخوره مرد

   خودم قبول کنمی کھ تو رو بھ شوھرنیا
 

 داشتن نگام ی روم و کردم بھ طرف خدمتکارا کھ با بھت و ناباوربعدم
 :  با داد گفتمکردنیم
 
 ــــــــــــــــــــــــــرونی برونی بنی ھمتون گمشـ

 
 نی شد وسز اتاق رو زانو افتادم زمی از ھر گونھ ادمی اتاق خالھی پنج ثانسر

زار زدم .. بودنم  کس یزار زدم بھ خاطر ب..  میو زار زدم بھ خاطر بدبخت
 بھ خاطر نبودن مادرم

 
 نی حالم از ای کسیاز جنس ب.  ی از جنس غم و ناراحتیادی زنم فری مادیفر
   کنمکاری خدا من چی واخورهی و آدماش بھم مایدن

 ھی عوضمی کرکنمی کھ داخل اومده می بھ کسی نگاھشھی محکم باز مدر
 خونش ی زدی کارد مدی باریصورتش سرخ شده بود و از چشماش خون م

  خدا بھم رحم کنھومدی یدر نم
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 :  زدادی مشت شده بھ سمتم اومد و فری و دستاتی عصبانبا
 ی کھ بود کردی چھ کارنی زبون نفھم ایدختره :  میکر

 و با پا دی کشی موھام و می تر شد عوضی دادم کھ جرلشی پوزخند تحوھی
   درد داشتیلی تو شکم و پھلوھام خزدیم
  ین لعنت ولم کـ

 :  و گفتدی تر موھام و کشمحکم
   ـ ولت کنم ھــــــــــانمیکر
 چپ. راست . چپ . راست .  بھ صورتم چپ زدیم

 تخت خوردم از نیی اومد محکم بھ پارونی بھم زد کھ روح از تنم بیلگد
 ی و نداشتم با دستام شکمم و گرفتھ بودم و نالھ می کارچیضعف قدرت ھ

  بودندنیکردم اشکام باز ھم مثل بارون در حال بار
 
 
...  دارندی پوچ و خالی پر زرق و برق و اما باطنیظاھر, روزا آدم ھانیا

 ... از احساسی تھیبا قلب...  شده اندی سنگی امروزیآدم ھا
 
 

 و بلھ رو شونمتی باشھ اگھ شده بھ زور سر سفره عقد مادتی و نیا:  میکر
 رمی گیازت م

 :  و گفتمدمی از درد کشیادیفر
 
 یلی خی فقط بھ فکر منافع خودتی آشغال ھستھی تو ی ازت متنفرم عوضـ

 یوونیح
 

 و باال برد کھ بزنھ تو صورتم زود دستام و جلو صورتم نگھ داشتم تا دستاش
  نزنھ تو صورتم

 
   کنمی تو رو مالھ خودم مدی ـ دھنت و ببند آره شده بھ زور و با تھدمیکر
 

 :  بشھ کھ داد زدمکی خواست بھم نزدی منیی و انداخت پادستاش
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  نمی نحست و ببافھی قخوامی نمرونی گمشو بـــــــــــــــرو بـ
 
 :  خورده عقب تر رفت و گفتھی
 

  ی و بدون تــــــــــــو مــــــــــالھ منــــــــــــــنی رم اما ای ـ باشھ ممیکر
 

 بھش گفتم کھ راهی قدر بد و بنی ادیحکم بھم کوب و در و مرونی ھم رفت ببعد
  خوابم بردی کدمینفھم

 
   خانمـ

 
   بلھـ

 
  داخل ؟امی بتونمی مـ

 
   توای بـ

 
  حمامدی کمکتون کنم بردی ـ خانم بذارزھرا

 
  رمی خودم مخوادی نمـ

 
 ستی ـ آخھ خانم شما حالتون خوب نزھرا

 
  رمی ممنون زھرا خودم مـ

 
  نجامی من ھمنی خواستیزی ـ چشم خانم اگھ چزھرا

 
   باشھـ

 
 نھ ی کھ برام اورده بود و برداشتم و رفتم حموم لباسام و در اوردم واییلباسا

 دادم القی دمی بھ کر١٨ فحش مثبت ھی تمام بدنم کبود شده بود دمی کشیآه بلند
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 زھرا رونی و اومدم بدمیچی خودم و شستم حولھ رو دور خودم پنکھیبعد از ا
  بودسادهی وارونیب
 
  زھراـ

 
  ـ جانم خانمزھرا

 
 خستھ ام اصال جون ندارم یلی منو خشک کن و شونھ بزن خی لطفا موھاـ

 ...الی دمی انجام بدم اون کریکار
 

 القی دمی حرف بار اون کری و بگم البتھ من قبلش کلشی بود بقکی نزداوپس
 کردم

 
  ـ خانم تموم شدزھرا

 
  تا من لباسام عوض کنمرونی برو بزمی ممنون عزـ

 
  ـ چشم خانمزھرا

 خط چشم ھی انداختم یشی آرازی بھ می نگاھدمی از رفتن زھرا لباسام پوشبعد
 ارباب دستور داده بود با اونا رونی زدم و اومدم بی رژ صورتھیخوشگل و 

 ناھار بخورم
وردم باال چشمام  کھ سرم و انی بود ھمنیی سرم پامی رفتنیی زھرا بھ طبقھ پابا
 دور ی صندلھی ی افتاد با نفرت نگام و ازش گرفتم و رومی کری چشمایتو

 نشستھ بود خوشگل ی صندلی رویی آقاھی انداختم ی نشستم نگاھمیتر از کر
 اه اه چھ زد ی تکون داد و لبخندی سردی نگاه منو بھ خودش دیبود وقت

 پرروو ھست
 
 می کریی ھستم دایی رضاای سالم من آرـ

 
  کھ از تو بھترهتیی دامی خاک تو سرت کرومدی می نظر کھ پسر خوببھ
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  ھستمی سالم منم مھرنوش زاھدـ
 
  مھرنوش خانمتیی خوشبختم از آشنایلی ـ خایآر
 
  بابا خانم و ول کن ھمون مھرنوش صدام کنـ

 
  و گفتدی خندبلند

 
  ـ چشم مھرنوشایآر
 

  زدمی لبخندمنم
 
  آقاـ

 
  ـ بلھ خاتونایآر
 

  خاتونھنی اپس
 

 ارنی نمفی اومده تشرشی واسشون پی ـ ارباب کارخاتون
 

 .. ھست والــــــایزی چی حضرتی انگار علارنی نمفی تشرگھی منیھمچ
 
 می خوری ـ باشھ پس ما ناھارمون و مایآر
 

  باطلالی خی ارباب ھست زھای آرنی اکردمی فکر ممن
 
 

 غذا خوردی با چشماش داشت منو ممی کرمیخوردی ناھار ممی کھ داشتیوقت
 بعد از تموم می کنھ دارم برات آقا کری ھنوزم تمام بدنم درد میکوفتم شد وا

 پام و انداختم رو اون ھیشدن ناھار من پررو پررو رفتم نشستم رو کاناپھ و 
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 خواست یدلم م  ور و اون ور خونھ خستھ شده بودمنی پام و زل زدم ایکی
  خودم بگردمی برارونیبرم ب

 
  ـ مھرنوش چند سالتھ؟ایآر
 

   انداختمای بھ آرینگاھ
 
  سالمھ١٩ ـ

 
 ؟ی ـ تا کالس چندم درس خوندایآر
 
  و گرفتمپلممی امسال دـ

 
 تعجب کرده آخھ تو ی از چدونستمی تعجب کرد و ابروھاش رفتن باال مایآر
 دادن منم فقط ی خانوادشون اجازه نمیعنی خوندنی روستا دخترا درس نمنیا

 ھی تنگ شده یلی خمی مری تونستم درس بخونم دلم برامونیبھ خاطر عمو سل
 !!!! روزگاری ھــــــــــدمی کشیآه بلند

 
 ؟ی ـ چھ رشتھ اایآر
 
  پرسھی چھ قدر سوال مای آرنی ایوا
 
  بشملی خواد وکی دوست دارم دلم میلی آخھ من رشتھ حقوق و خی انسانـ

 
 ی من داد پسره لی تحوی پوزخندھی می زد و کری لبخندای و کھ گفتم آرنیا
  خودش فقط تا کالس پنجم خوندهدونستمی مالقید
 
 می ھم دارلی خانم وکگھی ـ چھ خوب حاال دایآر
 

 خواھر زادت ازدواج نی من با اینیتو خواب بب:  زدم و تو دلم گفتم یلبخند
) ببند دھنت و مھرنوش خجالت بکش( یزی چھی یکنم حاال اگھ خودت بود
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اوه باشھ بابا ) گفتمی مگھ چگھی پررو میدختره ( گفتم وجدان جونیمگھ چ
 )ی کنر فکدمینبا( کنم خوبھ وجدان جون ی فکر نمای آرنی در مورد اگھید
 

 :  انداخت و گفتشی بھ گوشی زنگ خورد نگاھمی کریگوش
 

  تو اتاقمرمی جون من میی ـ دامیکر
 
   منم گفتممی تکون داد بعد از رفتن کری سرایآر
 
  برم تو اتاقم خستھ شدمگھی من دـ

 
 راحت باش برو استراحت کن:  زد و گفت ی لبخندایآر
 
 دمی شندمی کری رفتم صدای کھ می گفتم رفتم باال از کنار اتاقی اجازه ابا

  زنھ گوشم و چسبوندم بھ در اتاقی داره حرف می با کنمیکنجکاو شدم بب
 
 

 امی تونم بی امروز نمنی ـ ببمیکر
  ـ

 زمی عزشتی پامی دارم فردا می ـ نھ عشقم کار مھممیکر
 ـ

   ـ جونم گلم چشممیکر
 ـ

 زمی ـ فدات عزمیکر
 ـ

  طورنی ـ منم ھممیکر
  ـ

   ـ بوس رو لبتمیکر
 ـ

 زمی عزی ـ بامیکر
 ـ
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  ھم بلــــــــــھ زود رفتم تو اتاقم و در و بستمالقی دمی بھ پس کربھ
 

   کنمی ـ من تو رو مالھ خودم ممیکر
 
  ی بھ من دست نزن لعنتـ

 
   شکستی من سکوت اتاق رو می ھی و گرمی وحشتناک کری قھقھھ

 
 از ی گردنم بھ حرکت در اومده بود و ھر لحظھ گازی رومی کری ھالب

 ی رو بھ من نمی کارچیھ بود و اجازه ھ گرفت دستام و محکم گرفتیگردنم م
 داد
 
 ...  خدا لعنتت کنھ آشغال دست از سرـ

 
 خورد ی حالم داشت بھم مدی بوسی ھاش و محکم گذاشت رو لبم و ملب

 کرد با ی دھنم حالم و بدتر میمحکم لبش و گاز گرفتم طعم گس خون تو
 صورتم اونقدر ضربش محکم بود کھ تا چند لحظھ منگ بودم یدستش زد تو

 ی تو صورتش کردم دستی بھ خودم اومد توفی وقتدمی شنی نمیی صداچیو ھ
 من و گرفت شروع کرد ی از دستاش دوتا دستایکی بعد با دی کشتشبھ صور

  دمی کشی بلندغیبھ باز کردن دکمھ ھام ج
 
 کنم...  یم... ھش ... خوا ...کن ... لم ...  و ـ

 
 ی داشت نگاه می گفتم اونم با لبخند چندش اوری رو منای ھق ھق داشتم ابا

 کرد
 
 نـــــــــــــــــــــــــــــــھ... نھ ... نھ ...  ی واـ
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 شده سی رو تخت نشستم تمام صورتم از اشکام خدمی کھ کشی خفھ اغی جبا
 بود پتو رو از خودم  شد ھمش خـــــــــــــوابی شکرت باورم نمایبود خدا

   و بھ سمت پنجره رفتمنییکنار زدم از تخت اومدم پا
 خوردم باالخره خودم و بھش رسوندم ی تونستم درست راه برم تلو تلو مینم

 دمی کشیقی و نفس عمرونیپنجره رو باز کردم سرم و بردم ب
  دی رسی خوب کھ کابوس بود چھ خوب کھ دستش بھم نمچھ

  دی رسی دستش بھم نمیتا ک..  ی زدم تا کی خندزھر
 فقط تو رو گھی دنیبب..  چقدر اشفتھ ھستم نیبب..  بندت رو نی انی ببایخدا

 .. دارم
 ..  تنھایلی ختنھام
خستھ شدم از ..  یی ھمھ تنھانیخستھ شدم از ا..  ھمھ اجبار نی شدم از اخستھ

 تو... خودم و 
 ینی بی خدا چرا من و نمی کنی خستھ شدم از تو چرا کمکم نمآره

   تو دھنمدمی دستم محکم کوببا
  کنمی حق نداشتم گلھ امن
  حق نداشتم کفر بگممن

  کردم خداغلط
  و ببخشمن

   مزخرف زدی حرفانیه خورد ازا. گمھرنوش
  و ببخش خدامھرنوشت

   و ببخشمن
  و ببخشچارتی بی بنده نیا
 و ساکت بھ کیاق تار اتی من بود کھ توی ھی ھق ھق گری باز ھم صداو

 ھوا برخاست
   سخت بودچقدر

 
  را دوست ندارمیی تنھامن
 خواھمی گاه مھی تکھی من

 رمی خواھم کھ بتوانم در او آرامش بگی را میآغوش
   مطلقآرامش

 ...  پر از سکوت و دوست داشتن وییجا
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   داشتھ شدندوست
 

 بھ تمام وجودم رسوخ بای حس زھی کردی می داشت با موھام بازطونی شمینس
 کرد
 ییبای حس زچھ
   کردی رفتن و قدم زدن مرونی نم باران آدم را وسوسھ بھ بنم

  بردمرونی پنجره بشترازی و بسرم
 ی اورد و باران نم نم بھ صورتم می من و بھ رقص در می باد موھاحاال

  خورد و
  کردی آرامش و بھ وجودم منتقل مای دنھی

   ممنونمای خداآه
  بای ھمھ حس زنی بھ خاطر انمممنو

 ی کھ بھ من عطا کردییبای بھ خاطر آرامش زممنونم
 شکــــــــــــرت

   رو بستم و بھ سمت تخت رفتمپنجره
 بھ اتاقم نکھی بعد از امی تماس کری فکرم رفت بھ لحظھ دمی دراز کشروش

 ھمونجا می و کرمی خوردمی و کرای شام ھم باز با آرافتادی نیاومدم اتفاق خاص
  اونجا کار دارهی ھفتھ اھی خواد بره شھر یگفت فردا م

 دادم کھ اونم لشی تحوی بره پوزخندی خواد بھ خاطر چی دونستم می کھ ممن
 فقط ابروھاش و باال انداخت

 نی از اشتری دادم بحی بود ترج٤:٢٠ بھ ساعت اتاق انداختم ساعت ینگاھ
  فکرم و مشغول نکنم و بخوابم

 
 شدم بعد از دوش گزفتن داری از خواب بدمی کھ کشیی بلند و باالی ازهی خمبا

 ی گفتم صبحونم و داخل اتاقم موای و شالم انداختم سرم بھ شدمیلباسم و پوش
 کھ نی بدون ایواشکی بود کھ ٨خورم بعد از جمع کردن صبحونھ ساعت 

 تو  آخھ خستھ شده بودم ھمشرونی متوجھ بشھ از عمارت زدم بیکس
 خواست مثل قبال برم جنگل کنار ی موندم دلم میعمارت و اون اتاق کوفت

  واسھ خودم بگردمیرودخونھ کل
 شدم ھمھ در حال کار کردن بودن ی کھ رد می کشاورزی ھانی کنار زماز

 بھ سمت جنگل بھ راه افتادم
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 نجای من عاشق ادمی کردم بھ رود خونھ رسی کھ طی از مسافت طوالنبعد
 اب بردم و بھ صورتم زدم ری از بھشت بود دستام و بھ زکھھی تھیبودم 
 زدم و یطونی بود لبخند شی حس قشنگیلی بھ بدنم انداخت خی لرزی ابیخنک

  دوباره وختی صورتم ری باال رودمیدستام دوباره پر از اب کردم پاش
 شدم بھ اطافم آب ی نمیچی بودم کھ متوجھ ھی مشغول اب بازنقدری ادوباره

 تمخی ریم
 
   منی رویزی ری اه گندت بزنن چرا آب مـ

 
 خوره کھ ی مییبای و زیکلی گردونم نگاھم بھ مرد ھی شدت سرم و بر مبا

 از جام عی سرنی ای روختمی من آب ھا رو ریعنی نھ ی شدن واسیموھاش خ
  شمیبلند م

 
 جا ھی ھمھ جا نی روتون ازمی کھ من آب برنیسی وانجای خب آقا شما چرا اـ
 نی رفتی مگھید
 

  من دھنش باز مونده بودیی از پرروپھی خوشتمرد
 

 تو خودت تی تربیب( خوشگل بود یلی و اوردم باال و بھش نگاه کردم خسرم
 کلی از اون ھیکلیخفھ وجدان من نامزد ندارم قد بلند و ھ) ینامزد دار

 و خوشگل ترش کرده بود رونی بود استخون گونھ ھاش زده بود بایمانکن
  نافذ بود ازی چشماش مشکی چشماش واومدی ی کھ بھ صورتش می قلمینیب

 مردونھ و یلی لباش خرنی سگ دار بود کھ خوب بلدن پاچھ بگیاون چشما
 اشنا یادی مرد محشر بود اما زنی ای واباشی کوتاه و زیخوش فرم بود موھا

د  مرنی بودم ادهی جا دھی و ابروھاش و صورتش و انگار قبال ینیبود فرم ب
  زد بھ خودم اومدم خاک بر سرمی آشنا میادی و جذاب زپیخوشت

 من و ی چرا داره با بھت و ناباورنی مردم وا ای زل زدم بھ بچھ ینجوریھم
  کنھیرصد م

 
  کن آقاھھشی چشمات و دروی کنی مری آقا کجا سی ھوـ
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 کھ بنده یی آروم گفت و از اونجایلی لب گفت آھوخری خودش اومد آروم زبھ
 نی اومد جلو تر وا اپھی آقا خوشتھی اھو کنی حاال ادمی دارم شنیزی تیگوشا

 :  بار بلند تر گفتنی اسادی من وایخل شده روبھ رو
 
 ؟یخودت...  آھو ـ

 
 کار کرد منو سفت گرفتھ بود و ول ی االن چنی شد ای بغلم کرد چعی سرو
 نخورده پسر یو چا پررکھی مردستی نپی کرد اصال ھم جذاب و خوشتینم

 نشی بھ سدمیخالھ شد دستام و مشت کردم و کوب
 
  شھر ھرتھ برو کنار بابای ولم کن فکر کردکھی مردی ھوـ

 
  مثل سنگھ دست خودم درد گرفتکلشی نداشت اه ھی ادهی انتگار فانھ
 
  سرتزنی نزدم ھمھ برغی برو کنار تا جستمی مگھ با تو نـ

 
 ی جنگل درندشت مگھ ادمنی ای اخھ تونی بوددهی شاخدار تر دنی از ادروغ

  زدنغی نداره شروع کردم بھ جدهی فادمی شد نھ دی مدایھم پ
 

  از خودش جدام کرد و بازو ھام و گرفتعیسر
 
 ..  ساکتــــــــــــسی آروم باش ھـ

 
  و بر و بر نگاش کردمدمی نکشغی جگھید
 
  ؟ ھان ؟ ھان ؟ی من و بغل کردی ؟ با چھ اجازه ای ھستی آقا تو کـ

 
  گفتمی کردم و می مفی رو ردنای تند پشت سر ھم اتند
 
  ی ھستغوی جغی آروم باش دختر چقدر جـ
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  ؟؟؟؟غوی جغی ؟ جی االن بھ من گفت چنیا
 
 نشونت بدم اون سرش نا ییغوی جغی جھی ام غوی جغی تو ؟ من جی بودی با کـ
  مردک آشغالدایپ
 
  گستاخی حرف دھنت و بفھم دختره ـ

 
  شھ اونوقتی می نفھمم چـ

 
 :  خشم زل زد بھ من و گفتبا
 
 در ی وگرنھ با بد کسی من ندلی و مزخرف تحوی بھتره اون دھنت و ببندـ

  جوجھ کوچولویافتاد
 

 رفت مثل سگ ی می نگم از لحن حرف زدنش و چشماش کھ بھ قرمزدروغ
 دمیترس

 
  آشغالیپسره  داد لمی تحوی پوزخندھی ترس زل زدم بھش کھ با
 
 مثل ی جورنی کھ ای بھ بعد گنده تر از دھنت حرف نزننی خوبھ بھتره از اـ

  یسگ لرز ترس بزن
 
 با دندونام خرخرش و بجوام مردک خواستی حرص نگاش کردم دلم مبا

 زشت بد قواره
 

 نی سد االن ؟ ای کھ بھم افتاد ابروھاش و انداخت باال و لبش کج شد چنگاش
   ھا بودایلبخند زد نھ بابا از اون لبخند سکتھ ا

 
 :  و گفتماوردمی طاقت نباالخره

  کنمی عمو من تو رو سگ دم خونمون ھم حساب نمادی برو بذار باد بـ
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  موقع باز شودی کھ بی لعنت بر دھانو
 

  گرد شد و با حرص لبش و گاز گرفتچشماش
 
  ؟ی گفتی احمق چیدختره ... تو ...  تو ـ

 
  کھ زد اشھدم و خوندمی دادبا
 
  سررهی خی دختره ی واسھ خودت بلغور کردی با تو ھستم چـ

 
 قدم بھ عقب ھی کردم زل زدم بھش و ی در پنھان کردنش می کھ سعی ترسبا

  بودمدهیرفتم واقعا ھم ترس
 
 :  ترس گفتمبا
 
 ... من...  من ـ

 
 بود بھ من اما انگار  کھ با خشم زل زدهی مردنی بودم از ادهی ھم ترسواقعا

 رو بر گردوندم و پا بھ فرار عی بود سردهی آشنا دی ھازی چھیاونم در من 
  گذاشتم

 
 ...  من ھنوز کارم باھات تموم نشیری می کجا داری ھـــــ

 
 ی نفس نفس مسادمی باالخره وادمی صداش و نشنگھی دور شده بودم کھ دانقدر
 ھمھ نی خستھ بودم ایلی درخت پھن شدم خھی ری و زدمی کشقی نفس عمھیزدم 

  بودمدهیراه دو
 
 وسط جنگل اونم کنار رودخونھ نجای و مغرور و پررو اپی مرد خوشتنیا

  کرد ؟ی مکاریچ
 آرشان
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  ھستمیی معروف بھ کوه غرور پسر بزرگ احمد رضایی آرشان رضامن
 

 نی را کھ بخواھد سد راه من شود من ارباب مغرور ای کنم کسی نابود ممن
 روستا
 می سازم تالش کرده ام و بھ خواستھ ھای ام را خودم مندهی و حال و آگذشتھ

 ی روستا مردنی ام پدرم احمد خان ارباب ادهیچھ کوچک و چھ بزرگ رس
 ی مرددی من فرو کرده است من بای و مغرور و سنگدل در گوش ھایجد
 

 پر از قدرت.  رحم یسنگدل و ب. مغرور .  محکم
 

 انمی خواست اما دوستان و آشنای کھ پدرم می مردنی و من شدم چنباشم
  نگرفتھ امادی را خوب ی رحمی و بیمعتقدند من از پدرم بھترم سنگدل

 
 جز مرگ نخواھد بود من یزی بھ من چانتی خی کھ سزادانندی را منی ااما
 را کھ از اعتماد ی کنم کسی کند اعدام مانتین خ را کھ بھ می سوازنم کسیم

 ... من سو استفاده کند من
 
 ی و ھمچو ارباب ھا رفتار خواھم کرد کسرمی ارباب سخت گکی من یآر

 کند ی حق ندارد در حضور من حاضر جوابی من بخندد کسیحق ندارد جلو
 و  شودی مرا ندارد ھر چھ بخواھم آن می جرات مخالفت با خواستھ ھایکس
  را کھ نخواھم ھرگز اتفاق نخواھد افتادیزیچ
 

 آرشان دی فرو کنتانی روستا ام در گوش ھانی مردم من ارباب ای ادی بدانپس
. ھی چون من ھر ثاندی رفتار کناطی و با احتدی ندارد مواظب باشی شوخیبا کس
 ری شمار ا زدی کنی کھ فکرش را نمیھر ساعت و ھر لحظھ ا.  قھیھر دق

انت بھ مرا ی مجازات رھا نخواھم کرد پس فکر خینظر دارم خائن ھا را ب
 دی کنرونیاز فکر و ذھنتان ب
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 دی فرصت اگر آن را از دست دھکی دھم فقط ی فرصت دوباره نمی کسبھ
 کھ بھ شما داده ی بر شما سخت و طاقت فرسا خواھد شد پس از فرصتیزندگ

 دیام بھ نحو احسن استفاده کن
 

 شوم ی ھم عاشق نمندهی و در آستمیھ عاشق نبوده ام و در حال ھم ن گذشتدر
  ھستندیفی زن را قبول ندارم آن ھا موجودات ضعفیچون من جنس ضع

 
 کند تی آن ھا را اذی گذارم کسی ھرگز نممی وقت بھتر است بگوچی ھاما

 ی بھ زن ھای گذارم کسی اما نمنمی بی مفیدرست است آن ھا را ضع
  بزندیمھربان صدمھ ا

 
 دی شد بداندی چون نابود خواھدیستی در مقابل من نادیری بگادی پس

 
 ...!!!!! روستانی ای ھاتی ارباب است ارباب تمام رعآرشان

 
 

 شونی کارگرا حالنی کار داشتم از صبح تاحاال باغ بودم اصال ایلی خامروز
پررو بود گستاخ و  یلی دختر خنی حاال ھم اختنی شد اعصابم و بھم رینم

   نتونھگھی قدر بزنمش کھ دنیزبون دراز دوست داشتم ا
 شی من بحث کنھ فکرم رفت بھ چند روز پبا
 

 نی شما فقط دستور بدھی خوام اونم راضی دختر و منی جان من ایی ـ دامیکر
  عمارتارهی دختر و بنیرانندتون بره ا

 
 گھی پسر دنی ای ناراضی گور باباھی دختره ھم کھ راضھی کھ راضمیکر
 یی کارانی ترسم با ای کرده چھ بھتر کھ زود ازدواج کنھ می خرابکاریلیخ

   اگھ بھ خواھرم قول ندادهوفتھی کنھ آخر تو دردسر بی منیکھ ا
  کرده بودمرونشی کھ مواظب پسرش ھستم االن صد بار از عمارت ببودم

 
 ارنشیدنبالش تا ب فرستم ی امروز منی قبول ھمھی دختر راضنی اگھ اـ

  می رو بدی زودتر تدارک عروسدی بانیعمارت و ھمچن
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 :  زد گفتی کھ چشماش برق ممیکر
 
   ممنون اربابـ

 
 خواد ی می غلطھی وحشتناک بود فقط اگھ بفھمم یلی برق تو چشماش ھم خھھ

 زل زدم بھش و ی روح و جدی بی با چشماامی کوتاه نمگھی بار دنیبکنھ ا
 :گفتم

 
 ...  کنم فقط اگھ بشنومی بھت رحم نمی کنی بار گندکارنی اگھ امی کرنی ببـ

 
 :  وسط حرفم و گفتدیپر
 
  افتھی نمی اتفاقچی ھدی مطمعا باشیی نھ داـ

 
  یی داگھی بھم مادی قدر بدم منی تو ھم ادمی کشاخمام

 
 : گھی و تند تند مدهی آب دھنش و قورت منھیبی کھ اخمام و ممیکر
 
   اربابدیببخش...  ب ـ

 
 :  گھی مبعد

 
 ...  منم با راننده برمـ

 
  پرمی بار منم کھ وسط حرفش منیا

 
  ارهی تا راننده بره خونھ اصغر دخترش و بی مونی جا منتظر منی نھ ھمـ

 
 :  گمی تر می بار جدنی باال و اارمی مدی انگشتم و بھ حالت تھدبعد
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 ی بھ حالت اگھ بشنوم رفتی واـ
 

  مونمی جا منتظرش منی ـ چشم ارباب من ھممیکر
 

 رونی ره بی دم اونم می تکون میسر
 
 

 زدم ی ھھ پوزخندارنی تموم شده بود بعدشم گفتم دخنره رو بمی با کربحثم
 مردک ھوس باز و خوش نی خواد با ای کھ میخاک بر سر اون دختر

  کنھ مطمعا ام االن دختره داره ازیگذرون زندگ
   کنھی پرواز می حالخوش

 
 پررو نذاشت ی دختره نی خواستم کنار رود خونھ استراحت کنم کھ ای ممثال

 در مورد دی خونھ باشم بعد از ناھارم بادی ناھار بای بھ صورتم زدم برایآب
 می صحبت کنیمراسم عروس

 
 ی بھ کسی روادهی پکمی نرفتھ بودم نی بھ عمارت امروز با ماشدمی رسباالخره

 ھمھ خدمت کارا خم شدن و سالم اطی حی کھ رفتم تونید ھم خوریبر نم
  براشون تکون دادمی فقط سرشھیکردن منم مثل ھم

 پام انداختم یکی اون ی پام روھی مبل نشستم و ی عمارت و روی تورفتم
 شمی اومد پعیخاتون سر

 
  ندارن ؟لی میزی ـ آقا چخاتون

 
  کجان؟ای و آرمیخاتون کر...  نھ ـ

 
  ھم امروز صبح رفتن شھرمی اتاقشون ھستن آقا کری توای ـ آقا آرخاتون

 
 آدم بشو می کرنی کرد ای کار می شھر چی ھم خبر داشتم توی رفت تواخمام

 ارمی حالش و جا مادی بذار بستین
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  از دختره چھ خبر ؟ـ
 

  خورده زود تر از شما اومدن اربابھی بعدم رونی ـ امروز رفتن بخلتون
 

 :  بھ خاتون نگاه کردم بلند گفتمعیسر
 
  با توام خاتونرون؟ی اجازه داده از عمارت بره بی کـ

 
 نگفت با حرص نگاش کردم و با لحن یچی و ھنیی سرش و انداخت پاخاتون

  گفتمیخشن
 
   خاتونی تو مقصررونی اگھ بفھمم رفتھ برونی حق نداره از عمارت بره بـ

 
 : ت بود دستپاچھ گفدهی کھ ترسخاتون

 
  رهی نمرونی بگھی چشم ارباب دـ

 
 ی بری تونی مـ

 
  ـ با اجازه آقاخاتون

 
 ی اون دختر کنار رودخونھ جلوی چشماری لحظھ تصوھی و بستم چشمام

 ھی داشت ی خاصییبایچشمام اومد چشماش سبز خوش رنگ بود چشماش ز
 ندارن اما فرم ی آھو افتادم درستھ شباھت آنچنانادی دمشیلحظھ کھ د

  صورتش مثل آھو بودی اجزاھیصورتش و بق
   دختر سبزنی ای بود اما چشمای آھو قھوه ای چشمافقط

 
 کرد کاش آھو ی مینی آھو دلم برات تنگ شده قلبم سنگیی کجادمی کشی بلندآه

 ...  جا بود کاشنیاالن ا
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  خـدای خـدا، ای خـدا، ایا

 
 کھی واسـھ من تـارای دنـگھید
 
 
 

 کھی باری کوره ، رھیزندگ
 
 
 

 ـکھی مـن نـزدی قصـھ آخـر
 
 
 
  منـم از ھمھ جا وا ماندهنیا

 
 
 
  رانـدهـای ھمــھ مــردم دناز
 
 
 

  و خسـتھ و تنھا ماندهرانـده
 
 
 
  خـدای خـدا، ای خـدا، ایا
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  خـونھی غـم تـوی بـعشــق
 
 
 

  بـچـــــھ گـونـھی ھـاخـنـده
 
 
 

  دلـــــــــم شـــــد آرزوبـــھ
 
 
 

  عمــرم و باختــمیبــــــاز
 
 
 

  کھ ساختـمیــدی امکـــــاخ
 
 
 

  روـــروی شــــد زعـــاقبت
 
 
 
  خدای خـدا، ای خـدا، ایا

 
 
 
 ی کرددادی فلک بی بر من اتو
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 ی شاد مرا ناشاد کرددل
 
 
 

  شوق آوازمی در گلویشکست
 
 
 

 ی کردادی نالھ و فربمی ، نصبمینص
 
 
 
 

 دهی خدا از ھای خدا ای آھنگ امتن
 
 
 
 دادم ی اتاقم نشستھ بودم و داشتم اھنگ گوش می قشنگھ تویلی آھنگ خنیا

 کھ در زدن
  ؟ھی کـ

 
  ـ خاتون ھستم اربابخاتون

 
  توای بـ

 
 :  اومد داخل و گفتخاتون

 
  ناھار حاضره اربابـ

 
  تکون دادم ویسر



 39 

 
 ی بری تونی مامی باشھ االن مـ

 
 از پلھ ھا رونی رفتم بدمی بھ موھام کشی منم بلند شدم دسترونی رفت بخاتون

 نی جفت چشم سبز افتاد اھی ی کھ سرم و بردم باال چشمم تونی ھمنییاومدم پا
 کھ کنار رود ی دختر پررو و حاضر جوابنی کنھ ؟ ای کار می چنجای انیا... 

 جا نی لحظھ انیا  کرد االن دری می واسھ من بلبل زبونیخونھ اونجور
 من سرم ی خدای کرد وای کرد؟ اونم داشت با تعجب بھ من نگاه می مکاریچ

 نشستھ بود و داشت با لبخند من زی افتاد اونم سر مایو برگردوندم نگاھم بھ آر
  امکان ندارهنی نھ ای وانی ایعنی کرد یو نگاه م

 
  ـ سالم داداشایآر
 
 ی جای براش تکون دادم و رفتم رویومدم سر بھ خودم اای آری صدابا

 :  کرد گفتی کھ بھ من نگاه منطوری خودم نشستم اون دختر ھمیشگیھم
 
  ؟ی کنی کار می چنجایتو ا...  تو ـ

 
 کھ یشخندی از ابروھام و انداختم باال با نیکی شده بود ی اندازه نعلبکچشماش

 کرد منتظر جواب بود با ی لبم بود نگاش کردم ھنوزم داشت نگام میرو
 :  گفتمیلحن محکم و جد

 
  ؟رمی از تو اجازه بگدی خودم ھم بای خونھ ی اومدن توی براـ

 
 ی کھ می لبخندی شد جمعش کرد بھ زور جلوی نمگھی باز شده بود ددھنش

 ی لبخندای انداخت آرای متعجب بھ آری رو گرفتم نگاھنھیخواست رو لبم بش
 زد
 
 سالشھ ٢٨ آرشان ھستن شونی بذار برات بگم ای کنی م نگاهینجوری چرا اـ

 و دو سال از بنده بزرگتره برادر بزرگ من
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 :  رو کرد بھ من و گفتو
 
  ھستمی سالشونھ و نامزد کر١٩ ھستن ی مھرنوش زاھدشونی آرشان اـ

 
 یعنی رفت تو ھم ای مھرنوش با حرف آخر آری اسمش مھرنوش بود اخماپس

  کرد ؟ی معرفمی اون رو نامزد کرای کھ آرنی ا ؟ چرا بدش اومد ازیچ
 
 حرف ی بعد از ناھار در مورد عروسدی خب بسھ بھتره ناھارتون رو بخورـ
 می زنیم
 
 شروع کردن بھ ی خودم مشغول خوردن ناھارم شدم اونا ھم بعد از مکثو

 کرد بعد از ی می با غذاش بازشتری خوردن بیخورد اما مھرنوش بھ جا
 نشستم اونا ھم بعد از من اومدن ی مبل تک نفره ایتموم شدن ناھار رفتم رو

 ی عروسازی مورد نلی وسابی اول ترتدی نشستن بای مبل جداگون ایو رو
 خواست آدم بشھ االن ھم ی پسر انگار نمنی افتاد اادمی میرو بدم دوباره کر

 شیگ.ز.ر. هی خواد ازدواج کنھ رفتھ پیم
 باورش برام نھیشی صورتم می روی بھم ناخداگاه اخمزهی ری و مماعصاب

 ازدواج کنھ می خواد با کری دختر منی تونم باور کنم کھ ایسختھ اصال نم
 ...  کھفیح
 بود و باال نیی دلم براش تنگ شده سرم کھ پایلی بھ آھو بزنم خی سرھی دیبا
 کنم و ی نگاه مای توجھ بھ مھرنوش کھ زل زده بود بھ من بھ آری و بارمیم
 :  گمیم
 
 حرف ی در مورد عروسی عمارت بھتره وقتادی بده امشب بغامی بھ اصغر پـ
 کجا ستی ھم کھ معلوم نمی کرنی حضور داشتھ باشھ انجای اونم امی زنیم

  گذاشتھ رفتھ
 
 شم و بھ اتاقم ی بلند م گھ از جامی می ده و باشھ آرومی تکون می سرایآر
 آھو شی برم پرمی گی ممی زنم تصمی کھ می دوش و چرتھی رم بعد از یم
  نمی سوار ماشرونی رم بی دارم و می و بر منی ماشدیکل
   آھو منتظرم باشامی افتم دارم می آھو بھ راه می شم و بھ سمت خونھ یم
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 توجھ ی شدم بھ سمتش رفتم بادهی پنی از ماشدمی آھو رسی بھ خونھ بالخره
مگھ قول ...  زکمیعز...  من ی نشستم آه آھوشھی می کھ لباسم خاکنیبھ ا
 کار رو نکن کالفھ شده بودم چشمام نی من کھ بھت گفتم ای تنھام نذارینداد
 ی من می دونھ ھی یکی...  کردن نداشتم ھی از اشک بود اما قدزت گرزیلبر
 نی ای تلخ تر از لبخند ھانمیچقدر غمگ ی دونیم...  چقدر تنھام یدون

 تو چھ کنم تو خودت خوب ی من بیوا...  آھو ی شھ وای نمدای من پیروزھا
 آه ی و با من کردنکاری بھت وابستھ ام پس چرا ای دونستیم

 سر خورد گونم ی از اشکم روی زدم قطره ایخـــــــــــــــــــــــدا نعره م
 ی تو بودم می روزا رو کاش من جانی ادمی دی کاش نبودم و نمنییاومد پا

...  آخھ ای حتما بزمی کنھ اومدم دعوتت کنم عزی پسرت داره ازدواج میدون
 ی تونی وقت نمچی ھگھی دونستم دی نمیای بی تونی دونستم نمی گلم نمدیببخش
 کردم تو کھ یجرفام ناراحتت م ببخش کھ با...  ببخش منو ی بلند شنجایاز ا

 یم..  ی شناسی تو کھ بھتر از ھمھ من و مستی تو دلم نیچی ھی دونیم
 رو بلده ی ھست کھ مھربونی آدمھی مغرور و خشن ی چھره نی پشت ایدون

 رو نشون بدم می واقعی ذاره من خوی روزگار کھ نمنیاما امان از دست ا
عادت بھ دل ... بھ خشن بودن  عادت...  ذاره محبت کنم عادت کردم ینم

 کھ سرت و درد زمی عزدیآخ ببخش.  رحم بودن یعادت بھ ب... شکستن 
 ی ماسی برات اوردم گل ی کھ دوست داریی از ھمون گل ھایآوردم راست

 و پر پر اسی یگل ھا.  من ی اوردم آھواسی برات یاسیدونم کھ عاشق گل 
 ی آھو مشھی کھ ھمیعر لب شریز.  سنگ قبر سردش ی روختمیکردم و ر

 :  کنمیخوند رو زمزمھ م
 

  گمراه من چھ خواھد کرددل
 
  از راه؟رسدی کھ می بھاربا
 
 ردیگی کھ رنگ میازی نبا
 

 اه؟ی خشک و سی تن شاخھھادر
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  گمراه من چھ خواھد کرد؟دل
 
  از آنتراودی کھ میمی نسبا
 
 ی عشق کبوتر وحشیبو
 

  سرگردان؟ی عطرھانفس
 
 
 

 سوزدی من از ترانھ ملب
 
 سوزدی عاشقانھ منھامیس
 

 جانی از ھشکافدی مپوستم
 
 سوزدی از جوانھ مکرمیپ
 
 
 

 شی در خوزنمی زمان موج مھر
 
  دوری بھ جائرومی مروم،یم
 

 دی خورشۀ گر گرفتۀبوت
 

  نشستھ در تب نورسرراھم
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 زمی ز شرم شکوفھ لبرمن
 
 د؟ی بھار سپی است،ی من کاری
 

  بھار مرانی نبوسد در اگر
 
 دی بھار سپی است،ی من ناری
 
 
 

  شبنم آلودهتابی بدشت
 

 خواند؟ی مشی را بھ خوی کسچھ
 

  خموش، خموشی لحظھاسبزھھا،
 

 !داندی من است ماری آنکھ
 
 
 

  برونشی زخودودی مآسمان
 
 گنجدی او در جھان نمگرید
 

 "یآب" ھمھ نی کھ ای گوئآه،
 

 گنجدی دل آسمان نمدر
 
 
 

  خواھد بردادی بھار او زدر
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  و ظلمت زمستان رایسرد

 
  بازسوانمی گی رونھدیم
 

  سوزان رای گلپونھھاتاج
 
 
 
  بھار افسونگری بھار، ایا

 
  او شدھامالی سراپا خمن
 

 شی جنون تو رفتھام زخودر
 

  و آرزو شدھامادی و فرشعر
 
 
 
 ی ھمچو مار تبدارخزمیم
 

  سردۀ تازسی خی علفھابر
 
 انی طغنی خروش و انی با اآه
 

  گمراه من چھ خواھد کرد؟دل
 
 

  فرخزادفروغ
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چشمام و ...  اون چوقتیکاش ھ...  ی کشم آھو کاش عاشق نشده بودی میآھ
 افتم آه ی گذشتھ ھا مادی.  ارمی کھ اسمش برهی گی بندم شرمم میبا حرص م

 .  منیخواھر بزرگھ ...  من خواھرکم یآھو
گفت عاشق ...  خواد ی رو مکھی گفت اون مرتسادیوا بابا ی کھ تو رویزمان

 ی کھ روح و روان خواھر من و بھ بازیشده عاشق اون مردک ھوس باز
 مخالفتش ھم ی زد مخالفت کرد رویلی بار بابا بھ آھو سنی اولیبرا... گرفت 
ھھ ...   زد من عاشقشمی حرف مھی نشد فقط ی کرد اما آھو راضیپا فشاز

من اون . اشتباه ...  آھو ی چرت بود اشتباه کردیچھ کشک...  یچھ عشق
 از اطرافش یچی سالش بود و ھ٦ ھم ای سالش آر١٨ سالم بود و آھو ٨زمان 

 ی دونستم اما آھو اونقدر واسم مھم بود کھ ھمھ ی دونست منم نمینم
 بعد ال ذھنم حک شد آھو و اون مرد با ھم ازدواج کردن دو سیحرفاشون تو

 گرفتھ بود قبل از آھو گھی زن دھی سالھ اومد ھھ ٦ ی بچھ ھیوھر آھو با  شایک
 با اون زن رابطھ داشتھ

 پسر بچھ ھمون موقع کھ نی و حاصل رابطھ شون ھم شد ای اغھی زن صھی
 می نامھ اش نوشتھ بود از کری کرد و توی خودکشدیآھو فھم
 بابا بعد از مرگ آھو شکستھ شد و ھفت نھی ببی سختنی و نذارنی کنمواظبت

 و ھم می خواست کری می گلولھ کشت وقت٤ رو با ای و برداشت رفت کرشیت
 آھو تی نھای انداخت بابا بادشیبکشھ مامان جلوش و گرفت و نامھ آھو رو 

  تونم قسم بخورمیرو دوست داشت م
 ای نداشت آرایبھ من و آر..  کھ بھ آھو داشت ی صدم درصد عالقھ اکی کھ

 کرد اما بعد از اون اتفاق بابا ی می روستا بازی با بچھ ھاشتریاون موقع ب
 خودم بودم ی توشتری کنھ من بی روستا بازی با بچھ ھاای اجازه نداد آرگھید

 من از بد بودن گوش ی تونقدری نداشتم بابا ای بھ کسیکار.. و مشغول درس 
 سالم ٢٦ کھ شی سال پ٢... خشن  رحم و مغرور و ی آدم بنیگفت کھ شدم ا

 باشم و اگھ ایبود و بابا اصال حالش خوب نبود بھم گفت مواظب خودم و آر
 رو ای کھ باھاش کیری ازش سر زد با ھمون ھفت تی نابخشودنیی خطامیکر

 و بھ دست ما می آھو کرتم و بکشم من اون موقع بھش گفمیکشتھ با اون کر
  کنمی کار و نمنیسپرده و من ا

 گفت آھو از دستت ی کار و بکننی ای مجازی گفت اگھ مجبور شدبابا
 کنم چون آھو اون و بھ ی کار و نمنی شھ اما من مطمعا بودم ایناراحت نم
 زنم خواھر جون کاش ی بھ قبر آھو می لبخندرونی بامیاز فکر م. ما سپرده 
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 ی نمو  کارنی اگھ ای کاش بھ حرف بابا گوش داده بودی کردی کار و نمنیا
 یبوسھ ا.  ای کنار من و آری افتاد و کنارم بودی اتفاق ھا نمنی االن ایکرد
 ی کھ روی توجھ بھ خاکی شم بی زنم و از جام بلند می سنگ قبرش میرو

 امی دم بازم بی خونم خدافظ خواھرکم قول می براش میلباسم نشستھ فاتحھ ا
 شم نفس ی سوار مو  رمی منی کنم و بھ سمت ماشیپشتم و بھش م...  شتیپ

 گردم ی کشم باز بھ ھمون جلد سخت و محکم و خشن خودم بر می میقیعم
 باشم کھ االن داشت ی کنھ ھمون آدمی اصال فکر نمنھی االن من و ببیاگھ کس

 ارمی و بھ حرکت در منی کشم و ماشی میآھ...  کرد یدرد و دل م
 مھرنوش

 
 
 ازدوا می با کردیمن با... من  تموم شد ی ھمھ چیعنی کنم کاری خدا من چیوا

 یچشمام و با حرص م...  القی امکان نداره من با اون پسر دنینھ نھ ا... 
 از دستش رهی راه تصادف کنھ بمی توشای اخورهی بھم ممیبندم حالم از کر

 باھاش یعروس  راجبادی ارباب ھم کھ گفت امشب اصغر بنیراحت بشم ا
 شھ ی ارباب افتادم باورم نمادی دوباره یا کنم وکاری حاال من چمیصحبت کن

 ھی خواست کمکم کنھ حاال اون ی درصد ھم مھی اگھ ی ارباب باشھ حتنیا
 شر ھستم بگو دختر تو شھی و ھم ندارم خاک بر سر من کھ ھمدیدرصد ام

 قھی تو دقی تونستی ؟ بھ ارباب بگو نمی اونم بھ کیرو چھ بھ زبون دراز
 حرف ایبھتره با آر...  کنم کاری حاال من چیاون زبون وا موندت و تکون ند

 ام بھی غرھی نباشھ من ی باالخره ھر چرهی و بگمی طرف کردیبزنم اما اونم شا
 یکی در تاریری تنھا راه منھ تای خب آرشھی خواھر زادش حساب ممیو کر

 یکی کمکم کرد دیم شا حرف بزنای کھ با آرنھی اشیکی ندارم شتری دو راه بکال
اگھ فرار کنم کجا برم آخھ مگھ من !!! فرار کنم ...  کھ نھی اش ھم اگھید

 بھ من ستی کس حاضر نچی بابا ھی رو دارم کھ برم از صدقھ سرییجا
 رونی مونھ بھتره حاال کھ ارباب رفتھ بی راه مھیکمک کنھ پس ھمون 

 شم و یاز تخت بلند م.  زنم ی حرف مایباھاش حرف بزنم آره خودشھ با آر
 بھ سمت ستی نی خدا رو شکر کسندازمی بھ راھرو می نگاھرونی رم بیم

 !!! تق تق...  کشم و ی میقی ترسم نفس عمی من می رم وای مایاتاق آر
 
  داخلایب...  یی ـ خاتون توایآر
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پشت بھ من رو تخت ...  کنم ی کشم و در و باز می می اگھی دقی نفس عمھی

  تو دھنمادی قلبم داره میوا...  کرد یھ بود و داشت با لب تابش کار منشست
 
  سالمـ

 
 کنھ بعد کھ بھ خودش ی گرده و متعحب من و نگاه می بر مای من آری صدابا
 :  گھی زنھ و می می لبخندادیم
 
 .  کجانجایا... شما کجا ...  ـ بھ بھ مھرنوش خانم ایآر
 

  زنمی مداستی بودنش پی کھ کامال مصنوعیلبخند
 
 حرف بزنم البتھ اگھ االن وقت ی اومدم باھاتون در مورد موضوع مھمـ

 ...  من برم بعدادی اگھ ھم نداردیدار
 

 :  وسط حرفم و گفتدیپر
 
  ندارمی کارنی بشای نھ نھ بـ

 
 نیی گذاشتھ بود نشستم و سرم و انداختم پازشی کھ کنار می صندلی رورفتم
  بگمنیا بھ یحاال من چھ جور... 

 
  من در خدمتمنیی ـ بفرماایآر
بھ ...  یعالقھ ا...  دونم از کجا شروع کنم راستش من ینم...  ـ خب من
 بھ پدرم داد تا ی پولمی ھستم راستش کرنجای ندارم فقط با اجبار پدرم امیکر

 چی من ھستمی کار نبودم و ننیبذاره با من ازدواج کنھ خب من اصال موافق ا
 و کتک پدرم االن ار شما ندارم و فقط ھم بھ اجبی بھ خواھر زاده یعالقھ ا

 خواستم بھ ی باشھ می راھدی بعد گفتم شادمی ترسی میلی ھستم اولش خنجایا
 کھ ستی نی اون مردمی کردی منو درک کندوارمی نتونستم امیارباب بگم ول

 می کردیشا کھ نی جدا از انی باشدهیمن بخوام باھاش ازدواج کنم فکر کنم فھم
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 چھ دی دونیخودتون بھتر م...  بعد از ازدواج درست باشھ و دست از
 بھش ندارم و ی من عالقھ انی جدا از استی بھ گفتن من نازی پس نییکارھا

...  یب...  روستا رو نی ھمی کھ چندتا از دخترھادیفکر کنم شما خبر دار
 ایآر.. سرم و اوردم باال ..  و گفتم نیپـــــــــوف بھ زور ا. کرده ... آبرو 

 ینجوری اھی شد قضی کرد باورش نمی من و نگاه متریداشت با تعجب و ح
 ی نزنم تا از توی دادم فعال حرفحی ترجنییدوباره سرم و انداختم پا.باشھ 

 صورت و ی کھ رویی و زخم ھای تمام کبودستی نی کمزی چادیشوک در ب
 زدنم خوردنی سرم و تا مختنی عده ادم الت رھیبدنم ھستن و من گفتھ بودم 

 ی چیعنی نیی از گوشھ چشمم اومد پایقطره اشک..  باشھ نی اام کتکلیاالن دل
 تعجب کرده زمی نبودم کھ بخوام اشک بریدرستھ حالم گرفتھ بود اما در حال

 قطره اشک از کجا اومد من مطمعا ھستم نی اوردم ایبودم اصال سر در نم
 ییھوی ی باال انداختم حتما از اون اشکای نداشت شونھ ایارونچشمام حالت ب

  دارمیولش کن االن کار مھم تر.. بود 
 
 درستھ می ؟ کری نگفتیچی مدت ھنی ایپس چرا تو...  شھ ی ـ باورم نمایآر
 دهی تو رو از بابات خرشھی کارھا رو کرده باشھ اما باورم نمنی از ایلیخ

 باشھ
 
  خب مننی رفتار کنمی شما ھم با من بدتر از کردمی ترسیم...  دمی ترسی مـ

... 
 

 ؟ تا دهیخر)  مھرنوش یبابا( من و از اصغرمی ؟؟؟ کریچـــــــــــــــــــــــ
 .  توف تو ذات خرابت اصغرمیلعنت بھت کر.. حاال بھش فکر نکرده بودم 

 
دم من االن  فکر نکرده بودهی منو خرمی کھ کرنیخب من تا حاال بھ ا...  خب ـ

  کار کنم ؟ی چدیبا
 
 کار کنھ ی چدی دونست بای انگار اونم نمدی موھاش کشی توی کالفھ دستایآر
  زدی دفعھ سرش و اورد باال چشماش برق مھی
 
  رو درست کنھھی قضنی تونھ ای نفر مھی فقط دمی ـ فھمایآر
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 شم با ی راحت ممی چھ خوب باالخره از دست کری از گلم شکفت واگل

 :  گفتمعی نگاه کردم و سرایلبخند بھ آر
 
  رو درست کنھ ؟ھی قضنی تونھ ای میک...  ی کـ

 
  کردی من نگاه می با لبخند بھ خوش حالایآر
 
 کھ ی تونھ ھر کاریاون اگھ بخواد م..  تونھ ی ـ من مطمعا ھستم اون مایآر

  انجام بدهی کنیفکرش و نم
 
 ی خوش حالم کھ ھنوز از اون باال ھواادی زیلیخ...  ممنونم ای خداھی عالنیا

 یمنو دار
 
  ؟ھی ؟ اسمش چھی اون کـ

  ـ آرشانایآر
 
 قدر جون کندم کھ بھ نی من اشدی باورم نمسادی لحظھ حس کردم زمان واھی

 آخھ چرا ای شد مبھوت زل زدم بھ آری جورنیآرشان رو نندازم حاال ھم کھ ا
 نی ای بگم از سختی کنھ چی می کھ با پوزخند و اخم زندگیمن بھ اون مرد

 تونم اصال یم شده نھ نھ من نرمی کھ گرابان گی بگم از بدبختیچ... زمونھ 
 تمام بدنم ارمی اسمش و ھم می وقتستی نی آرشان ھر کسشھیاگھ بخوام ھم نم

 اون کوه غرور ی ھام بگم برم جلوی لرزه اونوقت برم بھش از سختیم
 کاری اگھ بھ ارباب نگم چی و کنم ولنکاری من انھینم ھھ تو خواب بب کھیگر

 خدا من یوا... حل کنھ اما   روھی قضنی تونھ ای گفت تنھا اونھ کھ مایکنم آر
 امتحانم یخوای قربونت برم اگھ می خدا جونم الھھی چھ برزخنی کنم اکاریچ
 ی چای آری واستی نشتری درصد بھی گم قبول شدن من ی االن منی از ھمیکن
 ای خوردم خدای حرص نمنقدری اونوقت منم ای شدی شد تو ارباب میم

 !!! عظمتت رو شکر
 
 مھرنوش..  ـ مھرنوش ایآر
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 رونی ھپروت اومدم باز
 
  ھانـ

 
 ..  تویی ـ دختر صد بار صدات زدم کجاایآر
 
  ؟ی کار داشتیحاال چ...  لحظھ حواسم پرت شد ھی دی ببخشـ

 
 ی با آرشان حرف بزندی ـ تو باایآر
 
 ...  تو من با اون کوه غری گی می چی واـ

 
 اون فک گران بھات و ی تونی نمقھی خدا خاک برسرت مھرنوش کھ دو دقای

 کاری چنی گی لبم خب مدنیی و شروع کردم بھ جونیی سرم و انداختم پایببند
 . ی دادم اونم اساسیکنم سوت

 
 اگھ آرشان بفھمھ چھ ی دونیم.. و  حرفت رمی گی مدهی ـ خبھ حاال نشنایآر
جلو ..  زنھ تو رو ی تا شالق م٣٠ ؟ حداقل کمھ کمش ارهی سرت مییبال

  کشتتی وقت وگرنھ مھی یخودش نگ
 

واقعا .. کوفت .. زھر کرگدن ...  آخ زھر موش دنی شروع کرد بھ خندبلند
 یاری فکش و بی ده بزنی حال میآ..  کنھ ی داره من و مسخره منیا.. کھ 

 ..  دهی حال می آنییپا
 
 بھ نظر من بھتره زود تر با آرشان ی خواد حاال حرص بخوری ـ بسھ نمایآر

  ھر چھ زود تر بھتریحرف بزن
 
  ؟ی تو با ارباب حرف بزنشھی گم نمی مـ
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 حرف گھی دیکی ی بھ جای کسادی ـ نھ دختر خوب اوال آرشان بدش مایآر
 پسغام غامی بگھ نھ پادی خودش بدی گھ اون شخص کھ مشکل داره بایبزنھ م

 یبفرستھ پس بھتره خودت باھاش حرف بزن
 
 اوم...  دیشا... تو باھاش حرف بزن ... خب ...  ھی چی دونیآخھ م...  خب ـ

... 
 

 ی گفتم من واقعا نمی کردم و می مفی پشت سر ھم کلمھ ردنجوری ھمداشتم
 خوام بگم من با اجبار پدرم ی و نممی بگم کریبرم بھش بگم چ.. تونستم بگم 

 شھ ی کنم آه خب بگو طالت کم می دارم با خواھر زادت ازدواج ممیو کر
 پـــــــــــــوف... من آخھ ...  ی باھاش حرف بزنیخودت بر

  رم اتاقمی باشھ فعال من مـ
 

 :  زد و گفتی صدام زد برگشتم بھ طرفش لبخندای بھ سمت در کھ آررفتم
 
 مطمعا ھستم اگھ بھ آرشان ستشی نمی نباش فعال کھ کریزی ـ نگران چایآر
  مھربونھیلی کنھ درستھ ظاھرش مغروره اما باطنش خی کمکت میبگ
 
 من اومده بودم ی وادمی کشی نفس بلندرونی زدم و اومدم بی اجبار لبخندبھ

 ھم ای نباشھ با ارباب حرف بزنم اما آرازی نگھی کنھ کھ دی برام کارایکھ آر
...  اون از بابا ی کنی چھ کارا کھ نمنیمت ارباب شوت کرد خدا ببمنو بھ س

 ...  رفتم وتاقمبھ سمت ا..  و ارباب ایاونم از آر...  میاون از کر
 

 حرف زدم آخ خدا ای ست کھ با آرقھی تازه چند دقدمی تخت دراز کشیرو
 خوام ی می و جنجالجانی سراسر ھی زندگھیخوردم کھ گفتم ... جونم من گ

 اومد شانس منھ ی گفتم درست از آب در نمی مگھی دزی چھیحاال اگھ من 
 یچاره .  کنھ ی خدا جونم قبولش مگمی مزخرف کھ میزای چنی از اگھید
 ترسم یم...  ترسم ی زود تر با ارباب حرف بزنم اما مدی ندارم بای اگھید

ھ برام رقم  کی سرنوشتنی ترسم از ای رفتار کنھ ممیاونم مثل بابا و کر
 داد آخ مامان جونم ریی شھ سرنوشت رو تغی گھ نمی مشھیخورده مامان ھم

 ؟ ی ھستمنم  بھ فکر؟ی کنی مکاری ذره شده چھی دلم برات دمتی وقتھ ندیلیخ
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 ی بودشمی زنھ کاش پی دست و پا می چھ باتالقی دخترت داره توی دونیم
 مامان جونم دلم برات ی کردم وای آغوشت گم می و سرم و تویکاش بود

 ادهی من حسرت ھام زی زندگیتو...  کاش نمتی تونستم ببیتنگ شده کاش م
...   من و بده حسرت پدرخوب داشتنی خواد جواب حسرت ھای میک

 کھ ھنوز تجربھ یحسرت عشق...  دغدغھ ی آروم و بی زندگھیحسرت 
...  ایخدا ...  داداش محمد...  میکر... بابا ...  ؟ی جوابگو ھست کینکردم ک

 .آرشان
 گرفتم ادیآره ارباب نھ آرشان ...  تا حاال شده آرشان ی کنم ھھ از کی میمکث

 بگم ارباب اون فقط ارباب دی باارمی تونم بھ زبون بیتو دلم بگم آرشان اما نم
 چرا با اون ی چای صداش کنم پس آریمی صمینجوری ادی نباتمیو منم رع

بھش گفتم بگو  دمشی کھ دی ھستم چرا ناخداگاه روز اولیمی صمنقدریا
...  نفرھی...  یی جاھی...  بھم گفت مھرنوش حس کردم قبالیمھرنوش چرا وقت

اه ... انگار ...  برام آشناست نقدری لحن صدا کرده چرا صداش انیمن و با ا
 بار ھست نی اولی نداره کھ تو براقتی حقنیبس کن مھرنوش بس کن مگھ ا

 ی ھست کھ باھاشون حرف زدر بانی اولی برایدی خونھ رو دنیافراد اکھ 
 ھی مثل ساشھی کھ ھممی من بھ جز کری زندگی ھستن توی بارنیھمشون اول

 ھمھ فکر کھ بھ ذھنم نیسرم از ھجوم ا...  نکبت بار من افتاده ی زندگیرو
اکنده محکم سرم و تکون دادم افکارم و پر...  سرم یاومده بود درد گرفت وا

 ھھ... کردم بھ من چھ 
...  گم بھ من چھ ی میی کھ مربوطھ منم و اونوقت با کمال پرروی تنھا کسبھ

 نداره و اون وقت ی بھ من ربطی بود کھ بگی آسوننی بھ ازیکاش ھمھ چ
  بھت نداشتھ باشی ربطچیواقعا ھ

 رهی آروم بگکمی گرفتم برم حموم تا ذھنم میتصم
 مشغول شونھ زدن موھام بودم کھ در اتاق رونی از حموم اومده بودم بتازه

 رو زدن
 
  توای بـ

 
  اوردموهی خورده براتون مھی ـ سالم خانم زھرا

 
  بھش زدمیلبخند
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  دستت درد نکنھ زھرا جونـ

 
 ی خوش حال شده بود ظرف و گذاشت رو عسلیلی کھ خزھرا

 
  زھرا خانمـ

 
  ـ بلھزھرا

 
 ؟یاری برام بی تونی خواستم می دفتر مھی راستش من ـ

 
  ؟نی خوای می چی ـ دفتر؟ برازھرا

 
  ؟ی کندای دفتر و خودکار پھی برام ی تونی خب الزم دارم مـ

 
 ارمی رم براتون می ـ چشم خانم االن مزھرا

 
  بھ سمت در رفت کھ صداش کردمزود

 
  ـ جانم خانمزھرا

 
  متوجھ نشھی فقط زھرا جون خواھشا کسـ

 
 :  کرد گفتی کھ داشت متعجب نگام مزھرا

 
  چرا خانم ؟ـ

 
 بھت زی چھی پرسھ آخھ بھ تو چھ ی سوال منقدری انی سرسام گرفتم چرا ایوا
 کردم آروم باشم و یسع..  آه ی سر من و بخورستی گن انجام بده الزم نیم

 از کوره در نرم
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  شمینتون م ممنونیاری دفتر و خودکار بھی من ی برادی زھرا خانم برـ
 

 ارمی رم براتون می چشم االن زود می خانم بھ روھی چھ حرفنی ای ـ وازھرا
 

 بلند شدم حولم و باز کردم و لباس رونی قدم ھاش و تند تر کرد و رفت ببعدم
 سرم بستم رفتم طرف تخت و ی موھام ھم با کش محکم باالدمیھام و پوش

...  رو برداشتم و شروع کردم بھ پوست گرفتن و بعدم خوردن وهیظرف م
  دختر اومدنی باالخره ایتق تق وا

 
  توای بـ

 
بھ ...  ولیا...  دفتر و خودکار اومد داخل و اونا رو داد بھ من ھی با زھرا
 زننی حس کنم چشمام دارن برق متونستمی میخوب

 
  دستت درد نکنھ زھرا جونـ

 
  بودفھی نداشت خانم جان وظی ـ قابلزھرا

 
 ی براخواستمی فرصتھ منی االن بھتررونی رو برداشت و رفت بوهی مظرف

 بھ کاربودمی خونھ بی اون وقت ھا کھ توری بخادشی ی ھسمیمامان نامھ بنو
 خواستم براش ی گرفت االنم مادی دادم اونم ی مادیمامان نوشتن و خوندن 

 برسھ ستش بھ دی جورھی دیه بود فقط با دلم براش تنگ شدیلی خسمینامھ بنو
  متوجھ نشھ شروع کردم بھ نوشتنیکھ کس
  مامان جونسالم

 
 ی حالت خوب باشھ منم خوبم البتھ اگھ بتوندوارمی ام؟ی ؟ خوبیچطور

 ی بودنجای دلم برات تنگ شده کاش ایلیمامان خ..  خوب یاسمش و بذار
 بھشون بفھمونم من ی ازدواج کنم چطورمی خوام با کریمن نم... مامان من 

 یتر زمی دونم چھ ھینم....  دونم ینم..  خوام ی خوام مامان نمی و نممیکر
چرا من آخھ ..  کرده مامان تو بگو چرا من ینجوریبھ خدا فروختم کھ با من ا

 ی آخ خدا کاش بھ جاشھ؟ی نمدای بھ جز من پی اگھی دختر دای دننی ایمگھ تو
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 ی سرنوشت و نمنی من ایدادی سرنوشت خوب بھم مھی بای صورت زنیا
 ی خدا حکمتار نکن ھر کی ناشکری گفتی بھم می بودنجایخوام مامان اگھ ا

 من کدوم حکمت؟ سرنوشت من یداخلش ھست آخ مامان آخ مادر ساده 
 دل خوش کنم آخھ مگھ ی بھ چگھید! یستی نیعنی ی نابودیعنی ی تباھیعنی

 حرف ی با بابا در مورد عروسخوادی ھم برام مونده مامان ارباب میزیچ
 اش و ده خواد خواھر زای مرهی رو بگی خواد ھر چھ زودتر عروسیبزنھ م

 خوام ی مگھ من حق شاد بودن ندارم منم م؟یخوش حال کنھ اما پس من چ
 کھ بھ زور ی مصنوعی خنده ھانی خوام از تھ دل بخندم نھ ایشاد باشم م

 ندارم آخھ ی راھگھی خستھ شدم دادی زیلی خستھ شدم خنھیشیلبام م یرو
  آه خدا...  کنم چقدر ھیچقدر زجر بکشم چقدر گر

 خواستم با حرف زدن در مورد درد ھام تو ی کھ سرت و در اوردم نمببخش
 شده یبی گلوم و گرفتھ مثل سی بد جوری بغض لعنتنی ایرو ناراحت کنم ول

 خواد منو خفھ کنھ حاال کھ برات نوشتم ی بغض منی ارهی نمنیی گلوم و پایتو
 خشک  نشدم مامان جون چشمام ھنوزی خرده سبک شدم اما بازم خالھی

 اشک ھا ھم خستھ شدم حالم از نی از ابارنینشدن ھنوز ھم مثل بارون م
 قدرت کنترل اشک ھام و ندارم فمی کھ ضعنی خوره بھ خاطر ایخودم بھم م

 اتفاق ھا افتاده با برادر ارباب یلی خوره مامان خیبھم م ضعفم حالم نیاز ا
 یکی بار نیل اوی شھ برای رو بھش گفتم مامان باورت میحرف زدم ھمھ چ

 با ارباب حرف بزنم دی و باادی بر نمیطرف من بود اون گفت از دستش کار
 کھ طرف منو گرفت نھ اون نی اما بازم از اادی ازش بر نمیدرستھ کار

 ترسم با ارباب حرف ی خوش حال شدم مامان من میلیخواھر زادش رو خ
ھست اونم حرف   راهھی رفتار کنھ فقط می ترسم اونم مثل بابا و کریبزنم م

...  سختھ یلیزدن با ارباب کھ من جرئت حرف زدن با اون و ندارم آخھ خ
امش دارم من االن محتاج  من آریشمی ھر وقت پی بودشمیمامان کاش پ

 حرف زدم مواظب یادی زیآرامشم مامان من محتاج محبت تو ھستم وا
 ... !!!!!!  دوست دارم خدافظ مامان جونادی زیلیخودت باش خ

 
 

 ای دننی ای بھ دست مامان برسونمش من توی جورھی دی رو تا کردم بانامھ
 من ستمی منم ن روز نباشھھی از ھمھ عاشق مامانم ھستم اگھ اون شتریب

 فرشتھ ست کھ خدا از ھی بارز ی پرستم مادر من نمونھ یعاشقانھ مادرم و م
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 اون ھ تونھ من و از مادرم جدا کنی کس نمچی من فرستاده ھیاسمون برا
 یزی چھی وقت ھا ی برام سوال مونده بعضشھی ھمیزی چھیفوق العادست اما 

 ی چیعنی تونم درکش کنم اون نگاه ی وقت نمچی کھ ھنمی بی نگاھش میتو
...  دمی ھست کھ تا بھ حال دی ادمنی اما مطمعا ھستم اون بھتردمیتا االنم نفھم
تا بعد بدم زھرا ببرش  ذارمی می عسلیرو.  نامھ رو رونی بامیاز افکارم م

 راحت تر از قبل شده بودم اما خاتون یلی و زھرا خوای مدت با شنی ایتو
 بھ شھی خبر ھا رو ھم ھمشتری برهی گی با من گرم نمیلی مرموزه خیلیخ

 چی ارباب ھست ھنی شھ گفت نوچھ و خبر چی می جورھی گھ یارباب م
 ی سعنی و بھ خاطر ھمھگی بھ ارباب مسائل و مشھی گھ ھمی نمایوقت بھ آر

 ی شم و بھ سمت پنجره میاز جام بلند م..  باھاش دمخور نشم ادی کنم زیم
 یزی تا شب چگھی شد دی مکی کنم آسمون داشت تاریرم آروم بازش م

 کرد موھام باز بودم و دورم ی تر مادی استرس من و زنینمونده بود و ا
 ومدی کھ میمی با ھر نسدم شونھ ھام گذاشتھ بوی و رودمی بود شال سفختھیر

 وارد عمارت شد ی مشکنی اورد ھمون موقع ماشیموھام و بھ رقص در م
 از خدمتکارا در و براش باز کرد و یکی سادیت وا بزرگ عماراطی حیتو

 و داد بھش و اومد سمت چی بھ خدمتکار گفت و سوئیزی چرونیارباب اومد ب
 ی چند لحظھ انیی پانداخت لحظھ سرش و اورد باال بعد دوباره اھیعمارت 

 ی نگاه می شد داشت بھ چرهینگذشتھ بود کھ دوباره سرش و اورد باال و خ
 لحظھ بھ خودم ھی کردم کھ ی نگاھش مرهی خرهی جور داشتم خنیکرد؟ ھم

 بودم و اون داشت سادهی من احمق اونجا وادمی خودم و عقب کشعیاومدم سر
 منم انگار نھ انگار زل زدم بھش ھ کنھی بدش ای کرد حاال جایبھ من نگاه م

 شده بود بھ من و من اصال متوجھ رهی آبروم رفت خاک بر سرم اون خیوا
 یلی منم خیزندگ..  دیدم خودم و انداختم رو تخت و زل زدم بھ سقف سفنبو

 بھیپر فراز و نش
 عی سرنمی ببسای ذاشت بخوابم وای آروم چشمام رو باز کردم نور نمآروم

 بودم ؟ دهی من از سر شب تا االن خوابیعنیچشمام و باز کردم صبح شده 
 شم بعد یز تخت بلند م اعی با ارباب حرف بزنم سرشبی خواستم دی نھ میوا

زھرا  رونی برمی ندازم و می رو سرم می زنم شالی کھ بھ صورتم میاز آب
  گھی باال و مادی کنم زھرا نفس نفس زنون میرو صدا م

 
 دیداشت...  یکار... با من ... خانم ...  ـ بلھ زھرا
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  خورده نفس بکش بعد حرف بزنھی زھرا ـ

 
  کشھی میقی عمنفس

 
  خانمدیی بفرماـ

 
  ارباب خونھ ھست ؟ـ

 
 انی ـ نھ خانم رفتن باغ بعد از ظھر مزھرا

 
 متوجھ بشھ دی نبای فقط کسی مادرم ببری برای خوام نامھ ای خوبھ مـ

 نھی تو رو نبیحواست باشھ کس
 

  ـ چشم خانمزھرا
 
 نھی ببی ممکنھ کسنجای اتاقم نامھ رو بھت بدم ای تومی برای بـ

 
  برداشتم برگشتم سمت زھرای نامھ رو ازعسلمی زھرا بھ سمت اتاقم رفتبا
 
 از یواشکی شھ ی بد میلی خنھی تو رو ببی دختر خوب گوش کن اگھ کسنی ببـ

 نامھ روبھ دست مادرم نی بعد ای ری و بھ روستا مرونی بی ریعمارت م
  حواست باشھ نامھ رو فقط بھ مادرم بدهی رسونیم
 

  رمی االن منی ھم ـ چشم خانمزھرا
 

 بھش گوش زد کردم کھ مراقب باشھ بعد گھی خورده دھی رو بھش دادم و نامھ
 با ارباب حرف دی نامھ بھ دست مادرم برسھ امشب وقتشھ بادوارمیھم رفت ام

 بھ ھدف بخوره تنھا شانس دوارمی امیکی در تاریری تنھا راه منھ تنیبزنھ ا
   تق تق تقنھیمن ھم
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  توای بـ
 
  اتاقتونی توارمی ـ سالم خانم صبحونھ براتون اوردم زھرا گفت بوایش
 

 ھی دختر خوبیلی زنم خی بھش میلبخند
 
   جان دستت درد نکنھوای ممنونم شـ

 
 مرغ ری ھست از شی ھمھ چھی کنم بھ خوردن صبحونھ مفصلی مشروع

 و برداشت و رفت ینی بلند شد و سوای شدی تا جون آدم واقعا ھم بھم چسبریبگ
   از دلشوره و استرس دارمادی زھرا چرا نمنی ارونیب
 تخت ی پاھام جون نداشتن روگھی اتاق راه رفتم کھ دی اونقدر تورمی میم

 نھ رونی ؟ اگھ خاتون نذاشتھ باشھ بره بی افتاده باشھ چرینشستم اگھ زھرا گ
و باز کرده باشھ اوه  زد اگھ بابا نامھ ری بھم میبابا اگھ نذاشتھ بود حتما سر

 ستی خونھ نرونیرفتھ ب  موقعنینھ بابا سواد نداره خب محمد؟ اما محمد ا
 نامھ بھش دوارمی باشھ امافتادهی نی پوکھ خدا کنھ اتفاقی سرم داره میوا

  امی در اتاق بھ خودم می باشھ تق تق تق با صدادهیرس
 
  ؟ھی کـ

 
  زھرا ھستم خانمـ

 
 ی اومد زود از تخت بلند شدم و رفتم در و باز کردم اومد داخل نگاھباالخره

  نبود در و بستمی انداختم کسرونیبھ ب
 
 ؟ نصف جونم ی نامھ رو بھ مادرم دادد؟ی تو رو ندی شد زھرا کسی چـ

 گھی حرف بزن دیکرد
 

 رفتم نامھ یواشکی دی منو ندی من حرف بزنم کسنی ذاری ـ خانم شما نمزھرا
  خونھ نبودیرو بھ مادرتون دادم خوش بختانھ کس
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  کشم خدا رو شکری می راحتنفس
 
 ی جبران می در حق من کردی ازت ممنونم لطف بزرگیلی ممنون زھرا خـ

 کنم دختر
 

  نیی ست خانم شما امر بفرمافھی ـ وظزھرا
 

 گفت  تشکر کھ ازش کردم رفت بھ کارش برسھی بھش زدم بعد از کلیلبخند
 مواظب بوده اگھ شک کرد دست بھ وایممکنھ خاتون شک کنھ تا االنم ش

 ی خواستم تا وقتی اتاق خودم بخورم می دادم ناھار رو توحیسرش کنھ ترج
 ارباب ادی کھ بابا مشبی بودم ددهی کھ شننطوری بمونم انجای اومدهیارباب ن

 امشب دی با ھم حرف بزنم باای پس فردا شب بگھی و مادی مشی پیبراش کار
 اتاق ی استرس دارم داشتم تویلی شھ خی نمگھیبھش بگم چون فردا شب د

 تا بعد از ظھر خودم و ی جورھی زدم ی و با خودم حرف مدمی چرخیم
 گرفت  اتاقم بودم کھ زھرا اومد داخل البتھ قبلش اجازهیمشغول کردم تو
 انداخت اومد نییش و پا چرا خدمتکارش مثل گاو سرنیگفتم بگم بعد نگ

 داخل
  شده زھرا ؟ی چـ

 
 االن اومدن نی ھر وقت ارباب اومد صداتون کنم ھمنی ـ خانم گفتھ بودزھرا

  اتاقشون ھستنیتو
 

 ی سرم بستم شالم و روی وقتش شد از تخت بلند شدم موھام و باالباالخره
 بار شانسم و نی آخری برادی حاال وقتش بود بادمی کشیقیسرم گذاشتم نفس عم

 من فکر کردم نجاستی زھرا ھنوز ادمی کھ درونی برم بدمیامتحان کنم چرخ
  رفتھنیا

 
  زھرای بری تونی مـ

 
 نیی بھ خودش اومد و با خجالت سرش و انداخت پازھرا
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  برمگھی خانم من ددی ببخشـ
 

 ی توگھی خورده دھی بعد از رفتن زھرا رونی تکون دادم اونم رفت بیسر
 اتاقش و بلد بودم بھ سمت اتاقش رفتم و در زدم رونیندم و رفتم باتاق مو

 ...  تودی بھ امایخدا
 

  توای ـ بارباب
 

 بود و چشماش دهی رو آروم باز کردم و رفتم داخل رو تخت دراز کشدر
 دونستم از کجا ی خورده جلو تر رفتم نمھی ھم بود در و بستھ کردم یرو

 قدم بھ ھی بعد دمی کشینی و ھدمی دفعھ چشماش و باز کرد کھ ترسھیشروع کنم 
 :  کرد گفتی کھ داشت نگام منجوریعقب برداشتم ھم

 
  ؟ی داشتی کارـ

 
  باھاتون حرف بزنمیموضوع...  خواستم در مورد یآره م...  خب ـ

 
 باشھ کھ عروس خانم بھ خودشون زحمت دادن ی موضوع مھمدی ـ باارباب

 نجایاومدن ا
 

 ی مطونھی گفت با خشم بھ چشماش نگاه کردم شی رو منای با تمسخر اداشت
 دی آروم باش مھرنوش االن باطونیچشمام و محکم بستم لعنت بر ش... گفت 

 کنم بھم کمک کنھ اما غرورم چشمام و باز کردم االن ی شده کاریھر جور
 :  مھم تر از غرورمھ محکم گفتممی لحظھ زندگنیدر ا

 
 ھیب موضوع مھم بلھ ارباـ

 
  ؟ھی موضوع مھم چنی ـ ااراب

 
  باھاتون حرف بزنممیآقا کر... در مورد ...  خوام ی مـ
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  اخماش رفت تو ھمدمی گفتم بھ وضوح دنوی در اومد تا اجونم
 

  شنومی ـ مارباب
 
 بھ آقا ی عالقھ اچیراستش من ھ...  دونم از کجا شروع کنم ینم...  خب ـ

 باھاش ی خوای چرا می بھش نداشتی تو کھ عالقھ انی گی ندارم االن ممیکر
 بھ پدر من ی مبلغیعنی دیاز پدرم خر...  تمام منو ی با پستمی کریازدواج کن

 ازدواج نیبھ ا ی من راضمی پول دوست ھست داد و اونم منو بھ کریلیکھ خ
 بھ شما بگم گفت شما دی گفتن باشونی ای با برادرتون ھم حرف زدم ولستمین
 شما ازدواج کنم ی خوام با برادر زاده یمن نم...  من دی کمکم کندیون تیم

 نی بتوندوارمی ھم نخواھم داشت امندهی بھش ندارم و در آی عالقھ اچیچون ھ
 .. نیدرکم کن

 ی گفت فقط داشت بھ من نگاه می نمیچی نزدم اونم ھی حرفگھی شدم دساکت
 شتری منو بی استرس و دلشوره نی خوند و اشدی رو نمیچیکرد از چھرش ھ

 گفت یزی زدم نھ ارباب چی من حرفگھی نھ دی گذشت ولقھی کرد چند دقیم
  تحمل موندنگھی چون درونی خواستم برم بی بھ چشماش انداختم مینگاھ

 ھی بھ چشماش نگاه کردم انگار حرف دلم و از چشمام خوند کھ ی وقتنداشتم
 منتظر نموندم کھ گھی دنی داد بنابرالحظھ احساس کردم با چشماش بھم اجازه

 و خودم و تند بھ اتاقم رونی نھ و از اتاق زدم بایبفھمم واقعا اجازه داده 
 و شروع تخت رسوندم در و پشت سرم محکم بستم خودم و پرت کردم رو

 ..  اول بھ تو بعد بھ اربابدمی امی کمکم کن ھمھ ای کردن خداھیکردم بھ گر
 

 ی تودی از امیدو روز از انتظار از دلشوره از نگران.  روز گذشتھ بود دو
 چی آروم بود انگار قرار نبود ھی بود ھمھ چافتادهی نی اتفاقچی دو روز ھنیا

 آرامش قبل از طوفان باشھ ارباب نی ترسم ایم...  دمی ترسی افتھ می بیاتفاق
 نھ از مامان نھ بابا و شتم کس خبر نداچی بھم نداده بود از ھی جوابچیھنوز ھ

 ھی ارباب چمی دونم تصمی کدومشون نداشتم نمچی از ھی خبرمینھ از کر
   شھ؟ی می چیعنیدلشوره دارم 

 
  داخل؟امی تونم بیم...  ـ خانم زھرا
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  توای بـ
 

 ی ذاره رو عسلی ھست و موهی کھ داخلش مینی اتاق سی توادی مزھرا
 
  ممنونـ

 
  ـ خانم آقا اومدنزھرا

 
  متوجھ نشدمیزی فھمھ کھ چی انگار مھ؟ی کنم آقا کی حال نگاش میب
 

   اومدنمیکر...  ـ آقا زھرا
 
 اومده ؟ می کری شم چـــــــــــــی سست می از ترس وحشت و ناباورندفعھیا
 یعنی زنم ی من کالفھ موھام و چنگ میخدا...  نی نھ ایوا...  ارباب یعنی

دتر ازدواج کنھ آخھ چرا؟ من کھ بھش گفتم  تا با من زوادیارباب بھش گفتھ ب
 بکنھ از ترس داشتم من ای کار رو نی خواد ای ندارم چرا می عالقھ امیبھ کر

 ی بود و داشت با نگرانسادهی بھ زھرا نگاه کردن وادمیی جویپوست لبم و م
 داشت منو نی منم نگاه داشت کھ ای شدم مگھ بدبختوونھی کرد دیمن و نگاه م

 ی مجکمیلی امان بھ سمتش حملھ ور شدم و سی بھوی کردم یبر و بر نگاه م
 آروم دمیبودم موھام و محکم کش  شدهونھی زدم دیبھش زدم نفس نفس م

 نی چرا ای کار کردی مھرنوش تو چی کرده وایداشتم با خودم زمزمھ م
دختر اون  بس کن ی بزنینجوری رو اگھی دیکی دی تو بایدختر بدبخت و زد

 خوردش کنده ھی دمی نداره بھ دستام نگاه کردم از بس موھام و کشیکھ گناھ
 بود بھ سمتش سادهی واری و سر بھ زتشده بود بھ زھرا نگاه کردم ناراح

 زده یلی کھ سیی انداختم دستم و دراز کردم جانی دستم و بھ زمیرفتم موھا
و کج کردم گوشھ  کار کردم سرم یبودم نوازش کردم خاک بر سرم من چ

 ی با دختر مردم چنی کوچولو زخم شده بود لبم و گاز گرفتم خدا ببھیلبش 
  کار کردم

 
 بود ی جنون آنھی شدم ی دفعھ عصبانھی زھرا ببخش منو دست خودم نبود ـ
  منو؟ی بخشیم



 63 

 
  نی خانم شما ارباب من ھستھی چھ حرفنی ـ ازھرا

 
   زھرا کاش ھمھ آدما مثل تو خوب بودنی خوبیلی خـ

 
  رو برداشتم پوست گرفتم دادم زھراوهی مظرف

 
 ی منو ببخشنکھی واسھ انمی ایریبخور جون بگ...  بخور ـ

 
 کالفھ رونی رو گرفت خورد بعدم ظرف و برداشت رفت بوهی زد و میلبخند

 ی زودنی ا قرار نبود بھومدی بھ حساب می خبر بدنی اومده بود و امیبودم کر
 تا من می خواد من و اون زودتر با ھم ازدواج کنی مادی حتما ارباب گفتھ بادیب

 ارباب بھت یبود  مگھ نگفتھای خدا لعنتت کنھ آرارمی نشی پیبراش مشکل
 تو زرد تی شد چرا کمک نکرد چرا داداش جون جونی کنھ پس چیکمک م

 نحسشون و افھی نداشتم قلی مچی اتاقم خورد ھیاز آب در اومد ناھار و تو
 دونم آره ی خواستن منو بدبخت کنن می از ھمشون متنفر بودم اونا منمیبب

  کننوونھی خوان منو دیاونا م
 
 ایآر
 
 دمشی کھ دی از روزدی شروع شد شای دونم از کی دارم نمیبی حس عجھی

 ی بھ کسی و تعلق خاطرستی نی مال کسدمی کھ فھمی ھم از اون روزدیشا
 دارم حس یبیسردرگمم حس و حال عج...  جمی دونم گینم..  دونم ینمنداره 

 یم  برامی کھ تا بحال نداشتم من چم شده داره چھ اتفاقی و لذت بخشنیریش
 ھی کردم ی زد حس می آشنا میلی برام خدمشی بار کھ دنیاول...  نیافتھ اول

 ی اما نمدمشی دیی جاھی کنم قبلال ی ھنوزم حس مادی نمادمی اما دمشیجا د
 لذت زشی برم برام ھمھ چی زنم لذت می اسمش و صدا میوقت... دونم کجا 

 کھ ی وقتدارمونید نی از ھمون اولدی مھم شد؟ شانقدری برام ایبخشھ از ک
 شناسھ ی خواد حس کردم اونم منو می گفت فقط اسمم و بگو خانم نمکدفعھی

 حرف زد بھ نی ای وقتهری گی از کجا سرچشمھ متییی آشنانی دونھ ایاما نم
 دختر از نی زدم ای لبخنددمی چشماش دی رو تویوضوع تعجب و ناباور
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 شتری بھی ازدواج ناراضاز دمی کھ فھمیھمون اولم برام مھم بود اما از وقت
 برام رفتار و شتری کنم بی بھش فکر مشتریبرام مھم شد از ھمون روز ب

 ی با صدا زدن اسمش ھم لذت میمھرنوش آه مھرنوش حت... کارھاش مھمھ 
 بھ آخر اسمش تی مالکمی می برام شد مھرنوشم از کیبرم مھرنوشم از ک

 ی عاشق کسھوینبستم بعد   ھمھ سال دلنی ابھی خودم ھم عجیاومد آره برا
 با ازدواج ی پسر خواھرم ازدواج کنھ اگھ اون راضمیشدم کھ قرار بود با کر

 آرشان خواستھ کھ یعنی اومده میکنم؟ کر کاری خواستم چی بود من ممیبا کر
 و بھش گفتھ خوش زی مھرنوش باھاش صحبت کرده و ھمھ چدمی فھمادیب

 ی کھ دوسش نداره می با کسکردن ازدواج نی برانکھیحالم خوش حال از ا
 ادی خوشم مزشی از ھمھ چادی خوشم مانشی جنگ جوی ھی روحنیچنگھ از ا

 بھش بگم مھرنوش و دی با آرشان حرف بزنم بادی عاشقم بای وونھی دھیمن 
 قرار دی خواد بای خوام اونم دوسم داره آره من مطمعا ھستم اونم منو میم

...  زودتر باھاش حرف بزنم دیآره با ازدواج من با مھرنوش گذاشتھ بشھ
 نفس نفس وای کنم شی رو صدا موای و شرونی رم بی مشمی از جام بلند معیسر

 خندم و ی چطورھل شده جلونی دخترک بدبخت و ببنی ببی وا باالادیزنان م
 میری گیم
 
 نی داشتیکار...  ـ بلھ آقا وایش
 
  ارباب کجاست؟ـ

 
 ھستن..ھس... ییرایپذ...  یتو...  نیی ـ پاوایش
 

 زد ی چسبوند و حرف می زد بھ زور کلمات و بھم می نفس نفس مھنوزم
 : براش تکون دادم و گفتمییسر

 
 اتاق کارش تا باھم حرف ادی باھاش دارم بی کار فورھی برو بھش بگو وای شـ

  بگو اونجا منتظرش ھستممیبزن
 
  ـ چشم آقاوایش
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   رفت و من بھ طرف اتاق کار آرشاننیی بھ طرف پاوایش
 

 سالم ؟ی خوشینی بی حالت چطوره؟ ما رو نمکھی کوچیی ـ بھ بھ دامیکر
 کھی کوچییعرض شد دا

 
 کرد دوست داشتم ی رو ادا مکھی کوچییت با تمسخر دا داشی عوضکصافت

 من ی نتونھ چرت و پرت بھم ببافھ و براگھی دھنش تا دی بکوبم تویجور
  کردم آروم باشمینطق کنھ سع

 
 رد کارت االن حال بحث کردن ی رسم بھتره بری تو کھ نمی سالم بھ خوبـ

 با تو رو ندارم
 

   نشدهیزی باو چیری گی ـ حاال چرا پاچھ ممیکر
 
 ینی بی بد مچی من نپی بھ پر و پاـــــــــــــمی کرـ

 
 خــــــــخـــــــــــــخ...  منو ببخش آه کھی کوچیی دادمی ـ آخ ترسمیکر
 

 درھم ی آرشان متوقفم کرد با ابروھای بارش کنم کھ صدای چھی اومدم
  پراز ابھت و سردش کال نطقم بستھ شدیچشما

 
 ینی بی وگرنھ بد می بھتره اون دھنت و ببندمی ـ چھ خبرتھ کرآرشان

 
 ... ینم... من ...  نجایا... شما ... شما ...  ـ اااا میکر
 

  ـ بسھ برو رد کارتآرشان
 

 مخصوص ی صندلی دراتاق و باز کرد و رفت داخل منم دنبالش رفتم روبعد
 ازش گزفت یقی بستھ پک عمی زد با چشماشی آتیگاریخودش نشست و س

 کردم کھ ی داشتم نگاش مرونی حبسش کرد بعد فرستاد بنشی سی توھیچند ثان
 :  چشاش و باز کرد گفتھوی
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  شنومیم...  نی بشـ

 
 از مبل ھا نشستم دستام و داخل ھم قفل کردم برام سخت بود بگم یکی یرو

  گفتمی مدی بایاما آخرش کھ چ
 آرشان

 
 دونم در مورد ی خواست باھام حرف بزنھ می مبل نشستھ بود می روایآر
 روزھا تمام بحث ھا مربوط بھ اونھ دخترک نی کھ ای مھرنوش دخترھیچ

 بھ خاطر خواھرم ھم کھ شده ندازهی مزمی خواھر عزادی کھ منو یچشم سبز
 م کھ برادری بھ پسرای کنم منتظر چشم دوختم بھ آری دختر کمک منیمن بھ ا

 ی نمنی ندازم باال ایم باره ابروھام و یبود استرس و دلھره از سرو روش م
  خواد حرف بزنھ؟

 
 ھی دونم از کجا شروع کنم قبل از گفتن حرفام ازت ینم...  ـ خب ایآر

 ازدواج کنھ اون دختر می مھرنوش با کری خوام نذازی دارم ازت میخواھش
  کنم آرشان کمکش کنی خواھش مرهی وصلت سر بگنی شھ اگھ اینابود م

 
 خاموش کردم دست یگاری جا سی و توگاری بھ پس درست حدس زدم سبھ

  بزنم نگاش کردم منتظر بودم خودش ادامھ بدهی حرفنکھی بدون انھیبھ س
 
 داری از ھمون ددی کردم شادای حس و پنی ای دونم از کیمن نم...  ـ من ایآر

 نی دونم اما ای حرف زد نممی باھام راجب کریشونی کھ با پری روزدیاول شا
 ی دلسوزھی ی حسھ خواھر بردارنی اھی حسم چدمیھم دونم کھ من فیو م

 من  کھ قرار بود عروس خواھرم بشھی من عاشق شدم عاشق دخترستین
 مجبور شده بخاطر پدر ابلھش نجاستی شدم کھ با اجبار االن ایعاشق دختر

 رو فروخت چارهی دختر بنی خفت و تحمل کنھ پدرش بھ خاطر پول انیا
 کنھ ی کار و با دخترش منی ھم خون اھی یدختر خودش ھم خونش رو وقت

 خوام ی دختر شدم منی ھست اما من عاشق ابھی غرھی بھ یدی چھ امگھید
 داشتھ باشھ براورده ی خوام خوشبختش کنم ھر آرزوی ازدواج کنم ماھاشب

 بلکھ عشقھ مھرنوش ستی نی دختر دارم دلسوزنی کھ من بھ ای حسنیکنم ا
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 کھ از ی من فرشتھ ای اون براستی نییا روستی دختر ساده ھی من یبرا
  کھی دخترنی و معصوم ترنیباتری کنم اون دختر زیآسمون اومده اعتراف م

 کنھ عم و از ی جنگھ تالش می خواستھ ھاش می کھ برای دختردمیتا بحال د
 وجود ی گذشتھ مھرنوشی کنم تویخودش دور نگھ داره آرشان من حس م

 دختر و نی کنم ای حس مستی عالقھ فقط مالھ االن ننی کنم ایداشتھ حس م
 یفکر م  بار ھھ االننی بار نھ دو بار بلکھ چندھی نھ دمی دور دی گذشتھ یتو
 نشدم عاشق شدم عشق کلمھ وونھی شدم نھ آرشان نھ داداش من دوونھی دیکن
 ذارم ی کھ بھ مھرنوش دارم اسم عشق و می حسنی ای و من روھی مقدسی

   کلمھ مقدسھ داداشنی ھمی من اندازه یچون عالقھ 
 

 کنم تا حاال در ی فکر مای آری شد و من بھ فکر فرو رفتم دارم بھ حرفاساکت
 حرف نزده بود ی طورنی جور نگفتھ بود از احساسش انی دختر اھیمورد 

 کھ پشت در ی اھی کردم سرم و اوردم باال با سای نگاه میگاریداشتم بھ جا س
و بھ حالت سکوت   بزنھ کھ دستمی اومد حرفای از جام بلند شدم آردمیاتاق د

 عی حرکت سرھی رو لمس کرد بھ رهیباال اوردم بھ سمت در زفتم دستم دستگ
 زدم ی و فرد فضول پشت در پرت شد تو اتاق پوزخنددمی رو کشرهیدستگ

 از حالت چشماش معلومھ با نفرت زل دهی رو شنای آری بود ھمھ حرفامیکر
  گمی می محکمی بلند و با صداای بھ آرزده

 
  بلند شوـ

 
 و رهی گی مای شھ چشماش و از آری ده و بلند می گاھش قرار مھی و تکدستش

  دوزهی من میبھ چشما
 

 ی می اون مالھ منھ ھھ فکر کردنیری ذارم مھرنوش و ازم بگی ـ من نممیکر
  نیذارم تو داش جونت حالش و ببر

 
  گفتی کرد و با حالت چندشی مزخرفی خنده

 
 داشی نباشھ من پی ھر چمی دختر دارنی از ای ما ھم سھمیی نوچ خان داـ

  برم بعد تو و داش جونتیکردم پس اول من حالش و م
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 تونھ پست باشھ الحق کھ پسر ی آدم تا چھ اندازه مھی خوره ی ازش بھم محالم

 ادی برم و با تمام قدرت دستم رو صورتش فرود میھمون پدره دستم و باال م
 ی می شھ کنار لبش خون جاری کھ سرش کج مادهیشدت ضربھ اون قدر ز

 دهی من ملی تحوی کشھ و پوزخندی خون میشھ دستش و رو
 

 اگھ باھاش ازدواج ھم ی دارم حتی دختر بر نمنی ـ من دست از سر امیکر
 رمای خوام و بھ دست می کھ میزینکنم اون چ

 حرف ی جورنی کنھ در حضور من ای شم اون چطور جرات می میعصبان
 کشم انگشتم و بھ ی ھم می بھش رو دادم دور برداشتھ اخمام و تویلیبزنھ خ

 رمی گیسمتش م
 
  ینی بی وگرنھ بد می گی می چی حواست باشھ دارمی خفھ شو کرـ

 
 ؟ی کنی مدی تھدی ـ دارمیکر
 
 ستمی نی آرومنی بھ اگھی دم چون دفعھ دی کنم بچھ دارم ھشدار می نمدی تھدـ

 حرف آخر نی ای کنی تو با مھرنوش ازدواج نمی حد خودت و بدوندوارمیام
  ی پلکیمنھ دور و بر اون دختر نم

 
 بزنھ ی اگھی خواد حرف دی داره می اما احمق دست بر نمدهی بود ترسمعلوم

 دمیکھ بھش مھلت نم
 
 زود...  رونی حاال ھم گمشو بـ

 
 ی و در و محکم مرونی ره بی ندازه بعد می مای بھ منو آری نفرت نگاھبا

 ی صندلی گردم روی شم بر می مالیخی بھش بگم اما بیزی خوام چیبنده م
  گمی مای کنم رو بھ آری دود میگاری سنمی شیم
 
   تونھ بکنھی نمی غلطچی نگران نباش ھـ
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  ارهی سر مھرنوش بییبال ترسم ی ـ مایآر
 
  افتھی نمی اتفاقچی نگران نباش تا من ھستم ھـ

 
  کردی کارھی یدی دفعھ دھی کلھ خره یلی خمی کری دونی ـ تو کھ خوب مایآر
 

 کنھ با خوشنت ی ممی با حرفاش عصبای کنھ و آری از اندازه درد مشی بسرم
  گمیم
 
  کنمی براش می فکرھی اتاقت بعدا ی برو توای بس کن آرـ

 
 ... دی بارهی ـ بعدا دایآر
 
 ـــــــــــــــای آرـ

 
 اصال حوصلھ رونی ره بی می حرفچی شھ و بدون ھی بلندم ساکت می صدابا

 بخواد دردسر درست کنھ ندارم فردا پس می کرنکھیفکر کردن در مورد ا
 کنم و ی رو صدا می شھ علی منی االیخی کنھ بی مدای پگھی دختر دھیفردا 

 ی منجای و فعال دخترش استی در کار نی گم بھ اضغر بگھ عروسیبھش م
 خورده استراخت ھی رم تا ی شم و بھ اتاقم می بلند می بعد از رفتن علمونھ

 ی بندم بھ خواب فرو می کھ چشمام و منی ھمھ اتفاق ھمنیکنم خستھ شدم از ا
 .. رم
 

  مھرنوش
 

 و خورمی اسوده مالی و من با خستی نداشی پمی ھست کری ھفتھ اھی االن
 مراقب یلی خای ھفتھ آرھی نی ای کھ انجام بدم توستی نی اگھی کار دخوابمیم

 ی داره برادرای کنھ آری کنم زود برام اماده مدای پاجی احتیزیمنھ اگھ بھ چ
 ھی برام مثل ایآر  بھ جاشدمی دی ھرچقدر از محمد بدکنھیرو در حقم تموم م

 مثل ی از اول برادرتونستمی بھ نام برادر کاش منم میفرشتھ است فرشتھ ا
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 ی بکشم کاش و ای سختنقدری اذاشتی داشتھ باشم کاش برادرم بود و نمایار
 ... کاش

 انجام ی کارھی اتاق نشستم حداقالونجا ی توی برم اشپزخونھ خستھ شدم ھدیبا
 دمی چند روزه فقط خوردم و خوابنیبدم تو ا

 اونا بھم سالم دمی راه چندتا خدمتکار دیسمت اشبزخونھ بھ راه افتادم تو بھ
 آدم ھی زهی جالب باشھ رقت انگنکھی از اشتریکرد و خم شدن چھ جالب البتھ ب

 خم بشھ گھی ادم دھی ی کنھ کھ جلوکی کوچنقدری خودش و اتونھیچطور م
 منم اگھ دینھ شتی ھمگنی کھ میتی ارباب رعھی قضگھیواقعا وحشتناکھ اره د

 زود دی خبر ندارم نبانای کردم من کھ از دل ای کار و منی بودم ھمنای ایجا
  قضاوت کنم

 نی بھ ای مشغول کار بودن و خاتون ھوای شم زھرا و شی آشپزخونھ مداخل
 خشن داره اما بھ نظر من اون باطنش ی درستھ ظاھردادیو اون دستور م

  مھربونھیلیخ
 
 !!ن انجام بدم؟ ھست می سالم کارـ

 
 دی استراحت کندیی بفرمادی کنی مکاری چنجای خانم شما ای ـ واخاتون

 
 ندارم اگھ ینی استراحت کردم من عادت بھ خونھ نشیلی چند وقتھ خنی تو اـ

  من انجام بدمنی ھست بدیکار
 

 گم عتی کنم دوست دارم تو دل طبینی ھم عادت نداشتم ھمش خونھ نشواقعا
  کنمی کشم و منتظر بھ خاتون نگاه می میشم آھ

 
 ...  داره اربابتی ما مسئولی ـ خانم براخاتون

 
 ...  کار متنفرم امانی خودم از انکھی پرم وسط حرفش با ایم
 
 دمی خوردم و خوابنقدری خودم بخد خستھ شدم ای پاتشی خاتون مسئولی واـ

 
  انگار مردد ھستندازهی بھم می نگاھخاتون
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  کنمی خاتون خواھش مـ

 
 بھ خانم اری ساالد و بلیزھرا اون وسا:  گھی ـ باشھ خانم بعد بلند مخاتون

  کمک کن
 

 ارمی ـ باشھ خاتون االن مزھرا
 

   زنمی میلبخند
 مامان االن داره یعنی رم تو فکر ی ممی زھرا مشغول درست کردن ساالدبا
 ی داره آھی االن چھ حالیعنی ی کنھ بابا بخاطر بھم خوردن عروسی مکاریچ

 کھ مطمعا شدم نی ھمدی افتاد بای اتفاق نمنی وقت اچی کشم کاش ھی میبلند
 ...  مادرمشی دست از سرم برداشتھ برگردم خونھ خودمون پمیکر
 
  آخـ

  کنارمادی معی شھ سری من ھل می با صدازھرا
 

  شد خانم ؟ی ـ چزھرا
 
 دمی دستم و برـ

 
 اون جعبھ وایش...  وای شدیصبر کن..  دیم صبر کن ـ خدا مرگم بده خانزھرا

  زود باش دختراری رو بھی اولیکمک ھا
 
  نبودی بازی ھمھ کولنی بھ اازی ھست نی شھ خراش ساده ای جام بلند ماز
 
 ستی نیقی زھرا جان خراش عمخوادی نمـ

 
 چسب زخم ھی برام وای بعد ھم شادی تا خونش بند برمی گی اب مری و زدستم

   زنھیم
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 ...  اگھ ارباب بفھمھدی و نکننکاری بھتون گفتم ایدی ت خانم دخاتون
 
  اومدشی پنی ای حواسم نبود اتفاقگمی مشھی نمیچی ھـ

 
 ی می شادی و با صداارمی رو لبم میقی عمی شم لبخندی بلند می از صندلبعد
 گم
 
  نکردم بزنم بھ چاکی خراب کارنی از اشتری تا بگھی خب دـ

 
 بر لحن حرف زدنم ی خاتون مبنی و بھ غرغرھارونی بدمی اشپزخونھ پراز

   نکردمیھم توجھ
 ھی کافنی کشم ھمی خط چشم مھی لباس ضی سمت اتاقم رفتم بعد از تعوبھ

 شام چون اراب ی براکنھی صدام مادی رو ندارم زھرا مزای چھیحوصلھ بق
   امشب زودتر شام بخورهخوادیخستھ ست م

 ی زودنی دوست نداشتھ باشھ بھ ایکی دیوره بھ اون شکمش شا اه کارد بخاه
 بعد از تموم شدن شام نمی شی می صندلھی ی رم سالن رویشام کوفت کنھ م

دختر (  مرگش و بذاره ی تو اتاق تا کپھ رهی ھمون اربابشون مایکوه غرور 
کرده وجدان   روم اثرمی با کرینیکمال ھمنش)  ؟ی بد دھن شدنقدریتو چرا ا

 اری بساری چھ حرف گوش کن اما بسدیگی بندم اال میناخوداه م) ببند ( جان 
  نی بندم چون ای منی کنیاشتباه م

 ست وونھی دختره دنی اگھی مثل وزغ زل زده بھ من خدا مرگم بده حاال مایآر
  وللش بابا

 
 ؟ی دارمی از کری گم خبریم...  اوووم ـ

 
 کھ با آرشان کزد یی بعد از دعواستی نداشی ھست پی ـ نھ چند روزایآر

   کنن و عمارت راش ندنرونشیآرشان ھم دستور داد ب
 
  ممنونمیلی لطفتون و چھ طور جبران کنم خنی ادونمی ممنونم نمیلی آھان خـ
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 نداشتھ شیممنون بھ ر..  ممنون نقدری حالم بھم خورد حاال من چرا ااوووق
 دی گند زده باالقشونی دی بود خواھر زادھفشونی وظبندمی مای آرنی ای

 گھیجمعش کنن د
 
 ری من برم بخوابم شب بخگھی خب دـ

 
 ری ـ شب بخایآر

 ام گذاشتھ شد چشمام و باز ینی بی رویزی چھی بودم کھ احساس کردم خواب
 خواستمی من قرار گرفتھ بودم مینی بی دست کھ پارچھ توش بود روھیکردم 

   چشمام بستھ شدواشی اشوی بکشم اما بھ جاش غیج
 یچی نھ ھای داره ی ازم خبری کسای آدونمی نمنجامی چند وقتھ کھ ادونمینم
 جیگ.. جیگ... جمی گدونمینم

 اتاقک نمور ھی ی بھوش اومدم و چشمام و باز کردم توی روز وقتاون
 ھی نداشتم ی کارچی بودم دستام با طناب پشتم بستھ شده بود و قدرت ھکیتار

 تا حاال شدی ازم میی دھانم قرار گرفتھ بود و مانع خروج صدایچسب رو
رو   غذاینی سادی می مردھی دو روزه فقط نی ای نداشتم توی حس بدنقدریا

 خوردم کھ خوردم اگھ دهی چند لقمھ بھم مکنھی و دھنم و باز مذارهیجلوم م
   برشی مدارهینخوردم برش م

 گھی و ھزار تا فحش دیدی منو چرا دزدی ھستی تو کپرسمی ازش می چھر
 ... اما
  کنھی می منو عصبنی و ادهی بھم نمی جوابچیھ

  سوم بودروز
   اون مرد اومدبازم

 بلند شھ بره خواستی کھ بھم داد می برام اورده بود بعد از چندتا لقمھ اناھار
 بھ جواب یدی امچی ھدمی چند روزم و ازش پرسنی ایو من بازم سوال تکرار

 کردم اتفاق افتاد مرد ی کھ فکر میزیتم اما بر خالف چدادن مرد نداش
 :  گفتزیچ ھی بھ حرف اومد و فقط دمی کھ من دی کھ از روز اولیساکت

 
  سر وقتتادی قراره بسی ـ رئمرد
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 کھ کردمی می نگفتھ بود چون تا شب داشتم خودخورنمی کاش ھمی او
  داشتھ باشھتونھی با من می چھ کارسشونیرئ

  زدمی بودم مثل سگ لرز ترس مدهیترس
 چھیپی اتاقک مکی تاری فضای ھقم توھق

  شھی بازم انعکاس ھق ھق خودم ھست کھ بھم برگشتھ مو
  دمی کشی چند وقت داشتم عذاب منی شدم تو اخستھ

   کھ در اتاقک باز شددی رسی وقتی عذاب جھنماما
  افتادی اتفاق ھرگز نمنی کاش ای او
 موندی ساکت مشھیم کاش اون مرد مثل ھیا
  کاش من مھرنوش نبودمیا
 گھی کاش دی ھزارتا او

 کی اتاقک ھم تاررونی کھ بشی پی شھ بر خالف دفعھ ھای اتاقک باز مدر
 کھ ی منی براشی روشننی روشن بود و ایادی بار روشن بود زنیبود اما ا

  ھستمنجای سھ روز اکینزد
 نی جالد اتونمی تابھ و من نمی زنھ نور از پشت مرد بھ داخل می ذوق میتو

  نمیروزھام رو بب
  جون منی کھ من بھ خون اون تشنھ ام و اون بھ جسم بیجالد

 چھیپی اتاقک و مغز من می مثل ناقوس مرگ توصداش
 
 زمی عزی وای من نامزد فراری نامزد دوست داشتننجاستی ای کنی بھ بھ ببـ

 دلم زهی عزنمتی بی منجای دلم چقدر برات تنگ شده بود خوش حالم ایدونینم
 روز بھ آخر عمرم ھم مونده باشھ آخرش تو ھی بھت گفتم اگھ یدید...  یدید

  کنمیرو مالھ خودم م
 

 شن و ی چشمام از ترس گرد مادی نفسم بند مزنھی بلندش حالم و بھم می قھقھ
  کنمی زدن مادیشروع بھ فر

 ی آدم عوضنی کھ بھ گوش ایادی قرمونھی کھ پشت چسب محفوظ میادیفر
   رسھینم
  شدنسی سوزه صورتم از اشکام خی خودم می برادلم

 ستمی نی کارچی بھ انجام ھقادر
  کنمی مرگم و می آرزوی از جنس خاک و آزادی دختری مھرنوش زاھدمن
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  خودش ببرهشی اسن اشکام بسوزه و منو پی کنم خدا دلش برای مآرزو
 

  تو؟یگی می ـ اوووم چمیکر
 

 ی الل شدنش رو می و من آرزوادی زنھ و باز بھ حرف می تو ھوا میبشکن
 کنم

 
 دونمی ممیدی کھ بھم رسی تو ھم خوشحالی بگیخوای مدمیقھم...  ـ آھان میکر
 ستی بھ گفتن نازی نزمیعز

 
  کنمی نفرت بھ چشماش نگاه مبا

  کنھی می سرخوشی خنده بازم
 

 یدونی عاشقت تو کھ می نگاه ھانی شرمنده نکن منو با ازمی عزی ـ وامیکر
 گھی دی وایوا...  یدی دھویمن طاقت ندارم 

 
 نی ھمای موجود دننی و پست ترنی لجن ترارمی دارم روش باال بدوست
 ھیعوض

  شھی مدهی نامفھوم شنی بھش بگم ازش متنفرم اما فقط چندتا صداخوامیمم
 

  بگو عحشمی بگیخوای می ـ جونم عخشم چمیکر
 

 ی دھن بستھ چھ جورنی کشم آخھ بگو غقل کل من با ای و تو ھم ماخمام
 شھی نمتی حالگمی می چھی کنم تو کھ با زبون بازم ھم کھ بھت تیحال

 
  دارمی چسب و بر منی صبر کن االن اسمی عسدی ـ اوپس ببخشمیکر
 
   شھی بلند مادمی کشھ کھ فری دفعھ از رو لبام مھی و چسب و ادی سمتم مبھ
 
  چسب رویدی تند کشنقدری آشغال چرا اـ
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   شھی دردت طاقت فرسا مدمی کشی مواشیاگھ !!!  زمیعز soory  ـمیکر
 
 زنم از صدقھ سر ی می شھ پوزخندی مشی ھم حالی خارجکمی کرنی بابا انھ

  رنگا وارنگشھیدوست دخترا
 
  دست از سرم برداریخوای از جونم می چـ

 
 ی بری اوردم کجا بزاررتی تازه گگھی ـ نوچ نوچ نوچ نشد دمیکر
 
 اشغال ھی شھ تو ی کھ بھ تو مربوط می از تو و از ھر چمی ازت متنفرم کرـ

 ... ھی تو یپست
 
  کنمی کردن مھی کنم و شروع بھ گری حرفم و قطع مخورمی کھ میلی سبا
 

  ی ـ بھتره دھنت و ببندمیکر
 

  کشھی میقی عمنفس
 
 نی دارم و مطمعا ھستم از ازی سوپراھی رم اما فردا برات ی من فعال مـ

 ی شی خوش حال مزیسوپرا
 

 رونی برهی زنھ و می می بلندی قھقھ
   ترسمی آخرش می من از قھقھ و
   کمک کنای خداارهی سرم بیی بالترسمیم

 ی پر از ناراحتیی پر از حس تنھای اھی کنم گری کردن مھی بھ گرشروع
 کھ گرگ ی مردی کھ ازش متنفری بودن در مقابل مردکی از حس کوچپر

 مرد ھی آدم ھی کھ تو لباس ھی بلکھ گرگستیبودن تنھا صفتشھ اون مرد ن
 ظاھر شده

   کمکم کنایخدا
  محافظت کنمیوونی حنی کن تا بتونم از خودم در مقابل ھمچکمکم

  باشمراقبم
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  روزھانی ای دختر تنھانی امراقب
  محافظت کنھمی کر کھ بتونھ از من در مقابلستی نی اربابگھید
  تا برادرانھ آرومم کنھستی نییای آرگھید

  در حقم کردهیادی زی کھ برادرانھ ھاییایآر
   اربابیآھا
 ی کنی محکم بودن می کھ ادعایی با توام توآره
  شھی متی مردی کھ ادعاییتو
  از من قدرت ندارهشتری بی کسی کنی کھ ادعا مییتو
 !!! روزا قدرتت کجا فرار کرده؟نی اس

 کھ از روز اول یی توی باششھی کھ قرار بود ھمیی تویستی روزا چرا ننیا
  کردمدای پشتوانھ محکم پھی حس کردم دمتیکھ د
  کھ در برابر پدرم ھم حسش نکردمیحس
  ازم نکرد پشتم و پشتوانھ ام نبودیتی باشھ کھ پدرم حمانی ای برادیشا
   اربابیآھا

  ادی حرفم نمگھید
 !!! امیخال
 ی از ھر حسیخال
   االن محتاجممن

   کمکممحتاج
 ... زدم و امروزی مری اش و با تھی ساروزی کھ تا دی از اربابکمک

   محتاجشمامروز
  ارباب نبودهھی من فقط ی فھمم کھ اون برای محاال

 شھی رھی
  دلم زده شده بودی توکی کوچی جوونھ ھی
   بودروزی دی من تا امروز کھ فرداو

   جون رو خشک کردمی کوچولو و بی جوونھ اون
 .. دمی امنا
 !!!!!دی امنا

  آرشان
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 زنم ی بھش میقی کنم پک عمی دود می اگھی دگاری دستم سی توگاری تھ سبا
 ندارم ی حرفنھیشی رو لبام می پوزخند مسخره ستیاتاق پر از دود شده مھم ن

  ازای شدنش بگم دهی بگم از دزدیچ
 االن کجاست حالش خوبھ یعنی دمشی ھست کھ ندی روز٤ و٣ کی نزدنکھیا

 کھ جنس ی دختر نگرانم منھی ی برایینگرانم ھھ مسخرست من آرشان رضا
 ...  حاالدونمی مفیزن و ضع

 ھی بازھی ھمش نایا
   شدهنیی تعشی از پی بازھی

   کنم نگرانشمی ازش ندارم اعتراف می خبرچی اون شب بھ بعد ھاز
   کنمتشی کھ بھ خودم قول داده بودم حمای دخترننگرا

 حرف ی بھتره بگم با اون الشخور عوضای کھ با پدرش ھھ ی اون روزاز
  دختر باشمنیزدم بھ خودم قول دادم مراقب ا

  ھیی پر معنایھوووم کلمھ ... پدر
  الزمھاقتی پدر بودن ھم لیبرا

 ی داشتھ باشاقتی لدی اول بای باشگھی دیکی سرپناه نکھی اواسھ
   نشددای وجھ پچی اون مثال پدر بھ ھی کھ تویزیچ
 ھی گشتم تا حداقل ی اون اصغر عوضی کھ نگشتھ باشم گشتتم اونقدر تونھ

   کنمدای دختر و توش پنیخورده مھر و عطوفت بھ ا
   زدی برق مزی چھی اون مثال پدر فقط داخلش ی چشمااما

 ھوس
  کننی تصور مگھی دزی چھی گھی دیای و بعضزی چھی ای و بعضھوس

 گمی من ھوس پول و ماما
   کنھشکشی کھ باعث شد اون مرد نامرد دخترش و پی پولھوس

 خون دمیشنی مزخرف رو از دھنش می حرفانی ای وقتی دونی نمی وایوا
  خوردیخونم و م

   کتک ھا حقش بوداون
  کھ از سر حرص بھش زدمیی ھاکتک

  کھ آخرش گفتم گوشت بشھ بچسبھ بھ تنمدی چسبنقدریا
   کنمی افکارم و بھ زمان حال متمرکز مشمی بلند می صندلی رواز
 ی امیشونی بھ پکوبمیمحکم م...  سای لحظھ واھی و کنھ نکاری ممکنھ ای کیعنی

  خبھی بھ نسیدی چسبیخاک بر اون سرت کنن ارشان نقد رو ول کرد
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 عمارت ارباب ی توکنھی جرئت می لندھور چھ کسمی بھ جز اون کرآخھ
   قلمرو من باشھ پس اونی تویزی چی کنھ وقتیدزد
  بھش و ندارهی کس حق دست درازچی و کمال مالھ من و ھتمام

  می بشھ و اون کرجادی نفر اھی از تونھی حطا فقط مو
 خبر داره ییزای چھی مطمن ھستم اون از فھممی خاتون و می نگرانلی دلاالن

  می و کرای ما بودم من و آری براھی داھیخاتون مثل 
 شھی اما بازم مطمعا اون حاظر نممی عالقھ داشت تا کرشتری بود بھ ما بدرست

   برهمی کریخار تو پا
 رم از اون جا خاتون و ی مییرای بھ سمت پذعی شھ سری مشتری بتمیعصبان
  زنمیصدا م

  کلیدانا
 

 خوادی و تو دلش از خدا مادی مییرای با ھول و وال تند تند بھ سمت پذخاتون
 سھ بچھ نی کدوم از اچی ھی برای نذاره اتفاقخوادیکمکش کنھ از خددا م

   کنھی و از تھ دل دعا موفتھیب
   و مھرنوش نپرسھمی بر کری مبنی سوالآرشان

 سرش و باال کنھ نکھی بدون استھی ای آرشان می رسھ جلوی کھ مییرای پذبھ
 ادیبھ حرف م

 
 ن؟ی داشتی ارباب با من امر ـ بلھخاتون

 
 انگار ارباب کردی سکوت بھ خاتون نگاه می ھنوز ساکت بود توآرشان

 چشم خاتون بودن رو ی کھتویی سکوت تمام حرفانی ھمی توخواستیم
  بکشھرونیب

 آرشان بھ حرف ی طوالنقی بعد از دقاشھی دستپاچھ مشتری و بشتری بخاتون
 ادیم
 

  ـ خاتونآرشان
 

 لھ آقا..  ـ بــــ خاتون
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 نی و ھمچندی و از لکنت زبون خاتون فھمنی بود و آرشان ادهی ترسخاتون
  کنھی می رو از آرشان مخفزی و اون چدونمی میزیمطمعا شد خاتون چ

 
 ی حق مادرای و بھ گردن من و آری کردی ما مادری ـ خاتون تو براآرشان

   حق و ادا کنمنی شده ای کردم بھ ھر نحوی و تا االن ھم سعیدار
 

 ی حرفا تونی از وجودش رو از جاش کندن اکھی تھی لحظھ انگار ھی خاتون
  ناگفتھ بودی خرفای ھی مقدمھ بقی بحرانتی وضعنیا

 ری ززمی آرشان بود کھ ھنی اورد و ای خاتون بھ زبون مدی کھ بایی ھاناگفتھ
  رو روشن کرده بود و االن منتظر سوختن آتش بودشیآت
 ی بھتره بگم منتظر حرف زدن خاتون بود منتظر بود تا خاتون جاای

  مھرنوش رو بھش بگھ
 نی کھ از لحظھ اول خدا سرنوشتشون رو بھ ھم گره زد و االن ای دختریجا

   کردی مشتری رو بیکی نزدنی بفھمھ داشت انکھیآرشان بود کھ بدون ا
   کردی رھا م گره رو از دستشنی داشت ای کھ مھرنوش بھ آرومی حالدر

 دی جدی رابطھ ھی تالش ھاش نی داره با ادذونستی خودش ھم نمی حتآرشان
  کنھیرو درست م

 آرشان
 

 خواستمی اما من اصال قصدم ترسوندن اون نبود من فقط مدهی بود ترسمعلوم
 می واقعا کرای آنکھی مھرنوش االن کجاست انکھی و بھ من بگھ اقتیاون حق

 دهیاون رو دزد
 سوال ھا رو بھ نی خاتون جواب اخواستمی ذھن من بودن من می سوال ھانایا

  از من بترسھنکھیمن بگھ نھ ا
 
 و قتی پس رک و پوست کنده حقیدونی میزی چھی تو دونمی خاتون من منی ببـ

 بھ من بگو
 

  ـ نـــــخاتون
 
  زنمی مادی اجازه حرف زدن بھش بدم فرنکھی انگار کنھ بدون اخواستیم
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   شدم منو رنگ نکندهی نکن من خودم فوالد اب دیون با من باز خاتـ

 
 ینجوری مجبور شدم انکھی ناراحت بودم از ایلی بھ تتھ پتھ افتاده بود خخاتون

  گفتی نمیچی اون ھکردمی و نمنکاریسرش داد بزنم اما اگھ ا
 

 رو از شما یزی چخواستمی بخدا من نمنی ـ آقا تو رو خدا منو ببخشخاتون
 بھ یزی نتونستم چگھی منو بھ جون آھو خانم قسم داد دمی کری کنم وقتیمخف

 نی کردی گفتم خون بھ پا می آھو خانم اگھ بھ شما مادگاری میشما بگم بعدم کر
 من نی ببخشنو خون بھ پا بشھ تو رو خدا مگھی بار دھی خواستیدلم نم

اون داخل  یواشکی دمی و دمی آقا کری نداشتم و ندارم اون شب وقتیریتقص
 اون حق ورود بھ نی تعجب کردم آخھ شما دستور داده بودیلیعمارت خ

 نکنھ مجازات یروی ھم کھ از دستور شما پی کسیعمارت رو نداره و جزا
 ھم ونشی دوششون گذاشتن و ای مھرنوش خانم رو رودمی دی وقتشھیم

 منو قسم دادن شونی ارمی جلوش رو بگخواستمی می وقتدمی ترسیلیخوابن خ
 کھ ی گناھنی گوه خوردم تو رو خدا ارباب از انیتو رو خدا اقا منو ببخش

 نی من رو ببخشنی کنیمرتکب شدم چشم پوش
 
 ی و ھر لحظھ صورتم سرخ تر مدادمی سکوت داشتم بھ حرفاش گوش متو

 کھ دمی کشیادی بعد از تموم شدن حرفاش فرشتری بتمی عصبانیشد و درجھ 
 نقدری بھ لرزه در اومدن دوست داشتم اادمی خونھ از فریفکر کنم ستون ھا

   برام نمونھگھی دی بزنم کھ توانادیفر
 
  ھم باھاش بود؟ی کسـ

 
  آقادونمی ـ خب نمخاتون

 
 ی رفت و آمد مشتری بی مدت کجا بوده با کنی فکر کن خاتون تو اشتری بـ

 کرد
 

  کنمدای پکی ھر چند کوچی شده بودم تا حداقل نشونھ ارهی بھ خاتون خمنتظر
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 کنھی با داوود خوش و بش مدمی و دمی کراری ـ راستش آقا چند خاتون

 
 دوونھی من موش می کارای تویلی کھ خی و باال انداختم داوود کسابروھام
 ھووووم

 
  خاتونی بریتونی مـ

 
  ـ آقاخاتون

 
 ی بریتونی خاتون گفتم مـ

 
 م ارباب ـ چشخاتون

 
 کنھ و دای داوود و پگمی زنم و بھش می رو صدا می از رفتن خاتون علبعد

 داوود اونجا بود و کنمی باغ بعد از آماده شدن بھ سمت باغ حرکت مارهیب
 ی کھ بھش منی محکم اون رو گرفتھ بودن تا فرار نکنھ ھمگھی دیکی و یعل

   افتھی می ورھی تو صورتش سرش بھ کوبونمی میکیرسم با مشت 
 
 و ی من سرک نکشی کارای بھ بعد تونی باشھ از اادتی رو زدم تا نی اـ

  ی ھا ندیراپرت منو بھ اون عوض
 
 ...  وشمی بھ سمتش خم مشتریب
 
   کجا دختره رو بردهمی آدم بگو اون کری حاال ھم مثل بچھ ـ

 
 ... یزی ـ آقا من از چداوود

 
  کوبونمی با پا بھ شکمش منباری زنم و ای بھش می محکم تر از قبلی ضربھ
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 حاال خودت و مرده نی ھمی من بدلی رو تحواتی چرندنی ای اگھ بخواـ
 فرض کن

 
 ی مرهی بھ چشماش خشتری زدم بخی سرد و ی با چشماکنھی بھ من نگاه ممردد

 شم
 

 ... ی حوالیمی کلبھ قدی ـ اون دختره توداوود
 
 رو ھم بذار یکی ی جنوبی انباری تونشی فعال بندازی خب خوبھ علـ

 مواظبش باشھ
 

  ـ چشم آقایعل
 
 ی بھ سمت آدرسمی ری منی آماده باشاطی حی توگھی دی بعدم خودت و چندتاـ

  گفتھنیکھ ا
 

 کنم ی مزی با دست ھام بھ ضاھر لباس رو با دستام تمدهی تکون می سریعل
 ی ماطی الزم بھ حیرھای رم بعد اماده شدن و برداشتن چیبھ سمت عمارت م

 ذارمی نمگھی دنباری کنم ای مقصد حرکت می شم و بھ سوی منیرم سوار ماش
  ای آری مھرنوش رو آزار بده حتیکس
 ی کھ کلییای چشماش لونھ کرد آری غم توقتی حقدنی کھ بعد از فھمییایآر

 داده و ری مادر مھرنوش بھ اون شدی فھمی وقتختیغصھ خورد و اشک ر
 خودش رو باخت و از من ادیوش بھ حساب م برادر مھرنیی جوراھیاون 

 شد اون دهی کھ مھرنوش دزدی صبحیخواست مراقب مھرنوش باشم و فردا
 کھ بھ خواھر ی عشقنی بھ شھر رفت تا اونجا بمونھ و بتونھ با ایت مدیبرا
  و مھرنوش و مثل خواھر بدونھادی شده کنار بلیتبد
 

 مھرنوش
 
 

   کنمی داخل با ترس نگاش مادی ممی و کرشھی باز مدر
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 گذره؟ی عشق من خوش می ـ چطورمیکر
 

 ی دھنم باز بود تفشھی چندشم مزنھی ممیشونی و بوسھ بھ پارهی و جلو مسرش
  زنھی می بلندی کنم قھقھ ی صورتش میتو
 

  زمیعز..  زمی عزی ـ وامیکر
 
 ادی از گوشھ لبم خون مزنمی میغی صورتم جی توزنھی محکم مھوی
 

 و کنھ و تی وجود نداره کھ طرفداری آرشانگھی نشد االن دگھی ـ نھ دمیکر
   کنھتیازت حما

 
 شھی ھق ھقم بلند میصدا

 
 رو واست گلستون ای دنی االن کھ تو مالھ من شزمی عزھی ـ چرا گرمیکر
  کنھیم
 
 کھ منو مالھ خودش کنھ با ی چیعنی شدم جی از حرفاش گزنھی بازم قھقھ مو

   صورتشی توزنمیترس زل م
 
 ؟ی کنکاری چیتو مخوا...  تو ـ

 
 شی پشھی ھمی کاره کوچولو بعدشم تو براھی نترس فقط زمی عزیچی ـ ھمیکر

 یمونیمن م
 
 دست از سرم ی انجام بدی کارنی تو ھمچذارمیمن نم..  من ینھ عوض..  نھ ـ

 بردار کصافت
 

 نھی کمکم نکی اما چرا کسشھی ام بلند و بلند تر مھی گریصدا
  رسھی دلم نمی دل بنی اادی بھ فری کسچرا
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  و چرا و چراچرا
  خداآخ
  آخ

   با من کنھی کارمی شاھد باش اگھ کرخودت
 کشمی خودم و مخورمی قسم مکشمی خودم و ممن
 

  ندارماجی تو احتی من بھ اجازه گھی ـ نشد دمیکر
 

 لباش و کشونھی و بھ عقب مرهیگی دستش می موھام و توادی بھ سمتم مبعد
 ذارهی لبام میرو

  رمی می کنم دارم می ماحساس
 ارهی ھمون حالت لباسم و در می تونمی رو نبزھای چنی و ارمی بمکاش

 کنھی مکی و بھ من نزدخودش
   خداآخ

   کنکمکم
 دلم ی زدن خودم و توادی فری لحھ صداکی و شھی دلم خفھ می توصدام

 شنومیم
 خـــــــــــــــــــــدا

 زنمی مادی و من ناخداگاه فررهی لحظھ لباش از رو لبام کنار مھی
 
  آرشـــــــــــــــــانـ

 
 خورهی مواری و بھ دشھی محکم باز مدر
  کلیدانا

 
   مھرنوشگھی طرف آرشان و در طرف دکی در

  کوبھی کھ قلبش محکم میآرشان
  دارهاسترس
 ناراحتھ
 نگرانھ

  دارهی ھمھ حس کھ براش تازگنی خودش متعجب از او
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   مھرنوشگھی طرف ددر
  دهی کھ ترسمھرنوش
 دهی کھ بال ھاش شکستھ ترسی ھمانند گنجشکمھرنوش

 زنھی ترسھ و زار میم
 دهیخدا سر م..  خدا ادی دلش فری ترسھ و تویم

  دهی نگرانھ و مھرنوش ترسآرشان
 زنھی مادی دلش اسم مھرنوش و فری توآرشان

 زنھی آرشان و صدا مادی مرونی کھ از دھانش بی بلندیا مھرنوش با صدو
 کنھی مدای پی ھم تالقی آرشان گفتن مھرنوش و مھرنوش گفتن آرشان توادیفر

  شھی مادهی پنی محکم از ماشآرشان
  کنھی سمت کلبھ پرواز مبھ
  آرشانزنھی مادی کھ فرشنوهی مھرنوش و می صداو

  شھی و در باز مکوبھی با پا بھ در مآرشان
  افتھی چشمانش بھ چشمان سرخ آرشان ممھرنوش

   غرق ھستندگری دکی دو در چشمان ھر
 گری دکی ی دو تشنھ ھر

  ابدی ممی مھرنوشش را در بغل کرآرشان
  رودی سمتش مبھ
  کندی بھ آرشان نگاه مدهی مانند الشخور ترسمی کرو
  کھ ھم اکنون مانند ببر زخم خورده استی آرشانبھ
   در دلش برپاستییغا مھرنوش غوو

   دلش جشن گرفتھ انددر
  کندی کوچک را دلش جست و جو می ان جوانھ ی خاکستر ھامھرنوش

 دھدی کند با احساسش بھ او اب می مدای آن را پو
 کوچک ما در ی شود جوانھ ی و سبز مکندی ان جوانھ رشد می خاکستر ھاو

  استیحال گل دھ
  از دل آرشان خبر داردی چھ کسو

  وجود نداردی من قلبی نھی در سگفتی کھ میکس
 کندی قلبش را احساس می خود تپش ھااکنون
 آرشان را ی نھی امدن از سرونی بی تالش برایی زند کھ گوی محکم مآنقدر
 دارد
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  آرشان
 

 اغوشش گرفتھ ی کھ مھرنوش و تونمیبی و ممی کنم کری و کھ باز مدر
  افتھی چشمم بھ مھرنوش مشمی میعصبان

  کنھی بھ من نگاه مدهی ترسی مھرنوش با چشمامی کنی مگھنگاهیم د ھبھ
 نمیبی چشماش می بھش کمک کنم خواھش و توخوادی چشماش ازم مبا
 
 ی خوری می..ه .. چھ گی تو داری عوضـ

 
  شھی افتھ از مھرنوش جدا می از ترس بھ سکسکھ ممی من کری اربده با
 

  من..  ـ من میکر
 
   خفھ شوی خفھ شو عوضـ

 
  وادی قدم جلو مھی لحظھ با شجاعت ھی
 

  مونھی ـ اصال بھ تو چھ مھرنوش مالھ منھ و مالھ من ممیکر
 
  نی زمی روشھی صورتش پرت می توکوبمی مشت مھی رم و ی سمتش مبھ
 
  ی گفتی چدمی نشنـ

 
   صورتشی توکوبمی مگھی دیکی بزنھ کھ ی حرفادیم
 
 ی بگیخواستی می چگھی بگو دـ

 
 ارهی کھ خون باال مزنمی منقدری ضربھ پشت ضربھ ازنمی پا بھ پھلوش مبا
 
 

 می برای ـ آرشان تو رو خدا ولش کن بمھرنوش
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   گردمی سمتش بر مبھ
 

 می برای ـ بمھرنوش
 

   افتمی رو زانو مشھی پام خم مزنھی بھ پام می ضربھ امی موقع کرھمون
 

  زنھی میغی جمھرنوش
 ارمی تفنگ و در مواری گوشھ دشھی کھ دوباره پرت مزنمی ممی بھ کری اضربھ

 رمی گیبھ سمتش م
 

 ی کنی مکاری چی ـ آ آ رشان دارمھرنوش
 
  بذار تمومش کنم مھرنوشـ

 
 شھی بستھ ممی کری زنم چشمای قلبش میکی در نزدیری تفنگ تکی شلبا
 رمشی گی آغوشم می و توشمی مکی گردم بھش نزدی سمت مھرنوش بر مبھ
 
 ؟ی خوبـ

 
  خوبمیشمی ـ االن کھ تو پمھرنوش

 
   زنمی مشیشونی بھ پی ابوسھ

 
  تا ابد کنارتمـ

 
 یدی ـ قول ممھرنوش

 
 دمی قول مـ

 
 ی باششمی پشھی ھمیدی ـ قول ممھرنوش
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 و بابات می دست کرذارمی نمگھی کنھ دتتی اذی کسذارمی نمگھید... دمی قول مـ

  بھت برسھی عوضی ادمایو ھمھ 
 

 رمی گی آغوشم می و محکم تر تومھرنوش
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