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 و است احمد همسرش یاد در تنها گذراند می که گیری نفس و سخت دقایق این در لقا مه دانست نمی کس هیچ

 . آرمید خاک خروارها زیر دلبندش فرزند تولد از قبل ها ماه که احمدی.  بس

 . بخشد می امید که بروی کودکی استقبال به کس بی و تنها است سخت چه و

 . بس و دارد مادری تنها که بکشی را فرزندی انتظار است سخت چه و
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 پدر از کودکی سهم تمام است تلخ چه و باشد باد بر نیامده هنوز ، کودک یک امیدهای ی همه است سخت چه و

 . بس و باشد مادر رحم درون ی نطفه همان

 انگار و نبود خبری هم هنوز و کرد می تحمل کودکش انتظار به را زایمان کشنده درد بود ها ساعت جوان خدمتکار

 کرد می حس انگار و است تاریک و سیاه چقدر ها آدم دنیای دانست می انگار و نداشت جدایی قصد کودک این

 . انتظار و کشید می درد باید هم هنوز مادر انگار و کند نمی مادر رحم از دل که را ها زشتی این تمام

 کودک تولد انتظار عمارت تمام که انگار.  کشید می انتظار هم او و رفت می رو قدم اتاق از بیرون خان همایون

 . کشیدند می را جدید

 . نشاند ها لب بر خنده کودک ی گریه صدای که گذشت هم دیگر دقایقی

 . پیچید سفیدی پتوی در و شست را کودک قابله

 . گرفت آغوش در را کودک و کرد دراز را منتظرش های دست لقا مه

 . زشت و بود قرمز هنوز دخترک

 . ریخت شوقی اشک و زد شادی از مملو ای خنده لقا مه

 . کرد زمزمه دخترک گوش در حال بی و خسته صدای همان با و زد کنار کمی را پتو تای

 ... دلت به حسرت پدر یا منی شبیه گفت نمیشه که هنوز...  دخترکم قرمزی که هنوز -

 . داد ادامه و کرد تلخ تبسمی احمد سوی به ذهنش کشیدن پر با

 بلوط...  مامانی کوچولوی بلوط امروز از تو...  بلوط بزاره رو اسمت شدی دختر اگر خواست می همیشه بابات -

 . قشنگم

 بر کوهی انگار.  خندان و بود خوشحال اما بود گذاشته سر پشت را سختی روز که بود ای کشیده انتظار مادر لقا مه

 . بوده کوه آن شدن سبک خوبش کارهای تمام مزد و داشته دوش

 حتی آری.  بود خوشبخت مادر این وجود با دختر این و قرمزش دخترک برای کردن مادری حس بود شیرین چه و

 کشید می را ای بچه دختر انتظار اتاق آن از خارج مردی چون بود خوشبخت هم باز پدرش از بودن محروم وجود با

 ؟ هست زدنی هم بر چشم در هم آن شدن دار پدر از باالتر نعمتی آیا و داشت را آرزویش همیشه که

 استراحت کمی تنها کمی کشیده درد زیادی مادرک تا گرفت لقا مه آغوش از را عمارت دخترک تک ، بلوط ، قابله

 : گفت و گذاشت خان همایون آغوش در را بلوط و شد خارج اتاق از دخترک همراه سپس و کند

 . گذاشت بلوط و اسمش.  ارباب باشه مبارک -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

3 

 

 مهربانش همسر دادن دست از با و بود آرزویش در همیشه که دخترکی.  کرد می آب دل در قند کوه ارباب این و

 بلوط برای کردن پدری از تر مهم کاری چه و بود دیدگانش مقابل حاال بود خورده داغ دلش بر داشتنش حسرت

 . داشت پدر هم بلوط راستی راستی انگار و.  کوچک

 را خودش وزیده طوفانی انگار کودک و کرد فوت صورتش روی را نفسش و گرفت تر نزدیک را بلوط خان همایون

 . برد هوا به را ارباب خنده و کرد جمع

 : گفت و کرد تر نزدیک را سرش لب به لبخند خان همایون

 . پدرتم من...  نره یادت...  کوچولو هستیا منم بلوط تو -

 و شدند ور حمله پدرشان سمت به هوتن و هوراد که بود نشده تمام هنوز قرمزی دخترک با ارباب های دل و درد

 . بود این حرفشان تمام

 . ببینیم و صورتش پایین بیارش بابا...  ببینیمش هم ما بزار بابا -

 : گفت اش ذاتیِ  تُخسی با و برچید لب هوراد گرفت قرار هوتن و هوراد مشتاق های چشم مقابل که بلوط

 ؟ چیه دیگه این.  زشته چقدر.  قرمزه چقدر این -

 : گفت و کشید هوراد سر روی دستی.  زد لبخندی ارباب

 . میشه خوشگل.  میشه سفید.  میره صورتش قرمزی ، بگذره روز چند بزار.  اومده دنیا به تازه -

 : گفت و زد گشادی لبخند آنها دوی هر به توجه بی هوتن اما

 . دارم دوستش خیلی من اما -

 : گفت و شد خیره پدرش به معصومش های چشم با

 ؟ باشه منِ  مال قرمزی این میشه بابا -

 : گفت و زد خندی تک خان همایون

 ؟ باشه توِ  مال کمال و تمام میخوای االن از.  سوخته پدر ای -

 دل باید چرا کرد فکر خان همایون و داد تکان پدرش حرف تایید در سری شیرینش های بچگانه همان با هوتن و

 : گفت و دوخت ساله 5 هوتن چشم در چشم.  بشکند را مهربانش پسرک

 پس میشه بزرگ ما همه کنار در کوچولو بلوط و داشت خواهیم دوستش همه ما.  هست ما پیشِ همیشه اون -

 ؟ قبوله.  میشه عمارت این بانوی روزی یه اون.  نباش نگران
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 . را قرمز دخترک این شدن ملکه نکند قبول مهربان کودک این شد می مگر و

 بی داشتنی دوست کوچک این به نیز هوراد که خوب چه و هوتن برای کوچک عروسک این بود خواستنی چه و

 و.  داشت خواهد هایی بازی چه سرنوشت دانست می چه کسی و.  داشت را هوایش جا همه همیشه و نبود میل

 در درخت این دانست می که حالی در کاشت بلوطش برای ارباب که درختی ، خاطرات تاریخ در بود ماندگار چه

 . نشست نخواهد ثمر به هرگز هوا و آب این

 کس هیچ که بلوط بر وای و شد متنفر لقا مه از پسرک فهمید کسی چه و شد بزرگ هوراد و گذشت زود چه و

 مادرش که زمان آن بلوط اقبال بر وای هم باز و فهمیده را پنهانی حقیقت چه و دیده چیزهایی چه هوراد ندانست

 . داد دست از سالگی 5 در را

 و کرد سرد خاک در دست ساله 21 هوراد گذاشتند تنها سرد گور در را لقا مه همه که زمان آن نفهمید کس هیچ و

 مه نبود برای بارید می خون دل در هم خورده زخم جوانک این شاید و بخشید نخواهد را لقا مه هرگز خورد قسم

 را حقیقتی فهمید نمی هرگز نزدیک اما دور روزهای ارباب کاش ای و بود مادرش جای سالها این تمام در که لقایی

 . کشید آتش به را باورهایش که

 

 بعد سال 21

 . گذاشت میز روی و برد آشپزخانه به را ها استکان سینی فروغش بی چشمان با بلوط

 هم هنوز سن سال 12 با و بود او همسن حاال که بلوطی درخت روی به رو و رفت حیاط به آشپزخانه مخفی در از

 . نشست بود نداده میوه

 . کرد می تر کدر لحظه به لحظه را چشمانش ی پنجره خاطرات غبار و بود اشک از خیس چشمانش

 از.  کرد می گله.  کرد می دل و درد و نشست می درخت همین زیر خان همایون با که روزها آن گذشت زود چقدر

 می سرش روی نرمی دست خان همایون و گفت می هوراد های آزار و اذیت

 : گفت می و کشید

 " نیست دلش تو چیزی هوراد.  نخور غصه من بلوط – "

 . فهمید می اش بچگی تمام با بلوط را این و بود دلش در چیزی اما

 روز هر مهربان بلوطکِ دل داغ و گذشت می خان همایون نبود از روز 04.  بود شده تنها هم باز مادرش از بعد بلوط

 . شد می دیروز از تر تازه
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 دیگر عزیزی ماتم در همه دوباره زود چقدر و رفت باال خانه این بلند دیوارهای از غصه و غم هم باز زود چقدر

 . شدند عزانشین

 هم باز پدر فراق برای اش سینه در های داغ تمام با که ، خودش های درد تمام با که هوتنی بود مهربان چه و

 . بس و بود بلوط پی در حواسش

 و االب اش سینه در دار ریتم چه قلب این و افتاد راه به بود کرده کِز بلند درخت کنار در که بلوطی سمت به آهسته

 . بود مهربان بلوط عاشق هوتن آری و شد می پایین

 چه گریه از شده قرمز های چشم این با مهربان دخترک این و نشست بلوط کنار در اش ذاتی خونسردی همان با

 . شد می تر خواستنی و زیباتر

 . مهمونا پیش بریم بیا ؟ نشستی اینجا چرا -

 که خان همایون های خاطره از توانست نمی هم شاید خواست نمی.  داد تکان راست و چپ به را سرش تنها بلوط

 . بکند دل بودند کرده خوش جا درخت آن زیر

 : گفت و شد تر نزدیک بلوط به کمی هوتن

 . نده عذاب و خودت انقدر رفته همایون بابا جان بلوط.  کنیم عادت نبودش به باید دیگه -

 می خَش زیادی.  گلویش به شده تلنبار های بغض این میزدند چنگ وحشیانه زیادی.  بود کرده بغض بلوط

 حرف توانست نمی وجودشان سنگینی از شاید اصال و زیبایش صدای به انداختند

 . بود ساکت همچنان که بزند

 های رگ حجم در بود بسته یخ خون انگار اصال گرفت دست در را بلوط سرد های دست و کرد دراز دست هوتن

 . دخترک این

 ؟ بلوط سردی انقدر چرا -

 . بگوید درد از کوهی با و شود خیره او به بارش خون چشمان با تا کرد وادار را بلوط ، هوتن متعجب صدای و

 نم حاال.  نیست همایون بابا دیگه.  نداره دوست و من هیچکس دیگه.  شدم تنها بازم.  ندارم هم بابا دیگه هوتن -

 ؟ کنم چیکار

 . زد ای خسته لبخند هوتن

 هوراد و من.  هستی هنوزم بودی داشتنی دوست همیشه تو.  منم اونم داری محکم پناه و پشت یه همیشه تو -

 . همیشه برای هستیم پشتت
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 کرد می خرجش پدرانه اما نبود پدرش که خواست می را پدری بلوط.  نبود بلوط درمان بی درد درمان ها حرف این

 ارباب که خواست می را اربابی دلش.  خواست می را خان همایون بلوط. 

 چه و خان همایون بخش آرامش لبخند روزه هر ندیدن بود سخت چه و بود تر خاکی زیردستانش تمام از اما بود

 دیگر که چرا زبانش از " جان بلوط " ی روزه هر نشنیدن بود آور عذاب

 . آمد نخواهد هرگز و نبود

 مه دختر به را برادرش محبت و مهر و بود ایستاده لب به پوزخند خانواده سوم عضو دیده داغ دو این از دورتر و

 پوزخندش.  نظرش در بود زیادی دختر این اصال انگار و کرد می نگاه لقا

 : گفت و شد تر پررنگ

 . شدم ارباب من باالخره -

 . است شده سخت روزهای ارباب اکنون قبل روزهای ی اربابزاده که بود این از باالتر بلوط برای مصیبتی چه و

 .  برگشت داخل به و برگرداند را رویش هوراد

 و گوشه اش نقشه به آنها صمیمیت دیدن با که بود هوراد تنها این و نشدند هوراد حضور متوجه هوتن و بلوط

 . داد می تری لعاب و رنگ پُر و بیشتر ی زاویه

 . کرد دراز بود کرده بُق خان همایون فراق غم از که بلوطی مقابل را دستش هوتن

 مالِ عزاداری مجس ناسالمتی.  بزاریم تنهاشون نیست خوب.  بقیه پیش تو بریم شو بلند من بده و دستت -

 . کنی می رو تابیش بی انقدر نیست راضی هم بابا.  ماست

 های چشم به را سردش های دست.  شد بلند جا از برد می را هوتن دین و دل که قرمز های چشم همان با بلوط

 . کرد پاک را آنها حرکت چند با و کشید اش جاری

 . شدند آشپزخانه وارد مخفی در همان از و برگشتند عمارت به هم با و گرفت را هوتن دست

 طبلو به رو مهربانی لبخند با و شد ظاهر مقابلشان مشکی لباس آن با فرشته که بودند نشده داخل خوب هنوز

 : گفت

 ؟ بچینیم رو ها میوه کمکم میای -

 . شد خارج آشپزخانه از خاصی آرامش و وقار با هم هوتن و کرد اکتفا سر دادن تکان به بلوط

 خواهدب چیزی بلوط از فرشته میشد مگر اصال و بود عمارت این در بلوط دوست بهترین خانوم زینت دختر فرشته

 . بگوید نه داشتنی دوست دخترک این به بلوط و
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 های پدرانه برای خودش های دست با داشت درد چقدر و شدند ها بشقاب در ها میوه چیدن مشغول حرف بدون

 پدر زندگی اختتامیه میوه.  بچیند بشقاب در اختتامیه ی میوه نبود دیگر که پدری

 . عزیزش

 و کرد می مقاومت اش خستگی تمام با بلوط و گلویش در کردند ریشه ها بغض هم باز.  شد پُر هایش چشم هم باز

 جسم به بودند شده ور حمله پدرش نبود در که را وجودش های شده نفرین این ی همه

 . میزد پس نحیفش

 مدهآ که عزادارانی بین در و ببرد سالن به را ها میوه فرشته همراه تا سینی زیر برد دست شد تمام که ها میوه کار

 : گفت خانوم زینت که کند پخش بودند

 نجاای االن خدابیامرز اون اگر.  کنی کار نباید داری و ارباب دختر حُکم تو رفته یادت.  بشین برو تو.  مادر نکن -

 . شد می ناراحت دستت از بود

 . خانوم زینت -

 شده خیره بلوط به درهم های اخم با و بود ایستاده در قاب کنار در که برگشتند هورادی صدای سمت به همگی

 . بود

 ؟ خواید می چیزی هوراد آقا بله -

 : گفت خانوم زینت روبه و گرفت بلوط از چشم هوراد

 . کنن پخش رو ها میوه میکنه کمک فرشته به بلوط -

 ...آق اما -

 : گفت تری عصبانی و تر بلند کمی صدای با هوراد که بود نشده خارج زینت دهان از حرف هنوز

 . کنن پذیرایی فرشته با باید بلوط.  میگم من که همین.  اربابم من -

 . کرد بلندش و انداخت ها سینی از یکی زیر دست سپس و شد خیره هوراد رفتن به زده غم و ناراحت بلوط

 دخترک این و هایش خوشی تمام بختک بود شده بود وقت خیلی.  نبود اش حامی هوراد دیگر که بود وقت خیلی

 . است شده محروم هوراد زیرپوستی های محبت تمام از که رفته خطا به کجا دانست نمی

 . داد میهمانان به یک به یک را میوه های ظرف و کرد حرکت فرشته سرِ پشتِ فراوان های غم از مملو قلبی با

 . شد مواجه همش در های اخم با که بدهد هم او به را میوه ظرف تا شد خم هوتن مقابل
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 : پرسید دار خَش و خسته صدای همان با

 ؟ شده چی -

 ؟ کنی می تعارف میوه داری چرا تو -

 را برادر دو رابطه بخواهد که نبود کسی خودش نظر در اصال.  دهد جلوه بد هوتن برابر در را هوراد خواست نمی

 . کند خراب

 : گفت آهسته و زد تلخی لبخند

 . شدم خسته بگیر دستم از رم میوه این کن باز هاتو سِگِرمه اون حاال.  کردم کمکش منم بود تنها فرشته -

 اصال و مهربان پسرک این عاشق دل از داشت خبر کسی چه و گرفت را میوه ظرف هم در ابروهای همان با هوتن

 . نزند دم و ببیند سختی و عذاب در را معشوق که است عاشقی کدام

 جرهحن برای آبی لیوان و گذاشت میز روی را سینی.  برگشت آشپزخانه به و کرد پخش هم را مانده باقی میوه چند

 . سرکشید نفس یک و ریخت اش کرده بغض ی

 ؟ شد تموم -

.  مهربان بلوطِ از ارباب این بود شده دور زیادی.  جدید ارباب این بود شده خشن زیادی.  برگشت هوراد سمت به

 . یشان فاصله درخت بود دوانده ریشه زیادی

 : گفت گری صلح صدای با

 . شد تموم آره هاست میوه منظورت اگر -

 : گفت و بست را آشپزخانه در و گذاشت داخل به قدمی هوراد

 ؟ کنی می فرار وظایفت زیر از چرا -

 : پرسید ای آهسته صدای با و پرید باال بلوط اَبروهای

 . کردم پخش و کردم کمک رو ها میوه که من ؟ وظایفی چه -

.  دبو اش برازنده زیادی بودن ارباب که راستی.  شد متوقف بلوط ی سینه به سینه و نهاد جلو دیگری قدم هوراد

 . جذبه با و پرابهت دنیا های ارباب تمام مثل

.  کشید عقب را خودش کمی ترسیده بلوط.  کرد تر نزدیک بلوط به را صورتش و کرد ریز را هایش چشم هوراد

 ترسید.  نبود پناهش و پشت هوراد دیگر که بود وقت خیلی چون کشید عقب
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 هر هوراد که زیادی زمان این بود تلخ چه و هوراد ی کننده دلگرم های حمایت آخرین از گذشت می ها مدت چون

 همایون دیگر حاال و دختر این از شکست می دل قبل روز از بیشتر روز

 . اش خورده شکست وجود داری دل برای نبود هم خانی

 را لرزانش بازوی و انداخت دست هوراد که بکشد عقب خواست هم باز بلوط.  شد تر نزدیک قدمی هم باز هوراد

 . گرفت دربر

 : توپید بلوط صورت در حرص با

 ؟ میکنی زندگی خونه این تو ها پرنسس مثل که هوتنی و من ی چیکاره تو -

 . زد لب ترسیده بلوط

 ...خواهرتو -

 . زد داد بلندتر کمی صدای با هوراد که بود نشده تمام حرفش هنوز و

 خانی همایون دیگه.  کلفتمونی دختر هم تو.  بوده ما خونه کلفت تو مادر.  نیستی ما هیچی تو.  لعنتی نیستی -

 . کنی کار موندن اینجا برای باید امروز از.  کنی خَرش هات عشوه با که نیست

 . هِری خوایَم نمی.  کلفت میشی.  خانوادگیت شغل به برگردی باید

 . کرد دراز در سمت به را دستش و

 . کرد نگاهش زده شبنم های چشم با مبهوت و مات بلوط

 ؟ کرد می ستایش خود پیش را پنهانش های برادرانه همیشه که پسری همان ؟ بود هوراد این

 تمام شود می گیرت یقه بدبختی وقتی و چرخد می هم روزگار چرخد می فلک وقتی که که روزگار این بر وای و

 جسم و مانی می تو و شوند می آوار سرت روی یکباره به آسمانی بالهای

 . کس هیچ.  نیست جلودارش کس هیچ برگردد فلک که روز آن و.  فرسا جان فشارهای این تمام زیر ات شده دفن

 : پرسید ناباوری و بهت در غرق بلوط

 ؟ کنم کار -

 شا انرژی از نیمی کار همین با انگار و فرستاد پایین را بود کرده گیر اش شده خُشک گلوی بیخ که را دهانش آب

 . داد دست از را

 : داد ادامه بغض با و گرفت خودش سمت به را اش اشاره انگشت
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 ؟ منو ؟ کنی می بیرونم نکنم کار اگه -

 : غُرید هم هوراد

 . نیست جلودارم کسم هیچ باش مطمئن.  رو تو آره -

 ناهپ و پشت بی دانست می هم خودش.  کند سقوط یکباره به قبل روز چهل تا بود سر تاج که بلوطی بود سخت و

 پدری نه.  برود توانست می کجا.  کرد نمی کار اگر بود چه چاره و.  شود می

 . برسد فریادش به تا نبود دیگر هم خانی همایون و مادری نه و داشت

 . زد لب آهسته و انداخت زیر را سرش

 . کنم می کار.  باشه -

 . کرد رها را بلوط و زد ای پیروزمندانه خنده هوراد

 . میشه شروع کارت فردا از.  خوبه -

 . شد خارج آنجا از و کرد باز را در و

 . ندک سقوط آشپزخانه کف بر توانش آخرین با او و شود دور هوراد تا بود منتظر.  بود همین منتظر که انگار بلوط و

 در بود اسمی تنها و بود ندیده هرگز که پدری و بود شده تنگ نبود سهمش سال 5 از بیشتر که مادری برای دلش

 . بس و بود خان همایون تنها سالها این تمام در.  اش کهنه خاطراتِ میان

 و بود مانده برایش هوتن تنها و بود داده دست از را همه اما.  داشت هم را هوراد پیش سال چند تا.  بود هم هوتن

 . بس

 هیچ امروز اما و نبود تنها.  داشت را خان همایون چون بود نکرده تابی بی هم زیاد روزی چنین در پیش سال 21

 هم خودش که هوتن.  بدهد اش دلداری حسابی و درست تا نبود کس

 روز چهل این تمام در.  بود کرده فتح را وجودش تمام شدن ارباب غرور شد می روزی چند که هوراد و بود ناراحت

 . بود کرده دل و درد فرشته برای چقدر.  بس و بود پایش هم فرشته تنها

 . بود کرده آرام را او خودش خاصِّ آرامش با فرشته و بود کرده گالیه چقدر

 ؟ شدی پخش زمین کف چرا -

 . او هم باز.  بود فرشته هم باز.  کرد بلند سر

 . شد بلند و کشید عمیقی نفس.  کرد پاک را آلودش اشک های چشم
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 . نیست چیزی -

 : گفت شد می نزدیک که همانطور فرشته

 . گشت می دنبالت هوتن آقا -

 ؟ داشت چیکارم -

 : گفت و انداخت باال ای شانه فرشته

 . گرده می دنبالت داره دیدم رفتن که مهمونا.  دونم نمی -

 . بودند رفته همه که بود گرفته عزا هایش غصه و غم برای چقدر مگر ؟ بودند رفته ها مهمان.  بود کرد تعجب

 ؟ رفتن کی مهمونا -

 . پیش ساعت نیم -

 . شد خارج آشپزخانه از و داد تکان سری بلوط

 . کردند می صحبت و بودند نشسته هم مقابل که دید را هوتن و هوراد گذاشت قدم سالن به که همین

 : گفت بلوط دیدن با هوتن

 . گردم می دنبالت دارم ساعته یک دختر بودی کجا -

 . بودم همینجاها -

 : گفت و زد ای مسخره لبخند هم هوراد

 این.  کن شروع و کارت امروز از شد عوض نظرم بگم بهت خواستم می.  گشتم می دنبالت داشتم منم اتفاقا -

 . کن تمیز رو اینجاها بیا بعدم.  ببر و کن جمع و کثیف ظرفای

 . کرد می حس سلول به سلول را تحقیرها این درد بلوط و کس بی بلوطِ به جوان ارباب این داد می حقارت

 : گفت تعجب با هوتن

 استراحت بره باید دیگه کرد کمکشون خیلی امروز.  چه بلوط به کنن می جمع رو اینجاها خودشون خدمتکارا -

 . کنه

 . داد ادامه و کرد بلوط به رو و

 . کنیا می دخالت خدمتکارا کارهای تو که باشه آخرت دفعه هم تو -
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 قطعا دانست می اگر که خدمتکارهاست همین از یکی حاال بلوطش دانست می کجا از عاشق زیادی پسرک این و

 بودن زن و بودن مَرد به شکستن اما درست بود مرد.  شکست می هم او

 . است شکسته وجودت تمام انگار روزگار جفای از بگیرد درد که قلبت ، نیست

 و تادفرس بیرون به فشار پُر را نفسش ندید بلوط جانب از حرکتی که هوتن.  دوخت چشم هوتن به مستاصل بلوط

 : گفت و گرفت دست در را بلوط ظریف دستان و کرد حرکت بلوط سمت به

 . میکنه نگاه منو وایستاده.  دیگه بریم بیا دِ -

 . شد بلند هوراد جدی و محکم صدای که بودند برنداشته را قدم اولین هنوز

 . است خونه این خدمتکارِ امروز از اون -

 کلمه تنها.  افتاد خواهد بیرون دهانش از لحظه همین در انگار میزد تند تند قلبش.  ایستاد باناباوری هوتن

 . بود آور عذاب.  شد می پایین و باال سرش در که بود خدمتکار

 . برگشت هوراد سمت به و کرد رها آهسته را بلوط دست.  شد نمایان هایش اخم کم کم

 ؟ نه مگه میکنی شوخی من با داری -

 : گفت جدی لحن همان با هوراد

 ؟ کنی می فکر چی خودت -

 . بکنی باهام ته سرو بی های شوخی این از ندارم دوست.  نیست قشنگی شوخی اصال -

 . کرد کوچکترش برادر نثار پوزخندی هوراد

 ِ . زندگیت حقیقت ترین درست.  نیست شوخی -

 . گرفت را هوراد یقه ای ثانیه در و برداشت بلندی های گام هوتن

 نمی.  اند ریخته حلقومش در زهر انگار بود شده تلخ زبانش.  گرفت دهانش مقابل را دستش و زد جیغی بلوط

 . کند ایجاد اختالف برادر دو بین خواست

 . زد فریاد بلوط به توجه بدون هوتن

 . تونی نمی.  بکنی باهاش رو اینکار تونی نمی تو -

 : گفت و کرد صاف را اش یقه.  زد پس را هوتن های دست خونسرد هوراد
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 دبای پس دادم دستور من.  بیارم یادت خوای می نکنه.  اربابم من خان همایون از بعد که نرفته یادت.  تونم می -

 . است خونه این خدمتکار لقا مه دختر بعد به این از.  بشه انجام

 . نگفت بلوط حتی.  بود نیاورده زبان به هم را اسمش حتی هوراد ؟ شد می فشرده بلوط قلب اگر بود ذهن از دور و

 وضع این بود اگر که نبود بلوط اکنون او.  خانه این خدمتکار بود لقا مه دختر او

 . نبود اش زندگی

 . کرد زمزمه تلخی با هوتن

 ؟ نداری قلب واقعا ؟ نیست ات سینه تو قلب تو -

 . کرد می نگاهش خیره خیره پررنگش های اخم همان با تنها هوراد

 : گفت دوباره و رفت عقب عقب هوتن

 . باشی رحم بی انقدر تونی می چطور.  شناسمت نمی دیگه.  شناسمت نمی -

.  برنجاند خود از را کوچکترش برادر خواست نمی اما داشت هم زیاد داشت حرف.  بود ساکت هم هنوز هوراد و

 برایش هم دیگری کسِ مهربان برادر این از غیر به مگر.  هوتن و بود او دیگر حاال

 ؟ بود مانده

 . افتاد راه به و کرد قالب بلوط ی زده یخ های دست در را هایش دست هم باز هوتن

 سمت به داد می پیروزی بوی که پوزخندی همان با.  ایستاد و زد پوزخندی که بودند نشده دور هم قدم چند هنوز

 : گفت و برگشت هوراد

 دارمن شک.  نزاشته تنها پشتوانه بی و دخترش خان همایون باش مطمئن.  میشه خونده بابا وصیت دیگه هفته -

 سهمش و بشه خونده نامه وصیت وقتی.  داره بابا میراث از سهمی بلوطم

 . باش خوش بودنت ارباب با دیگه هفته یک تا االن از.  بدی دستور بهش تونی نمی عمال دیگه تو بشه مشخص

 . افتاد راه به باال های اتاق سمت به بلوط با و کرد هوراد به را پشتش باردیگر و

 تتوانس نمی نامه وصیت خواندن از پس مطمئناً.  بود نکرده را اینجا فکر.  شانس این بر لعنت.  برچید لب هوراد

 . کند خالی بلوط سر بر را هایش عقده

 : گفت و زد دیگرش دست کف به محکم را مشتش

 . لعنتی -
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 تلعن.  بود شده پنبه ای ثانیه در بود رشته چه هر.  است داده باد بر را هایش نقشه تمام و آمده طوفانی که انگار

 . بود نکرده را احمقانه نامه وصیت این فکر که را خودش کرد می

 کمی.  داشت زمان به نیاز کمی فقط.  کند حل را مشکل این بتواند شاید کرد می فکر و چرخید می خودش دور

 . کردن استراحت کمی هم شاید.  کردن فکر

 دار بغض صدای که شد می رد بلوط اتاق کنار از.  کرد هدایت باال طبقه سمت به را سرگردانش های قدم فکر این با

 . کرد جلب را توجهش بلوط

 . میشم پناه و پشت بی منم خان همایون از بعد گفتم بهت دیدی -

 . رسید گوش به هوتن صدای اینبار و رفت جلوتر کمی

 وت دیگه بشه مشخص االرثت سهم وقتی.  هفته یک فقط.  کن صبر هفته یک.  میشه درست چیز همه کن باور -

 . بده دستور بهت تونه نمی دیگه.  هستی ما از جزئی هم

 . شنود می را لعنتی نامه وصیت این اسم دقیقه هر اینکه از بود متنفر.  شد مشت هوراد های دست

 سمت به رخشان نیم هوتن و بلوط.  انداخت داخل به نگاهی در بودن باز از مانده جا به درز از و رفت جلوتر هم باز

 این دانست نمی هم خودش ؟ نسوخت ؟ سوخت دلش.  کرد می گریه بلوط.  بود هوراد

 . دارد حالی و حس چه ها روز

 : گفت هوتن به و گرفت باال را سرش کمی بلوط

 ؟ کنم کار هوراد برای باید ؟ چی باشم نداشته االرث سهم اگه -

 ؟ شود خارج رقابت دور از بلوط که میشد ؟ میشد یعنی.  شد زد جرقه

 : گفت کرد می پاک را بلوط های اشک که همانطور و زد مهربانی لبخند هوتن

 . وراثی جزء هم تو مطمئنم من.  داشت دوست خیلی رو تو بابا.  نداره امکان -

 : گفت و شد بلند جا از هم بعد

 . داشتی سختی روز.  کنی استراحت یکم و بخوابی بهتره دیگه -

 یتوص یک با را هایش نقشه تمام که داد می بلوط و هوتن به را اجازه این نباید.  گرفت فاصله اتاق از متفکر هوراد

 . بکشند آتش به نامه

 . بست سرش پشت را در و شد اتاقش وارد آرامی به
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 . ببرد سوال زیر را کارهایش راحتی این به توانست نمی کس هیچ.  بود ارباب.  بود هوراد او

 : گفت تنها شد برقرار که ارتباط.  گرفت ای شماره و برداشت را اتاقش تلفن

 . اونجا میام دارم من رضایی آقای -

.  نبود واقعی ارباب یک وقت هیچ پدرش.  چگونه دانست نمی اما کند رفتار ارباب یک مثل خواست می.  همین

 . داشتنی دوست و بود مهربان همیشه

 . شد سبز مقابلش هوتن که بود نبسته را در کامل هنوز.  شد خارج اتاق از و کشید عمیقی نفس

 ؟ خوای می چیزی -

 : گفت خاصی آرامش با هوتن

 . روز همون تا فقط.  بردار سرش از دست بشه خونده نامه وصیت که روزی تا -

 : گفت و انداخت باال ابرویی.  برد فرو شلوارش های جیب داخل را هایش دست هوراد

 . نداری دخالت حق بعد به زمان اون از پس -

 . رفت و کشید را راهش و

 به را کتش خدمتکار.  کرد می کاری باید.  بود برداشته دور زیادی هوتن.  آمد پایین ژست همان با را ها پله

 . شد خارج خانه از هوراد و داد دستش

 خواست می که را کاری وجودش از نیمی.  آورد نمی سردر مختلفش احساسات از روزها این اینکه از بود کالفه

 . میزد تایید مهر و بود خوشحال وجودش دیگر نیمه و کرد می منع دهد انجام

 . برود پدرش وکیل رضایی خانه به تا داد دستور راننده به و شد ماشین سوار

 . بود دلیل بی ها پریشانی و کالفگی این تمام شاید.  نداشت سهمی بلوط اصال شاید.  بود فکر در راه تمام

 هالب عصبی دستی.  گذاشته برایش سهمی اموالش از که داشته دوست را بلوط آنقدر پدرش شاید.  نه هم شاید

 . کشید کوتاهش و سیاه موهای الی

 . رسیدیم ارباب -

 . شد پیاده و داد تکان سری.  بودن ارباب داشت خوبی حس

 . آمد جلوتر و زد لبخندی هوراد دیدن با.  بود ایستاده هوراد استقبال به در قاب کنار رضایی

 . جدید ارباب.  اینجاست کی ببین -
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 . داد دست هوراد با و برد جلو را دستش

 تگف رضایی شدند جاگیر هایشان مبل در که دو هر.  رفتند رضایی کار اتاق به راست یک و شدند خانه وارد هم با

: 

 ؟ اینجا بیان دادن افتخار هوراد آقا که شده چی -

 . پدرش به وفادار همیشه البته و بود زبان چرب زیادی مردک

 : گفت کرد می استفاده زیادی روزها این که دستوری و جدی لحن همان با

 . نوشته چی بابام نامه وصیت تو بدونم میخوام -

 . کرد هوراد نثار لبخندی هم باز رضایی

 . میشه خونده همه حضور در نامه وصیت کنی صبر که هم دیگه روز چند ، جان هوراد -

 : گفت اش حرصی لحن با هوراد

 . برسونم منظورمو نتونستم اینکه مثل -

 : گفت و زد تکیه مبلش پشتی به سپس

 . شده نوشته چی نامه وصیت اون تو بدونم همه از قبل خوام می من -

 . کرد اخمی.  رفت کنار رضایی صورت از لبخند

 ؟ دلیلش و -

 . مربوطه خودم به -

 . بود کرده پیدا بدی حس جوان ارباب این های حرف از.  کشید هم در ابرو بیشتر رضایی

 . پدرتونه خواسته این بدم بهتون رو نامه وصیت تونم نمی من اما -

 . میبرد لذت کلمات با بازی از.  کرد می تفریح انگار.  انداخت باال ابرویی هوراد

 . چقدره ما از کدوم هر سهم بدونم میخوام فقط.  بدید من به نگفتم منم -

 . بود مانده بالتکلیف نگفتن و گفتن دوراهی بین.  بود مردد هم هنوز رضایی

 . کرد وارد دیگری ضربه دید را پدرش وفادار همیشه وکیل تعلل که هوراد
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 گرا البته.  پدرم تا باشی من طرف باید بعد به این از.  منم ارباب.  مرده دیگه خان همایون ، رضایی آقای ببین -

 . بیاد پیش مشکلی راحتت زندگی برای خوای نمی

 دیگر.  کرد هم تهدید.  تاخت می انتها تا ناچار و بود افتاده گیر غرور انتهای بی ی جاده در انگار هوراد این که آه

 ؟ باشد نکرده که بود مانده هم کاری

 : گفت هم در های اخم همان با رضایی

 . دادن خان هوتن به برادری سهم یک شما به برادری سهم یک اموالشون از خان همایون -

 شبخ آرامش زیادی نامه وصیت این در بلوط اسم نبودن که انگار.  کشید عمیقی نفس هوراد و شد ساکت رضایی

 . بود

 . خانم بلوط به خواهری سهم یک و -

 عصبی.  بود جهنم به رفتن از بدتر برایش بلوط اسم شنیدن.  شده تمام چیز همه کرد می فکر.  خورد جا هوراد

 ... که بود این ممکن راه تنها.  بود شده

 . کنی می عوض رو نامه وصیت -

 : گفت تعجب با رضایی

 ؟ چی -

 . کنی می من برای رو سهمش و کنی می حذف رو بلوط.  کنی می عوض رو نامه وصیت گفتم که همین -

 ...کا همچین اما -

 . داد ادامه بلندتری صدای با و شد بلند عصبانیت با هوراد که بود نشده تمام حرفش

 عوضش در من.  بدی گوش رو اربابت حرف مجبوری کنی زندگی اینجا دغدغه بی میخوای اگر.  گفتم که همین -

 ؟ قبوله.  کنم می خودم وکیل رو تو

 وکیل هم باز.  بود شده سست وفاداریش از کمی انگار هم وفادار وکیل و کشید می رخ به را بودنش ارباب هوراد

 . مزایا هم باز.  پول هم باز.  شد می

 . قبوله -

 . خوبه -

 . غُرید راننده به رو.  شد ماشین سوار و شد خارج خانه از دیگری حرف هیچ بدون و
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 . بابام خاک سر برم میخوام.  قبرستون برو -

 : گفت و بود تاریکی به رو که کرد نگاه آسمانی به تعجب با راننده

 . میشه تاریک داره هوا ارباب اما -

 . زد فریاد و کرد خالی اش راننده سر را خشمش تمام هوراد و

  بـــــــــرو -

 آرامش با هوراد.  بود پخش هایش رنگ در هم هنوز زندگی امید کمی.  داشت روشنایی کمی هم هنوز آسمان

 . کرد باز را در و داد پایین را در دستگیره خاصی

 بیرون وجودش کجای از مردگان دنیای میان در بودن و سرد گورستان این در حضور میل دانست نمی هم خودش

 . است زده

 . نداشت ای عجله پدرش جدید خانه به رسیدن برای انگار.  داشت برمی ای آهسته و منظم های قدم

 امیدی و میزند پا و دست ها کالفگی از جهنمی بین کرد می حس.  بودند کرده طغیان مختلفش احساسات هم باز

 . نیست نجاتش برای

 . شد متوقف پدرش قبر سنگ مقابل و فرستاد بیرون کالفه را نفسش

 . " کاویان همایون " برایش بود آشنا زیادی کلمه دو این فقط و چرخید ها نوشته روی نگاهش

 چند.  کند درک را احساساتش توانست نمی هم هنوز ؟ نبود ؟ بود ناراحت.  نشست قبر سنگ کنار دوپا روی

 . بود سپرده فراموشی دست به را اش احساسی مشاعر که بود سالی

 قبر سنگ ، قبر سنگ چون شاید.  نشست آب با اش قدیمی عادت به را پدرش تمیز قبر سنگ.  نخواند فاتحه

 . نبود مادرش

 : گفت و کشید نفسی

 ؟ خدمتکارت دختر به ؟ لقا مه دخترِ به ؟ بلوط به دادی و اموالت از دختری سهم یه ؟ کردی چیکار بابا -

 . داد ادامه خونسردی با و کرد نگاه بود شده تاریک دیگر که آسمان به

 نمی من.  خواد نمی دلم که بکنم رو کارایی میکنی مجبور منو داری اشتباهت های تصمیم با.  کردی بد بابا -

 از وقت هیچ بلوط چون بودم مجبور باش مطمئن اما ببرم دست ات نامه وصیت تو خواستم

 . نداره و نداشته سهمی ما اموال
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 ؟ شود می محدود خونی نسبت به بودن دختر و پدر مگر اصال.  نه هم شاید بود او با حق شاید.  کرد سکوت هم باز

 . کرد زمزمه و انداخت قبر سنگ به کوتاهی نگاه.  شد بلند قبر کنار از

.  کنه نمی نگاهش خواهر چشم به هم هوتن حتی.  نیست خواهر من برای ولی بود دختر تو برای بلوط میدونم -

 من میل طبق باید حاال پس.  خواست خودش.  موند خودش.  بره دادم فرصت بهش من

 . اربابش میل طبق.  کنه زندگی

 . شد دور آنجا از بلند های گام با اینبار و

 می فریاد.  خواست می انفجار دلش.  بود شده هم قبل از تر سنگین هیچ که بود نشده سبک.  بود ترسیده

 . دلداری کمی یا.  اعتراف کمی فقط هم شاید خواست

 . کرد می رفتار گونه ارباب باید و بود ارباب او اکنون.  نبود مهم دیگر اینها اما

 : گفت کالفگی با شد ماشین سوار

 . عمارت برو -

 دوم فصل

 

 . بودند نشسته سالن دور تا دور بلوط و هوتن و هوراد.  انداخت نظری همه به رضایی آقای

 . هوراد برای بخش آرامش و بلوط برای زجرآور ی هفته یک.  بود رسیده وقتش حاال و بود شده تمام هفته یک

 : گفت و کرد تنظیم چشمش روی کمی را عینکش رضایی

 ؟ اید آماده -

 : گفت محکمی صدای با هوراد و کشید عمیقی نفس بلوط

 . بله -

 . ودب انداخته چنگ آن به که بود ای پوسیده ریسمان آخرین نامه وصیت این.  گذشت می سخت بلوط برای دقایق

 هیاهوی این در و میرود فرو بیشتر تالشی هر با و است افتاده گیر عمیقی باتالق در که داشت را کسی حس

 . زندگی به دادن امید برای.  جانش نجات برای نیست کسی وحشتناک

.  بود صبور سنگ.  بود دل عزیز.  بود دختر پدرش برای بلوط.  زمانی هر از تر مطمئن.  بود مطمئن اما هوتن

 گفتن بلوط این با انگار و گفت می " بلوط " یک خان همایون.  بود غمخوار
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 . کند می تزریق حیاتش های رگ به زندگی حس

 دهبازن بلوط بود منتظر.  بود حریفش پشت مالیدن خاک به منتظر.  داشت لب به رنگی کم لبخند که هم هوراد

 . میشد شروع هوراد های نمایی قدرت که بود زمان آن و شود

 . کشید زنجیر به بلوط سینه در را نفس خان همایون وکیل بلند صدای

 آقای کوچکترشون پسر به اون از بخش دو که شده تقسیم قسمت 5 به اموالشون خان همایون نامه وصیت طبق -

 و میرسه کاویان هوتن

 . ودب گوش سراپا هم هنوز بلوط.  کنند وارد بلوط دفاع بی پیکر به را ناجوانمردانه ضربه بود قرار.  کرد مکث یک

 وزر چند هم رو میرسه بهتون که اموالی دقیق جزئیات.  میرسه کاویان هوراد بزرگشون پسر به دیگه قسمت سه -

 . میگم بهتون آینده

 . شد قطع همیشه برای ای لحظه برای انگار بلوط نفس و

 . بکند بلوطش حق در را ظلم این پدرش نداشت امکان.  شد بلند ناباور هوتن

 : گفت و رفت رضایی سمت به جانش بی و سست های قدم با

 ؟ ببینم رو نامه وصیت -

 مثل حقیقت.  بود شده بلوطش ارباب هوراد.  داشت حقیقت چیز همه.  داد هوتن دست به را نامه وصیت رضایی

 قطره قطره خواست می انگار و بود افتاده بلوطش زندگی به طاعون یک

 . بخشکاند را هایش رگ خون

 . شد خارج عمارت از عصبانیت با و کرد پرت زمین روی را نامه وصیت

 را گلویش بیخ که وجدانی عذاب با بعد و بود کرده درست که انداخت ای زده آشوب وضعیت به نگاهی رضایی

 . شد خارج و کرد خداحافظی داد می فشار و بود گرفته

 . ریخت فرو اشک قطره آن با وجودش تمام انگار و فروریخت بلوط چشم ی گوشه از اشکی قطره

 بود ریخته فرو کابوس.  نبود اش شده ویران دنیای گوی جواب هم سراب حاال و بود شده تمام شیرین رویاهای

 یخ هم باز.  ترسید می.  داد می را سیاهی نوید وجودش تمام و سرش روی

 . بود کرده رسوب وجودش در خون.  بود بسته

 لبش روی امروز اول از که ای خنده.  بلعید می را بلوط حرکاتِ  تک به تک و بود شده چشم وجود تمام با هوراد

 بود رفته کنار رقابت دور از بلوط.  بود شده برنده.  بود شده تر پررنگ بود

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

21 

 

 . کرد نخواهد قبول را شکست هوتن بود مطمئن اما

 و شد خم مبلش روی.  کرد حرکت بود شده جمع مبل میان در که بلوطی سمت به استوار و محکم های قدم با

 . گذاشت بلوط مبل های دسته روی را هایش دست

 . بود راهش در طوفان هم باز.  بود شده نزدیکش هوراد.  پرید جا از آن یک بلوط

 . پاشید رویش به ای مسخره لبخند هوراد

 ؟ نزاشته ارث برات خانت همایون.  ناراحته دخترمون.  آخی -

 تمام از صاعقه که انگار لرزید بلوط.  شد نوازشش مشغول دستش پشت با و کشید بلوط ی گونه روی دستی

 . است گذشته وجودش

 . باشه گذاشته ارث به اموال براش جونش بابا داشته توقع جون بلوط -

 . شد خشک بلوط گونه روی دستش.  کشید هم در ابرو و شد پاک لبش از لبخند ناگهانی خیلی هوراد

 یفهمیم سربار یه.  براش بودی سربار یه فقط سالها این تمام در تو.  نخیر ؟ دخترشی واقعا بودی کرده فکر نکنه -

 ؟

 اب افتادند می پایین دیگری از پس یکی اشکش های قطره که همانطور و داد تکان را سرش ضعفش تمام با بلوط

 : گفت لرزان صدای همان

 . نبودم سربارش من.  نبودم -

 . زد فریاد صورتش در هوراد

 درپ.  نداشتی مادر چون.  داشت نگهت ترحم روی از گفت بهم.  گفت بهم خودش.  بودی سربارش ، لعنتی بودی -

 . خیابون سر نزاشتت بودی کار و کس بی و یتیم چون.  نداشتی

 . کرد می انکار هم باز اما دانست می هم خودش بود شکسته.  شکست درهم یکجا بلوط باورهای.  شکست باورها

 خودش.  داشت دوستم خان همایون.  میگی من به رو دروغا این داری چرا.  هوراد میگی دروغ.  میگی دروغ -

 می.  آرزوشم گفت می.  عزیزشم گفت می.  دخترشم گفت می بهم همیشه

 . تاریکشم و سیاه روزهای امید گفت

 : گفت خنده همان با و شد تبدیل بلندی ی قهقهه به اش لبخنده.  رفت کنار مبل روی از و زد لبخندی هوراد

 برات که داشت دوست اگر.  خیلی ، دختر احمقی خیلی ؟ بودی کرده باور حرفاشو یعنی ؟ کردی باور یعنی -

 که ببین و کن باز و چشمات ولی.  میزاشت ارث به خالی زمین متر یه حداقل
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 . نبودی عزیزش.  نبودی خونش هم.  نبودی دخترش تو چون ؟ چرا دونی می.  نزاشته برات هیچی

 . داد ادامه شمرده شمرده بعد و

 ردخت رو تو تونه می چطور آخه.  بوده کارگرمون باباتم.  خونه این کلفت دختر.  لقایی مه...  دختر...  فقط...  تو -

 . بدونه خودش

 به ربیشت.  شکست می بیشتر لحظه به لحظه بلوط و بود بسته بلوط قلبی های باور و آرزوها قتل به کمر هوراد

 او.  بس و بود بلوط تنها نبود چیز هیچ او.  آورد می ایمان هوراد های حرف

.  ودب تنها بلوط.  بود بلوط تنها بلوط.  نبود تبار ارباب.  نبود اشرافی.  نداشت جریان هایش رگ در ها کاویان خون

 یک.  تلخ حقیقت مشت یک با.  شده خاکستر باورهای مشت یک با تنها

 ای و خان همایون دروغین های مهربانی از خاطراتی از باری کوله با.  بود گذشته دروغ به که روزهایی از مشت

 به رو و میزد بلندی قهقهه کاش.  کرد می خرج مهربانی کمی هوراد کاش

 حقیقت در.  نداشت اما.  داشت می دوست دنیا تمام از بیشتر را او خان همایون و است گفته دروغ گفت می بلوط

 را بلوط هایش دروغ با که هورادی بر وای و.  نداشت دوستش وقت هیچ

 . شکست درهم

 : گفت و کرد پاک لرزانش های دست با کمی را هایش اشک بلوط

 ؟ کنم کار باید کی از -

 . زد رضایت سر از لبخندی هوراد

 . صبح فردا از -

 . خاطراتش تمام گاه دفینه حاال و بود امیدش مامن روزی که اتاقی.  شد اتاقش راهی و داد تکان سری تنها بلوط

 لوطب درخت و شد کشیده اتاقش پنجره به نگاهش.  بست آرام خیلی و کرد باز را اتاقش چوبی در فشرده قلبی با

 جان اش دیده در بود مشخص هم اتاقش از اش برافراشته قامت که بلندی

 . چشمانش لبریزِ ی کاسه هم باز و بود اشک هم باز.  گرفت

 . گذشته به کشید پر رنجورش ذهن

 ؟ روزیه چه امروز بابا بلوط – "

 : گفت و گذاشت اش چانه زیر دستی متفکر بلوط
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 ؟ خاصیّه روز مگه.  دونم نمی -

 : گفت و کشید درهم را هایش اخم خان همایون

 مبری بیا کنی فکر خواد نمی.  بمونی دستم رو زدنیت مثال هوش این با ترسم می.  خنگ اونم داریم دختر یه -

 . میفهمی خودت

 شدند می تر نزدیک بلوط درخت به هرچه.  کرد همراه خود با و گرفت دست در را بلوط لطیف های دست پدرانه و

 انتظارش به بزرگ کیک یک با فرشته و هوتن.  کرد می حیرت بیشتر بلوط

 . کشیدند می شعله کیک روی کوچک شمع چند و بودند ایستاده

 . دوید اش پدرانه آغوش به و برگشت خان همایون سمت به ذوق با

 . نبود یادم اصال.  مرسی.  بابایی مرسی -

 ". بال شیطون مبارک سالگیت 21 تولد -

 . بود مانده باقی تنهایی اکنون.  بودند گذشته خاطرات.  بود برگشته حال زمان به.  شد هوشیار دوباره ذهنش

 شا زندگی دقایق تمام کند باور خواست نمی ، توانست نمی.  شد تر تاریک اتاق.  کشید را پرده و بست را پنجره

 . است شده سَر ترحم سر از هایی پدرانه با

 . شوند نمی شکست تلخ لحظات حریف هم شیرین خاطرات دیگر دارند برمی ترک که باورها

 کند باور توانست نمی.  بود تر ملموس برایش.  بود تر آسان.  بود تر راحت خان همایون دروغین های پدرانه باور

 . است گذرانده ترحم با را اش زندگی سال 12 تمام

 که ریماد از بود دلگیر.  اش زندگی در بود رفته سوال زیر هایش پدرانه ولی بود پدر که پدری از دلگیر.  بود دلگیر

 رحمی بی که بود دلگیر هوراد از.  بود گذاشته تنهایش پیش سال 21

 . بود شده اش روزه هر تفریح

 دش خیره رویش روبه دیوار به فقط.  بود خالی از پُر ذهنش بود نشسته بَست اتاقش داخل که ساعتی چند تمام

 دروغ.  کرد می فکر شد می عمارت این جدید خدمتکار که فردایی به و بود

 . بود داده باد به را رویاهایش تمام اش زندگی های

 صبح به اش غریبانه خلوت در را بودن خان همایون دختر شبِ آخرین خواست می.  بود نرفته پایین هم شام برای

 این در بود خدمتکاری فردا از نبود ارباب بلوط دیگر فردا از.  برساند

 . بس و اربابی عمارت
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.  ردک نگاه کمی.  نشست دوباره و گرفت دست در رو بود مانده باقی خاطراتش تمام برای مادرش از که عکسی تنها

 برای اشکش ی چشمه اما بود شده لحظاتش پاگیر و دست هم باز بغض

 . نداشت رهایی برای ای قطره دیگر امروز

 ... اکنون اما بود ترین خوشبخت پیش ماه دو از کمتر تا

 . زد لب مادرش عکس روبه لب زیر

 نجات برای راهی یه باالخره.  کشم نمی عقب من.  تو مثل.  ام قوی من.  مونم می من.  مامان کنم نمی فرار من -

 روزی یه.  کنم نمی فرار زندگیم واقعیت از اما کنم می پیدا اینجا از خودم

 . کنی می افتخار بهم که میرسه

 . تلخ شروع یک.  بود شروع وقت اکنون.  بود گذرانده خاطراتش با داری زنده شب به را گذشته شب تمام

 . رفت جلوتر کمی.  بود خوردن صبحانه مشغول هم در های سِگِرمه با هوتن.  شد آشپزخانه وارد خاصّی آرامش با

 . بخیر صبخ سالم -

 : گفت دردآوری لبخند با خانم زینت

 . بخیر صبحت.  دخترم سالم -

 . کرد اش حواله لبی زیر سالم یک هم هوتن

 : گفت خانم زینت به رو و زد خونسردی لبخند

 ؟ بدین توضیح بدم انجام قراره که رو کارایی برام یکم میشه -

 . برچید لب خانوم زینت

 . هستیم خودمون ما میزنی حرفیه چه این مادر -

 . بشم کسی ناراحتی باعث خوام نمی.  چیه وظایفم بگید لطفا پس.  اینجام خدمتکار منم امروز از ولی -

 های دادن زجر از هدفش و خواهد می چه دانست نمی هم خودش روزها این که هورادی.  بود هوراد منظورش

 . چیست بلوط

 . غُرید حرص با هوتن که بود نکرده باز لب هنوز خانوم زینت

 که ای درجه ترفیع این برای خوشحالیت که این از بعد کن لطف ؟ شدن هوراد زیردستِ از خوشحالی خیلی -

 . دارم کارت پیشم بیا ناهارت وقت برای شد تموم گرفتی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

25 

 

 ودب نگرفته قرار هایش تلخی زبان معرض در وقت هیچ بلوط تنها بود بلد زدن نیش هم هوتن.  گریخت کنارش از و

 خاطر به که زجری از ناراحت بلوط.  بودند ناراحت هوتن هم و بلوط هم.

 مقاومت.  است زده جا بلوط کرد می حس.  بلوط شدن ناامید از غمگین هوتن و پاشید می زهر هوتن جان به بلوط

 نمی هم هنوز.  است شده هوراد های روی زیاده تسلیمِ و گذاشته کنار را

 می دلش.  بود مند گله هم پدرش دست از.  است نزاشته ای وانه پشت بلوطش برای پدرش کند باور توانست

 اما شوند شسته جانش از ها تلخی این تا بریزد اشک راحت بلوط مثل خواست

 . کند نمی گریه مرد بود گفته همیشه پدرش.  شد نمی

 دانست نمی پدرش شاید.  خورد نمی دردش به بودن مرد دیگر شود خم که مرد کمر دانست نمی پدرش شاید

 با را هایشان مصیبت تمام دارند حق هم مردها بگذرد که کردن خم کمر از حرف

 دادن فرو مشغول همیشه از تر غمگین بلوط و بود زده چمپاتمه حیاط از ای گوشه در هوتن. کنند خالی گریه

 سمت به هم باز نشست کامش به که چای تلخی.  بود چای قطره چند با بغضش

 . کرد خانم زینت

 ؟ کنم چیکار باید بگید میشه.  خوردم رو چاییم -

 . کرد زمزمه ناراحت خانم زینت

 هم ور بعدیت کار شد تموم کارتون که بعد فعال بشین ها اتاق و سالن گردگیری مشغول فرشته با برو دخترم -

 . میگم بهت

 : گفت و کرد پنهان اش خونسردی دروغین نقاب پشت را غمش بلوط

 . کنم می شروع گردگیری از پس باشه -

 . زد بیرون نیازش مورد وسایل با آشپزخانه از و

 . دیگرش دست در خشک ی پارچه و بود دستش یک در آب بزرگ سطل

 و گرفت دستش در را مخصوص پارچه.  سابید می را عمارت کف باید بلوط و بود وسایل گردگیری مشغول فرشته

 هم بعد و برد فرو آب سطل داخل را پارچه و زد تلخی لبخند.  کرد نگاه کمی

 . چالند حسابی

 هرفت اما بود سخت برایش اول لحظات.  کردن تمیز یک به یک را ها سرامیک تمام کرد شروع و گفت اللهی بسم

 . شد تر فرز و تندتر رفته
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 . میزند لبخند و ایستاده سرش باالی که دید را فرشته و آورد باال را سرش انداخت برق که را ها سرامیک تمام

 . بال افتادی راه زود -

 . کرد زمزمه و زد تلخی لبخند

 . خونمه تو انگار تمیزکاری.  بود خدمتکار مادرمم آخه -

 . نشنید چیزی فرشته که بودی گفته آرام انقدر

 . کنی می کار داری ساعت چند پاشو.  کنی می زمزمه خود با چی -

 : گفت باری شیطنت لحن با و

 . نهاره وقت -

 طبلو.  بردند آشپزخانه به هم کمک به را وسایل.  شد بلند زمین روی از فرشته کمک به و زد لبخندی هم بلوط

 . است منتظرش هوتن که افتاد یادش و زد آبی را صورتش و دست

 : گفت خانم زینت به رو

 ؟ کجاست هوتن دونید نمی زینت خاله -

 . باشه اتاقش تو باید ولی مادر دونم نمی -

 . افتاد راه هوتن اتاق سمت به و داد تکان سری بلوط -

 : گفت و زد در احتیاط با رسید که در پشت

 ؟ هوتن -

 . بود لبش روی رنگی کم لبخند.  شد ظاهر در قاب در هوتن و شد باز آرامی به در

 . تو بیا -

 : گفت و کرد پرت تخت روی را خودش همیشه عادت به.  شد هوتن اتاق وارد و زد لبخندی هم بلوط

 . شدم خسته چقدر.  آخیش -

 . رفت درهم هوتن های اخم هم باز

 : گفت هوتن به رو ای بامزه لحن با بلوط

 . کنم می عادت بهش دارم.  دیگه نکن اخم -
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 . هردومون.  میشیم راحت وضعیت این از زودی به.  کنی عادت بهش نیست قرار -

 . پرید باال تعجب از بلوط ابروهای

 ؟ چطوری -

 : گفت و کرد قالب درهم را هایش دست کالفه هوتن

 . داره خودت به بستگی...  خوب -

 : گفت خندان بلوط

 ؟ بشم خالص وضعیت این از میشه واقعا.  دیگه بگو بلوط جون -

 شده خسته بلوطش.  ظالم چقدر هوراد و بود مظلوم چقدر دخترک این.  نشست دلش بر غم غبار ای لحظه هوتن

 . بود معصوم زیادی بلوطش.  نبود حقش که کارهایی از بود

 : گفت آرام و زد تلخی لبخند هوتن

 ... باید فقط میشه آره -

 ؟ چی باید -

 : گفت و کشید عمیقی نفس هوتن

 . کنی ازدواج من با باید -

 یدهشن پیش ای ثانیه که را چیزی نداشت باور.  بود شده خیره هوتن فرم خوش های لب به متحیر و مات تنها بلوط

 . باشد ناشدنی انکار حقیقتی

 : گفت افتاده زیر سری و آهسته صدای با دید را بلوط تعجب که هوتن

 ؟ گفتم چی شنیدی بلوط -

 : گفت تعجب همان با بلوط

 . بگم چی باید دونم نمی اصال...  من خب...  من -

 . راهه تنها این.  کن فکر روش فقط بگی چیزی خواد نمی -

 اجبارهای فدای را هوتن زندگی تمام خواست نمی.  بود قلب خوش زیادی بلوط.  باشد سربار خواست نمی بلوط

 نمی بلوط.  کند زندگی عشق با و شود عاشق بود حقّش هوتن.  کند هوراد

 . بگیرد هوتن از را عاشقی فرصت خودخواهی این با خواست
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 : گفت و زد گره هوتن منتظر نگاه به را اش جدی نگاه

 غرورش و هوراد دست از شدن خالص خاطر به خوام نمی.  باشم خودخواه انقدر تونم نمی من.  نیست راهش این -

 عاشقشی که دختری با و عشق با حقته تو.  کنم نابود رو تو زندگی

 . بربیام هم مشکل این پس از تونم می من.  کنی زندگی

 . کند اعتراف خواست نمی دلش.  بود برده ارث به نیز را هوراد غرور از کمی اما درست بود مهربان.  گزید لب هوتن

 . بدهد ازدواج پیشنهاد بلوط به شرایط این در خواست نمی شاید یا

 با اآلنش خواستگاری اما.  کرد می تصوّر را بلوط از زیبا و یادماندنی به خواستگاری یک رویاهایش در همیشه

 آسمان به تا زمین کشید می نقشه وبرایش کرد می فکر همیشه که چیزی

 . بود فرقشان

 اش خالصی برادرش اجبارهای از اینگونه گذارد نمی بلوط بداند که شناخت می را بلوط آنقدر.  نداشت ای چاره

 . دهد

 . بردارد احساساتش حقایق از پرده بود مجبور

 : گفت و کشید عمیقی نفس.  چکید پایین اش شقیقه گوشه از عرقی

 . کنم نمی فداکاری من -

 . بود جانب به حق هم باز بلوط

 . کنم نمی قبول رو فداکاری این هرگز من و کنی می فداکاری داری چرا -

 . کشید موهایش میان ای کالفه دست هوتن

 . دارم دوست من...  بگم چطور...  من.  کنم نمی فداکاری واهلل به -

 : کرد زمزمه بلوط

 ؟ گفتی چی -

 : گفت و نداد دست از را توضیح فرصت هوتن

 . بغلم تو گذاشتت قرمز صورت اون با بابام که روزی همون از.  اول اوله همون از.  بودم عاشقت همیشه من -

 . داد ادامه و زد ای خسته لبخند روز آن یادآوری به از و
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 می بزرگتر که روز هر.  دارم دوست خاصی جور یه کردم می حس اول روز همون از من ولی بودی کوچیک خیلی -

 . شد می عوض بهت دیدم.  کرد می فرق بهت نسبت احساساتم شدیم

 صحبت از حتی.  خوامت می وار دیوونه دیدم اومدم خودم به روز یه که کردم پیشروی احساس این تو انقدر

 . خواستم می خودم برای همیشه رو تو من.  شدم می غیرتی هم هوراد با کردنت

 فاش برای بود موقعیت ترین درست اآلن.  مجبورم.  نیست ای چاره اما بزنم بهت اآلن رو حرفا این خواستم نمی

 . ام ساله 12 رازِ کردنِ

 روزگار از و میزد پا و دست آن در که آوری خفقان موقعیت از.  بود عصبی خودش از.  هوتن از نه.  بود عصبی بلوط

 مشکل یه هرروز که این از.  بود عصبی رنگارنگش های بازی و

 . بود عصبی آمد می پیش جدید

 : گفت و شد بلند استیصال با

 . برم باید من -

 خودش سمت به را بلوط.  داشت نگهش و گرفت را بازویش هوتن که بود نرسیده دستگیره به دستش هنوز

 . کرد حلقه بلوط کمر دور را دستش و برگرداند

 ؟ کنی می فرار احساساتم از چرا ؟ کنی می فرار چرا -

 دست کرد می حس.  کند خالص را خودش تا کرد می تقال.  بماند هوتن آغوش در خواست نمی.  بود معذب بلوط

 . دهد نمی تنفس اجازه و پیچیده دورش درخت های شاخه مانند هوتن های

 . کن ولم کنم می خواهش -

 . کنی می فکر بهش راجع بده قول -

 . کن ولم لعنتی میدم قول.  میدم قول - -

 . کرد نگاه بلوط به و کشید کنار را هایش دست آهسته هوتن

 . ختاندا پایین را سرش.  بود رفته تند کمی.  عصبانیت از یا است شرم از دانست نمی هوتن.  بود شده قرمز بلوط

 . خوام می معذرت -

 ... و کرد باز را در بود شده قرمز که همانطور بلوط

 . شد هوراد ی سینه به سینه
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 ابرو.  دید را اش کالفگی و انداخت هوتن به نگاهی.  انداخت بلوط ملتهب های نفس و قرمز صورت به نگاهی هوراد

 . کشید درهم

 ؟ خبره چه اینجا -

 : گفت بود انداخته خَش آن بر هیجان که صدایی با و زیر سربه همانطور بلوط

 ؟ کنار میری -

 . رفت کنار حرف بی لحظه این در اما باشد بلوط حرف به گوش که هوراد از بود بعید

 آن در پیش لحظه چند که حوادثی و اتاق آن از عجله با بلوط و شد می پایین و باال گنجشک مانند بلوط قلب

 . گریخت بود کرده تجربه

 الی البه از و رفت جلوتر کمی.  بود شده خیره هوتن به اخم با هم هنوز.  شد داخل و کرد باز بیشتر را در هوراد

 : گفت اش شده کلید های دندان

 ؟ کردین می داشتین غلطی چه ؟ لعنتی خبره چه اینجا گم می -

 : گفت و شد براق برادرش صورت در هوتن

 . ارباب نکن دخالت من خصوصی مسائل تو ؟ داره ربطی چه تو به ؟ هان ؟ چه تو به -

 . کرد ادا ای مسخره لحن با را ارباب و

 به را او محکم و گرفت دست در را هوتن یقه.  بود شده برابر چند عصبانیتش.  زد باال بدنش حرارت درجه هوراد

 . زد فریاد هوتن صورت در و کوبید سرش پشت دیوار

 ؟ کردین می غلطی چه داشتین میگم بهت -

 . زد پوزخندی هوتن

 و تو دست از بعدم.  میده مثبت جواب بلوط و کردم خواستگاری.  کردم می خواستگاری ازش داشتم کن فکر -

 . میشه خالص سادیسمیت فرمایشات خورده

 . زد پوزخندی.  کرد رها محکم را هوتن یقه هوراد

 . نداشتی وقت هیچ.  نداری و این از بیشتر لیاقته.  جماعته کلفت لیاقتت -

 : گفت و زد ای مسخره لبخند هم هوتن
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 یه تو لمث اینکه تا باشه عمارتمون کلفت دختر دنیا تمام از سهمم و بمونم باقی لیاقت بی همینطوری حاضرم من -

 دیگه.  همه برای غریبه اسم یه شدی ؟ کنی می چیکار داری میدونی خودت.  باشم مغرور و راضی خود از ارباب

 زندگی کابوس شدی.  هیوال شدی.  روستا ترسناک ارباب شدی روزا این.  شناستت نمی هوراد اسم به کسی

 این شدی کی تو ؟ هوراد هستی کی تو.  کنم فرار ازت خوام می من.  کنه فرار ازت خواد می بلوط.  هات زیردست

 . نداره قبلم های ماه برادر به شباهتی هیچ و ایستاده روم روبه که وحشتناکی موجود

 او به هوتن.  وجودش بر شد می پتکی شد می خارج برادرش دهان از که ای کلمه هر.  شکست می داخل از هوراد

 این و غریبه گفت می او به هوتن.  است عمارت تمام روزهای این کابوس دانست می خودش و هیوال گفت می

 اه حرف این شنیدن برایش بود تلخ.  بود سختش.  کنند فرار کنارش از خواهند می همه دانست می خودش غریبه

 . داشت محکمی بستگی رگ او با که کسی زبان از هم آن

 . بکشد عقب خواست نمی هوراد.  بکشد پس پا نبود وقتش اما شد مچاله خودش در و شد خم.  لرزید

 : گفت محکمی صدای با تنها

 هامون کلفت نمیزارم من.  میشم واقعی ارباب یه من.  نبود واقعی ارباب یه ما پدر.  دارم دلیل کارهام برای من -

 به چیزی لقا مه دختر برای که دیدی.  نزاشت مهربونیش تموم با پدرمون که همونطور بشن صاحب رو اموالمون

 عزیز براش شاید خدمتکارش دختر کرد ثابت کارش این با خان همایون که دیدی چشمات با خودت.  نزاشت ارث

 . نگیر خُرده من به پس.  باشه داشته جایی اش خانواده تو تونه نمی وقت هیچ ولی باشه

 ار نهارش فرشته و خانم زینت کنار در و بود نشسته آشپزخانه در بلوط.  شد خارج اتاق از و کشید را راهش سپش

 : گفت و شد آشپزخانه وارد لرزاند می دل که ها اخم همان با هوراد.  بود گلگون رنگش هم هنوز اما خورد می

 . خانم زینت بده بهم هم سردرد قرص یه.  خوام می آب -

 . داد هوراد دست به را قرص و آب لیوان و شد بلند میز پشت از بالفاصله خانم زینت

 دخترانه افکار در که کرد بلوط به نگاهی سپس.  نوشید انتها تا را آب و انداخت دهان در را قرص درنگ بی هوراد

 . بود غرق خود ی

 : گفت و زد پوزخندی

 . هپروت تو نره انقدر تا بده انجام بده کار بیشتر یکم جدید خدمتکار این به خانم زینت -

 . باشد خوش هم رویاهایش در حتی توانست نمی انگار.  کرد اخم و شنید را هوراد آخر جمله بلوط

 . شد خارج و کرد رها کابینت روی را لیوان هوراد.  نگفت چیزی و گزید لب خانم زینت

 . ایستاد بالفاصله هم بلوط آشپزخانه از هوراد شدن خارج با
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 . بدم انجام رو مونده باقی کارهای تا گردم برمی زود بزنم قدم کم یه باغ تو میرم من زینت خاله -

 . زد لبخندی زینت -

 . بخوره هوا سرت یکم برو.  نمونده زیاد دیگه نباش کارها نگران.  دخترم برو -

 : گفت زینت که بود برنداشته شدن خارج برای را قدم آخرین هنوز و داد تکان سری بلوط

 ؟ جان بلوط -

 . چرخید عقب به بلوط

 ؟ زینت خاله بله -

 رگشبز من.  نیست دلش تو چیزی میدونه خدا ولی رفته تند تو به راجع یکم که درسته.  نگیر دل به آقا از مادر -

 سابق مثل دوباره تا جان بلوط بده دلش به دل یکم.  دیدم رو کشیدنش قد من خدابیامرزت مادر از بعد.  کردم

 . بشه

 نه ، رحمی نه.  نبود چیز هیچ هوراد دل در که بود اینجا مشکل اصال.  شد خارج آنجا از و نگفت چیزی بلوط

.  بود داده زجرش همیشه هایش بودن تهی همین با هوراد اصال.  خاصی بستگی دل نه و محبتی نه ، شفقتی

 رایب بازهم شکستن هربار از پس که بود بلوط این و بود شکسته را دلش ی شیشه هایش بازی غُد همین با همیشه

 . میزد بند را ها شیشه خورده بار هزارمین

 را اش نوجوانی و کودکی شیرین خاطرات از بسیاری که ای دررفته زهوار تاب روی.  شد باغ وارد و خارج عمارت از

 به و کرد فوت هوا در را نفسش.  بود زده زنگ اش عالقه مورد تاب های آهن.  نشست بود کرده ثبت خود در

 آن و هیاهو همه آن از باشد دور کمی.  کند خلوت کمی.  باشد تنها کمی خواست می.  شد خیره اطرافش درختان

 . بود داده رُخ برایش امروز که اتفاق همه

 رچقد کرد می فکر بلوط و را ازدواجش پیشنهاد بود کرد مطرح مقدمه بی چه.  افتاد هوتن پیشنهاد یاد به بازهم

 . است نیاورده سردر خودش به هوتن ی عالقه از حال به تا که بوده هوا سربه

 تازگی به که هایی بازی کلفت این از را خودش و دهد مثبت جواب پیشنهاد این به گفت می عقلش سو یه از

 چه دانست نمی اصال.  را خالصی حل راه این میزد پس قلبش دیگر طرفی از و دهد نجات بود شده گریبانگیرش

 تمام شریک عنوان به زمان هیچ اما نیست برادر یک برایش هوتن دانست می همیشه.  دارد هوتن به حسی

 . بود حامی.  بود پناه.  بود پشت همیشه هوتن.  بود نکرده نگاه او به دقایقش

 . دش جاگیر بلوط کنار در هوتن و خورد تکان مانندی قیژ صدای با تاب که بودند نشده سو هم قلبش و عقل هنوز

 . گذاشت بلوط ظریف دست مچ روی دست هوتن که شود بلند خواست.  شد معذب کمی بلوط
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 برات ات باشم دنبالت هردقیقه تونم نمی منم.  کنی فرار ابد تا تونی نمی که تو.  کنیم حلش و بزنیم حرف بزار -

 . بدم توضیح

 . گرفت آرام بلوط

 . گرفت دست در را کلمات افسار بازهم هوتن

 ؟ کردی فکر پیشنهادم به راجع -

 نای مدام تاکنون لحظه همان از.  بود کرده فکر که بود این حقیقت.  داد تکان راست و چپ به را سرش تنها بلوط

 . بود نیافته جوابی اما رفت می رژه سرش در پیشنهاد

 ؟ چیم برات من ؟ داری عالقه من به تو ؟ چی تو.  عاشقتم من که دونی می -

 : گفت آمد می باال اش حنجره اعماق از که صدایی با و کرد باز لب باالخره بلوط

 هیچ حاال تا من...  من.  بودی محکم گاه تکیه و پناه یه همیشه برام تو.  دارم بهت حسی چه دونم نمی من...  من -

.  شدن قاطی باهم مختلفم های حس.  گرفتن قرار هم با درتضاد احساساتم.  بودم نکرده فکر مسئله این به وقت

 . کنم چیکار باید دونم نمی...  دونم نمی

 . کرد تبسمی هوتن

 ؟ میدی فرصت یه من به -

 : گفت متعجب بلوط

 ؟ فرصتی چه -

 . بیارم دست به رو دلت بتونم و بدم نشون بهت رو خودم احساسات اینکه برای فرصت یه -

 ؟ کنم چیکار باید -

 دوست من که کنی باور باید.  کنی نگاه و من حامی یه چشم به نباید دیگه.  بگذرونیم وقت باهم بیشتر میخوام -

 . کنی صاف من با و دلت باید.  دارم

 . بگذرونم تو درکنار تا ندارم وقتی کار همه این با من اما -

 مند عالقه بهم زودتر باید کمه صبرم من بگما البته.  تعطیلت روزهای.  شبا.  نهارت وقت.  خانمی نداری چرا -

 . بشی

 . افتاد خنده به خودش و
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 : گفت هایش حرف ادامه در و

 هاینک برای یعنی...  باهم باشیم راحت اینکه برای یعنی....  باهات باشم راحت اینکه برای خوب...  من میدونی -

 . بشیم محرم بهم میخوام...  بیارم دست به و دلت بتونم

 اتفاقات روز برایش امروز انگار بلوط و...  بلوط و کند محرمش را بلوط خواست می هوتن.  بود شده خشک بلوط

 . بود درشت و ریز

 . زد لب بهت با بلوط

 ؟ بشیم محرم -

 . داد توضیح بلوط پذیرفتن از خوشحال هوتن

 نم...  بشناسیم شاید و باید که اونطور بتونی تا میشیم محرمم مدت یک...  خونیم می محرمیت صیغه یه آره -

 . میشی عاشقم هم تو مدت یه بعد مطمئنم

 . داد ادامه لبخند با و زد گره گرمش انگشتان بین را بلوط دست

 کسی مثل بزار...  بشیم آروم هم با بده اجازه...  باشیم هم درد مرهم بزار...  بلوط بده هردومون به و فرصت این -

 . بشناسونم بهت رو خودم بسازی باهاش و زندگیت قراره که

 : گفت و زد لبخندی بلوط

 ؟ نه مگه میکنی شوخی من با داری -

 . است فهمیدن زیاد انتهای نفهمی گاهی چون بزنی نفهمی به را خودت فهم اوج در که است تلخ چقدر و

 . ام جدی جدیِ.  کنم نمی شوخی نه -

 می تر جمع صورتش لحظه به لحظه که بلوطی به خورده جا هوتن.  درخشید بلوط مهربان چشمان در خشم برق

 . کرد می نگاه شد

 . کرد بغض.  کرد می ریز ریز را وجودش تمام حقارت حس.  بود شکسته بلوط قلب

 ؟ میگی چی فهمی می تو ؟ صیغه ؟ بشم ات صیغه -

 . خزید بیرون و خورد سُر هوتن گرم های دست میان از سردش دستان و شد بلند جایش از ناگهان و

 . بود بین خوش زیادی.  بودند شده بزرگ توقعاتش زیادی.  کرد اخم هم هوتن
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 تراح تا بشه مشخص خودت با زودتر تکلیفت خواستم فقط.  گفتم چی مگه.  میگم چی فهمم می که معلومه -

 . ساختی خودت برای که حهنمی این از بشی

 . زد ضجه بلوط

 کردی رفک ؟ کنی رفتار باهام بیوه یه مثلِ میتونی مادرم و پدر بی چون کردی فکر ؟ لعنتی آره ؟ کردنم صیغه با -

 ؟ بکشم کثافت به مادرمو و پدر و خودم اسم خودم خالصی برای که کوچیکم و حقیر انقدر

 . کشید را بلوط بازوی بود شده شدیدتر که هایی اخم همان با هوتن

 ؟ خودت برای تو میگی چی -

 آره ؟ ببری رو ات استفاده و کنی ام صیغه خوای می ؟ میگم چی من ؟ میگم چی -

 . بلـــــوط -

 . انداخت خاموش درختان تن بر لرزه هوتن فریاد صدای

 . بود نکشیده کام در زبان هم هنوز اما بلوط

 خنده و کشیدن قد خودم از زودتر هام غصه شدم که بزرگ.  خودمه تقدیر تقصیرِ نیست تو تقصیر دونی می -

 دارم عادت.  تحمیلی های غصه به دارم عادت.  ها شکستن این به دارم عادت من.  بچگیام آلبوم تو موند جا هام

 . هات خواسته تمام و تو به لعنت.  لعنتی

 ریخت می اشک دوباره و کرد می بغض و ریخت می اشک.  افتاد راه و کرد رها هوتن فشارهای حصار از را دستش

 . ها غصه این.  ها غم این.  ها زخم این برایش بود شده مکررات تکرار.  کرد می بغض دوباره و

 ناجوانمردانه چه بلوط و " کنند می لِهش زیرپا داد را کامش که هم سیگار.  اند همینطوری ها آدم نگیر دل به "

 . چرخید می هایش خوشی و او برعکس دنیا روزها این انگار.  کرد می شدن لِه و حقارت حس

 به هم باز که بود اش زندگی روزهای این پاگیر و دست های حقارت میان در شدن فشرده مشغول هم هنوز بلوط

 . شد کشیده عقب

 خواستم کی ؟ خواستم و بدت حاال تا کی من آخه دِ.  رفتی و زدی داد فقط.  رفتی زود.  بلوط آوردی جوش زود -

 ؟ کنم خوردت خواستم کِی.  کنم لِهت

 . شکافت را باغ سکوت سینه فریادش و رفت نشانه خودش سمت به را اش سبابه انگشت

 ؟ گر استفده سوء میگی من به تو تم دیوونه من.  احمق عاشقتم من ؟ کنم استفاده جسمت از خوام می من ؟ من -

 بودم پشتت همیشه من ؟ عشق همه اون وجود با رفتم خطا کجا ؟ کردم لمست منظور با کی سالها این تمام تو
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 اومدم نمی تو مثل بدقلقی دختر سراغ بودم چیزایی همچین دنبال اگر ؟ نیازهامم دنبال بگی بهم که ؟ جوابم اینه

 . کردم می آروم و خودم دیگه راهِ هزار با و میرفتم

 : گفت و کرد رها را بلوط سرعت به و

 تقضاو بلده فقط که نفهم زبون دختر یه با خوام نمی.  ببینمت االن خوام نمی.  برو چشمام جلوی از.  برو حاال -

 . بزنم سروکله کنه

 . کرد حرکت باغ انتهای سمت به خودش و

 رفته تند دانست می هم خودش.  برداشت قدم عمارت سمت به و روبرگرداند زده طوفان های چشم همان با بلوط

 آتش هب بودن بند نیم همان با را بلوط وجود تمام شنید را صیغه کلمه تا که بود اش شکسته دلِ از تقصیر اما است

 . کشید

 . شد وارد و کرد باز را در بود کرده خم کمر روزها این روانیِ فشارهای زیر که قلبی با

 ؟ مادر اومدی -

 مزمهز ضعیف صدای همان با.  بود ایستاده رنگی کم لبخند با مقابلش در که بود زینت.  کرد بلند را سرش بلوط

 . کرد

 . اومدم.  زینت خاله بله -

 : گفت زده گره ابروهای با و انداخت بلوط رنگِ قرمز چشمان و پریده روی و رنگ به نگاهی زینت

 . کافیه امروزت برای.  کن استراحت یکم اتاقت برو.  کنی کار امروز دیگه خواد نمی دختر -

 : گفت و بوسید را زینت های شکن و چین در غرق صورت و رفت جلوتر قدردانی با بلوط

 . خاله کنم می جبران -

 . کرد پاک کمی را بلوط بوس جای و کشید صورتش به دست زینت

 . بریزی زبون من برای خواد نمی دختر برو -

 وقتی و ببندد را اش زده غم های چشم خواست می دلش.  افتاد راه اتاقش سمت به و زد ای خسته لبخند بلوط

 خان همایون زیبای های دروغ با که سالهایی همان.  باشد برگشته قبل سال چندین به شود می بیدار دوباره

 و شد اتاقش وارد. پدر عسلِ قند را خودش و دانست می پدر را خان همایون که روزهایی همان.  کرد می زندگی

 خواست نمی.  ببیند را کسی خواست نمی.  شود مزاحمش کسی خواست نمی دلش.  کرد قفل سرش پشت را در

 . بشنود صدایی
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 . شد رها تختش روی و گرفت اش بسته قندیل های دست در بود اخیر اتفاقات آبستن که را سرش

 راهیه چند ابتدای در کرد می حس.  غلط راهی چه و است درست راهی چه دانست نمی.  کند تمرکز توانست نمی

 . ندهد باد بر را نیستش و هست تمام که کند حرکت مسیر کدام از داند نمی و ایستاده اش زندگی

 : گفت می و کشید می برسرش نوازشی دست همیشه که افتاد خان همایون حرف یاد

 چی تهش دونی نمی گرفته مه ی جاده این تو میزاری قدم و میشی عاشق وقتی...  آلوده مه حس یه عشق "

 " کجاست جاده این آخر نمیدونه کس هیچچ...  میشه

 . خندید می حقیقت این به سرخوشانه چه همیشه بلوط و

 نوع چه دانست نمی اما دارد دوست را هوتن دانست می هم خودش ؟ هوتن عاشق ؟ شد می عاشق باید یعنی

 . نبوده اش عاشق هرگز دانست می تنها.  داشتنی دوست

 اما.  بود اش آینده روزهای مرد هوتن شاید دانست می چه کسی.  میداد هوتن و خودش به فرصت یک باید شاید

 . بود سنگین برایش زیادی حرفی چهار کلمه این اصال.  لرزید هم باز " صیغه " کلمه یادآوردن به با

 می خوب خودش.  بود قائل احترام پسر این برای زیادی.  بدهد دست از را هوتن خواست نمی.  نبود ای چاره شاید

 . است شکسته را هوتن دل امروزش طغیان با دانست

 در . کرد می ردش گاهی و میزد تصمیمش به درصد صد مهر گاهی.  کرد فکر بود گرفته که تصمیمی به آخرشب تا

 . بودند جنگ در احساسش و عقل هم هنوز.  نبود دل یک هم هنوز گذاشت بیرون اتاق از را پایش وقتی هم آخر

 . زد هوتن اتاق در به ضربه چند و گرفت نفسی

 . پیچید فضا در هوتن ی گرفته صدای

 . بله -

 . بود نشسته پنجره به رو ایش گهواره صندلی روی هوتن.  شد داخل و کرد باز را اتاق در مکث کمی با

 . بزنیم حرف میشه -

 و زقرم چشمانش.  بود دلگیر و گرفته نگاهش رنگ.  کرد نگاهش و چرخید تعجب با بلوط صدای شنیدن با هوتن

 . بود خسته

 : گفت ناراحتی صدای با

 . بزنی حرف تونی می بوده کم کردی بارم باغ تو که لیچارهایی اون کنی می فکر اگه تو اما ندارم حرفی من -

 : گفت مرتعشی صدای با.  شکسته دلش زیادی دانست می.  گزید لب بلوط
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 . کنم می قبول من -

 : گفت پریده باال ابروهای با هوتن

 ؟ کنی می قبول رو چی -

 : گفت و انداخت زیر را شرمش از شده قرمز صورت بلوط

 . بشم محرمت کنم می قبول -

 . بود زده باال هایش رگ در شرم فشار انگار.  بود شده تر سرخ.  گزید لب کرد ادا کامل که را اش جمله بلوط

 . شد بلند جایش از تعجب با هوتن

 . بلوط بود بدی شوخی -

 . بکشد شرم زور از را او امروز خواست می پسر این.  فشرد هم روی محکم را هایش چشم بلوط

 . بدم دستت از...  خوام نمی...  من.  نکردم...  شوخی -

 . خودش مقیاس در بود غنیمتی هم خسته لبخند همین کالفگی ساعت چند از بعد.  زد ای خسته لبخند هوتن

 . رفت جلوتر قدمی

 . ها نمیام کوتاه دیگه من آره بگی اگه ؟ گرفتی و تصمیمت ؟ بلوط دیگه میگی راست -

 فقط و نداد زدن حرف مجال زبانش دیگر بار این.  امروز دخترک بود شده خجالتی زیادی.  گزید لب هم باز بلوط

 . داد حرکت پایین و باال به را سرش

 قدم چند اما.  کند حل خودش در را بلوطکش ظریف تن خواست می.  گذاشت جلوتر هم دیگر قدم چند هوتن

 می لوطب دل در را شک بذر نباید.  کرد می اعتماد بی را بلوط نباید.  کرد می اشتباه نباید.  ایستاد بلوط به مانده

 . کرد می مردد تصمیمش در را بلوط و کاشت

 صدای با و گذاشت گردنش روی را دیگرش ی کالفه دست و کرد مشت را دست یک.  گرفت عقب به قدمی اینبار

 : گفت داری تب

 ... بخونیم رو محرمیتمون صیغه بریم فردا...  موافقی اگر -

 : گفت آرام و آورد باالتر را آن و داد زاویه سرش به کمی فقط کمی بلوط

 . نمیزاره هوراد.  برسم کارهام به باید فردا من...  نمیشه اما -

 . میزنم حرف هوراد با خودم من باش حاضر صبح فردا برای فقط تو.  من با هوراد -
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 . بخوابم میرم دیگه من...  پس...  باشه -

 . داد تکان کالفه را سرش هوتن

 . بخیر شب.  باشه -

 باورش.  بست را هایش چشم و گذاشت قرارش بی قلب روی را دستش.  زد تکیه آن به پشت و بست را در بلوط

 محرم فردا کند باور توانست نمی هم هنوز.  است بوده خواب در را گذشته دقایق تمام کرد می فکر.  شد نمی

 ... فردا.  شد می صیغه فردا.  شود می هوتن

 امشب انگار.  میزد قدم قرار بی هوتن در همان پشت که حالی در شد اتاقش راهی و کرد جدا در از را تنش

 طرف یک از.  بود کرده خراب را حالش بلوط های شدن قرمز امشب انگار.  بود رسیده صفر به برایش خودداری

 . بکشد آغوش در را بلوط خواست می دلش دیگر طرف از و لرزید می بلوط مثبت جواب شیرینی از بدنش تمام

 . بود نشده خنک هم هنوز.  رفت باال یکسره و برداشت را داشت قرار تختش کنار در که آبی لیوان

 نفس.  است بیدار هم هنوز شب موقع این هوراد دانست می.  کرد حرکت هوراد اتاق سمت به و شد خارج اتاق از

 . زد در و کشید عمیقی

 . کرد نگاه هوتن به تعجب با.  کند باز را در هوراد تا کشید طول ثاینه چند

 ؟ شده چیزی -

 . داد تکان را سرش هوتن

 ؟ اینجا بیام من باشه شده چیزی باید یعنی -

 . کرد تلخی خنده هوراد

 . ببینی شده هیوال به تبدیل که رو تحملت غیرقابل برادر بیای تا بیفته خاصی اتفاق باید آره -

 . بود شنیده خونش هم از که تلخی های حرف به میزد کنایه

 . نیاورد خودش روی به هوتن

 ؟ تو بیام نمیزاری -

 . شد وارد هوتن و رفت کنار در مقابل از هوراد

 . زد پوزخندی هوراد کرد پا اون و پا این که کمی

 ؟ چیه موضوع.  ببینی و من افتاده یادت شب موقع این که داری خاصی کار گفتم -
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 . بلعید را دهانش آب هوتن

 . بیرون ببرم و بلوط خوام می فردا -

 . انداخت باال را ابروهایش از یکی هوراد

 ؟ خب -

 . بدی رو اش اجازه خوام می -

 . زد ای کشنده و تلخ لبخند هم بعد

 . ببرمش تا بدی رو اش اجازه باید.  اربابشی تو آخه -

 ؟ نزارم اگه و -

 . باشد خونسرد برادرش سرخودانه های اخالق برابر در توانست نمی.  بست را هایش چشم هوتن

 . ببرمش باید من -

 ؟ کجا -

 انزب به را زد سرش به که فکری اولین.  دهد بازی راحتی به را هوراد توانست نمی.  بود گیرافتاده بدی مخمصه در

 . آورد

 . بشه دور سیاه رنگ همه این از وقتشه.  بخرم لباس براش ببرمش خوام می -

 . بیاید کوتاه هوراد که بود عجیب

 . بخوابم خوام می برو حاال.  باشه -

 . نبود مانعی دیگر.  شد خارج اتاق از خندان هوتن و

.  آرزوهایش به وصال رویای در دیگری و تردیدهایش در غرق یکی.  گذراندند را سختی شب هردو هوتن و بلوط

 . بلوط آوردن بدست از سرخوش هوتن و رویش پیش راه به گذاشتن قدم در مردد بلوط

 ردک سرش را اش روسری.  شد بلند و کشید خوابش از گریزان چشمان به دستش بلوط شد بلند که اتاق در صدای

 . کرد باز را در و

 . سالم -

 . بود ایستاده مقابلش لب به لبخند هوتن

 . انداخت پایین را سرش
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 . سالم -

 . کرد ریزی خنده هوتن

 . میشی رنگ به رنگ داری بینمت می وقت هر.  شدی خجالتی حاال تا دیشب از انقدر چی برای تو دختر -

 . بود خوشحال زیادی هوتن امروز انگار

 . داد ادامه دوباره هوتن نشد بلند بلوط از صدایی وقتی

 . بکشم و نازت بخوام موعد از زودتر ممکنه چون برو تر سریع فقط.  بشی آماده بری زودتر بهتر خانم بلوط -

 . شد سرخ بازهم بلوط و

 . میشم حاضر االن باشه -

 این وجودش خجالت.  بود ندیده را هوتن روی این امروز تا.  بست را در و انداخت اتاق داخل را خودش سرعت به و

 . میشد پایین و باال روزها

 از ناشی های پف تا شست سرد آب با را صورتش هم کمی.  شد آماده کرده پف های چشم و سرخ صورت همان با

 . شود کمتر دیشبش خوابی بی

 سعرو تمام از تقلید به را کار این.  بود کرده سرش سفیدی شال.  بود آماده و پوشیده لباس ربع یک از کمتر در

 . داد انجام کردند می سر سفید چادر که هایی

 . شد خارج اتاق از آرام و زد ملتهبی لبخند آینه در

 . است داده تکیه اتاقش مقابل دیوار به که دید را هوتن شدنش خارج با

 : گفت و زد لبخندی عروسش دیدن با هوتن

 . بلوطک شدی خوشگل چه -

 . زد رنگی کم لبخند بلوط

 ... خیلی...  خیلی هم تو -

 . نیازش مورد کلمات تمام از شد خالی ای لحظه برای سرش.  بودند شده گم ها واژه

 : گفت و کرد ای خنده بازهم هوتن

 . بگی نیست الزم شدم خوشتیپ و خوشگل خیلی منم میدونم -

 . کرد دراز ها پله سمت به را دستش هم بعد و
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 . بانو بفرمایید -

 . شد روان ها پله پایین سمت به آرام و گزید لب بلوط

 و آمد بیرون در از نیز هوتن سرش پشت و شد خارج عمارت از راحت خیال با پس نبود عمارت سالن در کسی

 : گفت

 . تو و من روز ، امروز که بانو بریم -

 . کرد باز بلوط برای را در هوتن رسیدن محض به.  کردند حرکت هوتن ماشین سمت به باهم همقدم

 . پرنسس بفرمایید -

 . داشت خوبی خیلی خیلی حس.  داشت خوبی حس.  گزید لب بازهم بلوط

 نگاه از غافل هردو و شد جاگیر راننده جای در و زد دور را ماشین و بست را در بلوط شدن سوار از بعد هوتن

 به اتاقش پنجره پشت از شده ریز های چشم با هوراد.  داشت نظر زیر را هایشان العمل عکس تمام که کنجکاوی

 بود داده خوردش به دیشب که هوتن های حرف بین در چیزی یکی کرد می حس و کرد می نگاه هوتن رفتارهای

 . نیست درست

 سوم فصل

 که مردی به.  است هوتن محرم حاال و گفته " بله " قبل لحظه چند شد نمی باورش.  شد نمی باورش هم هنوز

 لب ویر هم ضعیفی لبخند.  کشید نمی کنار هوتن های لب از لبخند.  کرد نگاه بود او به هرکسی از تر نزدیک حاال

 . انداخت طرح بلوط های

 رت آرام حتی یا بود صبح از تر آرام کمی حاال بلوط دل.  بود کرده شان صیغه که بود عاقدی از تشکر درحال هوتن

 تزریق هایش رگ در را پایان بی های آرامش از سرنگی بود گفته که ای " بله " با انگار.  قبل های روز تمام از

 . اند کرده

 . کرد دراز بلوط سوی به را دستش و کرد تعظیم بلوط مقابل.  آمد جلو لبخند همان با هوتن

 ؟ کنه همراهیم میده افتخار خانمم -

 . کرد می خرجش هوتن که زیبایی کلمات همه این از شد می رو و زیر قلبش.  شد تر پررنگ لبخندش بلوط

 رسیده وصال به.  بود رسیده قرار به سالها از بعد هوتن.  شد بلند و گذاشت هوتن دست در آرامش با را دستش

 گذاشت بلوط ظریف کمر پشت دست.  شدند خارج عاقد خانه از هم با و فشرد تر محکم را بلوط ظریف دست.  بود

 . نشست ماشین داخل بلوط و کرد باز را در بازهم.  نزدیکی همه این از لرزید بلوط و
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 از بعد که بودند آرامشی در غرق هردو.  بود ساکت هم هوتن.  نزد حرفی بعدی مقصد تا بلوط شد روشن که ماشین

 . بود شده نصیبشان ها مدت

 ترینبزرگ بلوط که کوچک انگشتری.  بود کرده هدیه او به محرمیت از بعد هوتن که بود انگشتری به خیره بلوط

 زندمی لبخند رویش به شیرین ای آینده کرد می حس و کرد می نگاه انگشتر به.  بود کرده اش وصله را امیدهایش

. 

 . زد رنگی کم لبخند.  بود کرده سرریز هوتنن به نسبت خاصی مهر از دلش اما بود نگذشته هم ساعت یک هنوز

 ؟ عزیزم میخندی چی به -

.  کرد می پایانش بی های محبت در غرق جدید های عزیزم این.  میداد عشق بوی و رنگ جدید های عزیزم این

 . کرد می طلب بیشتر لحظه به لحظه دلش را جدید های عزیزم این

 . خندیدم همینطوری هیچی -

 : گفت و کرد ریزی ی خنده هم هوتن

 . دختر دیگه دادی باد به ایمونمو و دل زیرکیت زیر های خنده همین با -

 . زیبا ی عاشقانه همه این به کردن عادت برای خواست می زمان هنوز.  شد سرخ بلوط و

 . پرسید آرام بحث کردن عوض برای بلوط

 ؟ میریم داریم کجا -

 . خاراند را سرش نمایشی هوتن

 اما تبیارم در سیاه از بیرون میبرمت بگم بهش بده تو اجازه بابا علی غول اینکه برای شدم مجبور راستش خوب -

 یه لکیا فقط بدبخت منِ و دراومدی عزا از گرفته قاب و صورتت که خوشگل سفید شال این با جنابعالی اینکه مثل

 . تراشیدم خودم برای خرجی

 . داد ادامه خجالت همه این از راضی هوتن و شد رنگ به رنگ هم باز بلوط و

 و بخوریم شوهر و زن عنوان به هم کنار در قرار که رو نهاری اولین و بیرون میبرمت هم حسابی خرید یه از بعد -

 . میگیریم جشن

 . شد درهم ناخودآگاه هوتن ابروهای

 . نداریم باهم نسبتی هیچ کنیم تظاهر مجبوریم دوباره و غوله آقا زندانه به گردیم برمی دوباره هم بعد -
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 دارم دوستت همه این در غرق بلوط و بود درهم همچنان مقصد به رسیدن تا هایش اخم و زد را حرف این هوتن

 مه انحرافی های حرف با گاهی دارم دوستت گفت نباید همیشه انگار و شد می حک قلبش به ناگفته که بود هایی

 .  باشیم عاشق بدنمان های پی و رگ تمام از است کافی فقط بگوییم توانیم می را دارم دوستت

 : گفت و انداخت هوتن به نگاهی بلوط

 ؟ کنی باز و اخمات خوای نمی -

 . نچ -

 . است تخس پسرک این چقدر کرد فکر بلوط و انداخت باال سمت به را سرش و

 : گفت مهربانتر کمی

 ؟ بخندی یکم خوای نمی هوتن آقا -

 . نچ -

 . کرد ریزی خنده بلوط

 . چیز همه زیر بزنم دوماه از بعد نکن کاری ها محرمیتمونه اول روز امروز -

 تهدیدش.  شد می تر عاشق او و کرد می تهدیدش.  کرد می تهدیدش بلوط.  رفت باال تعجب از ابروهایش هوتن

 خوشحال.  ها تکلیف و تعیین این از بود خوشحال چقدر هوتن و.  کند می دیوانه را هوتن دانست نمی و کرد می

 . ها بودن خودش مال این از بود

 قعش از ای بوسه.  زد ای بوسه و کشید عمیقی نفس.  گرفت صورتش مقابل و گرفت پایش روی از را بلوط دست

 : گفت و زد مُهر بلوطکش دستان پشت

 . میشم دیوونه کنی می تهدید.  عزیزم نکن تهدیدم -

 . شد سرخ ناخواسته بلوط و

 : گفت و زد لبخندی هوتن

 . میشم دیوونه صورتم اون در نشو قرمزم -

 . شد براق هوتن صورت در و گرفت اش خنده هوتن پرویی همه این از بلوط

 . میشم قرمز همین برای نکردم عادت هنوز من پرویی خیلی تو -

 . رفت باال هوتن ابروی تای یک
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 . شدی شجاع -

 : گفت و کرد درازی زبان بلوط

 . بودم شجاع -

 . بود بلوط اخالق بهاری هوای همین عاشق هوتن و

 : گفت و ایستاد پاساژی مقابل رانندگی مدتی از بعد.  بود شده شهر وارد هوتن

 . کردن خرید شیرین بخش به رسیدیم که عشقم پایین بپر -

 . شد پیاده و کرد ای خنده بلوط

 : گفت و کرد دراز دست و رسید مقابلش هوتن

 ؟ هست اجازه خانومم -

 بلوط امروز چقدر و.  فرستاد خود گرم انگشتان میان در نرم را بلوط دست هوتن و خندید و داد تکان سری بلوط

 هوراد اخموی صورت تصویر ناخودآگاه.  محبت و عشق همه این از.  توجه همه این از بود خوشحال.  بود خوشحال

 یم پا به خون فهمید می هوراد اگر مطمئناً.  ایستاد کوبش از ای ثانیه برای قلبش.  گرفت جان چشمانش مقابل

 . کرد

 . فشرد محکم را هوتن دست اختیار بی

 : گفت نگرانی با شد مواجه بلوط ی پریده رنگ صورت با وقتی و برگشت سمتش به هوتن

 ؟ خوبه حالت خانومم ؟ شده چیزی ؟ عزیزم چیه -

 : گفت ترس با و بلعید را دهانش در شده جمع آب بلوط

 . هوتن میشیم بیچاره...  بفهمه...  هوراد...  اگه -

 . زد غُر زیرلب همانطور و افتاد راه پاساژ داخل سمت به و شد درهم هایش اخم بازهم هوتن

 رسمی و چیز همه خواستیم وقتی دوماه بعد ؟ نه یا بفهمه باید چی که باالخره اما بفهمه نیست قرار فعال اوال -

 . دیگه میفهمه کنیم

 . کرد یخ بلوط

 . بشه رسمی چیز همه بودم مند عالقه بهت اگر کنم فکر من بود قرار اما -

 . کرد پوفی هوتن
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 . بود لُپی اشتباه بود موقع همون منظورم بانو بله -

 شد قبولش به مجبور که اجباری تنها.  کرد می حرکت ها تحمیل برخالف بچگی همان از.  کشید راحتی نفس بلوط

 . بس و بود هوراد خواسته

 . ایستاد ای مغازه مقابل هوتن

 ؟ قشنگه مانتو این بلوط -

.  الییط زنجیر کوچک ی تکه یک و ای قهوه چرم باریک کمربند با کربنی آبی مانتو.  انداخت مانتو به نگاهی بلوط

 : گفت و زد لبخندی

 . دارم دوسِش خوبه -

 : گفت و زد لبخندی هم هوتن

 . خوشگله خریمش می پس -

 . کشید را بلوط لپ اختیار بی و

 . رفتند رستوران به هم همراه و نداد نشان خرید به تمایلی دیگر بلوط خریدند که را مانتو

 امتم برای همیشه و شد ماندگار و کرد ریشه شیرینشان خاطرات در همیشه برای شک بی شان دونفره نهار اولین

 وتنه و بلوط خوب روز برای پایان این و ماندگار های شیرینی با وداع برای انتها یک ، هست پایانی شیرین لحظات

 . رسید راه از هم

 قبل های ساعت خوشحالی برق از خبری هایش چشم در دیگر کرد پارک عمارت حیاط داخل را ماشین که هوتن

 . شوند همیشگی بلوط و هوتن دوباره که بود آن وقت حاال و بود رسیده پایان به روزشان.  نبود

 . زد لب آرام و برگشت بلوط سمت به هوتن

 . بیرون افتادیم دریایی پری قصه از کنم می حس -

 . بود ناراحت هم بلوط

 ؟ چرا -

 : گفت و کشید عمیقی نفس هوتن

 . باشه بوده واقعی امروزم خوشحالی همه اون نمیشه باورم چون -
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 ریز و آورد باال را بلوط دست شد مطمئن حیاط بودن خلوت از وقتی و انداخت اطرافش و دور به سریعی نگاه و

 . بوسید

 . دیوه آقا قصر تو برگردیم وقتشه -

 بابشار دختر روزی که عمارتی به بود برگشته هم باز.  شد پیاده و کرد باز را در آهسته و زد تلخی لبخند هم بلوط

 . بود اربابش خدمتکار امروز و

 خودش جلوی برزخی قیافه با را هوراد که بود نشده داخل کامل هنوز و کرد باز را در و کرد رها سنگین را نفسش

 . دید

 ؟ موقع این تا بودین کجا -

 . گفت هوراد ملتهب صورت از ترسیده بلوط

 ... بگم چطور...  یعنی...  ما...  دونی می...  خوب -

 . گفتم بهت که دیشب دیگه بودیم خرید -

 وبارهد شود قطع تا رفت می که تنفسی و گذاشت برهم چشم ای ثانیه برای بلوط و داد نجاتش که بود هوتن صدای

 . گرفت حیات رنگ

 . زد پوزخندی هوراد

 ؟ کو خریداتون -

 . یچه دیگر و بود مانتو یک خریدشان تنها و بودند بیرون شب های نزدیکی تا صبح از.  پرید رنگش بازهم بلوط

 ردک می حرکت ها پله باالی سمت به که همانطور و گرفت هوراد سمت به را مانتو پالستیک خونسردی با اما هوتن

 : گفت

 . است دنده یه خیلی.  خرید رو مانتو این اصرار کلی با.  بخره چیزی شد نمی راضی که اولش -

 شده بدتر و بدتر ویرانگر های احساس این هرلحظه و داشت بدی حس صبح از.  بود نشده قانع هنوز اما هوراد

 . گوید می دروغ هوتن که میزدند فریاد متحد بدنش تمام.  داد می بدی گواهی دلش.  بودند

 : گفت بلوط به رو و کشید عمیقی نفس

 . دارم باهات کارت.  اتاقم بیای و کنی عوض و لباسات داری وقت دقیقه 5 -

 لداخ به را خودش و کرد باز را در عجله با رسید که اتاقش به.  گریخت هوراد نگاه مقابل از و داد تکان سری بلوط

 . کرد پرت اتاق
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 . بودند شده دود قبلش ساعت های خوشی تمام و خورد می جوش سرکه و سیر مثل دلش

 . نکند خرابکاری کند سوال امروزشان از هوراد اگر نبود مطمئن

 . کرد برخورد هوتن به که شد خارج اتاق از و کرد تعویض را هایش لباس سرعت به

 . عجله این با کجا -

 . اتاقش...  میرم دارم...  داره کارم...  هوراد -

 . کرد اخمی هوتن

 ؟ وضعیه چه این بکش عمیق نفس یه دختر -

 . کشید عمیق نفس چند بلوط

 . برم بهتره دیگه شدم خوب -

 . کرد متوقفش هوتن صدای که بود برنداشته را قدم اولین هنوز و

 . میدی جواب بهش بشی دستپاچه که این بدون پرسید امروز از که هرچی -

 : گفت و زد مرموزی لبخند کند دور بودند کرده اش احاطه که اضطرابی همه آن از را بلوط حواس اینکه برای و

 . بیاد خوشش کنم فکر کنی تعریف براش هم رو محرمیتمون قسمت تونی می البته -

 : گفت و کرد گشاد تعجب زور از را هایش چشم بلوط

 ؟ بکنه و پوستم همونجا تا بگم براش خوای می -

 . انداخت طرح هوتن صورت بر نمایشی اخمی

 . بزنه دست من زن به کسی کنه می غلط -

 . نبود هوتن همسر یعنی محرمیت آن بود نکرده فکر اصال.  بود غریبه بودن " زن " واژه با.  شد قرمز بازهم بلوط

 : گفت ای آهسته صدای با

 . میشه عصبانی اآلن برم دیگه من -

 . کرد حرکت هوراد اتاق سمت به آهسته و

 . زد در و گفت اللهی بسم رسید که در پشت

 . تو بیا -
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 . شد وارد و گرفت نفسی

 . شد وارد احتیاط با.  بود نشسته اش مطالعه میز پشت هوراد کرد باز که را در

 اش حوصله و کرده فراموش را ترس حاال که بلوط.  بود نیامده حرف به هنوز هوراد و بود گذشته دقیقه چند

 : گفت بود سررفته

 ؟ کنم نگات بیام کردی صدام -

 . گستاخ گاهی و تفاوت بی گاهی ، ترسیده گاهی.  دیگر بود بلوط

 . بخواند هم را بلوط استخوان مغز تا عمیقش نگاه با خواهد می انگار و کرد سربلند هوراد

 ؟ رفتین کجا امروز -

 . داد توضیح هوتن کنم فکر -

 . بود حرام دختر این با صلح در زدن حرف اصال.  شد خشن هوراد

 . بدی پس جواب اربابت به مجبوری خدمتکار یه عنوان به تو و بودین رفته کجا گفتم -

 . زدند می باال خونش در بدی های موقعیت در گاهی که هایی گستاخی به فرستاد لعنت بلوط

 و من شهر رسیدیم که هم وقتی.  رفتم باهاش منم.  بیرون بریم قراره گفت هوتن شدم بیدار خواب از که صبح -

 دوباره هم غذا بعد.  خوردیم غذا رفتیم و شد ظهر که کرد اصرار انقدر.  نکردم قبول منم کنم خرید پاساژ یه برد

 . همین.  اومدیم و برداشتم مانتو یه نشه ناراحت اینکه برای منم کنم خرید تا برد و من

 که بود کجا کار اشکال حاال.  بود نگفته هم را راستش خب ولی بود نگفته دروغ هم زیاد بود خوب کرد فکر بلوط

 . داد توضیح فیلتر با را ها قسمت بعضی و کرد تعریف خالصه هوراد برای را امروز کمی

 و شد سینه به دست.  درخشید می بلوط دستان در جدید انگشتر این وقتیکه تا نه.  بود نشده باورش اما هوراد

 . زد پوزخندی

 ؟ کنی حذفش دادی ترجیح که بود داستانت قسمت کدوم تو انگشتر این خرید -

 ؟ انگشتر.  نرسید بلوط به خون ای لحظه برای

 . بیاورد در را یکی این بود کرده فراموش چرا.  دید را انگشتر و کرد نگاه دستش به ناشیانه

 . بیاورد دست به را اش رفته دست از آرامش کرد سعی

 . داشتم قبل از...  رو انگشتر این...  کنی می اشتباه -
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 : گفت شده منقبض فک همان با و کرد حرکت بلوط سمت به و شد بلند میز پشت از هوراد

 . بودی نکرده دست امروز تا و انگشتر این تو...  نگو دروغ من به...  لعنتی نگو دروغ من به دِ -

 هم باز هایش گرفتن نادیده و ها بودن بد تمام با هوراد.  گذشت بلوط وجود اعماق از شادی برق ای لحظه برای

 . بود بلوط به حواسش

 . گرفتم زینت خاله از -

 . داد ادامه دید هوراد چشمان در که را تردید.  بود گفته که دروغی از کرد تعجب هم خودش

 رممیب االن.  برگردونمش بهش رفت یادم بعدش کنم امتحانش گرفتم ازش دیدم دستش و انگشتر این دیروز -

 . میدم بهش

 . کرد متوقفش هوراد صدای که کند فرار تا برگشت و

 ؟ کجا -

 . برگشت حوصله بی بلوط

 . دیگه بدمش پس میرم دارم -

 . بگم بهت رو جدیدت وظایف قرار بیا.  نکرده الزم -

 . پرید باال بلوط ابروهای

 ؟ جدیدم وظایف -

 . گرفت قرار اش عالقه مورد میز پشت هم باز هوراد

 . شده پیر دیگه زینت میدی انجام تو و من به مربوط کارهای بعد به این از -

 : گفت تندی لحن با بلوط

 . تو برای خدمتی خوش به برسه چه نمیرسم دادینم بهم و کردین لطف که ای دیگه کارهای به من اما -

 . پسندد می بیشتر است عصبانی وقتی را بلوط کرد اعتراف دلش در هوراد

 . میرسی هم وظایفت بقیه به -

 . تونم نمی من ولی -

 . داد ادامه قبلش ی جمله به توجه بی و کرد بلوط به پشت هوراد
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 . بخورم غذا خوام می که زمانیه مال ات وظیفه ترین مهم -

 : گفت تعجب با و کرد فراموش را قبل ای لحظه بحث بلوط

 ؟ چی یعنی -

 یکم روزا این میدونی آخه.  بخوری من از قبل رو غذا و باشی کنارم در باید تو بخورم غذا خوام می وقتی یعنی -

 . ببرن دست یکم غذام تو میترسم کردم پیدا دشمن

 . دانست نمی هنوز هم خودش را بلوط های کردن اذیت همه این دلیل.  گفت می دروغ هوراد

 . زد داد بلند کردند تحلیل را هوراد حرف مغزش خاکستری های سلول وقتی و کرد فکر ای لحظه بلوط

 . کنم نمی غلطی همچین من ؟؟؟؟؟ مرگت پیش بشم من یعنی -

 . شد خارج اتاق از و کرد حرکت در سمت به عصبانیت با و

 زمزمه و کشید صورتش به دستی.  کرد خوش جا هوراد های لب روی عمیقی لبخند شد بسته محکم که اتاق در

 . کرد

 . گفتی خودت که همون بشی مجبوری ناخواسته یا خواسته که سوزه می برات دلم -

 : گفت و خاراند کمی را سرش

 . گذاشتی براش خوبی اسم آره...  ؟ " مرگ پیش " ؟ چی گفتی -

 . زد بلندی ی خنده هم بعد و

 هم به را اتاقش در محکم.  عصبی و ناراحت بلوط و بود کرده پا و دست خودش برای که تفریحی از سرمست هوراد

 . زد می نفس نفس و بود ایستاده اتاقش وسط.  کوبید

 . زد غُر و کرد مشت را دستش

 . مرگم پیش بشو میگه من به -

 . کشید خفیفی جیغ

 . بکنمش راضی خود از ی پسره این فدای که آوردم راه سرِ از و جونم من انگار -

 قالیچه میان همانجا.  کرد اش دیوانه ها بغض این و کرد بغض.  کرد بغض.  کرد فروکش عصبانیتش آنی در

 : گفت و کرد مشت پایش روی را هایش دست.  فروریخت

 . خوام نمی من.  مرگت پیش بشم خوام نمی من -
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 ... اکنون و بود پدر اسمش تنها روزی که کسی به گالیه.  کرد گالیه اینبار

 حرفش به کنه می مجبورم بازم.  ضعیفم اربابت پسرِ جلوی من.  کنم مبارزه باهاش تونم نمی من خان همایون -

 . کنم اطاعت کنه می مجبورم.  کنم گوش

 . شد خفه گلو در هقش هق کم کم و گذاشت اش شده خم زانوهای روی را سرش

 کرد می روی زیاده اجبارهایش در هوراد چه هر.  شد می کشیده هوتن سمت به بیشتر کرد می فکر بیشتر چه هر

 و شود گاهش تکیه که مهربان مرد یک.  خواست می گاه تکیه یک دلش اصال.  شد می هوتن جذب بیشتر بلوط

 . داشت دوست را هوتن اصال.  هوتن از بهتر کسی چه

 . داشت برمی قدم نبایدها سمت به محکم پاهایش.  شد خارج اتاق از و شد بلند جایش از ناگهانی تصمیم یک با

 . شد وارد اجازه کسب بدون و زد در کوتاه

 کرده پف و قرمز چشمان با که را بلوط.  کرد باز را چشمانش در صدای با که بود کشیده دراز تختش روی هوتن

 . کشید درهم ابرو دید

 ؟ داشت چیکارت هوراد ؟ شده چی -

 : گفت و شد سینه به دست هوتن سوال به توجه بی بلوط

 . کنیم ازدواج باهم خوایم می بگو و کن صحبت هوراد با.  کنم فکر هم دیگه دوماه خوام نمی.  کردم فکرامو من -

 : گفت زده حیرت هوتن

 . کردیم صیغه امروز تازه که ما ولی -

 . کشید فریاد بلوط

 ؟ نه یا میخوای ؟ نداری دوستم مگه ؟ کنی ازدواج من با خوای نمی مگه -

 : گفت قاطع و ایستاد بلوط روی روبه و شد بلند تخت روی از هوتن

 . نیست مهم برام تو از بیشتر دنیا تو چیز هیچ.  خوام می که معلومه -

 . زد هق و خزید هوتن آغوش در دفاع بی بلوط

 ... خوام نمی من.  باشم اینجا خوام نمی من.  هوتن بده نجاتم.  بده نجاتم جهنم این از پس -

 . نداد او به را بیشتر زدن حرف ادامه اجازه زنجیروارش های هق هق و
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 بوسه کرد می نوازش را کمرش که همانطور و داشت نگهش درآغوشش تر محکم بلوط پریشان حال از متاثر هوتن

 : گفت و نشاند بلوط موهای روی ای

 هب هفته یک...  کنیم ازدواج باهم خوایم می و دارم دوست میگم...  میزنم حرف هوراد با...  برم قربونت نکن گریه -

 . نکن گریه عزیزم...  مونیم نمی اینجا هم لحظه یک دیگه بعدش...  بدم سروسامون کارامو تا بده فرصت من

 . فشرد هوتن به را خودش بیشتر حمایتگر و گرم آغوش این از خوشحال بلوط و

 : گفت و داد فاصله خودش از را بلوط کمی بود زده باال بدنش حرارت خودش به بلوط نزدیکی از که هوتن

 نم.  نکن فکر هیچی به و کن استراحت برو.  شدی خسته خیلی امروز کنی استراحت بری بهتره دیگه خانمم -

 . کنم می درست رو کارا همه

 خط خواست نمی که بود عاشق چقدر و کند باید را نبایدها امشب خواست نمی که بود مرد چقدر پسر این و

 . هایش خودداری تمام خاطر به بود مرد چقدر بازهم و کند رد را بلوطش قرمزهای

 . شد خارج اتاق از و کرد زمزمه بخیری شب زیرلب و داد تکان سری بلوط

 مین زنده صبح تا ایستاد نمی سرد آب زیردوش امشب اگر که افتاد راه حمام سمت به و کشید عمیقی نفس هوتن

 . ماند

 خودش هوتن خال از فارغ و رفت تختش سمت به قبل لحظاتی های غم تمام از خالی و دغدغه بی و راحت بلوط و

 . سپرد خواب دنیای به را

 دیگر روز یک ولی آمد می خوابش هم هنوز.  انداخت نگاهی رویش روبه ساعت به و کرد باز را چشمانش بلوط

 بلند جا از و زد لبخندی بود گذرانده هوتن با که خوبی روز یاد به.  بود خدمتکار یک دوباره او و بود شده شروع

 . رفت آشپزخانه به و شد آماده سرعت به.  شد

 . رفت باال تعجب از ابروهایش.  بود بزرگی سینی درون صبحانه چیدن حال در زینت

 ؟ کیه ماله دیگه سینی این زینت خاله -

 .دید در قاب در را بلوط و کرد بلند را سرش زینت

 ؟ خوردی صبحونه جا و سالمت دختر -

 . زد ای مسخره لبخند حرف این شنیدن با بلوط

 ؟ خبره چه اینجا امروز ببینم بگو حاال.  گلم زینت خاله سالم به -

 : گفت و کرد نازک چشمی پشت زینت
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 . بخوره غذا اتاقش تو بعد به این از کرده هوس ارباب -

 . شد تزریق هایش رگ الی به ال در ناگهانی ترس.  فروریخت قلبش بلوط

 : گفت مِن مِن با

 . اتاقش...  تو...  چی برای...  برا -

 . زد غُر و انداخت باال ای شانه بلوط درآمده حدقه از چشمان به توجه بدون زینت

 . میزنیا حرفایی دختر چمیدونم من -

 . گرفت بلوط مقابل کرد بلند را غذایی مواد از پر سینی

 . ببرش بگیر -

 : گفت بیشتر تعجبی با و چرخاند خودش سمت را اش اشاره انگشت بلوط

 ؟ من چرا ؟ من -

 : گفت حوصله بی زینت

 . دیمی انجام رو شخصیش کارهای بعد به این از تو گفته آقا ؟ میزنی گیج داریم کار انقدر که امروز چرا تو دختر -

 هم خودش.  کند فرار خواست می دلش.  بود ساعتی بمب انگار که زد نمی اش سینه در قلب.  شد رو و زیر بلوط

 . شود کار به دست زود انقدر کرد نمی هم را فکرش اما رسید می داشت که ای خواسته به هوراد دانست می

 هب سریع اما کرد خم سینی سنگینی زیر کمر ای لحظه برای.  گرفت دست در را صبحانه سنگین سینی ناچار

 . شد مسلّط خودش

 . زد می حرف زیرلب همانطور و افتاد راه هوراد اتاق سمت به آرام آرام

 فتهه یک.  کنی تحمل و بیشور پسرک این مجبوری دیگه هفته یک فقط.  باشی قوی باید.  تونی می تو بلوط -

 تونه یم.  محبت از کنه سیرابت تونه می که پایانش بی عشق به.  کن فکر هوتن به اصال.  بزار جیگرت سر دندون

 . بشه هوراد جای بی غرور و خان همایون دروغین های محبت تمام جایگزین

 می که ای آینده و هوتن به ایمان.  آورد می ایمان داشت کم کم.  داد تسلی را خودش کمی هوتن به کردن فکر با و

 وتنه عشق که بود این مهم نه یا دارد دوست را هوتن بلوط نبود مهم اصال.  باشد داشته مهربانش قلب با توانست

 . شد می عاشقش روزی هم بلوط شاید دانست می کسی چه و بود کافی هردویشان برای

 . بود ایستاده هوراد اتاق در مقابل آمد خودش به وقتی که رفت کلنجار هوتن و خودش با آنقدر
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 . زد محکمی در پایش با و کشید عمیقی نفس

 آن زیر شده پنهان بلوط دیدن با.  کرد باز را آن و رفت در سمت به عجله با در مهیب صدای شنیدن با هوراد

 . کرد تعجب سنگین و بزرگ سینی

 : گفت خلقی بد با ذهنی کشمکش و سنگینی همه این از خسته اما بلوط

 سنگین سینی این زیر اینکه نه باشم مرگ پیش قراره.  شکست کمرم...  اربـــاب کنار برین خواین نمی -

 . که بشم زَجرکش

 . رفت کنار در مقابل از و کشید درهم ابرو ها حرف این شنیدن با هوراد

 از شده آویزان های عرق هوراد به توجه بی و گذاشت هوراد مطالعه میز روی را آن و شد وارد دست به سینی بلوط

 . کرد پاک را اش پیشانی

 ؟ بیاری و من صبحونه تو گفت کی -

 : گفت و چرخید عقب به شاکی حرف این با بلوط

 ؟ تاس شکست گردن منه با شخصیت کارای بعد به این از که کردی امر زینت خاله به کردی فراموش اینکه مثل -

 : گفت شده منقبض فک با و رسید بلوط مقابل محکم های قدم با هوراد

 . االب بیاری و بگیری دستت رو سنگینی و بزرگی این به سینی اینکه نه بدی انجام رو شخصیم کارای قراره -

 : گفت و زد پوزخندی بلوط

 . ارباب نسوزونید دل من برای -

 . داد ادامه غمگینی لحن با هم بعد

 ؟ کنم چیکار دقیقا باید حاال -

 رحمی بی تمام از آمد بدش ای لحظه.  بلوط گرفته غم صدای حجم زیر شکست.  شکست ای لحظه برای هوراد

 این همه ای ثانیه در و افتاد عمارت دخترک با اش کودکی شیرین دوران یاد ای لحظه فقط ای لحظه.  هایش

 ارباب که هورادی همان.  شد هوراد هم باز.  شد خاکستر ها شکستن این همه ای ثانیه در.  شد دود ها دلسوزی

 مفصل سینی به نگاهی.  بود درهم هم هنوز هایش اخم.  نشست اش مطالعه میز صندلی روی.  صاحبش و بود بلوط

 . انداخت صبحانه

 : گفت و کرد ای اشاره عسل به

 . بخور ازش یکم -
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 که بلوط شیرین قیافه به هوراد و چشید می را عسل بلوط.  چشید را عسل کمی مطیع و داد تکان سری بلوط

 . آید نمی خوشش شیرین مزه از هم زیاد بلوط دانست می.  شد خیره بود شده جمع کمی

 . بخوریش تونی می نمردم که بینی می -

 . شد پرتاب لحظه به خیاالتش هپروت از هوراد و

 . خورد نان با عسل کمی و داد تکان را سرش

 . بود کرده مزه بلوط که خورد را عسلی تنها سینی آن تمام از.  تمام و خورد را عسل همان تنها

 : گفت و کرد بلند را سرش اش صبحانه شدن تمام از بعد

 . دارم کارت باال بیا دوباره دیگه ربع یک اما بخوری صبحانه بری تونی می -

 . گذشت بلوط دست روی دست هوراد که کند بلندش تا برد سینی زیر دست و داد تکان سری بلوط

 ؟ کنی می چیکار -

 را دستش لرزان بلوط.  نماند نصیب بی بلوط لرزش این از هم هوراد و لرزید و شد وصل بلوط بدن به برق ای لحظه

 . کشید عقب

 . ببرم...  رو...  سینی...  خوام می -

 . ببره بیاد زینت بگو برو خواد نمی -

 : گفت لجبازی با بلوط -

 . تونم می خودم -

 . داد هولش و گذاشت بلوط کمر پشت دستی هوراد

 . بیاد زینت بگو برو خواد نمی -

 ویبره انقدر لمسش از که است حسی چه این دانست نمی.  شد خارج سریع و کرد باز را در.  لرزید بازهم بلوط و

 . خطرناک...  و ناآشنا.  بود ناآشنا حس یک برایش حس این.  رود می

.  ردک خارج پرفشار را نفسش و کشید موهایش الی البه دستی.  کشید نفسی هم هوراد شد خارج اتاق از که بلوط

 . میزد قدم اتاقش در کالفه هوراد و برد می پناه آشپزخانه به سرعت به بلوط

 . میزد نفس نفس هم هنوز رسید آشپزخانه به که بلوط

 . داره کارتون...  برین گفت هوراد...  زینت...  خاله -
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 . زد صورتش به یواش و انداخت بلوط به نگرانی نگاه زینت

 ؟ میزنی نفس نفس انقدر چرا تو.  دختر بده مرگم خدا -

 . شود آرام کمی تا گذاشت اش سینه قفسه روی دستی بلوط

 برگردم باید دوباره آخه بخورم رو ام صبحانه زود خوام می...  اومدم پایین تند ها پله از...  خاله نیست چیزی -

 . هوراد اتاق

 . شد خارج آشپزخانه از و داد تکان سری زینت

 روازپ پیش دقیقه چند به ذهنش.  نشست میز پشت و کشید بیرون صندلیِ شد مطمئن بودنش تنها از که بلوط

 بودن از حتی را هیجان حس این.  بیاورد باال را قلبش خواست می دلش گرفت را دستش هوراد که زمان آن.  کرد

 . بود نکرده حس هم هوتن با

 . کرد زمزمه زیرلب و کرد اخمی بلوط اما بدهد پرواز پر و بال ناآشنا حس این به خواست می ذهنش

 . هورادِ خودِ اتفاقا که شیطون به لعنت -

 خان همایون.  باشد خیال و رویا حد در خیانت این اگر حتی نداشت را هوتن به خیانت تخمل مهربانش قلب

 وت ذهنت و باشی نفر یه ماله که همین ، بلوطم نیست جسمی همیشه خیانت " کرد می زمزمه گوشش در همیشه

 ".  هاست خیال ی ممنوعه آغوشی هم همین خیانت بدترین.  خیانت یعنی ای دیگه کسِ آغوش

 یاد به.  کرد می مرور را گذشته لحظات هم هوراد کرد می نرم پنجه و دست اش ممنوعه افکار با بلوط که همانطور

 : گفت و زد تلخی لبخند افتاد که چشید می را عسل وقتی بلوط شده جمع قیافه

 . نداره خوشی دل شیرینی از هنوزم سال 22 از بعد.  است ننه بچه هنوزم -

 آن از بعد و بخورد را شیرینی جعبه یک بود کرده مجبور را بلوط کینه و حرص سر از که را روزی آن آمد یادش و

 . باشد خورده شیرینی بلوط که نبود دیگری روز از اثری خاطراتش در دیگر و بود مریض هفته یک بلوط

 . آمد خودش به اتاقش در صدای با

 . تو بیا -

 . شد وارد و کرد باز را در زینت

 ؟ داشتی کاری من با پسرم -

 : گفت و داد تکان سری.  کرد اخمی صبحانه سنگین سینی آوردن یاد به با هوراد
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 ریبگی و دماغش و دختر این دونین نمی ؟ باال بیاره بلوط دادین رو سنگینی اون به صبحانه سینی چی برای -

 ؟ میره در جونش

 خار پایش زیر خاک حد در را بیچاره دخترک روز یک.  بود شده سردرگم هوراد رفتار از.  انداخت باال ابرو زینت

 . بود آورده باال پله چند که بود ای صبحانه سنگین سینی نگران دیگر روز و کرد می

 : گفت و زد رنگی کم لبخند

 . بده انجام رو کارهات تمام بلوط خواستی خودت پسرم -

 : گفت و کشید موهایش در عصبی دستی هوراد

 . بشه رارتک قضیه این خوام نمی دیگه.  که دستش بده رو سینی کیلو چند نگفتم ولی شخصیم کارای گفتم من -

 ارباب دانست می که امیدی نور.  تابید می دلش در روشنی نور که شد خارج حالی در اتاق از و گفت چشمی زینت

 . است نشده نامهربان و دل سنگ هم هنوز مغرور

.  رفت سماور طرف به و کرد اخمی.  بود نشسته خودش در غرق هم هنوز بلوط برگشت آشپزخانه به که زینت

 . گذاشت بلوط جلوی و ریخت چایی

 با هک آورد باال سری و کرد پوشی چشم خیالش و وجدان گریز و ستیز از مقابلش در چایی استکان دیدن با بلوط

 . شد رو روبه زینت درهم قیافه

 ؟ خاله شده چیزی -

 . زد غُر و زد کمرش به دستی زینت

 ؟ آقا اتاق برگردی دوباره نیست قرار مگه.  بچه نخوردی هیچی که هنوز -

 . گرفت ضربان بازهم بلوط زده هیجان قلب

 ؟ برین من جای به امروز شما نمیشه -

 : گفت و روبرگرداند بلوط غریب و عجیب رفتارهای به توجه بدون زینت

 هم خواستم می اگه تازه.  تنهام دست امروز.  کنم کار اونم جای به باید مریضه امروز فرشته چون نمیشه نخیر -

 . بدی انجام رو کارهاش تو فقط داده قطعی دستور آقا شد نمی

 باز و شد خارج آشپزخانه از تلخ چای همان خوردن بدون و کرد اش گرفته ضربان قلب و بد بخت نثار لعنتی بلوط

 . افتاد راه هوراد ممنوعه اتاق طرف به هم
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 نفرت همه این از.  خدا ندانسته حکمت در بود مانده اصال.  شد می بیشتر هم اضطرابش داشت برمی که قدمی هر

 به هوراد به خواهد می دلش در هرلحظه ندانسته دانست نمی بلوط این و.  بود تعجب در خودش کشش و هوراد

 نمی هم خودش که عشقی.  بود عاشق شاید یا...  دیگر بود جوان.  دیگر بود آرزو.  بود داده بله برادرش جای

 . گذاشت می سرپوش رویش باوری خوش با و دانست

 و ها نفرت از سازیم می بزرگی آهنی درب شوند می محال که آرزوها.  دیگر است همینطور آرزوها کوچک دنیای

 چاه این و کنیم می راحت را خودمان و بندیم می را چاه روی.  گذاریم می آرزوهایمان چاه روی و هایمان یاس

 درب این بازهم ولی افتیم می یادش ای لحظه برای دوباره ما و کند می فوران و جوشد می گاهی ناکاممان آرزوهای

 . کنیم می اش خفه وجودمان در همیشه برای گاهی و گذاریم می رویش را آهنی

 دل تا زد پوزخندی بلوط دیدن با هوراد.  کرد باز را اتاق در آرامی به اجازه کسب بدون و زد در اینبار بلوط

 : گفت و ببخشد قرار را بود بلوط با خوبش خاطرات یادآوردن به از ناشی که ناآرامش

 . اومدی زود خیلی ؟ نه داری عجله من به خدمت برای خیلی اینکه مثل -

 . کرد زمزمه و زد را دلش اش تلخی که نفسی.  کشید تلخی نفس بلوط

 . کنم کمک اون به برم زودتر باید تنهاست دست امروز زینت خاله.  نداشتم عجله -

 : گفت و انداخت باال تمسخر برای ابرویی هوراد

 . پذیری انعطاف انقدر میاد خوشم.  خوبه خیلی.  کردی عادت بودن خدمتکار به بینم می.  خوبه -

 . بود کرده پیدا آلرژی " خدمتکار " کلمه به روزها این اصال.  داد فشار هم روی محکم را هایش چشم بلوط

 . بزن اتو و بگیر و این بیا -

 بود ای سرمه پیراهن.  کرد نگاه داشت دست در هوراد که پیراهنی به و داد فاصله هم از را هایش پلک حرف این با

 . شد می جذاب زیادی آن در هوراد که

 . گرفت را پیراهن و گذاشت جلو قدمی و ممنوعه افکار این هجوم از گزید لب

 . برم باید بکشش اتو زود -

 . کرد تاکید هم بعد

 . میشه مرغی چیز اخالقم وگرنه کن صافش خوب -

 : گفت دل در بلوط و

 . بلبله و گل اخالقت االن نکه -
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 . بود ایستاده هوراد مقابل دست به پیراهن بلوط بعد دقیقه ده

 . کشیدم اتو -

 هداد انجام را کارش نقص بی همیشه مثل بلوط که الحق اما کرد نگاه را پیراهن خوب بلوط کردن اذیت برای هوراد

 . بود

 : گفت داشت قلیان ذاتش در که کمی گستاخی همان با و دید هوراد چشمان در را کارش از رضایت برق بلوط

 . نداشت قابل کنم می خواهش -

 : گفت و کرد نگاهش تعجب با هوراد

 ؟ کنم تشکر ازت داری انتظار یعنی -

 کرد زمزمه و چسباند بلوط گوش به پشت از را سرش.  شد متوقف سرش پشت درست و چرخید بلوط دور هم بعد

. 

 . وقت هیچ.  کنه نمی تشکر خدمتکارش از اربابی هیچ -

 هم باز.  بود شده سرازیر بدنش به که ای زده یخ هوای هجوم از لرزید.  هوراد کلمات سرمای از اینبار.  لرزید بلوط

 . بس و است خدمتکاری تنها آمد یادش

 نبود دردش دوای هم خلوت ی گوشه که افسوس اما کند گریه خون و کند پیدا خلوت ای گوشه خواست می دلش

. 

 : گفت و انداخت بلوط ی شده مقبض بدن به نگاهی هوراد

 . بری تونی می -

 . کرد ترک را اتاق شده منجمد همانطور و بود سرمازده چنان هم بلوط و

 لبخد با که هوتنی دیدن حتی دیگر.  فروریخت درون از وجودش حجم تمام بست سرش پشت که را در بلوط

 . بود گذاشته جا به هوراد که دردی برای نبود درمان.  نبود درمان هم آمد می سمتش به اش جادویی

 بی هنوز قلبش.  هوراد ی خورده داغ های نفس با هایش گوش نوازش از قرار بی.  بود قرار بی هم هنوز بلوط قلب

 . بود شده نصیبش هوراد طرف از سرما از حجمی آن جای به و بود شده دریغ که گرمایی قرار بی.  بود قرار

 به را دستش شد مطمئن اطرافشان بودن خلوت از وقتی و انداخت اطرافش به نگاهی رسید بلوط به که هوتن

 . داد مکان گوشش پشت و برد شالش زیر را بلوط سرگردان موهای و کرد دراز بلوط کرده بق و زیبا صورت سمت

 . کرد زمزمه عاشقانه لحنی با و زد لبخندی هوتن.  دید باالخره را هوتن و آمد خودش به بلوط
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 . خانمم بخیر صبح -

 : گفت و زد اجبار سر از لبخندی بلوط

 . بخیر توهم صبح -

 . را بلوط ناراحتی بود کشیده بو مشامش انگار هوتن و

 ؟ گفته بهت چیزی هوراد -

 خیال خوش چه و نیست هوراد با برخورد بابت از پریشانش حال کند راضی را هوتن که داد تکان سری تنها بلوط

 . بزند گول تواند می هم را خودش کند قانع را هوتن اگر کرد می فکر که بود

 ؟ درهمه قیافت انقدر چرا پس -

 . کند فرار شده که هم ای لحظه برای برادر دو این و اتاق آن و عمارت آن از خواست می تنها بلوط و

 زیاده اراک نیست امروز فرشته.  کنم کمک زینت خاله به برم باید ببخشید.  دیدم بد خواب دیشب نیست چیزیم -

. 

 نگاه هوتن به سوالی.  برگردد اولش جای به شد باعث اش شده کشیده دست دوباره که کرد عبور هوتن کنار از

 . کرد

 . دانند می خوب را کردن دلبری رسم گاهی هم پسرها انگار و زد ای دلبرانه لبخند هوتن

 البته و چیه دلیلش دونم نمی که امروزت ناراحتی و شدی خسته خیلی وقتی اما کن کمک زینت خاله به برو -

 خوشحالت حسابی که دارم خبری یه چون من پیش بیا آوردت در پا از بگیش من به خوای نمی هم برقضا دست

 . میاره ذوقت سر و کنه می

 . است دنیا های لطیف جنس تمام به متعلق زنانه کنجکاوی حس این اما بود ناراحت بلوط

 ؟ خبری چه -

 . انداخت باال ابرویی بدجنسی با هوتن

 . قرمزی منتظرتم بعدازظهر.  کارام دنبال برم باید االن.  دیگه دیگه -

 هم هنوز که است خوب چه کرد می فکر بلوط و.  رفت و بوسید را هوراد های حرف از زده یخ گونه و شد خم

 . است قرمزی

 روزهای همان به برگردد ساعت چند تنها ساعت چند برای خواست می دلش.  زد تلخی لبخند ای لحظه برای

 نمی که روزهایی همان.  بود زده رنگ شیرینش های دروغ با خان همایون که را روزهایی همان.  اش کودکی خوش
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 همان به برگردد خواست می دلش.  بس و است ترحم تنها خان همایون خواستنی های محبت این دانست

 کامل شب یک هوراد که دوری روزهای همان.  بلوطک خان همایون و کرد می صدایش قرمزی هوتن که روزهایی

 خط آخر به عاشقانه های محبت این تمام زود چقدر و نرود باال بلوط تب تا بود رسانده صبح به کنارش در را

 دوست و کوچک دخترک همان دیگر هم بلوط.  نگرانی هوراد نه و بود خانی همایون نه دیگر.  بودند رسیده

 . نبود ها کاویان عمارت داشتنی

 . شوند خالی ذهنش از روزهایش این گیر دامن های حسرت تا داد تکان را سرش

 . بود ایستاده انتظارش به در مقابل زینت که رسید آنجا به درحالی و افتاد راه به آشپزخانه طرف به

 میام بعدش.  کنم درست رو غذا میرم منم.  توِ با امروز عمارت کردن تمیز بگیر رو وسایل این بیا.  مادر اومدی -

 . کمکت

 بودند پذیرفته همه زود چقدر ؟ شد می ریخته جانش به بغض کمی اگر بود ذهن از دور و داد تکان سری بلوط

 عادت همین.  زودهنگام های عادت همه این بر وای و.  است خدمتکاری تنها اکنون عمارت محبوب دخترک

 به کنیم می عادت.  ها خوشی به کنیم می عادت.  دهد می قرار الشعاع تحت را مان همه زندگی که هاست

 عادت حتی و شود می خرجمان که هایی محبت به کنیم می عادت.  داریم دوستشان که کسانی های دارم دوستت

 هب اصوال آدمها ما و داریم دوستشان که کسانی نبودن به کنیم می عادت و ها خوبی این تمام نبودن به کنیم می

 که روزی آن بر وای و شود می عوض برایمان هم عادت و عشق جای حتی گاهی.  کنیم می عادت چیز همه

 . تکراری عادت یه بشود برایمان و بگیرد اجبار رنگ کردنمان محبت و بگیرد عادت رنگ عشقمان

 . شد خیره گردگیری وسایل به کرده بغض بلوط و برگشت آشپزخانه به زینت

 کرده خودخوری امروزش گرسنگی تمام جای به و بود نخورده هم نهار.  کرد می کار وقفه بی که بود ساعت چندین

 هایش اشک خودش زدن باد با و بود شده جمع چشمانش کاسه در اشک.  بودش داده قورت و بود کرده بغض.  بود

 . بود سابیده را دیوار و در امروزش های گرفتگی تمام جای به و بود گرفته دلش.  بود کرده خشک نیامده را

 چند کرد می فکر بلوط و بودند شده خشک 5 روی ها عقربه.  کرد نگاه ساعتش به کرد تمیز خوب که را جا همه

 . بیاید بلوط کمک به تا بود نشده تمام زینت آشپزی هم هنوز انگار و است کرده کار که است ساعت

 . دید مقابلش در را هوراد که زد کمرش به دستی و کرد راست کمی را اش گرفته درد کمر بلوط

 . بود کافی امروزش برای دیگر.  بود کشیده زیادی امروز هوراد دست از

 . کرد متوقفش هوراد صدای که برود هوراد به توجه بدون خواست

 ؟ کجا -

 : گفت حرص با و داد بیرون نفسی بلوط
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 . کنم استراحت میرم دارم شده تموم کارم -

 . کنم نمی فکر اینطور که من -

 . ماند باز دهانش که بکشد آتش به عصبانیتش با را هوراد تا برگشت بلوط

 به را اش تمیزکاری رنج دست تمام گِلی کفش با هوراد.  شد جمع امروز در بار چندمین برای چشمانش در اشک

 . بود داده باد

 : گفت تمسخر با و کرد نگاه را براقش های کفش کف هوراد

 . کنی تمیز رو اینجا دوباره تونی می حاال نداره اشکال ؟ شده گِلی چرا کفشا این بابا ای -

 های چشم همان با.  بود خدا تا اینجا از بلوط قلب سوختن حجم اما نبود زیاد هم ها قدر آن شده کثیف مسیر

 : کشید فریاد و شد خیره هوراد به اشکی

 ؟ میدونی ؟ کردم تمیز چطوری رو اینجا دونی می -

 . داد ادامه و زد پس را اش شده سرازیر های اشک

 غذا نداشتم وقت چون.  نبود فرشته امروز چون ؟ چرا میدونی.  بودم کرده تمیز رو اینجاها گرسنه شکم با -

 نفرت خودراضیه از آدم یه تو چون.  کنم تمیز رو اینجاها رسیدم نمی اگه نداشت تمومی بدبختیام چون.  بخورم

 دادن حقارت عقده.  داری قدرت عقده.  ایِ عقده یه فقط تو.  خوره می بهم بودنت ارباب و تو از حالم.  انگیزی

 . داری

 : گفت آشکاری ناراحتی با و کرد حرکت بلوط طرف به بود گو و گفت این شاهد که زینت

 تو هک شدم فرشته درگیر انقدر امروز که ببخشه منو خدا.  کنم می تمیزشون دوباره خودم من جان بلوط برو بیا -

 . بگردم دورت برو بیا.  کردم فراموش رو

 دلش.  بود داده معکوس جواب که اشتباهی شوخی و ماند هوراد.  گذاشت جا سرش پشت را هوراد و رفت بلوط

 از حالش هم خودش کرد می حس.  خورد می بهم حالشان بودنش ارباب از همه روزها این اینکه از بود گرفته

 . بود رفته تند کمی تنها کمی شاید.  خورد می بهم خودش

 . زد غُر زیرلب و گذشت زینت کنار از توجه بی

 . کنه کار گرسنه شکم با نخوره غذا بودم گفته من مگه.  چه من به -

 . کرد سوختن به شروع بود گذرانده بلوط که سختی روز برای قلبش انتهای در جایی و
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 می . است کرده اشتباه فهمید می لحظه این در و امروز.  بود پناه اتاقش به امروز های خستگی تمام از ناامید بلوط

 یم فکر بعد و.  بود اشتباه هوراد به بستن دل فهمید می.  بود اشتباهش ترین بزرگ خانه این در ماندن فهمید

 پایانش بی عشق و داشت را هوتن او.  هایش محبت دنیای با داشت را هوتن او ؟ بود او ی بسته دل مگر اصال کرد

 . گذاریم می احساساتمان سر بر که گشادی های کاله این از افسوس و.  را

 . درآمد صدا به اتاقش در که بود کرده بق هم هنوز بلوط

 ؟ بله -

 : گفت لبخند با هوتن و شد باز در

 ؟ تو بیام میشه -

 . شد بلوط اتاق وارد دست به بسته هوتن و داد تکان سری بلوط

 : گفت و شد خیره بسته به کنجکاوی با بلوط

 ؟ چیه این -

 . نشست تخت روی و کرد ای خنده هوتن

 . شدیا فضول زیادی جدیدا -

 . برچید لب بلوط

 . کنجکاوم کمی فقط نیستم فضول -

 : گفت خنده با و کشید را بلوط لُپ هوتن

 . میگی راست که تو -

 . بود اش خیره همچنان بلوط و گرفت قرار تخت روی بسته

 . دیگه بود رفته یادت.  دارم کارت بیا شدی خسته خیلی امروز وقتی بودم گفته -

 . داد ادامه و شد درهم کمی هوتن های اخم

 . نمونده بیشتر که دوماه.  میشه درست چی همه کن تحمل دیگه یکم.  شد دعوات هوراد با دیدم -

 : گفت و کرد نگاهش تعجب با بلوط

 ؟ کنی صحبت هوراد با روزا همین خوای می کردم می فکر -

 : گفت مهربانی لبخند با و فشرد هایش دست بین را بلوط دست و زد لبخندی هوتن
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 کمال و تمام رو تو خواد می دلم منم ولی کنی می تحمل روزا این رو زیادی روحی فشار دونم می من.  عزیزم -

 تحمل دوماه.  کن صبر دوماه.  داری احساسی چه من به دونی نمی هنوز تو.  باشی عاشقم خوام می.  باشم داشته

 . کنیم ازدواج باهم راحت خیال با بزار.  کن

 حرف.  کرد می تلخ را خونش تمام و شد می سرازیر وجودش بر هوتن زبان از که حقیقتی از بود ناراحت بلوط و

 . هایش خواسته تمام بود جا به.  هایش گفته تمام بود حق

 : داد ادامه هیجان با دید فکر در را بلوط که هوتن

 می ولی میشه چندماهی یعنی وقته خیلی.  امسال کنکور برای کردم نامت ثبت.  دارم سوپرایز یه برات اما -

 اینا اصال...  که نبود جوری روحیت حال بعدم و کرد فوت بابا ولی کنم راضی رو بابا بیاد پیش موقعیتش خواستم

 . کنی شروع دوباره خوام می.  نیازته مورد کتابای اینا اینکه مهم.  نیست مهم

 دهدب کنکور خواست می که پیشی سال دو.  پیش سال دو به شد کشیده ذهنش و پرید باال ناخودآگاه بلوط ابروی

 که کرد راضی را خان همایون دانست می که ترفندی هر به هوراد اما شود قبول خودشان شهر در دانشگاهی در و

 : گفت و زد تلخی لبخند.  آرزویش از بود شده محروم راحت چه او و خورد نمی دختر درد به درس

 ؟ خوندن به کنم شروع دوباره بخوام که دارم وقت چقدر مگه.  شده دیر دیگه -

 : گفت و زد لبخندی هوتن

 هستی ریاضی ی رشته آموزای دانش بهترین از یکی تو.  میشی موفق میدم قول بهت من و داری وقت ماه سه -

 . دارم سراغ من که

 : گفت و زد لبخندی بلوط

 . ممنون.  کنم می فکر بهش راجع.  باشه -

 . دوباره شروع این برای داشت شک هم هنوز و بود لبش روی لبخند

 چهارم فصل

 . هوتن برای اضطراب و استرس از پر و بلوط برای سختی از پر دوماه.  بود گذشته دوماه تقریبا

 بلوط و بود گذشته ماه دو.  بود شده امیدوار آینده به حاال و بود خوانده درس سخت بلوط و بود گذشته ماه دو

 . بود کرده مشخص را اش آینده راه اکنون

 آرزوهای شروع برای بود مانده روز سه.  بود مانده باقی صیغه زمان پایان تا روز سه...  تنها و بود گذشته ماه دو

 . هوتن و بلوط مشترک

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

66 

 

 وزامر و بودی کرده تحمل تنها همیشه مانند هم بلوط و گرفت می سخت بلوط به زیادی هوراد که بود ای هفته یک

 . بزند کنار بلوط دوش از را هفته یک این فشارهای تمام خواست می هوتن که بود روزی

 : گفت زینت به و شد آشپزخانه وارد هوتن

 . شدی خوشگل امروز چقدر زینت خاله وای -

 . داد ادامه ای موزیانه لحن با هم بعد

 ؟ کردی برگل ترگل کی برای بگو راستشو خاله -

 . بود مهربان و خندان لحظات تمام در.  دیگر بود هوتن

 : گفت و کرد اخمی زینت

 ؟ میریزی زبون اینجوری داری که گیره من به کارت کدوم باز نکن سیاه و من بچه -

 : گفت و خاراند نمایشی را سرش هوتن

 . ببریمش بده قرض ساعتی چند یه رو ما بلوط این نیست زحمتی اگه حاال خب.  ها شده رو برات دستم -

 . محکم پناه این برای آسمان وسعت به لبخندی.  ها مهربانی این تمام به لبخندی.  زد لبخندی زینت

 . شده حساس بلوط رو خیلی روز چند این مادر که میدونی.  نیومده هوراد تا بیاین زود ولی ببرش باشه -

 : گفت و گذاشت چشمش روی دستی هوتن

 . ایم خونه آفتاب غروب از قبل.  بانو چشم به ای -

 . داد ادامه و کرد بلوط به رو هم بعد

 . شد دیر دختر دیگه بدو -

 بلوط و بست دستمالی با را بلوط چشمان هوتن شدند خارج که عمارت از.  شد همراه هوتن با و کرد ای خنده بلوط

 : گفت کنان اعتراض

 . که افتم می االن بستی چشمامو چرا هوتن اِ -

 . افتی بی نمیزارم باش مطمئن.  بیا من همراه و بگیر دهن به زبون یکم میزنی حرف چقدر بچه -

 احساسات این تمام به خندید.  اش زندگی داشتنی دوست های یواشکی این به خندید.  خندید صدا بی بلوط و

 . هوتن های بودن این تمام به...  خندید و خوب
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 هدایت جلو به را او و فشرد می را بلوط دست زده هیجان هوتن.  کردند حرکت باغ داخل به هم همراه و آرام آرام

 . کرد می

 . ایستاد باالخره هوتن رفتند که ای دقیقه چد

 : گفت طاقتی بی با و بود زده هیجان حاال هم بلوط

 ؟ برداری و دستمال این خوای نمی -

 هیچ و بود شده خیره رویش روبه صحنه به شده شوک بلوط.  زد کنار را دستمال آرامی به و خندید ریز هوتن

 . بود زیبا روزِ یک امروز.  بود زیبا.  بود ایستاده برایش ثانیه در دنیا.  کرد نمی حرکتی

 ؟ اومد خوشت -

 : گفت و کرد نگاه هوتن به اش شادی از زده اشک های چشم با بلوط

 . شده قشنگ خیلی اینجا...  اینجا...  ازت ممنونم خیلی...  ممنون -

 از پر زیرانداز بر و دور.  داشت قرار درخت چند بین درجایی درست زیرانداز.  کرد نگاه مقابلش صحنه به بازهم و

 احتماال که کتری طرف آن کمی.  بود شده تزیین قرمز های گلبرگ با هم زیرانداز روی.  بود رنگارنگ های گل

 هم ها سادگی این و بود زیرانداز وسط بلوط ی عالقه مورد غذای.  داشت قرار کوچکی آتش روی بود چای حاوی

 . رساند می عرش به را آدم گاهی

 : گفت خودش مخصوص زبانی چرب با و کرد تعظیم بلوط مقابل هوتن

 . من بانوی بفرمایید -

 ارکن در ای گوشه و پاگذاشت قرمز های گلبرگ روی و کرد عبور ها گل روی از احتیاط با و زد پرمهری لبخند بلوط

 . شد خیره اش عالقه مورد کباب به و نشست شده پهن ی سفره

 : پرسید بود خیره کباب به که همانطور

 ؟ روزیه چه امروز -

 . انداخت باال ابرویی هوتن

 ؟ چطور -

 . شدی قبل روزای از تر مهربون خیلی امروز آخه -

 به هایش خنده خواست می دلش و بود شاد.  نداشت الزم بهانه امروز خندیدن اصال.  خندیدن به کردن شروع و

 . برسد مردم تمام گوش
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 . گرفت بلوط دهان مقابل و زد چنگال روی کبابی تکه هوتن

 . امداخت باال ابرویی هم بلوط

 ؟ کنم چیکارش حاال خب -

 . دختر دیگه بخورش خب....  کن طراحیش بعدی سه -

 : گفت و برد تر نزدیک را کباب هوتن کرد تعلل که بلوط

 . کنی عادت باید کم کم دیگه -

 . کرد باز را دهانش و زد مهربانی لبخند هم بلوط

 باهم را ها کباب آخر تا همینطور و بگذارد هوتن دهان داخل هم کبابی تا کرد مجبورش هوتن چنگال اولین از بعد

 یادماندنی به روز.  هایشان خوشی روز.  بود آنها روز امروز اصال و زدند حرف کمی.  خوردند چایی بعدهم.  خوردند

 . بود خاطراتشان

 : گفت و شد بلند بلوط که بود نمانده آفتاب غروب به چیزی

 . میاد هوراد االن دیگه بریم بیا هوتن -

 . گرفت پشت از را دستش هوتن که بود برنداشته قدمی بلوط هنوز.  شد بلند هم هوتن

 . کن صبر لحظه یک -

 جیغ و گرفت دهانش مقابل را دستش بلوط.  گرفت بلوط های چشم مقابل را زیبایی گردنبند و برد جلو را دستش

 . زد کوتاهی

 . هوتن خوشگله خیلی من خدای -

 . کرد زمزمه و بوسید را اش گونه هوتن شد بلوط گردن بخش زینت گردنبند وقتی

 . خانمم صیغته مِهر این -

 : گفت و گرفت بلوط مقابل را زیبایی انگشتر و زد زانو بلوط مقابل هم بعد

 ؟ کنی می ازدواج من با....  بپرسم که وقتشه دیگه.  بلوطم شد تموم ماه دو -

 تعلل کمی.  ماند خواهد یادش در همیشه برای امروز قطعا.  کرد احاطه را بلوط چشمان کاسه که بود اشک هم باز

 : گفت و برد جلو را اش حلقه انگشت سپس و کرد

 . بله -
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 در را بلوط خواست و شد بلند سپس.  کرد بلوط دست در را حلقه آرامش با و زد خوشحالی سر از ای خنده هوتن

 : گفت بلوط که بگیرد آغوش

 . باشه عقدمون از بعد برای چیز همه خوام می.  نه االن.  نه -

 . زد لبخندی اما بود همیشه از تر سخت امروز هوتن برای خودداری اینکه با

 . کنم می تالفی ازدواج بعداز بدون اما.  باشه -

 ... که شدند عمارت وارد هم دست در دست.  نشست باغ های درخت جان بر صدایشان و خندیدند

 ؟ بودین کجا -

 . بود ایستاده در مقابل که بود هوراد

 : گفت هوتن و شد ساکت بلوط

 . االن همین هوراد بزنیم حرف باهم باید -

 : گفت بود عصبانی بسیار اینکه با هوراد

 . اتاقم بیا -

 . داد ادامه بلوط روبه و

 . کارت سر برو توهم -

 از بعد خودش و بزند رقم را شان آینده تا بود شده همراه هوراد با که دوخت هوتنی به را امیدوارش نگاه بلوط

 . کرد حرکت آشپزخانه سمت به دیدش از هوتن شدن خارج

 جوش به اش فضولی خون کمی تنها کمی شاید.  نداد دست از هم را ای لحظه حتی هوراد شد بسته که اتاق در

 . بود سخت برایش هم شاید.  بود سوال برایش هوتن و بلوط نزدیکی همه این.  بود آمده

 . شنوم می -

 کمی قلبش اعماق از شجاعت.  بود شده اش خیره سینه به دست و درهم ابروهای با که کرد نگاه هوراد به هوتن

 می هوراد اگر که کرد می اشاره هوراد اگر چون ترسید می.  ترسید می زیادی برادر این خشم از.  کرد خالی شانه

 بهتر اصال شاید کرد فکر خودش با.  شد می نابود هم مانده باقی روز سه دو همین در آرزوهایش تمام خواست

 های خنده صدای و بلوط مظلوم چهره آوردن یاد به با اما نکند صحبت هوراد با بلوط و خودش مورد در امروز است

 کشید عمیقی نفس.  کرد احساس قلبش ته شجاعت کمی بود شده باغ درختان های گوش مهمان امروز که شادش

 . نشست هوراد اتاق های صندلی از یکی روی و
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 ؟ بدونی خوای می رو چی دقیقا -

 . کشید درهم ابرو بیشتر هوراد

 . بزنی حرف من با بود قرار تو کردم فکر -

 . زد لب و شد خیره برادرش های چشم در هوتن

 . کنم ازدواج خوام می من -

 کمی خواست دلش قلبش اصال.  چیست برای لعنتی لرزش این دانست نمی اصال...  لرزشش.  لرزید هوراد قلب

 . برود پایین و باال جایش در روز هر از تر ناهماهنگ کمی.  کند شک کمی خواست.  دربیاورد بازی

 دپرسی تردید با.  بود آمده باال اش خرخره تا بلوط به شک این.  داشت شک هرچیزی از بیشتر.  داشت شک هوراد

. 

 ؟ کردی انتخاب رم کسی -

 نناموزو حرکات بیشتر هوراد و داد تکان سر هوتن.  شد نامنظم نفسش بیشتر هوراد و داد تکان سری تنها هوتن

 . کرد حس را قلبش

 ؟ کنی ازدواج خوای می کی با -

 . کرد زمزمه و افتاد پایین هوتن سر

 . بلوط -

 برای تبری بود شده بلوط.  جونش بالی بود شده " بلوط ".  بود کافی هوراد ذهن شدن خالی برای کلمه این و

 . داشت طرفدار انقدر که بلوط به لعنت اصال...  بلوط و.  حیاتش قطع

 ... داد ادامه دارش خَش صدای با

 ؟ کنی ازدواج بلوط با تونی نمی تو.  نداره امکان این -

 . کرد نگاه هوراد به تعجب با هوتن

 ؟ میاد بدت ازش تو چون ؟ چرا -

 . گرفت کار به رحمی بی نهایت در را رسید می ذهنش به که ای حربه آخرین و کرد فکر هوراد

 ... اون چون -

*** 
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 بلوط.  بود خواهد چه هوراد جواب دانست نمی.  خورد می را خونش خون و بود زده چمپاتمه صندلی روی بلوط

 . کند وارد اش آینده پیکر بر توانست می هوراد که ای ناجوانمردانه های ضربه از ترسید می.  ترسید می

 . ترسید می شدن ماندگار عمارت این در همیشه از اصال.  بدهد دست از را هوتن ترسید می.  ترسید می بلوط

.  دلنگ می چیزی یک فهمید.  ایستاد تپش از قلبش.  پرید جا از بلوط شد ظاهر در مقابل دست به ساک که هوتن

 . ایستاد جلویش و رساند هوتن به را خودش سرعت به

 ؟ شد چی -

 . شد می قبل لحظه از تر تپش کم بلوط قلب و کرد نمی نگاهش هوتن.  کرد نمی نگاهش هوتن

 . بلوط کنار برو -

 . کرد سد را هوتن راه بازهم بلوط

 ؟ بری خوای می کجا -

 : گفت و کرد بلوط نگاه ی خیره را اش شده قرمز های چشم هوتن

 . دارم کار جایی میرم روزی سه دو -

 و رفت هوتن.  را هوتن وجدان عذاب ندید بلوط و رفت.  را بلوط شکستن ندید و رفت.  گذاشت تنها را بلوط و

 . شد خاموش بلوط برای آینده و رفت هوتن.  شد هایش رحمی بی تمام درگیر هوراد

 ینا.  هوتن با اش زندگی فروپاشی.  فروپاشی یعنی هوتن ناگهانی رفتن این دانست می خوب ، دانست می بلوط

 . هست امیدی هم هنوز شاید کرد می فکر بازهم و دید می را فروپاشی

 اش ساله شش و بیست زندگی تمام از و خودش از.  بود رسیده استخوانش به بغض.  داشت بغض را راه تمام هوتن

 . بود متنفر آمد می بلوط با که ای آینده از او.  بود متنفر رویش پیش روزهای از.  بود متنفر

 . بلوط برای بود ای ماتمکده اش زیبایی و بزرگی تمام با عمارت و گذشت می هوتن رفتن از روز یک

 کرد می بیداد خفقان عمارت جای همه.  هوراد برای بود گاهی شکنجه عمارت و گذشت می هوتن رفتن از روز یک

 اتاق در یکی.  اش دلگیری خاطر به دیگری و وجدان عذاب روی از یکی.  بودند کرده سکوت هردو هوراد و بلوط. 

 . بود دیده را صبح ی سپیده هایش ضجه آغوش در دیگری و بود رسانده صبح به را شب

 ودب فرشته این و.  برد پناه هایش حرف تمام صبور سنگ به ناامیدانه روحی های کشمکش این تمام از خسته بلوط

 از روزگار از هوراد از کرد گله ، زد حرف بلوط.  داد جای آرامش آغوش در را بلوط اش ذاتی مهربانی تمام با که

 و هوتن جز به گفت چیز همه از.  قلبش با شده آشنا حس این جز به گفت چیز همه از خان همایون های ترحم
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.  داد تسکین کمی را اش خورده زخم روح و زد حرف اش دوماهه این های خستگی تمام از.  محرمیتشان ی صیغه

 . بود شده تر آرام کمی حاال.  بود شده خالی کمی و بود زده حرف

 . برنگشت هم باز هوتن و گذشت هم سوم و دوم روز

 تهخس بود کرده احاطه را دورش تا دور که تاریکی این از.  بود شده خسته کشنده انتظار این از.  بود خسته بلوط

.  خواست می را خان همایون ی دهنده تسکین و گرم های آغوش همان دلش اما است محال دانست می.  بود شده

 شاید...  دلش.  شدند می کشش پیش ترحم سر از اگر حتی خواست می را داشتنی دوست های آغوش آن دلش

 . کرد می طلب را هوتن یواشکی های عاشقانه همان از کمی حتی...  دلش

 کرده خفه نطفه در را وجدانش عذاب.  بود آمده کنار خودش با روز سه از بعد حاال هوراد اما کشید می عذاب بلوط

 . ببرد صحنه روی را جدیدش نمایش و بازگردد هوتن تا بود منتظر حاال.  بود دیگری طوفان انتظار در حاال و بود

 با هوتن آمدن از که زینت.  شد هوراد اتاق داخل راست یک و برگشت خانه به هوتن که بود چهارم روز باالخره

 : گفت و کرد میزد پا و دست خبری بی در هم هنوز که بلوطی به رو بود شده خبر

 . برگشت هوتن االن باالخره نخور غصه انقدر مادر جان بلوط -

 : گفت و شد بلند تعجب با.  است شده تزریق هایش رگ به حیات کرد احساس حرف این شنیدن با بلوط

 ؟ کجاست -

 . آقا اتاق رفت -

 . کردند می صدایش " آقا " همه که بود وقت خیلی.  باشد اربابشان هوراد بود شده عادت همه برای دیگر

 آن از هوتن تا ایستاد هوراد اتاق مقابل.  بدهد دست از هوتن دیدن برای هم را ای لحظه حتی خواست نمی بلوط

 دفینه.  بود آرزو ی چاله سیاه حکم همه برای هوراد اتاق که هم واقعاً.  بیاید بیرون آرزوهایش نابودی ی چاله سیاه

 . بود هوتن و بلوط آرزوهای گاه

 ودب ناامید.  بود تنها.  بود خسته.  نشست و خورد سُر زمین روی بلوط نیامد بیرون هوتن و گذشت که ساعتی یک

 نازل اش آینده و خودش سر بر دارد بالیی چه بداند بود حقش اصال.  بدهد دست از را هوتن دیدن خواست نمی اما

 چشم باالخره که بود منتظر همچنان بلوط.  نه یا است شده تمام شدنش خواسته زمان بداند بود حقش.  شود می

 . نشستند هم روی و دادند دست از را مقاومتشان منتظرش های

 تا خواست می بد یا خوب و بود گرفته را تصمیمش که شد خارج وقتی.  شد خارج هوراد اتاق از هوتن بعد مدتی

 . برود بود کرده انتخاب که راهی آخر
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 انشج به بغض.  نشست جانش به بغض.  بود رفته خواب به بغل در زانو که افتاد بلوط به چشمش بست که را در

 پایین و بلعید را آن دوباره رسید که اش خرخره به.  آمد تر باال سلول به سلول را گلویش های دیواره و نشست

 . فرستاد

 بگیری درد گلو بغض شدت از است سخت "

 "!  بپوش گرم لباس بگویند همه و

 در دستش که کند لمس را بلوط موی تار چند تا برد جلو کمی را دستش کردند احاطه را وجودش که ها حسرت

 . شد خشک هوا

 . . . آید می جاده کنم می فکر تو به وقتی "

 . . . نیستی همراهم تو روم می جاده در وقتی

 ". . .  همدستید من تنهایی در جاده و تو

 : زد لب صدا بی و شد بلوط ی خیره کمی بازهم.  کشید عقب اما بود سخت.  برگرداند عقب به دوباره را دستش

 نم تنهایی میگم بهت دارم امروز من اما " ماست ترجیح...  نیست ما تقدیر گاهی تنهایی " گفت می همیشه بابا -

 . تو و من تقدیر ، بلوط تقدیره این نیست ترجیحی

 . شد بلند و زد تلخی لبخند.  گرفت دست با را بود افتاده بیرون چشمش کاسه از که اشکی قطره و

 مدار دوستت خاطر به کرد خفه اش سینه در را قلبش.  نکرد بلند سرد زمین آن روی از را بلوط.  نزد صدا را بلوط

 . گذشت بلوط از خسته.  گذشت بلوط کنار از و کرد می بلوط نثار که بلندی های

 " دهم می دارم دوستت بوی هنوز و ام خسته "

.  سرد خودش و بود شده خم کمرش.  هوراد های حرف حجم زیر بود کرده خم کمر.  بود کرده خم کمر هوتن

 طبقه یک که بلوطی درگیر.  بود درگیر هم هنوز اما بود شده خم کمرش.  توجه بی خودش و بود شده خم کمرش

 دوستش که را کسی وقت هیچ آدمها ما که است سخت چه. .  بود خوابیده نشسته سرد زمین روی او از باالتر

 نتری سخت ها عادت این و.  باشیم نداشته کنارمان را او دیگر که کنیم می عادت تنها کنیم نمی فراموش داریم

 . ها ترین نشدنی فراموش و ها ترین سخت.  دنیاست های

 . رفت زینت سراغ و فرستاد بیرون نفسی هوتن

 . زینت خاله -

 . برگشت سمتش به هوتن ی درمانده و خسته صدای شنیدن با زینت
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 ؟ جان هوتن جانم -

 . اتاقش برین داره کارتون هوراد -

 . میرم االن پسرم باشه -

 ... راستی -

 . داد ادامه و کرد مکث کمی

 . کنین بیدارش برده خوابش زمین رو هوراد اتاق جلوی بلوط -

 و رفت خمیده کمری با هوتن.  بیداری در یا دید خواب در را هوتن چشمان ی گرفته آب طرح نبود مطمئن زینت و

 اش مادرانه احساس هم شاید.  شد ریش دلش رسید که مقابلش.  کرد حرکت بلوط سراغ به پریشانی با زینت

 . نفهمید خودش و شد کش نخ هم شاید.  شد ریشه ریشه بلوط به نسبت

 : گفت و گذاشت بلوط ی شانه روی دستی

 . دخترم بلوط -

 : گفت هوتن آوردن یاد به با و کرد نگاه را اطراف کمی.  کرد بلند سر ترس با بلوط

 ؟ بیرون نیومده هنوز هوتن -

 . کرد نثارش غمگینی لبخند زینت

 . نشین اینجا اتاقت تو برو پاشو.  بیرون رفت هوتن دخترم چرا -

 دیدنش با حتی هوتن.  برد پناه اتاقش به و کرد جمع را اش خورده شکست لشکر بلوط و شد وارد و زد در زینت

 و ودب گذشته کنارش از توجه بی هوتن.  بزند حراج چوب را سکوتش و کند باز لب روز سه از بعد بود نخواسته هم

 . شد می پَر لب درکنارشان هم بلوط انگار و شکست می درهم.  شکست می درهم یک به یک باورهایش بلوط

 

 رفته های اعتماد

 مرده های مرام

 شده گور به زنده های باور

 بخوانم فاتحه مزار کدامین بر
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 از توجه بی هوتن دیروز.  بود محرمیتشان ختام حسن روز هم امروز همین و بود گرفته اش نادیده هوتن دیروز

.  بود غمگین.  میزد شور دلش.  بود رسیده راه از هم ها خوشی پایان انگار دقیقاً امروز همین و بود گذشته کنارش

 وجودش تمام.  بود دلگیر.  بود دلسرد.  دارند ادامه بد اتفاقات کرد می حس هم هنوز و بود زده بغض.  بود ترسیده

 می لباس و بود زده ای خانه شور رخت انگار دلش بازهم و هایش آدم و دنیا ناجوانمردی از بود خورده چروک

 بر آسمان از بود قرار یک به یک که بالهایی این تمام کشیدن بو نبود خودش دست و میزد شور دلش.  شست

 . شوند پرتاب سرش

 در عمارت بود رفته تر طرف آن هم صبح 8 از ساعت که حاال همین تا بود آمده اتاقش به که بعدازظهر دیروز از

 ارانگ حال به تا بعدازظهر از اصال.  بود اطالع بی آن از بلوط که داشتند خبر چیزی از انگار همه.  بود جوش و جنب

 . بود شده بیشتر زمین گردش

 نمی دلش.  بود کرده حل را بلوط خودش در حال به تا دیروز از زمین جاذبه انگار شود بلند خواست نمی دلش

 وقتی ، نباشد زندگی برای ای بهانه وقتی.  تپید می بهانه بی دیگر هم قلبش انگار و ببیند را ها کاویان خواست

 تو و آید می فرداها و فردا.  رود می معکوس انگار زندگی تمام باشی نداشته آینده روزهای برای آویزی دست

 بی ی آینده اصال.  نیست هم شاید.  نیست فردایی انگار.  ای افتاده گیر دیروزها و دیروز در کنی می حس بازهم

 در که بهتر همان.  خواهد نمی را فرداها و فردا انتظار رنگی نورهای از خالی ی آینده ، امید بی ی آینده ، هدف

 . نکند ات تکه تکه خاطرات مین تا بروی خیز سینه ها گذشته

 چشمانش زیر.  کرد نگاه آیینه در را خودش.  شد بلند تخت روی از خورده ترک روحی و شکسته قلبی با بلوط

 رنگ بی اش صورتی همیشه های لب.  بود کرده کدر سیاهی ی هاله را ایش قهوه چشمان دور.  بود رفته گود کمی

 و کرد خودش نثار آینه داخل از تلخی ی خنده.  بود شده رنگ کم هم خودش برای وجودش انگار اصال.  بود شده

 . زد بیرون اتاقش از و کشید عمیقی نفس پوشید که را هایش لباس.  زد شانه را بلندش موهای آرامش با

 کردن تمیز مشغول همه.  داد بزرگی تعجب به را جایش اش ناراحتی و غم که بود نرفته پایین ها پله از هنوز

 های پرده.  بود اثاثیه از خالی تقریبا سالن.  بودند برداشته را تزئینی های ظرف و وسایل تمام.  بودند عمارت

 . بودند شده کشیده پایین ها پنجره ی آویخته همیشه

 : گفت و زد لبخندی دید پله باالی را بلوط که زینت

 . جان بلوط بیا.  رسیده شادی روز که بیا.  داریم کار کلی که پایین بیا.  دختر بیا -

 ؟ بود خبر چه عمارت این در و اینجا.  مقابلش سوال عالمت یک و بزرگ سوال یک بازهم.  تعجب بازهم

 . پرسید رسید ها پله پایین به وقتی و گرفت قدم سستش پاهای با

 ؟ خاله خبره چه اینجا -
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 . داد تحویلش گشادی لبخند بازهم زینت

 رتعما این باید داریم کار کلی که بیا.  همه از بیشتر تو و میشن خوشحال همه.  عزیزکم پیشه در شادی مراسم -

 . کنیم آماده فردا تا رو

 : گفت و انداخت عمارت سرتاسر به نگاهی بلوط

 ؟ کجاست فرشته پس -

 . داشت خرید یکم.  دخترم خرید رفته -

 . کند جو و پرس رسیده راه از ناگهانی شادی این مورد در او از کمی تا نبود هم فرشته

 شده قصر یک مثل عمارت و بود شده شب.  شد عمارت کردن تمیز مشغول بقیه با همراه دیگری حرف هیچ بی

 . نبود خبری فرشته از هم هنوز و بود شده شب.  بود شده نو و تمیز جا همه.  بود

 مچش.  دهد تسکین را اش خسته بدن کمی تا کشید دراز تختش روی و بازگشت اتاقش به کار همه این از خسته

 الکم در که کند اعتراض تا کرد باز را چشمانش بلوط.  شد باز ناگهان اتاق در که شود گرم تا افتاد هم روی هایش

 . دید مقابلش را زینت تعجب

 . زینت خاله شده چی -

 : گفت و ایستاد بلوط مقابل لبخند با زینت

 . دارم برات کوچیکی زحمت یه -

 ؟ زینت خاله چی -

 : گفت کشید می بیرون به اتاق از که همانطور و گرفت را بلوط دست

 . بگم بهت تا بریم بیا -

 : گفت و داد قرار زنی مقابل و کشید ها اتاق از یکی داخل را بلوط زینت

 . شد حل مشکل دیگه ما بلوط اینم خانوم مریم -

 در که آورد نمی سردر.  کرد می نگاه بود شده خطاب خانوم مریم که کسی و زینت به واج و هاج هم هنوز بلوط

 . است خبر چه اتاق این

 بلند که ها لباس کاور.  آورد بیرون بود دیده بلوط تازه که کنارش رگال از لباس دست چند سریع خانوم مریم

 . شد سست پایش بلوط شدند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

77 

 

 یم بعدی لباس به را جایشان مکث کمی با و گرفتند می قرار بدنش مقابل یکی یکی سفید های عروس لباس

 . دادند

 . کن امتحان و این -

 قدرت . کرد می نگاه فقط درمانده بلوط و بود گرفته سمتش به و بود کرده انتخاب ها لباس بین از را لباسی مریم

 هچ عمارت این در فهمید نمی.  بدهد جا اش بسته یخ انگشتان بین را لباس و بدهد تکان کمی را دستش نداشت

 . است خبر

 ؟ کنی می نگاه منو چرا دختر دیگه بگیرش -

 . فشرد بلوط ی سینه به و گرفت مریم از را لباس زینت

 . داریم کار کلی بپوش بدو زده خشکت چرا مادر -

 کمک به جان بی های قدم با و فشرد اش سینه در بیشتر و زد چنگ را لباس ولی چگونه نفهمید...  چرا نفهمید

 . پوشید را لباس مریم

 ودب چیزی همان لباس این.  شد بُر نفس ای لحظه برای شد ظاهر بودند داده قرار اتاق در که قدی آینه مقابل وقتی

 و دبو انداخته بلوط چشمان در برق انگار لباس سفیدی.  بود کشیده را پوشیدنش انتظار ماه دو این تمام در که

 . است خبر چه دانست نمی هم هنوز بلوط

 : پرسید و داد تکان سنگینی با را زبانش

 ؟ خاله خبره چه اینجا -

 . کرد اش حواله چپی چپ زینت

 ؟ نیست معلوم بگی خوای می یعنی -

 . داد ادامه و زد لبخندی

 . عروسی.  مادر دیگه عروسیه -

 نیامده اتفاقات تمام از و اتاق این از...  لباس این از خواست می دلش.  کرد می درد ها ندانستن این فوران از سرش

 . کند فرار فردا ی

 . بیار درش خوبه -

.  یدکش بیرون تنش از را لباس و داد گوش مریم های نهی و امر به تنها منگ و گیج گذشته دقایق تمام مثل هم باز

 : گفت زینت به رو مریم
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 ؟ آره دیگه خوبه همین پس -

 : گفت گشادی لبخند با هم زینت

 ؟ باشه راحت خیالم من ؟ دیگه نیست مشکلی پس.  بود بلوط اندازه که دیدی خانوم مریم آره -

 : گفت اش جدی و خشک ی قیافه همان با مریم

 . کنم چک تنش تو بازم و لباس تا میام خودم فردا من پس.  نیست مشکلی نخیر -

 . شد خارج اتاق از مریم و کرد تشکری زینت

 ؟ خبره چه اینجا بگی خوای نمی خاله -

 . انداخت باال ابرویی شیطنت با زینت

 . مادر بشی غافلگیر فردا خوام می.  نه -

 ...م اما -

 : گفت حوصله بی زینت

 . دارم کار کلی من بخواب برو بیا اصال.  پرسی می سوال چقدر مادر اوا -

 هر آرزوی که بود سفیدی لباس درگیر ذهنش هم هنوز که درحالی شد خارج اتاق از.  نداشت ای چاره دیگر بلوط

 . بود کرده تن بر را آن...  امشب او و بود پوشیدنش دختری

 ادقیق ساعت.  انداخت مقابلش ساعت به کوتاهی نگاه.  داد فاصله هم از را خوابش بی های چشم بلوط در صدای با

 : گفت دارش خَش صدای همان با.  بود صبح 9

 ؟ بله -

 . شد داخل ذوق با فرشته و شد باز در

 . بلوطی سالم -

 : گفت نزاری قیافه با و خوابید اش خوشی باد افتاد بلوط آلود خواب قیافه به نگاهش که زمانی و

 . دختر خوابیدی هنوز که تو بلوط -

 : گفت و کشید اش کرده پُف های چشم به دستی بلوط

 ؟ زودی این به صبح کنم چیکار بود قرار خب -
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 زا و گرفت را بلوط دست ناگهانی حرکت یک در و کرد حرکت بلوط سمت به.  زد انرژی پر لبخند بازهم فرشته

 . داد هُولش حمام سمت به و گذاشت بلوط کمر پشت را دستش.  کرد بلند تخت روی

 . داریم کار کلی که بیا بگیر دوش یه دختر بدو -

 . بست را در و کرد حمام داخل را او فرشته که بزند حرفی تا کرد باز دهان بلوط

 همیدف می و بود سالش یک و بیست.  نبود بچه.  بود بریده را امانش دلشوره.  ایستاد دوش زیر نارضایتی با بلوط

 . آمد بیرون و شست را خودش برانداز خانمان ی شوره دل همان با.  کنند می مخفی او از را چیزی همه که

 . شد ظاهر مقابلش فرشته بازهم که کرد باز را در

 . بریم زودتر بپوش و این بیا -

 : گفت تعجب با و کرد نگاه بود فرشته دست در که گشادی لباس به بلوط

 ؟ بریم کجا -

 . کشید پوفی فرشته

 . دیگه بریم بپوش.  میزنی گیج انقدر روزا این چرا تو بلوط -

 نآ در بلوط دیشب که اتاقی همان درِ فرشته.  شد همراه فرشته با و پوشید را لباس و داد تکان سری ناچار بلوط

 . شدند داخل بلوط با و کرد باز بود کرده تجربه را جدیدی های حسرت

 : گفت آنها از یکی فرشته دیدن با که بودند اتاق داخل نفری سه دو.  کرد نگاه اتاق به تعجب با بلوط

 . اومدین دیر چقدر خانوم فرشته -

 ابلشمق صحنه به تعجب با بلوط.  شد کردنش آرایش مشغول و نشاند ها صندلی از یکی روی سرعت به را فرشته و

 : پرسید می خودش از روز دو این تمام مثل و بود شده خیره

 ؟ خبره چه اینجا -

 از دیگر یکی روی را او و آمد بلوط سوی به هم ها زن از دیگر یکی و نیافت معما این حل برای زیادی فرصت اما

 : گفت و نشاند ها صندلی

 ؟ نظرتونه مد آرایشتون برای خاصی مدل -

 . داد تکان راست و چپ به را سرش تنها گیجی همان با بلوط و

 . کنم می دُرستتون خودم نظر با خودم پس باشه -
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 : گفت و زد لبخندی هم بعد و

 . بشید زیبا خیلی باید امشب شما -

 . انداخت باال را ابروهایش از یکی حرف این با بلوط و

 ؟ نه ای شود می خیر به ختم برایش امروز آیا که کرد می فکر این به تنها بود آرایشگر دست زیر که مدتی تمام در

 

 

 

*** 

 

 

 

 . شد تموم خانومی خب -

 : گفت و کرد ای خنده است زهره نامش دانست می حاال که آرایشگر زن.  کرد باز را هایش چشم حرف این با

 . شدینا ماه مثل هردوتون البته...  شدی ماه مثل -

 سمانآ تا زمین بود مقابلش که کسی.  شد حبس اش سینه در نفس دَم در و....  کرد نگاه فرشته به تعجب با بلوط

 بازی واقعا.  بود شده زیبا.  داشت فرق بود اش کسی بی روزهای صبور سنگ و کودکی دوران همبازی که دختری با

 . بود شده

 : گفت هیجان با و زد لبخندی خواسته نا

 . شدی خوشگل چقدر فرشته -

 : گفت و خندید نمکی فرشته

 . ندیدی و خودت پس -

 . کرد باز زبان فرشته حرف این با هم زهره

 . شدی خوشگل خیلی هم تو.  ببین و خودت بیا پاشو آره -
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 . است شده کوفته بدنش چقدر فهمید که بود زمان آن تازه و شد بلند صندلی روی از حرف این با

 موهای و مالیم آرایش.  شد نمی باورش ؟ بلوط خوده خودِ ؟ بود خودش.  ماند باز دهانش گرفت قرار که آینه مقابل

 . بود زیبا بازهم اما بود نشده فرشته زیبایی به.  بودش کرده رو آن به رو این از اش شده شینیون

 . بپوش اینو کنم کمکت بیا -

 هب و کرد تنش را لباس زهره کمک با.  بود ایستاده مقابلش زیبایی مشکی شب لباس با که کرد نگاه زهره به

 بس و بود شده ساخته بلوط برای انگار اصال.  بود نشسته خوبی به تنش در لباس.  شد خیره آینه در دوباره خودش

 . داد می نشان همیشه از تر فرم خوش را اش کشیده دستان ، لباس مشکی حریر های آستین. 

 . بلوطی میاد بهت چقدر -

 ندبز حرفی تا کرد می باز را دهانش.  رفت نفسش.  شد گُم صدایش دَم در و برگشت فرشته صدای سمت به بلوط

 دلش به حسرت دیشب که عروسی لباس.  داد می جان داشت هم شاید.  بود شده خفه کلمه واقعی معنای به اما

 اگر اصال.  شدنش بازیچه برای گریه.  خواست می گریه دلش.  بود کرده خوش جا فرشته قالب در حاال بود زده

 . بود کرده تنش را لباس او چرا بود فرشته عروس

.  دش داخل اسپند ظرف با زینت و شد باز در که کرد می تلنبار بغض روی بغض و کرد می نگاه فرشته به هم هنوز

 : گفت و ریخت شده زالل زغال داخل و چرخاند فرشته سر روی خشک اسپند مشتی

 . عزیزم.  دخترم مبارکه.  دیدم و روز این و بودم که خداروشکر.  دخترکم شدی خوشگل چقدر -

 . پدریش بی و خان همایون نبود از فشرده.  مادریش بی و لقا مه نبود از فشرده.  شد فشرده قلبش بلوط و

 با تنها بلوط اما ریخت آتش داخل و چرخاند بلوط سر روی اسپند دیگری مشت و آمد هم بلوط سمت به زینت

 : گفت زینت وقتی و بود شده خیره زینت به دارش نم های چشم

 . بلوطم شدی ماه -

 . زد لب تنها بلوط

 ؟ چرا -

 . بدهد باید بیشتری توضیح دانست می بلوط و کرد می نگاهش گنگ زینت

 ؟ کردین تنم...  و لباس اون...  دیشب چرا -

 : گفت خشکاند می را بلوط حیات ریشه درون از که هایی بغض به توجه بدون و زد لبخندی زینت
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 عروسی خواست نمی گذشته خان همایون مرگ از ماه چند تازه اینکه خاطر به خان هوتن این جان بلوط واال -

 برای گفت من به خودش.  برامون داره نگهش خدا هوراد آقا اما نگیره عروس لباس بود گفته فرشته به.  بگیره

 آخه . کنی امتحان و لباس گفتم تو به کنم گیر غافل رو فرشته خواستم می که منم.  بخرم عروس لباس فرشته

 . این دیگه هم هیکلِ هم خیلی شماها مادر میدونی

 روف...  بلوط و بود داماد هوتن.  شنید نمی چیزی دیگری بعد به جمله اولین از بلوط.  نبود الزم توضیح همه این

 . بود ریخته

 . داد می توضیح هم هنوز زینت و شد می گسسته ازهم قبل ی لحظه از بیشتر لحظه هر بلوط

 خوشحال خیلی فرشته ازدواج از تو دونستیم می.  کنیم غافلگیرت خواستیم می.  نشو ناراحت جانم بلوط -

 . میشی

.  دوستش بهترین دامادِ امروز و بود بلوط دامادِ دیروز.  بود داماد هوتن.  بود جمله یک همان درگیر هنوز بلوط و

 رخاط به نه...  هوتن بودن داماد خاطر به نه.  بود شده غافلگیر بلوط آری و رفت می فرشته ی صدقه قربان زینت

 ختاری از بود غافلگیر.  بود گرفته پایان زود که هایش خوشی انقضای تاریخ خاطر به تنها فرشته بودن عروس

 داده دیگری به را جایش و بود شده فاسد مَردش برای زود انقدر که بود غافلگیر آری.  بودن هوتن همسر انقضای

 . بود

 عزیزم ی فرشته که خداروشکر.  خوام می خدا از چی دیگه مگه پیرزن منه.  خوشحالم چقدر دونی نمی بلوطم -

 . میکنه خانومی بعد به امروز از

 : گفت و کرد بلند آسمان سمت به را دستش و

 . خداروشکر -

 دست خوشحال زینت و داشت بغض بلوط ؟ آمد نمی چشم به زیادی بلوط یا بود خوشحال زیادی امروز زینت

 : گفت بلوط به خندانش صدای همان با و بود خوشحال فرشته.  ببرد بیرون اتاق از تا بود گرفته را دخترکش

 . بیا زود.  خواهریا ساقدوشی تو بلوط -

 شخود به.  ماند هایش مصیبت با بلوط و رفتند همه.  شد خم پاهایش روی بلوط و رفتند بیرون فرشته همراه همه

 دنیای همیشه برای بود قرار که کسی ساقدوش.  است ساقدوش کرد می فکر و بود زده زانو.  کرد نگاه آینه در

 و بزند رگ خواست می دلش.  گرم آب کمی و خواست می تیغ یک دلش.  کند کِشش پیش را هایش دخترانگی

 داد خودش سر بلوط و شوند خارج رگش از هایش خون خواست می دلش.  بریزند بیرون غیرتش بی های خون

 : بزند

 " ؟ کردی اعتماد پسرش به حاال که نخوردی ضربه پدرش از مگه " -
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 تک دنیا نباشد که اعتماد ؟ دروغ یا گوید می راست کسی کند می فرقی چه بمیرند وجودت در اعتمادها وقتی و

 بعد در تو و است بعدی تک دنیا هم باز کنند معنی را ها رنگ زبان دنیا منشورهای تمام اگر حتی است رنگ

 . ای افتاده گیر هایت ناباوری

 به را سرش بلوط بریزند فرو و شوند سیل خواستند می که همین و کردند حرکت چشمش ی گوشه تا هایش اشک

 اما شد می چشمانش اشک خاکسترشان و کشیدند می آتش به را وجودش که هایی غم تمام با.  فرستاد عقب

 . کرد زمزمه لب زیر.  زد باد دست با را هایش چشم کمی و چرخاند کاسه در را هایش چشم.  کرد مقاومت بازهم

 اعتس چند فقط نداره عیب...  ؟ شکسته دلت...  دختر بشکنی نباید تو...  ببین رو شکستت خوان می همه بلوط -

 بیار دووم...  دختر نیست وقتش االن...  کن جمع و وجودت های خورده و اتاقت تو بشین بعدش...  کن مقاومت

 . لعنتی

 . شدند زده پس ها اشک.  شد خشک وجودش ی چشمه.  کردند معجزه کلمات انگار

 . دید را زینت و کرد بلند سر بلوط.  شد باز در و خورد در به ای تقه

 . ناسالمتی باشی باید تو.  میشه شروع عقد مراسم االن دیگه بیا پاشو دختر -

 لد وجود با هم لبخند این.  نبود بلوط توان در دیگر این از بیشتر ؟ بود مصنوعی زیادی لبخندش.  زد لبخند

 . بود زیادی شان همه سرِ از اش شکسته

 . میام االن خاله باشه -

 باید االن.  نبود وقتش االن اما بود شده خموده و شکسته وجودش...  نه خودش.  بود شده خم بلوط.  شد بسته در

 . ایستاد می ها کاویان مقابل و شد می بلند

 نگاه شقرمز چشمان به آینه در.  پوشید را بود گذاشته کنار برایش فرشته که را شالی و مانتو.  ایستاد و شد بلند

 : زد لب و کرد

 . کن کمکم خودت...  بشه خم کمرش همه جلوی نزار کن کمکش...  شکسته دخترت مامان -

 ود سلطنتی مبل روی که دید را فرشته.  بود جمعیت از مملو و شلوغ خانه تمام.  کرد باز را در و گرفت عمیقی دَم

 . است نشسته سالن مرکز در ای نفره

 ؟ کنم جاری و عقد خطبه کاویان آقای -

 . بزند آتش را بلوط جان تا رفت می که هوراد محکم صدای و کرد خاموش را امواج که بود عاقد صدای

 . بفرمایید آقا حاج بله -

 . داد جای دستانش در را قند و برد فرشته و هوتن سر باالی را او و آمد سراغش به زینت کی نفهمید و
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 حقش که خدا به ؟ بِسابد هوتن سر روی را خوشبختی قند بود حقش ؟ بود حقش.  شد خیره رنگ سفید قند به

 هایت نفس همراه بود قرار که مَردی سر روی شود می اصال.  بود رفته هوا به و بود شده دود بازهم مقاومتش.  نبود

 داد می تکان هم کنار در را لرزانش های دست تنها شنید نمی را عاقد صدای ؟ باشی خوشحال و بِسابی قند شود

 . بگیرند خود به خاکه رنگ قندها تا

 اشک.  دید می را بلوط لرزش.  بود شده چشم وجودش تمام انگار هوراد و سابید می قند شکسته قلبی با بلوط

 می دلش.  جوید می را اش خرخره بیشتر وجدان عذاب لحظه هر و کرد می حس را وجودش در خفته های

 توانست نمی و بود پشیمان.  است کرده اشتباه دانست می هم خودش.  بزند بهم را نکاح این و عقد این خواست

 ... چون نبود برگشتی راه دیگر و بودند شکسته ها پل.  کند کاری

 . بله هوراد آقا و مادرم اجازه با -

 فرشته.  بلوط آرزوهای تمام به داد خاتمه فرشته.  شدند نیست که هایی هست تمام به داد خاتمه فرشته صدای

 . بود رسیده دنیا آخر انگار اصال و هوراد های برگشت راه تمام به داد خاتمه

 . نبود رویاهایش عروس...  زنش.  نبود خوشحال اما داشت که حسی.  نداشت حسی هوتن و بود گفته بله فرشته

 . رفت می برایش حسرت رقص...  وجودش و نبود کنارش دختر دلگیر...  دلش

 . آورد فرش به را بلوط و بُرد عرش روی را فرشته جمعیت کشیدن کِل صدای

 . کرد زمزمه فرشته گوش کنار بغض با بلوط

 . خواهری بشی خوشبخت تو امیدوار -

 . داد ادامه دل در و

 . من جای به -

 . را بلوط های چشم سکوت در نهفته های حرف نفهمید و دید را بلوط بغض فرشته

 ام کرده سکوت را هایم فریاد آنقدر "

 " شوید می کر بنگرید چشمانم به اگر که

 نمی را بلوط های حرف که بود افتاده دور هایش خواهرانه از چقدر فرشته و بود کرده سکوت خواهرانه چه بلوط و

 . بود کرده فراموش را بلوط های چشم زبان انگار.  فهمید

 . که کند فرار جمعیت میان از خواست و کشید لرزانی نفس بلوط

 . دخترم بیا جان بلوط -
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 . بازگردد بلوط ی زده طوفان دل به آرامش نبود قرار هم هنوز انگار و بود زینت

 . شد نمی تمام کرد نمی خاکستر را وجودش تمام تا گیر نفس نمایشِ این دانست می.  لرزید خود بر بلوط

 . برگشت و کرد رها فشار پُر را لرزانش نفس

 ؟ جون خاله بله -

 : گفت و زد بزرگی لبخند بازهم زینت

 . باشی تو بعدی عروس بخواد خدا اگه که ببر بیا.  داماد و عروس جلوی ببر و عسل ظرف این بیا.  دخترم بیا -

 شد می کم درجه به درجه بدنش دمای و شد می خالی قطره قطره هایش رگ از خون انگار.  بود شده سردش بلوط

 فص ته به دوباره حاال و بود شده تمام انقضایش بلوط دانست نمی.  بود شده عروس اول بلوط دانست نمی زینت. 

 . بود برگشته

 را بلوط های چشم به کردن نگاه روی.  بود کرده اخم.  بود ناراحت پیشنهاد این از هوتن و بود شده خشک بلوط

 . بود گذاشته آن در قدم خودخواهانه که بود راهی همان این.  کند اعتراض توانست نمی و داشت اخم.  نداشت

 با ، هایش دخترانگی تمام با بلوط و.  کردند نگاهش نگرانی با هردو هوتن و هوراد برداشت که را قدم اولین بلوط

 همایون.  بود قوی همیشه بلوط.  بود قوی هم هنوز وجودش های ریزه ریز تمام با و اش شکننده های ظرافت تمام

 وطبل به را استقامت توانست می او از بهتر کسی چه و بود کرده تربیتش خان همایون.  بود کرده تربیتش خان

 . کشیده درد زنی دخترِ.  بود لقا مه دختر بلوط اصال و.  بیاموزد

 یم فکر و بود شده خیره رنگ زرد عسل به.  گرفت زینت از لرزان دستانی با را ظرف و کرد حبس را نفسش بلوط

 . بخورد گره درهم هایشان نفس بود قرار که دارد نگه کسی مقابل را زندگی شیرینی که نبود این حقش کرد

 بلوط.  شد می نیست یک به یک که هایش هست تمام از بود خسته.  اش زندگی تضادهای همه این از بود خسته

 دامادی و صبورش سنگ روزی که عروسی مقابل آرامی به را ظرف.  خواست می گریه وجودش تمام و بود خسته

 . گرفت بود اش گذشته روزهای حامی تنها...  لحظه این در شاید...  که

 می زجر هوتن.  داشت نگه هوتن دهان مقابل و کرد عسل به آغشته کمی را کوچکش انگشت لبخند با فرشته

 می بَرگردان دور یک دلش.  بود خسته بود گذاشته قدم خودخواهانه آن در که انتهایی بی راه این از.  کشید

 خیره هک را بلوطی نگاه نبیند.  نبیند تا بست را چشمانش ناراحتی با.  بود طرفه یک جاده که افسوس اما خواست

 . گشود دهان و بست را هایش چشم.  بود شده اش

 و داد قورت را ها عسل قطره قطره.  بلعید را ها عسل بُغض با هوتن و گذاشت هوتن دهان در را انگشتش فرشته

 کرد خارج هوتن دهان از را انگشتش که فرشته.  جانش به بود زهر از تر تلخ اش شیرینی کرد اعتراف دلش در

 . رفت هوا به جمعیت صدای بازهم
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 . عروست دهن بدی عسل که پسرم توِ نوبت جان هوتن -

 . نشست بلوط قلب بر و شد زخمی " عروست " این و

 . ها خوشحالی انفجار دوباره و گذاشت فرشته دهان در و کرد عسلی را انگشتش هم هوتن

 . ها حلقه دخترم بلوط -

 روبه و کشید عقب را خودش.  بود گرفته آتش بلوط وجود تمام.  بود کرده را بلوط جان قصد امشب انگار زینت

 : گفت زینت

 . گردم می بر و میرم دارم کاری یه من...  من بده انجام و کار این دیگه یکی بهتره زینت خاله -

 مراسم آن از باالخره و کرد هدایت عمارت از خارج سمت به را لرزانش های قدم.  نداد زینت به را اعتراض اجازه و

 ها نیمکت از یکی رو عمارت پشت.  زد دور را عمارت و گرفت دست در را لباسش پایین.  گریخت آور خفقان

 زمین انگار.  بود شده معلق خال در انگار.  بود خالی ذهنش.  بود شده خشک وجودش.  کرد نمی گریه.  نشست

 . گذشت نمی زمان انگار و کرد نمی حرکت دنیا انگار.  چرخید نمی

 مبازه که برایش بود سخت.  بود سخت.  بود نشسته نیمکت همان روی هم هنوز بلوط و بود شده تمام عقد مراسم

 همیشه اش زندگی آسمان و است رنگی روزهایش ، است خوب چیز همه کند وانمود و بازگردد عمارت داخل به

 و روحی آزارهای تمام وجود با حتی شود رنگی شد می.  شود رنگی شد می شاید...  شد می شاید.  است آفتابی

 در هوتن و فرشته وجود با دنیا.  کرد می سیاه را دقایقش ی همه هوتن کنار در فرشته حضور اما هوراد جسمی

 . شد می تاریک برایش هم کنار

 برای و ببلعد را آن توانست می نه و بدهد نشانش کسی به و بیاورد باال توانست می نه که دردی.  داشت درد بلوط

 . بود ایستاده گلویش سرِ درست لعنتی دردِ این.  کند فراموش را آن همیشه

 . بلوط -

 می را آن که بود چیزی آخرین لحظه این در و اینجا در هوتن بودن.  بست را هایش چشم هوتن صدای شنیدن با

 . خواست

 . دش خیره هوتن به حرف بی و شد بلند تنها...  نگرفت فاصله کیلومترها.  نداد ترجیح برقرار را فرار.  نزد حرفی

 ؟ بلوط خوبی -

 . " ؟ خوبی " پرسید می حاال و بود کرده تکه تکه را بلوط وجود تمام.  بود تر خودخواه هم هوراد از مَرد این
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 فرو های ناجوانمردی همان ها بغض این.  نبودند ضعف نشان دیگر ها بغض این.  برگشتند بازهم مهاجم های بغض

 " همان ها بغض این.  بودند شکسته را بلوط اعتماد رحمانه بی که بودند عمیقی های زخم همان.  بودند خورده

 . بودند بسته قندیل زمستان در نداده ثمر که بودند هایی " دارم دوستت

 . زد زخم.  زد نیش کمی تنها کمی اراده بی و لرزید برخود بلوط

.  دیره زیادی دیگه من حال پرسیدن برای.  دیره خیلی من بودن خوب برای.  کاویان جناب دیره خیلی.  دیره -

 زن من جای به...  داد بله من جای به...  شد انتخاب من جای به دوستم بهترین که بود بد موقعی همون من حال

 . شد کاویان هوتن دائمِ

.  بود شرمنده هم هوتن.  داد می گوش بلوط دار کنایه و نیش دلهای و درد به و بود انداخته پایین را سرش هوتن

 خواست نمی را ها بودن بد این تمام هم هوتن.  خواست نمی را عذاب همه این هم هوتن.  بلوط و خودش شرمنده

 . خواست نمی را اختیاری اجبارهای این تمام شاید...  هم هوتن... 

 هر حاضرم ولی کنم نمی و کار این پس بشه مرهم ات شکسته دل برای کنم عذرخواهی ازت اگر کنم نمی فکر -

 . بدم انجام برات باشی داشته ای خواسته

 زخم مرهم خواست می کسی چه اصال و بود تر شکسته دل همه از خودش و میزد بلوط ی شکسته دل از دَم هوتن

 ؟ شود هوتن های

 لحظه این در که حاال.  شد نمی هم مرهم و نبود مرهم بلوط ی بسته دل و وابسته قلب برای هوتن عذرخواهی

...  دلش.  خواست نمی جبرانی هیچ دلش.  خواست نمی چیز هیچ دلش بود دیگری زن همسر هوتن و بود ایستاده

 . شدن دور کمی شاید و خواست می رفتن

 . شد می برداشته قبلی قدم از تر محکم لرزانش قدم هر.  کرد هدایت هوتن سمت به را لرزانش های قدم بلوط

 گشتران این از سهمش کرد فکر و شد خیره بود گرفته هوتن از ازدواج برای که انگشتری به ایستاد که هوتن مقابل

 . کرد زمزمه و چرخاند انگشتش قالب در را انگشتر.  بس و بود روز چند تنها

 پناه تو به کرد می اذیتم هوراد وقت هر...  بودی پناه ، بودی پشت...  بودی حامی برام روزی یه...  کاویان هوتن -

 همه هات خواسته و تو...  تو اما بودم راضی داشتت چشم بدون و برادرانه های حمایت همون به من...  میاوردم

 متصمی یه با...  شده مند عالقه بهم بود کنارم همیشه که کسی دیدم کردم باز چشم روز یه...  کردین خراب و چیز

 حرف باشم عُرف و شرع روِ دنباله اینکه جای به...  شدم اش صیغه منطق بی و دلیل بی...  شدم محرمش اشتباه

 من و کرد خواستگاری...  شدم مند عالقه بهش...  شدم وابسته هاش محبت به و گذشت ماه دو...  دادم گوش و دلم

 ازدواجش خبر برگشت وقتی و رفت چاک سینه عاشق اون...  شد سیاه چیز همه اون از بعد و دادم مثبت جواب... 

 ... رسید گوشم به
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 . داد ادامه و شد خیره هوتن های چشم به

 . بخشمت نمی وقت هیچ خاطرش به...  ندونستی توضیحم یه الیق و من حتی روز چهار از بعد -

 : گفت و گرفت نفسی هم باز

 دادم دست از که چیزهایی من برای تونی نمی وقت هیچ دیگه باش مطمئن...  شکست همیشه برای که من دل -

 من برای امروز تا...  باش مَرد فرشته برای اما...  برگردونی بهم رو ام مُرده باورهای تونی نمی دیگه...  کنی جبران

 . کن توجه بهش ، میشه سَرخورده زود فرشته...  باش داشته دوستش...  باش مَرد خواهرم برای اما بودی نامرد

 : گفت حرف آخرین برای و گذاشت هوتن دست کف و کرد خارج دستش از را انگشترش مکث با

 . دارهن وجود ما بین اتصالی و تعهد هیچ دیگه امروز از...  اما برام بود تعهد یه.  بود اتصال ی حلقه یه انگشتر این -

 : گفت و بست را هایش چشم

 . بشین خوشبخت -

 بود مهم هم غرورش اما بود دردناک برایش.  بود سخت برایش بودن محکم و گذشتن این.  گذشت هوتن کنار از و

 . میزد رقم خودش برای را جدید شروع یک و رفت می او.  بود نداده یادش را شکست وقت هیچ خان همایون. 

 هرشت همه بلوط.  ماند باقی ابد تا خاطراتش و رفت بلوط.  ماند جا نیمکت همان کنار در همانجا هوتن و رفت بلوط

 . بودند چسبیده را اش زندگی دامن که هایی نفرین این تمام از شد دلگیر هوتن و درید هم از را ها

 . شد مشت هوتن دست کف انگشتر و رفت بلوط

 . سخت خیلی.  است سخت چقدر بلوط وجود با فرشته داشتن دوست...  کرد فکر هوتن و رفت بلوط

 های خنده همان با.  بدهد انجام راهم رسالتش آخرین خواست می فقط حاال.  گذاشت سالن داخل قدم بلوط

 . تگذاش فرشته ی شانه روی دست.  بود مهمانها از یکی با صحبت درحال فرشته.  شد نزدیک فرشته به تصنعی

 ؟ خانم عروس -

 . شد فشرده بود داده نسبت فرشته به که لفظی این از خودش دل و

 ورشصب سنگ اگر حتی کرد می بهتر کمی را حالش خوشحال فرشته این.  برگشت سمتش به لبخند با فرشته

 . لرزاند می کمی شیرینی از را بلوط دل لبخندش هم باز اما باشد شده قدرتمندش رقیب حاال

 . میشی غیب جنم مثل میشی ظاهر جن مثل روزا این...  دختر رفتی گذاشتی کجا -

 . زد تلخی لبخند
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 . شد حل درگیریم دیگه ولی درگیرم یکم روزا این آره -

 هِت.  بود شده مشخص کاویان برادران و زندگی با تکلیفش که بود این حداقلش.  بود شده حل اش درگیری آری

 در ماندن برای جایی دانست می حاال.  نیست بستن دل مَرد هم هوتن بود فهمیده روزها از بعد که بود این تهش

 . فهمید می را چیزها خیلی هوراد و هوتن لطف به دیگر حاال.  ندارد خانه این

 ارزش اش صیغه مِهر دیگر نبود هوتنی وقتی.  کرد باز گردنش از را یادگاری آخرین و انداخت گردنش دور دست

 هایشباور وقتی.  نبود داشتنی دوست و زیبا نظرش در گردنبند این دیگر نبود عشق برای تعهدی وقتی.  نداشت

 . داشت برایش را عذاب ی قالده حکم گردنبند این خوردند می ترک

 : گفت و کرد باز فرشته جلوی را اش شده مشت دست

 ؟ ببندمش برات گردی برمی -

 را دگردنبن بود بعید او از لحظه آن در که آرامشی با بلوط.  ایستاد بلوط به پشت و گذاشت هم روی چشم فرشته

 دانست می.  خودخواه کمی شاید.  بود شده بدجنس کمی شاید.  کرد نگاه دستش در آویز به دیگر بار.  آورد باال

 خودش دل خواست می شاید.  بود داده هدیه را آن بلوط چون آید نمی بیرون فرشته گردن از هرگز گردنبند این

 هوتن عذاب اهرمِ آویز گردن این دانست می.  هوتن ی روزه هر دادن عذاب با کن آرام را دلش.  کند آرام کمی را

 خودخواه اش زندگی در بار اولین برای خواست می بلوط و میزد آتش را هوتن لحظه هر گردنبند این.  شود می

 کمی خواست می و بودند سوزانده را دلش.  خان همایون مثل شاید...  و هوتن مثل...  هوراد مثل خودخواه.  باشد

 . بسوزاند دل هوتن از خواست می.  بسوزاند دل او هم

 : گفت و کشید گردنبند روی دستی هیجان با فرشته.  بست فرشته گردن به را گردنبند

 . بلوطی خوشگله چقدر وای -

 . کرد زمزمه و انداخت بلوط آغوش در را خودش و

 . مرسی.  بلوطی مرسی -

 . رسید گوش به بلندتری حجم با صدایش دوباره که بود بلوط آغوش در هنوز

 . ببین و بلوط هدیه بیا هوتن -

 . بود ایستاده پشتش هوتن.  شد گرد بلوط های چشم

 در ونخ گردنش در گردنبند آن با فرشته دیدن محض به که ببیند را بلوط هدیه تا بود منتظر کنجکاوی با هوتن

 . کوبید تندتر قلبش.  شد منقبض عضالتش.  بست دَلمه هایش رگ
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 حس خوب هوتن.  شد نمی دیده مهربانی هیچ.  نبود نرمشی هیچ.  کرد نگاه بلوط نامهربان کمی های چشم به

 : شکست اش شده خشک ی حنجره در صدایش.  بود کشیده بو کار این از را بلوط نیت.  بود کرده

 . بدی هدیه فرشته به...  و خودت گردنبند...  نیست الزم -

 : گفت فرشته روبه هم بعد

 . کردی قبول و بلوط گردنبند نکردی درستی کار فرشته -

 شد می مگر.  داشت دوست را گردنش در شئ آن زیادی.  داشت دوست را گردنبند آن.  شد ناراحت فرشته

 ... که بیاورد بیرون گردنش از را آن تا انداخت دست.  نداشت دوست را بلوط یادگاری

 . کن صبر -

 . بود نشسته دستش روی بلوط های دست

 : گفت کرد می حس را آن هوتن تنها که تمسخری با بلوط

 اونو حاال.  من پیش بود امانتی یه این.  هرگز.  بیاری در گردنت از هرگز رو گردنبند این خواد نمی دلم -

 . اصلیش صاحب به برگردوندم

 . بشنود را بلوط های کنایه که بود ها حرف این از تر خوشحال انگار فرشته و

 . زد لبخندی فرشته به دیگر بار بلوط

 . خواهری بشی خوشبخت -

 . داد تکان سر حرفش تایید در هم فرشته

 . میزارم تنهاتون -

 . بود شده آرام کمی.  بود شده خنک کمی دلش.  گذاشت جا سرش پشت را هوتن دیگر بار و

 این خواست می.  رفت باال یکسره و برداشت شربتی لیوان.  ایستاد کناری گذشت که فرشته و هوتن کنار از

 . کند خاموش را بود افتاده جانش به که عطشی

 ؟ چته -

 پوزخند طرح و شدند جمع هایش لب ناخودآگاه.  انداخت هوراد ثابت های مردمک در چشم و کرد بلند را سرش

 . گرفتند خودشان به

 . اربــــــاب...  کنی می فکر چی تو -
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 . بود کرده ادا تر کشیده کمی تمسخر با را " ارباب "

 : گفت و زد پوزخندی هم هوراد

 لوس اب نتونستی که این از.  گیری می آتیش داری کردم آب بر نقشِ و هات نقشه تمام اینکه از کنم می فکر من -

 . میشی دیوونه داری بمکی و خونش و بشی هوتن صاحب بازیات

 . داد ادامه بلوط روبه شمرده شمرده هم بعد

 . کنی چپاول همشو...  و ها کاویان اموال رو بیفتی...  میزارم من کردی فکر که...  کردی اشتباه...  هم اول از -

 را بلوط اصال.  نبود راضی هم خودش شاید و میزد آتش.  بلوط احساسات خرمن به میزد آتش مغرور ارباب این و

 . خواست می آزار کمی دلش.  شد می تحریک دید می که

 خشم با و شد خیره هوراد های چشم در بود باعثش هوراد های حرف که ای زده طوفان های چشم همان با بلوط

 : گفت لرزید می که حالی در

.  آدماش تمام به.  عمارت این تمام به کنم می پشت و میرم که روزی.  میاد زود خیلی روز اون باش مطمئن -

 . کاویان هورادِ نیست دور روز اون.  هاش نامردی تمام به کنم می پشت

 : غُرید گوشش زیر هوراد و شد کشیده هایش دست که بود برنداشته را قدم دومین هنوز.  گذشت هوراد کنار از و

 ؟ لعنتی چیه منظورت -

 . هوراد صدای در خاموش عصبانیت همه این به لبخند.  زد لبخندی

 . همین کنم آمادت رفتنم برای خواستم فقط.  ارباب ندارم منظوری -

 . فشرد را هایش دست بیشتر هوراد

 ؟ بلوط کنی می غلطی چه داری -

 . کرد زمزمه تنها.  کرد می زنده برایش را ها حسرت خیلی هوراد زبان از اسمش شنیدن.  کشید ای زده حسرت آه

 . میرم اینجا از زود خیلی دونم می فقط.  کنم نمی کاری -

 . بود کرده گرد عقب ها گذشته به ذهنش و داشت برمی قدم.  رفت و کشید بیرون هوراد دستان از را دستش و

 ؟ کنیم بازی میای هوراد "

 . نه -

 . دیگه بیا -
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 . بود زده کنار ضرب با را دستش هوراد اما کند بلندش تا بود کشیده را هوراد دست و

 ؟ میشه حالیت نمیام میگم بهت -

 . بود گفته و بود دوخته هوراد به را اش اشکی های چشم

 . دیگه بیا جونم هوراد -

 . بود زده فریاد هوراد و

 . دیوونه ی دختره هوتن پیش برو.  متنفرم ازت.  هوراد نگو من به انقدر -

 . بود پرسیده اش بچگی همان با بازهم

 هب توهم.  کنیم صدا اسم به رو همه باید میگه همیشه همایون بابا ؟ جونم هوراد دختره میگی من به همیشه چرا -

 . بلوط بگو من

 . بود کرده نثارش پوزخندی رحمانه بی هوراد و

 ".  نشونی و نام بی راهیه سرِ دختر یه من برای تو -

 افتخار این اگر هم یکبار سالی.  بود سوخته هوراد زبان از نامش شنیدن حسرت در همیشه روز آن از بعد و

 دخترانه تمام و بود دختر.  کند می پرواز آسمان در کرد می حس کند صدایش بلوط ، هوراد که شد می نصیبش

 . شد می خوشحال هایش

 پایان تا میلش برخالف و برگشت ها مهمان کنار به دوباره و کرد پاک را هایش چشم نم و کرد بلند دست بلوط

 . بود همراهشان مراسم

 سرش در بلوط های حرف هوراد.  نگذاشتند هم روی چشم ای بهانه به همه.  بود شده نفرین شبی انگار قبل شب

 می را حجم آن و کرد می دراز دست.  شد می تنگ اش سینه قفسه حجم میان در جایی و شد می پایین و باال

 اینکه دلیل فهمید نمی و کرد می درد قلبش میان جایی.  چیست ترس همه این دلیل دانست نمی اصال و فشرد

 های دست و بود زده قدم اتاقش در یا صبح تا.  چیست کند فکر بلوط های حرف بودن درست به خواهد نمی

 و جوالن اجازه وجودش در نهفته های ترس به و بود زده چمپاتمه تختش روی یا بود برده موهایش داخل عصبی

 برود گذارد نمی.  برود عمارت این از بلوط گذارد نمی شود قیمتی هر به کرد می فکر آخر در و.  داد می خودنمایی

 . نیفتد فرشته و او به بلوط چشم دیگر تا کند تبعید عمارت این از را هوتن اگر حتی

 بامش.  بود شده خیره اتاقش سقف به و بود خوابیده باز طاق سفید های ملحفه میان در هوتن فاصله اتاق چند با

.  بود نرفته پیش خواست می که آنطور چیز هیچ اما بود کرده تجربه را اش زندگی های اولین.  بود شده داماد

 کشیده قلبش روی و بود شده سوهانی هایش لحظه تمام در گردنبند آن و بود شده همبستر همسرش با امشب
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 شدل و بود همسرش فرشته.  بود مانده جا رویی روبه اتاق میان جایی فکرش هوتن و بود خوابیده فرشته.  شد می

 . گرفت می را ها ممنوعه سراغ

 

 ! کنند نمی گریه ها بعضی "

 "...  نشسته کمین به چشمشان گوشه سکوت یک بزرگی به اشکی که است معلوم هایشان چشم از اما

 

.  ودب ریخته اشک.  بود شکسته اتاقش سکوت و تاریکی میان در جایی هایش بودن محکم تمام با بلوط...  بلوط و

 . بود آورده فرود تختش میان و بود کرده مشت ناتوانی سر از را هایش دست

 

 ماند نمى اى چاره وقتى "

 بگویى میتوانى فقط وقتى

 باداباد هرچه

 …باشى داشته هم کوه دل اگر حتى

 "..! میگیرد ات گریه

 

 اهناخودآگ دلش.  سوخت می آتش در وجودش تمام گذرانند می که شبی به و هوتن به ، کرد می فکر که فرشته به

 . کشید می " آه "

 

 را ها”آه”بعضى "

 !نمیشود خالى ات سینه باز بکشى دل ته از هم چقدر هر

 " …ها ”آه”آن از پراست من ى سینه امشب

 

 تراح داد می توضیح برایش هوتن اگر شاید.  سوخت می قلبش.  بود گرفته ها بودن بَد این تمام بزرگی از دلش

 دونب و لعنتی روز چهار آن که گفت می برایش و شد می پیدا یکی اگر شاید.  بپذیرد را چیز همه توانست می تر
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.  لوطب شدن گذاشته کنار شد انتهایش که.  فرشته شد انتهایش که گذشت چگونه هوتن سکوت با همراه و توضیح

 می تر راحت ها ناگفته بزرگ حجم...  شد.  ها کینه بزرگ حجم شد.  ها دلخوری زیاد حجم شد انتهایش که

 . بگذارد کنار را خاطراتش و هوتن توانست می تر راحت.  بگذارد کنار توانست

 

 شدم مات "

 ! رفتنت از

 نبود درمیان هم شطرنجیِ  میز هیچ

 بود دل یک فقط وسط این

 "! نیست دیگر که

 

 ضبغ تمام با اما بود سختی شب.  گذشت هایش بودن درد تمام با و هایش بودن سخت تمام با اما بود سختی شب

 . گذشت بازهم حضورش در نهفته های گریه و ها

 نه " ودب گفته و بود ایستاده محکم بلوط و ببرد خودش را عروس تازه صبحانه بود خواسته بلوط از زینت قبل شب

 دلخوری با زینت و توانم نمی بود گفته.  باشد نمایش این عروسک خواست نمی هایش بودن مهربان تمام با.  "

 کند امتحان زندگی برای را ای تازه مسیر بود وقتش.  نکرد قبول بازهم بلوط و بود دلخور زینت.  بود کرده نگاهش

. 

 یک.  بود گرفته بزرگ تصمیم یک.  بود گرفته تصمیم.  بود کرده انتخاب هایش فروریختن تمام میان در دیشب

 یک شانس خواست می و داشت وقت ماه یک.  شود غرق هایش کتاب میان در خواست می و داشت وقت ماه

 . بیاورد دست به عمارت این های آدم تمام از دور را دوباره زندگی

 مقابل اتاق چند ی فاصله با و کرد باز را اتاقش در.  بجنگد اش خواسته برای...  تصمیمش برای خواست می دلش

 . کوبید در به و ایستاد هوراد اتاق

 . رسید گوشش به فاصله کمی با هوراد ی خسته صدای

 . تو بیا -

 . کرد باز آهسته را در و کشید عمیقی نفس

 . بخیر صبح -
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 : گفت و کرد اخم بود کرده زهر او بر دیشب را خواب که بلوط های حرف یادآوردن به با هوراد

 ؟ داری چیکار -

 . است متنفر او از هوراد که کرد می فکر اشتباه چه بلوط و بود ناراحت هوراد

 ؟ بزنیم حرف میشه -

 : گفت حوصله بی هوراد

 . کنیم می رو کار همین داریم االنم -

 . زد تلخی و رنگ کم ی خنده بلوط

 . خوام می ازت چیزی یه -

 . کرد می نگاهش سینه به دست و کرده اخم همچنان هوراد

 ؟ چی -

 . انداخت پایین را سرش و کرد قالب درهم را هایش دست بلوط

 یکماه . شو من بودن خدمتکار خیال بی و نیست خونه این تو بلوطی کن فکر یکماه.  باشم خودم برای بزار یکماه -

 این شده نصیبم تو از سال یک و بیست این تو که هایی اذیت و آزار برابر در.  بیام کنار خودم با تا بهم بده وقت

 . کوچیکه خیلی خواسته

 صدای با اما نبود مطمئن.  ایستاد بلوط از فاصله با و شد بلند تختش روی از.  شد تر غلیظ هایش اخم هوراد

 : گفت ای شکسته

 ؟ بودی هوتن عاشق تو -

 . زد پوزخندی بلوط

 نبود مطمئن.  است مهم برایش انقدر بلوط جواب چرا دانست نمی هم خودش.  بود آمده باال دهانش تا هوراد قلب

 . ریزد می بهم را دنیا چگونه و کند می چکار " آره " بگوید بلوط اگر

 . نه -

 . بود بیشتری توضیح منتظر هوراد انگار

 : گفت و فرستاد پایین را دهانش در شده جمع های بزاق بلوط

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

96 

 

 برای نه خوام می وقت یکماه...  بودم کرده عادت بهش...  من...  داشتم دوستش فقط...  من...  نبودم عاشقش من -

...  امبی کنار ام شکسته اعتماد با که...  که خوام می وقت یکماه...  کنم فراموش رو نداشتم بهش که عشقی اینکه

 خودم با ات خوام می وقت یکم...  بیام کنار افتاده روز چند این که اتفاقاتی با که...  بیام کنار ام دیده رنج قلب با که

 . همین بیام کنار رویاهام و آینده و

 . نبود گرفته دیگر حاال.  نبود خبری وحشتناک های اخم آن از دیگر حاال.  بود شده قانع انگار هوراد

 : گفت و ایستاد اتاقش ی پنجره پشت و کرد گرد عقب هوراد دقیقه چند از بعد

 ... فقط...  بیای کنار گفتی که چیزایی این همه با تا داری وقت یکماه.  باشه -

 . افتاد تپش به قلبش بلوط

 ؟ چی فقط -

 : گفت و برگشت بلوط سمت به هوراد

 . دادی و لقب این بهش خودت ندارم دوست و اسم این من البته...  مرگی پیش...  قبل مثل هنوزم فقط -

 : گفت و کرد فکر کمی نمایشی

 این اینکه مهم...  نیست مهم اسمش...  هرچی اصال ولی اربابت به خالصانه خدمت بگم دارم دوست من البته -

 . بشه انجام باید قبل مثل ات وظیفه یکی

 ...ام -

 . کنم نمی قبول و یکماه اون منم نکنی قبول...  نداره اگر و اما -

 : گفت زده حرص صدای همان با.  بود گرفته حرصش بلوط

 . باشه -

 . شد خارج اتاق از و

 : گفت و کشید هایش لب گوشه به دستی خندان هوراد

 . میاد خوشم بازیاش تُخس این از.  آوردی بار تُخس زیادی و دختر این خان همایون -

 . زد غُر لب زیر و کوبید هم به محکم را هوراد اتاق در بلوط

 ؟ بدذاته و تُخس انقدر چرا پسرت این خان همایون -
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 اتاق به.  کرد مکث ای لحظه رسید که اتاقش مقابل.  کرد حرکت اتاقش سمت به و کرد فوت کالفگی با را نفسش

 بی و ها نامردی تمام خیال بی و کند باز را اتاقش در خواست می دلش هم.  بود مردد و بود شده خیره رویی روبه

 خواست می دلش.  باشد فرشته کنار در را امروز خواست می دلش هم و شود رو روبه اتاق های آدم تمام خیال

 . ببیند اش زندگی روز اولین در را خواهرش

 یاشکال شاید.  شد مشت دستانش نکرده لمس را دستگیره هنوز اما کند باز را اتاقش در تا کرد بلند را دستش

 . بگذراند فرشته کنار در هوتن و گذشته گرفتن نظر در بدون را ای دقیقه چند نداشت

 : گفت لب زیر

 . لعنتی -

 تفو را نفسش.  ایستاد اتاق روی روبه و برداشت نامطمئن و سست قدم چند.  برگشت رویی روبه اتاق طرف به و

 . زد در و کرد

 . تو بیا مامان -

 نای هم هنوز فرشته.  زد ناخواسته لبخندی.  بود شده اشتباه زینت با انگاری.  رفت باال بلوط ابروی تای یک

 . بود نکرده ترک را اخالقش

 و بود کشیده دراز هوتن ی نفره دو تخت روی که دید را فرشته و کرد باز را در لب روی لبخندی و آرامش با

 . شد راحت هوتن نبود از خیالش و انداخت اتاق کل به سرسری نگاهی.  بود چشمانش روی ساعدش

 . خانم عروس سالم -

 داری خَش صدای با و گذاشت شکمش روی دست.  شد بلند هم آخش صدای و نشست تخت روی سریع فرشته

 : گفت

 . اومده مامان کردم فکر...  ؟ تویی...  سالم -

 رگبز اش کودکی دوران پای هم زود چقدر کرد فکر و نشست فرشته کنار تخت روی.  شد تر پررنگ بلوط لبخند

 . شد

 . بکش دراز -

 . خوبه نه -

 . کرد دراز تخت روی زور به را او و گرفت را فرشته شانه بلوط

 . بکش دراز میگم بهت -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

98 

 

 . کرد اضافه نگرانی با و

 ؟ داری درد خیلی -

 . زد لب و انداخت پایین را سرش و کشید خجالت فرشته

 . طبیعیه میگه مامان.  زیاد نه -

 . شد درهم بلوط های اخم

 ؟ بگذرونه زنش کنار رو اول روز باید کردم فکر ؟ کجاست شوهرت -

 : گفت زیری صدای با و زد حلقه فرشته چشمان درون اشک

 . نبود کنارم شدم بیدار -

 

 ! تنهایی "

 ".  است من بیداری کابوس ترین ناک وحشت

 

 تردخ این.  بکشد گند به او زندگی مثل هم را فرشته زندگی هوتن گذاشت نمی.  شد درهم بیشتر بلوط های اخم

 های اشک و ها حسرت و ها محلی بی این حقش فرشته.  بود گناه بی انگیز نفرت های دروغ این تمام میان در

 . نبود چشمانش در زده حلقه

 : گفت شود خارج اتاق از تا کرد می طی را اتاق طول که همانطور و شد بلند تخت روی از

 . نباش نگران تو.  زاشت نمی تنهات وگرنه اومده پیش براش کاری حتما -

 . کرد وجودش سرازیر را آتش که فرشته آرام صدای و

 . حتما -

 سالهای تمام در هایش خواهرانه و نبود خواهر که خواهری نیاورد طاقت دلش.  نیاورد طاقت دلش کرد باز که را در

 . بدهد عذاب اینگونه بود مانده جا اش زندگی

 . زد لب نارضایتی با

 ... کنم فکر...  بیار در خواستی اگه و گردنبند اون...  گردنبند اون فرشته -

 . داد ادامه و گرفت عمیقی دم
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 . نمیاد خوشش گردنبند اون از زیاد هوتن کنم فکر -

 تلخی تمام از عزیزتر برایش فرشته.  نبود فرشته های عذاب منجیِ بود که هرچه بلوط اصال.  شد خارج اتاق از و

 . بود اش زندگی ی شده نفرین های

 راه کمی از پس و شد باغ وارد.  کند پیدا تواند می کجا را هوتن میزد حدس.  شد خارج عمارت از و کرد تند پا

 . زد فریاد و ایستاد مقابلش عصبانیت با.  یافت باغ میان را او رفتن

 ؟ کنی می غلطی چه اینجا -

 ساراف دیگری و بود زده رنگارنگش های قول زیر یکی نداشت فرقی حاال.  بود شکسته بلوط و هوتن میان احترام

 . کشید نمی را زبانش

 . کرد نگاهش ناباوری با هوتن

 ؟ کنی می چیکار اینجا تو -

 ؟ کنی می چیکار لعنتی باغ این تو باشی عروست تازه پیش االن اینکه جای به بدونم اومدم -

 . انداخت پایین را سرش هوتن

 . بخورم هوا یکم اومدم -

 ؟ نشدی سیر هنوز تو شد خفه باغ این هوای ؟ بخوری هوا قراره ساعت چند -

 . کرد تر جری را بلوط هوتن ممتد سکوت

 ادب به روهم فرشته زندگی زارم نمی مادرم روح به ولی بشم خودم حق در نامردیات خیال بی شاید شازده ببین -

 تو زندگی اما کنم نابود هم رو خودم شده باش مطمئن.  بیاری در رو اشکش امروز مثل دوباره خوام می فقط.  بدی

 . فرشته کنار برو شو بلند نشستن اینجا جای به هم حاال.  کنم می جهنم هم رو

 . بود شده عادی برایش ها گذشته در هوتن گذاشتن جا روزها این اصال.  گذشت هوتن کنار از و

 ؟ بلوط -

 . ایستاد بلوط های قدم

 . تونستیم نمی تو و من کن باور -

.  دش دور و گرفت سر از را شمارش هم باز که بود هایی قدم تنها.  نبود جوابی کوتاه توضیح این برای.  نبود جوابی

 خوش جا مردی ی سینه میان جایی که هایی حسرت...  تمام از شد دور.  ها ناگفته و ها ندانسته تمام از شد دور

 . بود کرده
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 ها شب "

 کنم می رها سرد آب دوش زیر

 که حالی در را هایم زخم بغض

 "!  کرد فراموش زود چه حالش به خوش گویند می همه

 بود مرد.  کرد می مچاله خود در لحظه به لحظه را هوتن فروریختن شبیه حسی و شد می دورتر قدم به قدم بلوط

 ؟ هستند قوی همیشه ها مرد است گفته کسی چه اصال و بود فروپاشیده باغ همان میان جایی و

 زنی دامن بر سر خواهند می بودنشان گاه تکیه تمام با گاهی.  خواهد می شدن ضعیف دلشان گاهی هم ها مرد

 و فروریختن دلشان...  گاهی هم ها مرد.  نباشند محکم و سخت دیوار کوتاه چند هر لحظاتی برای و بیاورند فرود

 . خواهد می شدن سرپا دوباره

 ناهگ بی دختر حاال اما نبود بلوط.  بود ایستاده باغ های درخت انبوه حجم میان در هم هنوز هوتن و بود رفته بلوط

 شده نفرین عمارت آن در دختری باغ این از دورتر کمی اما بود بلوط عاشق.  داشت حضور اش زندگی در دیگری

 که بود نشده خودخواه آنقدر هم هنوز اما خواست نمی را فرشته کنار در ماندن و برگشتن دلش.  بود منتظرش

 . کند جهنم هم را دیگری کس زندگی

 در و تپید نمی فرشته برای قلبش.  نبود حقش بلوط و خواست می را بلوط دلش.  برگردد زندگی به بود وقتش

 تهبرگش زندگی به او از زودتر بلوط دانست می.  کند شروع را جدید زندگی یک بود وقتش.  بود مسئول برابرش

.  پذیرفت نمی را شکست هرگز و بود خان همایون ی پرورده دست.  بود خان همایون ی پرورده دست بلوط.  است

 ستا عبور راه همان دنبال به حاال دانست می خوب هوتن.  بسازد عبور راه یک بستی بن هر از بود گرفته یاد بلوط

 . باشد کرده هم پیدایش شاید اصال و

 اصال و بود گرفته بلوط از را مثبت جواب که بود تر عقب قدم چند درست.  کرد نگاه سرش پشت به و برگرداند سر

 ؟ گیرند می پایان زود خوب روزهای تمام چرا

 گرفت می قدم و نبود مطمئن تصمیمش از.  افتاد راه عمارت سمت به مردد های قدم با و کند چشم سرش پشت از

 که است زندگی خصلت این.  است زندگی خصلت این و رفت می جلو به و نبود روراست خودش با هم هنوز. 

 و رود می زندگی.  نیست کار در لحظاتی تکرار و گرد عقب.  کند می حرکت آینده سوی به و دارد جریان همیشه

 . آیند می جدید های تجربه
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 رسیدن پایانش ای فاصله هر اما نبود ای عجله.  نبود رسیدن برای ای عجله انگار و رفت می باال را ها پله آهسته

 هر های دیدار همین اصال و شد خشک چشمش.  شد خشک رو روبه در به چشمش ایستاد که اتاقش مقابل.  است

 . بود عذاب برایش بلوط با هم روزه

 هایش چشم هم فرشته در شدن باز با.  بود کشیده دراز تخت روی پوشیده لباس فرشته.  شد وارد و کرد باز را در

 افتاده زیر سری و آرام صدای با و نشست تخت روی.  افتاد ناامیدش چشمان در برق هوتن دیدن با و کرد باز را

 : گفت

 . سالم -

 ؟ خوبه حالت.  سالم -

 این زا تر بخشنده اما بود حقش ؟ بریزد اشک و باشد داشته گله نبود حقش ؟ بگیرد دلش کمی نبود فرشته حق

 : گفت و کرد سرکوب وجودش در را هایش ناراحتی.  بود ها حرف

 . خوبم آره -

 . کرد زمزمه و نشست تخت روی هم هوتن

 . برم شدم مجبور که اومد پیش برام کاری.  گذاشتم تنهات ببخشید -

 یم دلش.  بود کشیده بو را حقیقت رنگِ هم دروغِِ این فرشته ؟ کشد نمی بو را دروغ زن یک گوید می کسی چه و

 ... شد بلند اش حنجره از که صدایی تنها اما " نکن فرض خر و من.  نگو دروغ من به " بگوید خواست

 . کنم می درکت.  نداره اشکالی -

 چشم خوابش تخت در کس بی و تنها اش زندگی اول روز که کند درک را عروسی تازه بود قرار کسی چه اصال و

 ؟ کند می باز

 . بیارم برات خوای می چیزی -

 و چپ به را سرش تنها و داشت بغض.  دهند نمی زدن حرف مجال دیگر آیند می که ویرانگر های بغض این و

 . داد تکان راست

 . آمد حرف به که بود هوتن هم باز و شد سکوت کمی

 . فرشته گرفتم تصمیمی یه من -

 . شد خیره هوتن به تعجب با فرشته

 ؟ تصمیمی چه -
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 : گفت و کرد خالی را سنگینش نفس هوتن

 ... خوام می -

*** 

 کردهن شکایتی اما بودند شده اشک هایش بغض.  بود کرده بغض.  بود شده ناراحت.  بود نکرده مخالفتی فرشته

 : بود گفته تنها و بود

 . بخوای تو جور هر -

 چه بود شده عجین عذاب با لحظاتش تمام روزها این وقتی.  نشد اش اجازه منتظر دیگر و زد را هوراد اتاق در

 . نه یا است داده ورود اجازه بزرگترش برادر کرد می فرقی

 . سالم -

 : گفت و آورد باال را دستش هوتن که بزند حرفی تا کرد باز را دهانش و کرد درهم را هایش اخم هوراد

 رو هممون زندگی مزخرفت های راز اون با چی هر بسته.  بزنم حرف من بزار و بمون ساکت شده که یکبارم -

 . همین.  برم و کنم خبرت با تصمیمم از اومدم.  بگیرم اجازه نیومدم اینبار.  کردی خراب

 خونش هم از و شنید می شکایت همه از.  هم هوتن از شنید می طعنه بلوط از.  خورد گره بیشتر هوراد های اخم

 . هم

 ؟ تصمیمی چه -

 : گفت و گرفت نفسی هوتن

 یمزندگ با و برم خوام می.  برم عمارت این از خوام می.  برم و بفروشم گذاشته ارث برام بابا که زمینایی خوام می -

 . بیام کنار

 نای حجم میان در بود قرار ؟ چه هوراد پس.  بیایند کنار زندگیشان با خواستند می همه روزها این که بود عجیب و

 ؟ شود فراموش و برود حاشیه به ها آمدن کنار

 کردم اشتباه.  کنه می ام خفه داره که هوایی این از دور.  بلوط و تو از دور.  باشم هات راز و تو از دور خوام می -

 و خودم تونم نمی.  هوراد عمیقه خیلی چاهش.  چاه تو افتادم تو دروغ و راست های حرف مشت یه با.  هوراد

 . بسوزه تو دروغای آتیش تو هم فرشته خوام نمی.  برم مجبورم.  بمونم دور بلوط از تونم نمی.  بیرون بکشم

 . کرد اخم هوراد

 ... بلوط.  نبود دروغ من های حرف -
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 بفهمی خوام می فقط.  بکشم عذاب این از بیشتر خوام نمی.  نکن تکرارشون دوباره.  هوراد کنم می خواهش -

 . همین نندازی راهم جلو سنگ و سخته برام بودن اینجا

 که این از بود خسته.  بود خسته هایش بودن مغرور تمام با هم هوراد.  شد خارج اتاق از دیگری حرف هیچ بدون و

 عذابی دیدن بود تر سخت برایش و برادرش تنها شدن دور بود سخت برایش.  کنند فرار او از خواستند می همه

 . زد لب و بست چشم.  کند انتخاب را یکی بدتر و بد میان بود مجبور.  بود مسببش خودش که

 . بشی خوشبخت اینجا از دور امیدوارم -

 می را اش زندگی روزهای ترین کالفه.  بود کالفه روزها این.  کرد باز را هوراد اتاق در و کشید عمیقی نفس بلوط

 . گذاشت می دلش کجای باید را هوراد اصال و گذراند

 . سالم -

 شنیدن با حتی که بود مشغول آنقدر.  بود مشغول دستش زیر کاغذ چند با و بود نشسته میزش پشت هوراد

 : گفت محکمی صدای با تنها نیاورد باال را سرش هم بلوط صدای

 . تو بیای تونی می گرفتن اجازه و زدن در بدون باشم گفته بهت نمیاد یادم -

 : گفت بود حرصی اش شده تلنبار های درس خاطر به که هم بلوط

 . بدم گوش تو درگیریای خود به نیستم که بیکار.  رفتم من پس باشه -

 . کرد متوقفش هوراد صدای که برود تا برگرداند را رویش و

 ؟ نه کیم من رفته یادت اینکه مثل ؟ نیفتی پس گرفتی و پیش دست.  ببینم کن صبر -

 رفح این اصال و است اربابش بفهماند بلوط به کرد می را تالشش تمام روزها این هوراد.  بود گرفته اش خنده بلوط

 : گفت خنده همان با.  رفت نمی بلوط سر در ها

 . اربـــــــــابی شما.  نرفته یادم نه -

 . افتاد خنده به بیشتر " ارباب " ی کلمه کشیدگی خاطر به و

 و بلوط قرمز صورت دیدن با.  شد خیره بلوط به و کرد بلند را سرش بلوط های بازی مسخره این از حرصی هوراد

 دبو گلویش سیبک این و شد زیاد ناگهان دهانش های بزاق حجم.  شد جابجا اش سینه در چیزی زیبایش لبخند

 . کرد می تحمل را شده زیاد های بزاق این بار که

 ردو های گذشته در که شد بلوط پایین دندان متوجه ناگهان کرد می نگاه بلوط دل ته از ی خنده به که همانطور

 . بود افتاده روز آن یاد به هوراد و خندید می بلوط.  بود شده پر لب
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 . افتم می االن تر یواش تروخدا.  دویی می تند انقدر چرا هوراد – "

 . دوید می تندتر بازهم افتاد می که پدرش حرف یاد.  دوید می تندتر بازهم حرص سر از هوراد و

 . رفته سر اش حوصله بلوط.  کنین بازی باغ تو برین بلوط با پاشو نیست هوتن ، بابا هوراد -

 میان تندتر و بود گرفته لجش.  خان همایون ی کرده عزیز این از شد می متنفر قبل از بیشتر لحظه هر هوراد و

 . دوید می درختان

 ار بلوط و کرد نگاه سرش پشت به.  شد بلند آخش صدای و شد رها دستانش از بلوط دست رفت جلوتر که کمی

 زا که بود زیاد آنقدر سوختنش حجم هم شاید.  سوخت دلش کمی تنها کمی شاید.  است افتاده زمین روی که دید

 . فهمید نمی را سوختنش انتهای و عمق و بود شده سِر اش داغی

 بود شکسته دندانش ی لبه.  بود خون از پر بلوط دهان.  آورد باال را گریان بلوط سر و نشست بلوط کنار زمین روی

 زیر و کرد بلندش و گرفت را بلوط دست.  بود ترسیده.  بود کرده زخمی داخل از را لبش اش شده پر لب دندان و

 . کرد زمزمه لب

 ". بشه اینطوری خواستم نمی.  ببخشید.  ببخشید -

 ؟ ببخشم رو چی -

 دبو نکرده فکر زجرآور خاطره آن به دیگر که بود وقت خیلی.  شد پرتاب حال به و گرفت دستانش از چشم هوراد

. 

 : گفت ای خسته لحن با

 . کردم می فکر...  داشتم. ...  نبودم تو با -

 . شد گم خاطرات سررشته و درآمد صدا به اتاق در

 . بفرمایید -

 . گذاشت میز روی را غذا سینی و شد وارد خدمه از یکی

 ؟ آقا خواید نمی ای دیگه چیزِ -

 : گفت و داد حرکت راست و چپ به را سرش هوراد

 . بری تونی می نه -
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 امروز دلش.  گذاشت اتاقش وسط تزئینی گلیم روی و گرفت را غذا سینی هوراد شد خارج اتاق از که خدمتکار

 و بود عزیزش.  بود عزیزش بلوط هم هنوز که بود کرده را روزهایی هوای دلش.  بود کرده شیطنت هوای کمی

 . خنداندند می را خان همایون هایشان شیطنت با هم دست در دست

 : گفت و شد خیره بود گفته قرار زمین روی که غذایی سینی به تعجب با بلوط

 ؟ بخوری غذا خوای می زمین رو -

 . بشین بیا.  آره -

 ای کودکانه لبخند با و داد تکان سری.  رسید کنارش آهسته های قدم با هم بلوط و نشست سینی کنار هوراد

 : گفت

 . ها خوبیه فکر اربابم اتاق وسط اونم خوردن غذا زمین رو.  باشه جالب شاید -

 . نشست زمین روی و افتاد خنده به هم باز و

 

 انگار هوراد و کرد پهن هوراد و خودش بین زمین روی و برداشت را سینی کنار سفره اش ذاتی خونسردی با بلوط

 . کرد می کشف را بلوط ی نهفته های زنانگی و بود شده چشم سراپا

 این دلیل.  گذاشت دهانش در برنج با همراه را قاشقی و شد خیره کوچک سفره وسط سبزی قرمه به بلوط

 . بود تفریح خودش برای هم کار این اما فهمید نمی را هوراد ی مسخره دستورهای

 : گفت هوراد روبه بلعید که را غذا

 . نیستی مُردنی امروز بخور ارباب -

 . کرد اخم هوراد

 . خندید روت به نمیشه.  نشو پررو نمیگم بهت هیچی هِی -

 . زد زهرخندی بلوط

 . میری ریسه روم تو دقیقه هر االن مثال که نه -

 : گفت و کرد باز هم از را هایش اخم هوراد

 . منتظرما من -

 : پرسید تعجب با بلوط
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 ؟ چی منتظر -

 . کرد باز کمی را دهانش هوراد

 . بدی غذامو منتظرم -

 . بود شده گرد تعجب فرط از بلوط های چشم

 . چیزیه خوب خجالتم سالته 18 ؟ دهنت بدم غذا ؟ کنم کار چی -

 . آمد حرف به هوراد شود بلند سفره کنار از خواست که همین و

 . نمیری بیرون اتاق این از بخورم ندی کامل غذامو وقتی تا -

 . توپید حرص با بلوط

 . پسرم دهنت بده غذا بگیر زن برو -

 . زد نیشخندی هوراد

 . بزن و رفتن بیرون قید یا بخورم بده رو غذا یا.  چیکار خوام می زن دارم تو خوبیه به خدمتکار وقتی تا -

 . بود کرده ذوب را هوراد هایش مذاب حال به تا بود آتشفشان کوه اگر بلوط

 . زد غُر زیرلب و نشست سفره کنار و خورد حرص بازهم بلوط

 . تو دست ی مضحکه شده که بمیره بلوط این ای -

 ولی چرا دانست نمی.  لرزید خود بر خانه این در بلوط نبود تصور از.  نشست هوراد قلب بر و شد داغی حرف این

 می نفس عمارت این در بلوط کردن اذیت و آزار امید به او اصال.  شد سیاه برایش بلوط بی دنیا تمام ای لحظه برای

 . خورد پیوند بهم هایش اخم.  رفت می نفسش هم هوراد نبود بلوط اگر.  کشید

 : گفت و گرفت هوراد دهان مقابل را غذا قاشق بلوط

 . بخور -

 : گفت تلخی با.  بود کوتاه ی جمله یک همان درگیر هم هنوز انگار اما هوراد

 . بیرون برو پاشو -

 ....خود اما -

 . زد فریاد ناگهان
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 . اتاقم از بیرون برو گمشو گفتم -

 : گفت بغض با.  دوید بلوط چشمان کاسه به سرعت به اشک

 ...م اما -

 را بلوط بدن پی و رگ تمام که فریادی بازهم و شد چپه زمین روی هوراد خشم با که بود غذا بشقاب اینبار و

 . لرزاند

 . بیرون گمشو.  بیرون گمشو گفتم -

 وراده به را نگاه آخرین گرفته بغض گلوی و اشکی های چشم همان با بلوط.  نبود جایز ماندن این از بیشتر دیگر

 . زد لب و انداخت

 بازی هم کنار زمانی یه انگار نه انگار.  کنی می رفتار باهام آشغال یه مثل همیشه.  هستی همینطوری همیشه -

 ؟ چرا میدونی میاد بدم خودم از.  شدیم بزرگ هم کنار که نبودیم تو و من کنم می فکر وقتایی یه.  کردیم می

 . بودی متنفر همیشه.  بودی متنفر ازم همیشه تو چون

 . شد خارج اتاق از و کرد تند پا و

 می زدن فریاد نفس یک دلش.  هوراد قلب به پاشید می زهر هایش حرف.  سوزاند می را قلبش بلوط های حرف

 . خواست

 . زد فریاد و کرد پرت زمین روی را اش عالقه مورد مطالعه میز و شد بلند وحشتناکی حالت با

 . لعنتی متنفرم ازت.  متنفرم ازت آره -

 چه.  است هوراد ی شده ویران های التماس فریادها این دانست می کسی چه و ریخت می اشک و شنید می بلوط

 هاتن شده فوران های ضجه این دانست می کسی چه.  همیشه برای بلوط نبود از سوزد می قلبش دانست می کسی

 این از امان و.  ها تفاهم سوء این از امان و.  آیند می زبان به معکوس که است ای نشده باور های " دارم دوستت "

 می تر مصمم که هایی تصمیم از امان و.  شوند می منعکس قلبمان حرف با تضاد در غرور سر از که هایی حرف

 . شدن فراموش برای و کردن فراموش برای.  فرار برای.  دوری برای هایی تصمیم.  شوند

 را خودش یکی.  داشت برمی قدمی هوراد نه و میزد حرفی بلوط نه.  صلح و دوری در روز دو.  بود گذشته روز دو

 تدانس نمی هنوز انگار و بود تاب بی قلبش.  خواست می دیدن کمی دلش دیگری و بود کرده غرق هایش کتاب در

 بود کرده اعتصاب که بود روز دو بلوط و خواست می بودن بلوط کنار در کمی دلش هوراد.  است آمده سرش بر چه

 . ای ثانیه برای حتی شد نمی خارج اتاقش از. 

 . بود کرده حبس خودش را بلوط که اتاقی آن از بود متنفر.  اتاق آن از بود متنفر هوراد
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 : گفت و رفت زینت نزد یکراست برگشت که ها زمین سرکشی از.  بود شده تمام طاقتش دیگر

 . دارم کارش اتاقم بفرست و بلوط خانوم زینت -

 روزها این زیادی دلش.  ببیند را بلوط تواند می امروز که بود خوشحال.  شد اتاقش راهی دیگری حرف هیچ بی و

 دیگر طرف از بلوط بودن دلگیر و طرف یک از بود شده شهر راهی کارهایش انجام برای که هوتن نبود.  داشت غم

 . بود مانده برایش که بود کسانی تنها جزء بازهم هوراد از هایش بودن دور تمام با بلوط.  بود کرده خم را کمرش

 ار عصبانیتش اگر حتی.  شد می خدمتکارش اگر حتی.  گرفت می اش نادیده اگر حتی بود اش خانواده عضو بازهم

 . کرد می خالی سرش بر

.  شد درهم هایش اخم نشد خبری بلوط از و گذشت که ساعتی نیم.  شد بلوط منتظر و زد چنبره تختش روی

 . درآمد صدا به در لحظه همان

 . زد غُر همانطور و کرد باز را در و شد بلند تخت روی از سریع

 ...دیگ اومدیا دیر -

 . بود ایستاده رویش روبه تنها زینت و نبود در پشت بلوط.  کرد فروکش صدایش یکباره به اما

 . نمیاد گفت...  بگم چی...  خب ولی دنبالش رفتم من واال جان هوراد -

 . غُرید اش شده کلید های دندان میان از و داد فشار هم روی حرص سر از را هایش دندان

 ؟ نمیاد گفت چی برای -

 . شد دستپاچه زینت

 مریضه.  نبود خوب حالش کنم فکر آره...  نبود خوب حالش کنم فکر اصال.  مادر نگفت چیزی من به خدا به -

 . جان هوراد

 و است کرده قهر اش کودکی دوران مثل بلوط دانست می خوب هوراد.  است بهانه اینها تمام دانست می هوراد اما

 . کند خوشحالش کمی.  کند آرامش کمی.  بکشد را نازش کمی خواست دلش بار اولین برای.  دارد نازکش توقع

 : گفت و داد تکان را سرش

 . بری تونی می شما.  خانوم زینت باشه -

 سمت به و شد خارج اتاقش از هوراد.  شد دور هوراد های چشم مقابل از سرعت به و داد تکان سری هم زینت

 . شنید را بلوط بلند های غُرغُر صدای نشست دستگیره روی که دستش.  افتاد راه بلوط اتاق

 . بغلش تو بندازم و خودم بلوط گفت تا داره توقع بعد بیرون میندازه اتاقش از و من بیشور پسره -
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 : گفت لبخند همان با و کرد باز را در یکباره به و شد ظاهر هایش لب روی شیطانی لبخند

 برآورده خدمتکاراشو آرزوی و باشه بخشنده باید ارباب حال هر به.  ندارم اعتراضی من بغلم بیای خوای می اگه -

 . کنه

 : داد ادامه ای موزیانه لحن با و کرد باز هم از را دستانش و

 . برسم هم بقیه به باید من نداری وقت خیلی که بیا بدو -

 : گفت و کرد نگاهش اخم با سپس و بهت با اول بلوط

 . اربــــــــاب بقیه ارزونیه -

 را زدنش حرف اما گرفت می رو ، کرد می قهر.  بود داشتنی دوست هم هایش کردن قهر اصال بود که هرچه بلوط و

 . کرد نمی تحریم

 : گفت و رفت جلوتر شیطنت با هوراد

 . بقیه بعد تو اول دیگه نه -

 : گفت و پرید تختش روی و کشید کوتاهی جیغ بلوط که شد بلوط نزدیک قدم به قدم و

 . میزنم جیغ جلو بیای دیگه قدم یه خدا به -

 : گفت و کرد ای خنده هوراد

 . میزنی حرف پایین ولوم با داری االن نکه -

 : زد داد بازهم بلوط که برداشت دیگری قدم و

 . میام...  بیرون میام....  جلو نیا -

 : گفت و انداخت باال ابرویی هوراد

 ؟ بیرون ببرمت خوام می من گفت کی حاال -

 : گفت حرصی بلوط

 . داری چیکارم ببینم میام اینکه منظورم -

 : گفت و زد زیبایی لبخند هوراد

 . بشی حاضر داری وقت دقیقه 5 -
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 . شد خارج اتاق از و

 : گفت و کشید اش پیشانی به دستی بلوط

 ؟ کیه دیگه دیوونه این -

 : گفت اخم با و جدی خیلی و آمد داخل هوراد سر و شد باز در دوباره که کرد رها را نفسش و

 ؟ کنم بغلت خوای نمی مطمئنی -

 . بست را در خنده با هوراد و کشید بلندی جیغ بلوط

 مشغول و کرد قفل را اتاق در سریع و آمد پایین تخت از احتیاط با شد مطمئن اتاق در بودن بسته از که بلوط

 روزهای یاد را او وارنگش و رنگ خوهای و خلق تمام با هوراد روزها این.  داشت عجیبی حس.  شد لباسش تعویض

 در و خشن قدر همان.  است ساله 21 ی بچه پسر همان ساله 18 هوراد این انگار.  انداخت می اش کودکی زیبای

 . کرد باز را اتاق در و زد رنگی کم لبخند.  مهربان حال عین

 . بود برده فرو اش نفتی آبی جین های جیب داخل را هایش دست و بود ایستاده اتاقش مقابل هوراد

 ؟ بریم قراره کجا.  آمادم من -

 : گفت و انداخت بلوط های لباس به نگاهی هوراد

 . تحملی قابل...  یعنی نیستی بد -

 . بود رفته طفره دادن جواب زیر از ناشیانه هایش بچگی مثل هوراد کرد می فکر بلوط و

 ؟ وایسادی چرا دیگه بیفت راه -

 . شدند خارج خانه از هوراد همراه و کرد جمع بیشتر را حواسش هوراد صدای دوباره شنیدن با

 . نشستند ماشین در هم کنار در هردو و کرد باز را ماشین در راننده

 : گفت و کرد نگاه هوراد به تعجب با بلوط.  گرفت می فاصله عمارت از بیشتر و بیشتر اتومبیل

 ؟ میریم داریم کجا بگی خوای نمی هنوزم -

 . نه -

 هنگا با کرد سعی.  است فایده بی هوراد با کردن بحث دانست می خوب بلوط.  بود محکم و صریح زیادی جوابش

 . کند پرت بود شده گریبانگیرش که کنجکاوی حس این از را حواسش اطرافش سرسبز ی جاده به کردن
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 از سال 0.  بود شده جمع چشمانش در اشک.  کرد برخورد آشنایی جاده به چشمانش باالخره ساعت نیم از بعد

 . بود کرده پرتابش ها گذشته به ذهنش اما خواست نمی دلش.  گذشت می بود آمده جاده این به که باری آخرین

 . کن انتخاب بابا بلوط – "

 کره روی چشمش و گرداند چشم.  کرد نگاه بودند مقابلش که کوچکی های اسب کره به ذوق و شوق با بلوط و

 . بود گفته و بود کوفته بهم را دستانش فراوان شوق با.  شد متوقف خوشگلی سفید اسب

 . خوام می رو سفید همین بابا...  بابا -

 . بود برده سفید اسب کره نزدیک را بلوط و بود خندیده خان همایون

 . جان بابا کن نازش -

 . بود کشیده اسب کره نرم بدن روی دست عاشقانه بلوط و

 ؟ بلوطم میزاری چی و اسمش -

 . بود گفته خنده با آخر در و بود کرده فکر کمی بلوط

 . افتم می اینا زینت خاله یخچال برفک این یاد بینمش می چرا دونم نمی ؟ چطوره برفک -

 . بود انداخته خنده به هم را خان همایون حرفش این با و

 ".  کنیم می صداش برفک امروز از پس.  باز زبون ی پدرسوخته ای -

 . بود نیامده اسب پرورش ی مزرعه این به دیگر پیش چهارسال از.  افتاد پایین چشمانش گوشه از اشکی قطره

 . برنگشت هرگز دیگر و رفت اینجا از همیشه برای او با هم بلوط رفت برفکش وقتی

 . کرد جَهِش پیش چهارسال به ذهنش بازهم

 . زد فریاد و دوید اسطبل داخل هیجان با "

 . اومدم من برفک -

 . دکوبی می اش سینه قفسه بر شدت با قلبش.  بود کرده فروکش برفک خالی جای دیدن با هیجاناتش تمام اما

 : گفت و کرد نگاه آورد می بیرون جایش از را اسبش آرامش با که هورادی به و برگشت سرش پشت به

 ؟ نیست اینجا چرا ؟ کجاست برفک پس -

 : گفت و انداخت باال ای شانه ، روزها آن دل سنگ هورادِ و

 . بردش پیش روز چند.  اون به دادمش اومد خوشش ازش دوستام از یکی -
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 را عمرش از سال 5 که را اسبی هوراد.  بود کرده کِش پیش را محبوبش اسب هوراد.  بود شکسته ساده چه بلوط و

 ".  بود بخشیده دیگری کس به راحتی به بود گذرانده آن با

 . رسیدیم -

 گذشته روزهای یادآوری با.  بود دلگیر هم هنوز بلوط و میزد حرف هوراد.  آمد می ها دست دور از هوراد صدای

.  بود نداده او به هم را برفک با وداع فرصت حتی هوراد.  کرد می درد قلبش میان جایی.  بود شده هم دلگیرتر

 دوست اسب برای که بود روزهایی یادآور تنها برایش زیبا ی مزرعه این.  خواست می شدن دور کمی...  دلش

 . بود شکسته درهم اش داشتنی

 لوطب و چکید می پایین هایش اشک.  چکید می پایین سرهم پشت هایش اشک.  بود آمده باال زبانش سر تا بغض

 . وقت هیچ.  بود نیاورده را سواری اسب و اسب اسم دیگر که بود روز همان از درست آمد می یادش

 . رسیدیم میگم توام با بلوط -

 . کرد زمزمه و گذاشت هم روی را هایش چشم بلوط

 ؟ اینجا آوردی و من چرا -

 : گفت و کرد اخمی هوراد

 . نبود اینجا به نیومدن برای دلیلی -

 : گفت اش شده چفت های دندان میان از و شد خیره هوراد چشمان به عصبانیت با بلوط

 . میشم متنفر ام گذشته تو حضورت و تو از بینم می رو اینجا وقتی.  هست دلیلی یه -

 برایش اسب یک خاطر به نفرت همه این اما میزند حرف چه از بلوط دانست می خوب.  خورد جا وضوح به هوراد و

 . نبود درک قابل

 . بیاید کوتاه بلوط برابر در زود انقدر که بود ها این از مغرورتر هوراد اما

 : گفت و کرد باز را در

 . شو پیاده -

 : گفت بیشتری نفرت با بلوط

 . ببر اینجا از و من -

 : گفت درهمی های اخم با هوراد
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 . گذره می خوش بهت باش مطمئن.  شو پیاده میگم بهت -

 . زد فریاد بلوط

 نم.  باشم اینجا خوام نمی.  لعنتی کردی نابود شو همه تو.  نمونده باقی مزرعه این از برام خوبی ی خاطره هیچ -

 . خونه برگردون و

 در و شود می خنجری بلوط اشک قطره هر کرد می حس.  کرد نگاهش کمی هوراد.  شد بلند صدایش هق هق و

 . نداشت را کشنده دردهای این به کردن فکر برای فرصتی.  رود می فرو قلبش

 : گفت و زد مهربانی لبخند.  گرفت دستانش میان را بلوط صورت.  شد خم اتومبیل داخل کمی

 ؟ باشه کنی اعتماد من به خوام می ازت ولی کنه می اذیتت بودن اینجا دونم می -

 . زد هق بلوط

 . تونم...  نمی -

 . شد تر مهربان هوراد لبخند

 سیبآ اون اگر حتی.  برسونه آسیب بهت کسی نمیزارم بازم بودنم بد تمام با من که بدون و این.  بتونی باید -

 . کنه ناراحتت نداره حق من از غیر هیچکس.  باشه ات گذشته تلخ خاطرات دلیلش

 . زد لب بلوط

 . کنن اذیتم هم بقیه نیست الزم دیگه میکنی ناراحتم همیشه تو.  خودخواه -

 : گفت و خندید بدجنس هوراد

 . کنم اذیتت یکم دارم حق پس اربابتم من.  کنه ناراحتت نداره حق کسی گفتم االن همین -

 . ورزید می عشق نخوتش و غرور الی البه در زیبا جوان ارباب این چقدر و.  کرد می نگاه هوراد به شده مسخ بلوط

 . کرد می تکرار را هایش " دارم دوستت " ای خودپسندانه ی کلمه هر با زیبا چه و

 ؟ بریم -

 . شد خارج ماشین از هوراد همراه و داد تکان سری تنها بلوط

 . کرد زمزمه و گذاشت بلوط کمر پشت دست هوراد

 نمی.  منی خدمتکار االن دونه نمی کسی.  دونن می خان همایون دختر رو تو همه اینجا.  نکن تعبیر بد و کارم -

 . کنه نگاه بد بهت کسی خوام
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 یم دل عاشقانه درون از و مغرورانه کلمات این تک تک به اگر بود اشتباه ؟ بست می دل بلوط اگر بود اشتباه و

 ؟ باخت

 بی را بلوط هوراد.  شد تزریق عشق بدنش های سلول میان جایی انگار و فشرد بلوط کمر روی را دستش هوراد

 . تپید بیشتری شدت با قلبش و کرد تر نزدیک خودش به بهانه

 : گفت تعجب با بلوط.  کرد هدایت خلوتی ی گوشه به را بلوط ، هوراد شدند که مزرعه وارد

 ؟ میریم داریم کجا -

 . بریم بود قرار که جایی -

 . کرد حلقه بلوط های چشم روی را دستانش و ایستاد بلوط پشت ناگهانی حرکت یک در و

 ؟ گرفتی چشمامو چرا...  هوراد اِ -

 . زد رنگی کم لبخند هوراد

 . بدم نشون بهت رو چیزی یه خوام می -

 . بردار و دستت.  میفتم نکن هوراد -

 . زد غُر هوراد

 . دیگه رسیم می االن نخور تکون انقدر -

 . ایستاد حرکت از هوراد باالخره و.  رفتند راه هم دیگر کمی

 ؟ ای آماده -

 . زد تشر حوصله بی بلوط

 . شدم کور.  چشمام رو از و درخت ی تنه این بردار ؟ دارم هم ای دیگه ی چاره مگه -

 : گفت و کشید کنار را دستانش آهسته هوراد و

 . خاطراتت رو گذاشتی پا و کردی اعتماد بهم اینکه هدیه اینم -

 طبلو و بود رویش روبه برفک.  نداشت حرکت قدرت.  بود چسبیده زمین بر که انگار بلوط و رفت کنار ها دست

 دکردن سرباز که اش ساله چهار های بغض.  بود ایستاده هم هنوز بلوط و بود شده تر بزرگ برفکش.  نداشت باور

 . کرد زمزمه

 . رفته همیشه برای کردم فکر.  ببینمش تونم نمی دیگه کردم فکر -
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 : گفت و خندید آهسته هوراد

 . شد می نگهداری اختصاصی اسطبل تو فقط بود مزرعه همین تو و همینجا چهارسال این تمام -

 : گفت کرد بغض و چرخید طرفش به بلوط

 ؟ کردی باهام و اینکار چرا -

 . فرورفت نفوذناپذیرش و محکم حالت در دوباره و شد جمع هوراد لبخند

 . نداشت ای دیگه دلیل.  کنم اذیتت خواستم می -

 ؟ برگردوندیش بهم دوباره چرا پس -

 . فرستاد بیرون سنگین را نفسش هوراد

 . کنم اذیتت خوام نمی دیگه چون -

 . داد ادامه شیطنت با هم بعد و

 . قبل مثل نه ولی کنم می اذیتت یکم البته -

 : گفت لب به لبخند و بست را اش اشکی های چشم بلوط

 . ممنونم خیلی.  ممنونم -

 . کرد حرکت بود دیدنش حسرت در چهارسال که برفکی سمت به و چرخید

 این و شد می تر نزدیک قدم به قدم.  نداشت باور هم هنوز و شد می تر نزدیک سفیدش اسب به قدم به قدم

 . شد می تکرار سرش در که بود گذشته صداهای

 " ندیده همایون بابا تا بخور رو ها شکالت این بیا برفک -"

 . ایستاد برفک مقابل و برداشت هم را قدم آخرین

 " کنم سواری اینجاها باهاش دارم دوست خیلی ؟ بشم سوارش تونم می کی پس بابا – "

 . آورد فرو اش پیشانی سفید حجم میان جایی و کرد بلند را لرزانش دستان

 " بده سواری صاحبش به تا منتظر برفکت که برو خانم بلوط – "

 . کرد زمزمه زیرلب.  پرید بیرون چشمانش از اشک قطره یک و بوسید را اش پیشانی

 ؟ برفکم -
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 است سخت چقدر و.  شناخت می را بلوط هایش ندانستن تمام با اسب این انگار و شد بلند اسب شیهه صدای و

 . وفادارترند انسانها از گاهی ها حیوان که

 : گفت و زد لبخندی بلوط.  شدند جاری بازهم بلوط های اشک و مالید می بلوط دست به را سرش برفک

 . بود شده تنگ برات دلم منم -

 می فکر و کرد می نگاه هایش اشک و بلوط به.  بود ایستاده بلوط های مهربانی ی نظاره به هوراد دورتر جایی و

 . است مهربان دختر این قلب چقدر کرد

 . برگشت هوراد سمت به لبخند با بلوط

 . بشم سوارش میشه -

 : گفت و زد لبخندی هم هوراد

 . کنن اش آماده برات میگم -

 . کند مرور او با را اش گذشته سالهای خاطرات بلوط تا بود آماده برفک بعد ی دقیقه چند و

.  بود شده برفک سوار بازهم چهارسال از پس.  داشت خوبی حس.  شد سوار و گذاشت زین رکاب روی پا بلوط

 . کرد حرکت به شروع آهستگی به برفک و زد برفک پهلوی به را پایش آهسته

 . کرد می زمزمه برایش بلوط و رفت می پیش جلو به آهسته آهسته برفک

 . اومدم می زودتر اینجایی هنوزم دونستم می اگر.  بود شده تنگ برات خیلی دلم -

 . کشید ای شیهه برفک و

 . زد لب و نشست بلوط های لب روی لبخند

 . میگم بهت چی فهمی می هنوزم -

 . رسید گوشش به هوراد فریاد سواری ساعت نیم از بعد

 . برگردی بهترِ.  بسته دیگه بلوط -

 . داد حرکت اولش جای سمت به را برفک مطیعانه بلوط و

 . کرد موقف را برفک رسید که هوراد مقابل

 ؟ گذشت خوش -

 . زد لبخندی بلوط
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 . کشید می پَر برفک با سواری برای دلم.  خیلی آره -

 : گفت و کرد ای خنده هم هوراد

 . برگردیم باید دیگه پایین بیای بهترِ پس.  خوبه -

 . شد درهم بلوط های اخم

 . زود انقدر چرا -

 . برگردیم باید دارم مهمون چون -

 دخور بهم بلوط تعادل و خورد کوچکی تکان برفک که گذاشت رکاب روی پا درهم های اخم همان با.  کرد بُق بلوط

 . داد فاصله زمین از کمی را او و نشست بلوط کنار شتاب با هوراد.  افتاد زمین روی پشت از و

 . دکتر بریم پاشو ؟ کنه می درد کجات ؟ خوبه حالت -

 دهندی خودش برای نگران اینگونه را او که بود زیادی سالهای.  شد خیره نگران هوراد به و کرد بلند را سرش بلوط

 . بود

 . پاشو میگم کنی می نگاه منو چرا -

 : گفت و فرستاد بیرون را سنگینش نفس بلوط

 . برداشته خراش دستم کف فقط نشده چیزیم -

.  کرد می درد قلبش.  شد متوقف کوچکی زخم روی چشمش و کرد نگاه را بلوط های دست کف خشم با هوراد

 . چیست برای اینها تمام دانست نمی و داشت خفگی حس

 . زد فریاد

 ؟ هان ؟ نیستی مواظب چرا -

 . کرد اخم بلوط

 . دیگه کوچیکه خراش یه.  شده چی مگه حاال -

 ؟ کردم می غلطی چه من خورد می جایی به سرت اگه -

 . اتفاقا شدی می راحت دستم از -

 . کوبید بلوط دهان بر دستش پشت با هوراد که بود نشده کامل بلوط حرف هنوزم و

 . میزنی زری چه بفهمی تا زدم و این -
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 . رفت و شد بلند بلوط کنار از و

 نمی هرگز هوراد اصال و بود خورده تودهنی کوچک خراشیدگی یک خاطر به.  شد جمع بلوط های چشم در اشک

 . باشد داشته دوست را بلوط توانست

 هم خودش هم.  گرفت می فاصله قبل از بیشتر بود مانده جا سرش پشت که بلوطی از لحظه به لحظه هوراد

 و ندک درست را بلوط با روابطش توانست نمی.  ها پشیمانی و ها خستگی از باری کوله با اما بود مَرد.  احساساتش

 ره...  بلوط و کرد می تحقیر ، میزد کتک ، میشد عصبانی.  رنجاند می خودش از را بلوط قبل از بیشتر لحظه هر

 . شد می دور بیشتر و بیشتر لحظه

 می فرو میزند رفتن از حرف راحت انقدر بلوط که شنید می وقتی.  ترسید می بودنش محکم تمام با.  ترسید می

 . شود می ذوب اش بیچاره قلب و کنند می خالی قلبش روی اسید انگار میزد مُردن از حرف بلوط وقتی.  پاشید

 . لرزید می دلش و بلوط خوب های حس تمام به بود زده گند.  بود خراب حالش و امروز کنان آشتی به بود زده گند

 . کرد می اش کالفه و میزد درجا ترس از قلبش

 . نشست ماشین داخل عصبی و کالفه هوراد و کرد باز برایش را در دیدنش با راننده

 را اش عصبی دست.  شکستن دل همه این برای کرد می لعنت را خودش.  بزند فریاد خودش سر خواست می دلش

 یرز به سری و خاکی های لباس همان با که دید را بلوط و کرد بلند را سرش.  کوبید دیگرش دست بر و کرد مشت

 نزدیک جایی در که بود قلبش هم شاید...  هم شاید.  شکست گلویش در چیزی.  آید می ماشین سمت به افتاده

 . بود شکسته گلویش

 برای هوراد خواست می دلش.  بود شکسته هم بلوط اش نزدیکی در جایی و رفت می کلنجار خودش با هوراد

 سلول آن درد انگار.  است خورده تودهنی بدنش تمام کرد می حس.  باشد داشته دوستش ای لحظه تنها ای لحظه

 فرصتی.  خواست می شدن دور دلش و بود مانده جا هوراد پاهای زیر جایی غرورش.  بود شده منتشر سلول به

 ات دیگر ی هفته دو.  نبود هوراد کنار در و روستا این در فرصت این هم شاید.  نداشت آینده به شدن امیدوار برای

 مین رفتن ی اجازه اما کرد می زنجیرش تخت به فهمید می اگر هوراد.  برود توانست نمی شاید و بود مانده کنکور

 . کرد می طلب زدن پُر و بال کمی دلش.  خواست می شدن آزاد دلش بلوط اما.  داد

 این از بود خسته.  گذارد می گلویش در کوه روی کوه و دهد می قورت را هایش بغض روز هر اینکه از بود خسته

 . یافت می دیگری جای در را سرنوشت باید.  رفت می باید.  روزه هر ی رفته برباد امیدهای

 تگش برمی هوتن.  بود بدهکار بلوط به را فرار راه این اصال و گشت می باز دیگر روز دو.  بود خوش هوتن به دلش

 دونب توانست می.  توانست می هوتن.  کرد می پیدا بلوط برای لعنتی کنکور آن به رفتن برای راهی باید خودش و

 . برساند ساز سرنوشت امتحان آن به را او هوراد اطالع
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 . خانوم بفرمایید -

 وراده ی شده نفرین اتومبیل به کی اصال و بود کرده باز را در برایش که شد خیره ای راننده به و آورد باال را سرش

 ؟ بود رسیده

 خبر کسی چه اما بودند نشسته کوتاهی ی فاصله با و هم کنار در هردو.  نشست هوراد کنار در و داد تکان سری

 ی اندازه به و بودند هم کنار در ؟ است انداخته فاصله کهکشان یک ی اندازه به ها کوچکترین همین که داشت

 آینده از بلوط محرومیت سالها هوراد.  بود بدهکار هم خیلی.  بود بدهکار بلوط به هوراد.  بودند دور هم از سالها

 ببخشد خواست می بلوط.  بود بدهکار زیادی هوراد.  را اذیت و آزار سالها.  را تحقیر سالها.  بود بدهکار را زیبا ای

 . رفت می کج بازهم و کند جبران خواست می هوراد.  کرد می خراب هم باز هوراد و

 ؟ خوبی -

 . کرد می جاری زبان بر را هایش نگرانی و گذاشت می پا زیر را غرور.  پرسید می و نداشت طاقت...  دیگر بود دل

 : گفت حسی هر از عاری صدایی با و فروخورد را بغض.  بود نگرفته یاد را سکوت.  نبود بلد کردن قهر بلوط

 . خوبم -

 ؟ دکتر بریم خوای می -

 : کرد زمزمه و زد تلخی لبخند بلوط

 ؟ میشه درمان مگه -

 . کرد تعجب هوراد

 ؟ چی -

 . شکسته قلب -

 . بود شکسته بازهم را بلوط قلب.  هوراد سر بر شد آوار دنیا های تلخی تمام.  شد آوار و

 ولی زد وصله بهم هاشو تیکه نمیشه دیگه کردم می فکر.  شکسته دیگه میشکنه که آدما قلب کردم می فکر -

 ارک بگم بهش خوام می دکتر بریم.  بریم داره دکتر میگی که حاال باشه.  جدیده تخصصِ شاید.  میشه انگار خب

 از کدوم هر بگم بهش خوام می ؟ کرد اولش مثل میشه بازم خاکشیره و خورد من دل.  گذشته شکسته دلِ از من

 ؟ کرد درستش میشه ببینم نزدیکه و دور سالهای مالِ ها شکستگی این

 آب و شنید را بلوط پنهان های گله شد می اصال ؟ نشکست و بود مرد لحظات این در میشد و میزد حرف بلوط

 ؟ نشد
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 دهن بیشتر که پوزخندی با.  ماند سنگ ولی شد تهی درون از.  نشد آب اما گرفت دلش.  بود هوراد اما هوراد

 : گفت بود خودش به کجی

 . بود خودت تقصیر -

 . کرد کجی دهن متقابالً هم بلوط

 بهم بگی ات.  بیرون اتاقم از گمشو بگی تا.  دهنم تو بزنی تا نیستم پیشت دیگه که میاد روزی یه ؟ چیه دونی می -

 مئنمط ولی ای دیگه آویز دست با یا بیارم بدست مرگ با رو رفتن تو کنار از فرارِ راه این کنه نمی فرقی.  اضافی

 . همیشه برای.  میرم همیشه برای و کنم می پیداش باش

 را حرفش.  گرفت آرام خودش و کرد سست را هوراد پای.  انداخت جاده به چشم خودش و کرد خالی را هوراد دل

 هایش رگ میان جایی انگار.  شد می حس کمتر تحقیرها و ها توهین تمام درد انگار حاال.  بود آرام حاال و بود زده

 . کند نمی حس را دردها دیگر و اند کرده تزریق مسکنی

 و سیاهی جز به پایانی عشق این.  نبود مهم برایش دیگر اما بوده هوراد ی دلبسته هم اول همان از دانست می

 غرق این از بیشتر خواست نمی.  کرد نمی قبولش هوراد هم بخشید می خودش اگر حتی.  نداشت برایش نابودی

 مه عشق انتهای بی باتالق در شدن ور غوطه...  بیشتر اجتناب و دوری هرچه بود گفته بلوط به کسی آیا و شود

  ؟ بیشتر

 و شد عمارت وارد محکم های قدم با.  شد پیاده ماشین از معتلی بدون بلوط و شد متوقف عمارت مقابل اتومبیل

 . کرد حرکت ها پله سمت به

 . سالم -

 باال ابرویش تای یک و چرخید پا پاشنه روی.  شد متوقف بود سرش پشت درست که شخصی صدای شنیدن با

 . کرد می نگاهش ای احمقانه لبخند با و بود ایستاده مقابلش هوراد سالهای و همسن پسری.  پرید

 . گرفت کوتاهی نفس.  کند پا و دست خونسردی کمی اش ذهنی بازار آشفته تمام میان در کرد سعی

 . سالم -

 : گفت و کرد دراز بلوط سمت به را دستش گشاد لبخند همان با پسرک

 . سعادتِ  راستین.  راستینم من -

 بی با.  ماند ثابت راستین ی مردانه دست روی و شد کشیده راستین و خودش میان جایی به بلوط های چشم

 : گفت و دزدید راستین دست از چشم حوصلگی

 . اومدید خوش خیلی.  بلوطم منم.  سعادت جناب خوشبختم -
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 . کرد جمع را هایش دست بود جاخورده بلوط رفتار از کمی که راستین

 ؟ بکنم خواهشی یه میشه.  ممنون -

 راستین گیر حاال و بود گذرانده هوراد با همراه را تنشی پر روز.  بکوبد دیوار به را سرش خواست می دلش بلوط

 . بود افتاده سمج

 . داد بیرون پرصدا را نفسش

 . بفرمایید -

 : گفت و خاراند را لبش گوشه کمی راستین

 . کنه صدام سعادت کسی ندارم عادت ؟ راستین بگین بهم میشه -

 . برم دیگه من اجازتون با... .. کنم می سعی -

 . نشد راستین جواب منتظر دیگر و

 تبس نقش هایش لب روی لبخندی راستین دیدن با و شد وارد هم هوراد که بود نگذشته ها پله پیچ از بلوط هنوز

 : گفت بود ها پله محو هم هنوز که راستینی روبه بلند و

 . بینمت می دارم نمیشه باورم....  پسر عجب چه -

 . شد فشرده هوراد آغوش در محکم و برگشت هوراد صدای شنیدن با راستین

 و بود هوراد آغوش در.  داشت را برادر حکم برایش که بود هورادی آغوش در سالها از پس.  داشت خوبی حس

 . شد می مرور برایش دانشگاه انگیز خاطره روزهای

 . کرد زمزمه راستین زیرگوش هوراد

 . نکردیا من از یادیَم شدی گور و گم رفتی.  بینمت می دارم دوباره که خوشحالم -

 : گفت و زد هوراد پشت به محکم چندبار و خندید مردانه راستین

 . شدی گنده و پهن حسابی تو نبودم من که مدت این تو اینکه مهم....  نیست مهم من نبودن -

 : گفت و شد جدا راستین از تعجب با هوراد

 . میدن جون هیکل این برای دخترا.  خیارشور چهارشونه میگن من به.  شدم گنده کجا من -

 : گفت بریده بریده راستین.  کشاند قهقهه به را راستین کار هوراد حرف این

 ؟ میمیرن تو مثل...  ای پاچه سگ...  برا دخترا...  تروخدا -
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 : گفت و آورد فرود راستین کتف در را مشتش هوراد

 . کثافتی قبل مثل هنوزم -

 . افتادند خنده به هردو بازهم و

 . رفتند فرو سلطنتی های مبل در هم روی روبه هردو و کرد راهنمایی سالن به را راستین خنده و شوخی با هوراد

 : گفت شیطنت با راستین

 . باشه مبارک -

 : گفت تعجب با هوراد

 ؟ چی -

 . زد تکیه مبل پشتی به و انداخت پا روی پا بیخیالی با راستین

 . دیگه گرفتی زن اینکه -

 ؟ گرفتم زن گفته بهت کی -

 . کند گیرش یقه تعجب که بود راستین نوبت اینبار

 ؟ دارن شازده با نسبتی چه خانم بلوط این پس...  بلوط آهان...  ؟ بود چی اسمش...  دختره این پس -

 . شد درهم هوراد های اخم

 . مه خونده خواهر -

 : گفت و زد مرموزی ی خنده راستین

 ؟ آره عزبی هنوزم پس آهان -

 . است شده سرخوش بعد به دانشجویی زمان از چقدر راستین کرد می فکر هوراد و افتاد خنده به خودش و

 هایش حرف با و بود خورده هوراد از یکی.  برایش بود نحس امروز.  گذاشت اتاقش داخل قدم حوصله بی بلوط

 برای هرگز هوراد...  دانست می خوب را چیز یک...  دانست می را چیز یک اما بود زده زخم هوراد به بدتر صدبار

 هوراد و بود نخواهد مهم هوراد برای اش کرده گیر گلو سر های گالیه هرگز.  شد نخواهد مرهمی بلوط های زخم

 نیست درد نشدن خواسته و خواستن ؟ نیست درد همه ها این و.  داشت نخواهد و نداشته دوست را بلوط...  هرگز

 لد باید ؟ شد خواسته تا رفت و کند دل باید همیشه ؟ رفت باید همیشه آیا و ؟ نیست درد نشدن دیده و بودن ؟

 یم یکی.  سازد می " ن " یک را دنیا های تلخی تمام که است تلخ چه و ؟ شد شنیده تا ؟ شد دیده تا رفت و کند
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 تمام و شود نمی دیده یکی و شود می دیده یکی.  شود می نابود احساسات تمام و خواهد نمی دیگری و خواهد

 . کند می فروکش عشق و شور

 ، نکن گریه خوانت نمی جایی بینی می وقتی ":  گفت می همیشه خان همایون.  کند گریه بازهم خواست نمی

 آدما . برو و بزار سر پشت رو ها نخواستن اون ی همه و شو بلند.  شو بلند و زانوهات به بزن و دستت.  نکن التماس

.  برو و کن جزم و عزمت و نزن جا.  وایسا محکم تو ولی کنن می پیدا نرفتنت برای راهی یه خودشون بخوانت اگر

 ".  بری نمیزاره ولی راهت جلوی میزاره سد بخوادت که کسی

 اب را بلوط و کُشت توان می جوری را هرکس.  نبود بلوط خواستن برای سدّش اما بود سد هوراد که بود سخت چه و

 . کرد می عبور ها محدودیت این تمام از و شکست می.  رفت می بلوط و کردن محدود

 را راهش.  کرد می جدا را راهش بلوط آن از بعد و گذشتند می باید کمی روزهای.  نبود ماندن برای راهی دیگر

 . هایش آدم و عمارت این پاگیر و دست خاطراتِ تمام و هوراد از کرد می جدا

 هک آشپزخانه وارد.  شد سرازیر پایین سمت به ها پله از آرامی به و کشید عمیقی نفس.  کرد تعویض را لباسش

 . کردند می صحبت باهم که دید را زینت و فرشته شد

 . سالم -

 . کشید آغوش در را او و آمد سمتش به دیدنش با فرشته

 ؟ خوردی غذا ؟ هوراد آقا با رفتی کجا دختر -

 : گفت ناراحت و حوصله بی و شد جدا فرشته از بلوط

 ؟ میشه حاضر شام کی.  نخوردم نه -

 : گفت مهربانی لبخند با زینت

 . جان بلوط چینم می و میز االن -

 . شد خیره زینت سریع و تند کارهای به و داد تکان سری بلوط

 ؟ بلوط شده چی -

 . بود بسته بلوط حرف از پر سکوت روی به را هایش چشم عروسیش روز تنها انگار فرشته این و

 . نیست چیزی -

 . فشرد خواهرانه و گذاشت بلوط های دست روی را هایش دست فرشته

 ؟ بگی خوای نمی -
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 . کرد سکوت و شد خیره فرشته به هایش چشم در کرده جاخوش های حرف حجم با بلوط و

 ؟ شکسته حرفاش با و دلت بازم هوراد آقا -

 رپ سکوتت که است این مهم نفهمد را هایت حرف و نشنود را صدایت کسی و بکشی فریاد که نیست مهم اصال و

 ی حنجره صدایِ کسی وقتی سکوتت تمام با.  فهمد می را حرفت که برسد راه از نفر یک و باشد حرف از

 . شود می سبک قلبت انگار اصال و است شنیده را صدایت دنیا تمام کنی می حس شنود می را خاموشت

 . داد تکان سر و شد خیره فرشته به نگیرند سر از را بارش کردند می سعی که هایی چشم با بلوط

 ؟ بزنی حرف برام خوای می -

 : گفت و کشید لرزانی نفس بلوط

 تربیش دقیقه هر روزا این ولی داره دوستم بازم بدرفتاریاش تمام با کردم می فکر همیشه.  کنه می درد...  قلبم -

 ؟ بده عذابم تا کرد مخفی ازم چهارسال و برفک دونستی می.  نداشته دوستم وقت هیچ میشم مطمئن قبل از

 تنگ رو کسی جای خونه این تو خواستم نمی من.  نیومد رحم به دلش و دید و من های اشک که نداشت دوستم

 . کردم کارو این بخوام خودم اینکه بدون انگار ولی کنم

 . کرد وارد هم را آخر ضربه بلوط که بدهد تسال کمی تا کرد باز لب فرشته

 باشم اینجا خوام نمی دیگه.  میرم باالخره من ولی نمیزاره دونم می.  باشم زیادی خوام نمی دیگه.  برم خوام می -

 برم باید.  بکشم نفس تونم نمی فهمم می رو تنفرش حس رفتاراش از هرلحظه و میره راه چشمام جلویِ وقتی. 

 ؟ نه مگه

 رفت می هم او.  نداشت هم فرقی هرچند برود خواست می بلوط.  گشت می جمله یک همان در هم هنوز فرشته و

 یکی آن های چشم جلویِ و بروند خواستند می همه.  عمارت این روزهای این های آدم بودند عجیب انگار و. 

 . نباشند

 . برین هم شماها میز سرِ رفتن دوستش و هوراد آقا.  دخترا حاضره میز -

 . کردند حرکت سالن غذاخوری میز سمت به و شدند بلند پریشان و درگیر های ذهن با فرشته و بلوط

 : گفت بلند ای خنده با راستین که بودند نرسیده میز به بلوط و فرشته هنوز

 . آوردین تشریف دادین افتخار.  خانما سالم -

 در حواسی بی با بلوط و بود نشسته میز صدر در هوراد.  نشستند هم کنار در و دادند سالم آهسته فرشته و بلوط

 . شد جاگیر راستین مقابل صندلی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

125 

 

 بلوط به نگاهی چشمی زیر هوراد.  شد خوردن مشغول افتاده پایین سری با و کشید غذا خودش برای کمی بلوط

 . کرد لعنت را خودش دید را بودند پوشانده را اش چهره که هایی غم وقتی و انداخت

 ؟ حرفی کم انقدر همیشه خانم بلوط -

 یرهخ راستین به هم هوراد.  کرد نگاه شده فامیل نرسیده راه از پسرکِ این به و کرد بلند را سرش تعجب با بلوط

 . شد

 : گفت و کشید عمیقی نفس بلوط

 . همیشه نه -

 : گفت و زد لبخندی راستین

 . باشی آرومی دختر خوره نمی بهت چیه دونی می آخه -

 . نیستم آروم -

 : داد ادامه و شد خیره هوراد به و سرچرخاند بلوط

 ننک می مجبورم روزایی یه.  باشم خودم تونم نمی همین برای بندن می و بالم و پر و چینن می نوکمو روزایی یه -

 . فرمانبردار و باشم رام

 . کرد عوض را بحث مسیر و انداخت باال ابرویی راستین

 ؟ میری دانشگاه -

 . دارم ریاضی دیپلم.  نه -

 : گفت که برد می لذت بحث این از انگار راستین

 . کنم می تدریس عمومی ریاضی.  دانشگاهم استاد منم.  جالب چه -

 . زد لبخندی امشب بار اولین برای بلوط

 . باشین استاد خوره نمی بهتون -

 : گفت و کرد بلندی ی خنده راستین

 ؟ باشم چی خوره می بهم پس -

 : گفت و زد پوزخندی بلوط

 . کنن می کار سیرک تو که اینا از.  باشین دلقک خوره می بیشتر -
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 . گرفت خودش سمت به را اش اشاره انگشت تعجب با راستین

 ؟ دلقکم کردی می فکر واقعا...  ؟ من -

 . کرد قناعت سری دادن تکان به بلوط و

 و بود راستین انگار اصال.  زد لبخند بازهم راستین.  شود ناراحت تا نبود هایش رگ در خون کمی انگار پسر این

 . اش نشدنی جدا لبخند

 ؟ بری دانشگاه خوای نمی -

 . نمیره نه -

 . داد ادامه صدایش در تحکم همان با.  کرد معطوف خودش به را ها توجه همه که بود هوراد صدای

 . دانشگاه بره نداره دوست -

 : گفت و فشرد هم روی را هایش دندان حرصی بلوط

 . گرفتی و هام پیشرفت جلوی دیوار یه مثل تو فقط برم دارم دوست اتفاقا چرا -

 . زد پوزخندی هوراد

 . نداری شدن قبول ی عرضه تو -

 . گذاشت می جا سرش پشت را منطق آمد می وسط که بلوط رفتن پای پسر این انگار و

 : گفت هوراد روبه سینه به دست بلوط

 . کنم شرکت بزار مردی ؟ نمیشم قبول دونی می کجا از نکردم شرکت کنکور حاال تا وقتی -

 . بگیرد آرام تا کرد مشت را هایش دست هوراد

 فکر ؟ بری خونه این از و بشی قبول ؟ بشه چی که.  بکنی غلطی همچین بخوای که نمیاد روز اون وقت هیچ -

 . مونه می دلت به آرزوش ؟ میدم اجازه کردی فکر ؟ میزارم من کردی

 به.  تنداش فرقی برایش انگار اما بلوط.  گرفت پیش را اتاقش راه و شد بلند میز سر از انتهایی بی عصبانیت با و

 . کرد نمی نشینی عقب هرگز و بود گرفته را تصمیمش.  نداشت نیازی هوراد اجازه

 . شده منطق بی چه -

 . بود شده خیره هوراد رفتن مسیر به و بود زده را حرف این تعجب با که بود راستین

 . زد پوزخندی بلوط
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 . ببینین رو سگیش اخالق این که بوده نیومده پیش موقعیتش حاال تا احتماال بوده منطق بی -

 . رفت آشپزخانه به و گفت ببخشیدی فرشته

 : گفت و کرد نگاه بلوط به راستین

 ؟ دانشگاه بری نمیزاره چرا -

 . کشید عمیقی نفس بلوط

 . کنم کار براش و بمونم عمارت این تو کلفت یه مثل ابد تا خواد می چون -

 . بودند انگیز شگفت هایش آدم و عمارت این برایش انگار راستین

 ؟ چی یعنی -

 : گفت و داد تکان هوا در را دستش بلوط

 . نیست مهم -

 ؟ دانشگاه بری خوای نمی وقت هیچ یعنی -

 . بود ممتد سکوت یک تنها بلوط جواب و

 : گفت آرامی صدای با و زد تکیه اش صندلی پشتی به راستین

 . کنم کمکت تونم می من بخوای اگر.  بری داری تصمیم پس -

 . کرد نگاهش تعجب با بلوط

 ؟ چطوری -

 . انداخت باال ای شانه راستین

 . کنم کمکت درسا تو تونم می.  ام رشته هم تو با منم خب -

 . کمکی چه دیگر بود نمانده بیشتر هفته دو.  زد پوزخندی دلش در بلوط

 . کنید کمک بتونید و باشید اینجا شما بخونم درس کنکور برای بخوام من وقتی نکنم فکر ولی ممنونم -

 : گفت و شد بلند میز سر از راستین

 . راحتی جور هر -

 : گفت و برگشت بازهم که بود نرسیده سالن انتهای به هنوز.  کرد حرکت مهمان اتاق سمت به و
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 ؟ کنی همراهی و من میشه.  ببینم و باغ برم میخوام فردا -

 . گفت و داد تکان سری پس نه بگوید اگر است ادب از دور کرد می فکر بلوط

 . میام باشه -

 : گفت و زد لبخندی راستین

 . بخوابی خوب.  ممنونم -

 . همینطور هم شما -

 نجکاوک زیادی راستین.  کشید عمیقی نفس بلوط شد خارج سالن از که راستین.  رفت اتاقش سمت به دیگر بار و

 . کند تحمل توانست نمی بلوط هم شاید.  نبود خوب هم زیاد این و بود

 طبلو رفتن از ، آمد نمی خوشش راستین از.  بود مردد نگفتن و گفتن بین و میزد قدم آشپزخانه داخل فرشته

 می درهم مدام دلش.  است راه در طوفان یک کرد می حس.  آمد نمی خوشش هوتن نبود از...  آمد نمی خوشش

 حساب خیانت میزد حرف اگر ؟ شد می چه رفاقت پس ؟ میزد حرف و کرد می باز لب باید ؟ گفت می باید.  پیچد

 دبع بلوط ؟ شود چه که ماند می ساکت اصال ؟ شد نمی اش ساله چند و چندین دوستی به کردن پشت ؟ شد نمی

 ؟ چه بود رفته بلوط و شد می بیدار خواب از صبح فردا اگر.  برود نداشت را جایی عمارت این از

 : گفت غُرغُر با زینت که زد قدم آنقدر

 ؟ دخترم شده چی.  میزنی حرف خودت با و میری راه داری مدام آشپزخونه تو اومدی وقتی از ؟ چته تو دختر -

 . شود تر آرام تا بست را هایش چشم فرشته

 ؟ نداری من با کاری.  میاد هوتن فردا.  بخوابم میرم دارم من.  مامان هیچی -

 : گفت و داد هُل بیرون به را او تقریبا و گذاشت فرشته کمر پشت را دستش.  آمد فرشته سمت به خندان زینت

 . مادر بره قربونت برو.  بخواب برو عزیزم نه -

 . بخیر شب -

 قدمی.  شد خیره هوراد اتاق به نگاهش.  کرد مکث ای لحظه رفت باال که ها پله از.  آمد بیرون آشپزخانه از و

 . کرد حرکت هوراد اتاق سمت به و کشید عمیقی نفس.  شد متوقف بازهم که شود دور تا برداشت

 . زد در به ای ضربه تردید با

 . بفرمایید -
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 نمایان در قاب در هوراد و شد باز اتاق در که گذاشت عقب به قدمی بازهم.  کرد بیشتر را تردیدش هوراد صدای

 . شد

 . کرد نگاه فرشته به تعجب با هوراد

 ؟ داشتی کاری من با -

 . شد دستپاچه فرشته

 . نه یعنی...  آره...  من -

 . کرد میخکوبش بازهم هوراد صدای که کند فرار تا کرد پشت و

 ؟ بگی خوای می چی -

 . میزند گند کردنش باز لب با بلوط زندگی تمام به کرد می حس.  داد فشار هم روی را هایش چشم فرشته

 . بگم خواستم می چی رفت یادم. ...  نداشتم کاری -

 . تو بیا -

 : گفت و سرچرخاند هوراد سمت به زده وحشت فرشته

 . رفته یادم گفتم که من ؟ چرا ؟ تو بیام -

 . بود عصبانی و قرمز زیادی برادرشوهرش ی قیافه.  ترساندش می هوراد های اخم

 . چشم بگو تو بیا میگم بهت -

 . نداشت آویزی دست.  نداشت گریزی راه هیچ.  نبود ای چاره

 سینه به دست همانجا و بست سرش پشت را در هوراد.  گذاشت اتاق داخل قدم نامطمئن و سست های قدم با

 . کرد می نگاه فرشته به بازپرس یک مثل.  ایستاد در کنار

 . شنوم می -

 ...م که گفتم -

 : گفت بود شده تر بلند کمی که صدایی با هوراد و

 . ببافی بهم دروغ ندارم دوست.  بگو راستشو و بزن حرف پس.  شنوم می گفتم -

 . ترسید می هوراد از همیشه.  داد می نشان خودی گاهی گاه و شد می گم فرشته ی حنجره حجم در صدای

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

131 

 

 ... یعنی...  نیستم مطمئن من...  خب -

 . فرستاد اش شده خشک های ریه داخل را اکسیژن و کشید عمیقی نفس

 . بره اینجا از گرفته تصمیم...  بلوط کنم فکر -

.  ردک نگاه هوراد به و کرد بلند را سرش.  بود گفته باالخره بد یا خوب.  بود شده باز زبانش.  کرد رها را نفسش و

 سکوت کوتاهی مدت برای.  کند می فکر چه به هوراد بفهمد توانست نمی.  بود شده گرد تعجب از هوراد چشمان

 : کرد زمزمه ناباوری و شکسته صدای با که بود هوراد این و شد

 ؟ بره خواد می کجا -

 . گفت می را آخرش تا باید بود کرده باز لب که حاال.  رفت می را راه این تهِ تا باید فرشته و

 نمی گفت می.  کنم تنگ و هوراد جای خوام نمی گفت می.  بود ناراحت خیلی امشب فقط...  فقط.  دونم نمی -

 خواد می . بود شکسته دلش...  بلوط.  نشه اذیت و نبینه و من دیگه تا...  میرم...  گفت.  بیام کنار تنفرش با تونم

 . دونه می رفتن و راه بهترین...  خب و کرده گیر توش که باتالقی این از کنه فرار

 . بری تونی می -

 . لرزاند را بدنش تمام هوراد بلند فریاد که کرد نگاه هوراد به ناگهانی موضع تغییر این از متعجب فرشته

 . بیرون برو گفتم -

 . شد خارج اتاق از آرامی به و انداخت پایین را سرش فرشته

 گفته را چیز همه هوراد به که شد نمی باورش هم هنوز.  چکید پایین چشمش گوشه از اشکی قطره بست که را در

 خراب امشب اما نکند دخالت کارهایش در و باشد بلوط صبور سنگ تنها بود قرار.  گرفت خودش از دلش.  است

 جبران برای راهی دیگر و آمد می بدش خودش از.  بلوط باورهای و اعتمادها تمام به بود کرده خیانت.  بود کرده

 . نکند محدود این از بیشتر را بلوط ، هوراد کاش ای و نبود

*** 

 اکج.  برود بخواهد بلوط شد نمی باورش.  شد نمی باورش.  کرد مشت را هایش دست هوراد رفت بیرون که فرشته

 می ؟ کند زندگی خواست می رحم بی و بزرگ دنیای این کجای در پس نداشت را کسی بلوط ؟ برود خواست می

 . داد می اجازه نباید.  شد نمی.  توانست نمی ؟ بگذارد تنها را هوراد ؟ برود خواست

 . شد خیره سقف به و شد رها تختش روی

 ؟ توانست می ؟ شد می ؟ کرد می حبسش ؟ کی تا ؟ کرد می محدودش ؟ کرد می چه باید
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 . فشرد هم روی را هایش چشم

 . خواست می را پدرش دلش.  خواست می را اش زندگی های بدبختی به کردن فکر بدون کشیدن نفس کمی دلش

 بزن حرف ؟ پسر شده چی ؟ هوراد ":  بگوید و بنشیند کنارش همیشه مثل تا خواست می را خان همایون دلش

 و درد ، نزد حرف او و خواست پدرش که روزهایی تمام جبران به هوراد و " مَرد چیه دردت درمون ببینم تا برام

 . خودش از و بلوط از ، لقا مه از.  بگوید گذشته از.  کند دل

 رد ناگهانی تصمیم یک با.  رساند می هایش شش به تازه هوای کمی باید.  شد بلند تختش روی از جَست یک با

 مورد باغ در کمی خواست می دلش.  شد خارج و کرد باز هم را عمارت در آهسته.  رفت بیرون و کرد باز را اتاق

 . شود آرام کمی مشکالتش تمام به کردن فکر بدون و بزند قدم بلوط عالقه

 آن روی پدرش با ها ساعت بلوط که قدیمی نیمکت آن روی.  رفت عمارت پشت به و زد قدم باغ در کمی هوراد

 کمی اگر شد می چه ؟ بود کنارش در بلوط اگر شد می چه و شد خیره مقابلش تاریکی به.  آمد فرود نشست می

 ؟ فشرد می آغوشش در را بلوط بدن ظریف حجم

 از ندنک دل.  بود کرده بغل غم زانوی اتاقش تنهایی در بلوط و کرد می فکر بلوط کردن پایبند برای راهی به هوراد

 ؟ داشت هم دیگری راه مگر اما بود سخت ندیدنش و هوراد

 به که هوراد دیدن با و داد کنار را پرده کمی.  ایستاد اتاقش پنجره کنار و شد بلند تختش روی از سستی به

 منظره از هوراد آمد می یادش که جایی تا.  شد گرد هایش چشم بود نشسته اش عالقه مورد نیمکت روی تنهایی

 . بود متنفر عمارت پشت

 بافت.  بگیرد نادیده توانست نمی را داد می نشان خودی گاهی گاه که وجودش شیطنت اما بود دلگیر هوراد از

 هب بیشتر چه هر.  برداشت قدم عمارت پشت سمت به احتیاط با.  رفت بیرون و پوشید را رنگش طوسی و نازک

 . کرد می حس بیشتر را قرارش بی قلب کوبش شد می نزدیک هوراد

 : گفت و نشست هوراد کنار در و گرفت عمیقی دم

 . متنفری اینجا از دونم می من که اونجایی تا ؟ اینجا اومدی چرا -

 ودب خواب حتما ؟ دید می خواب.  است نشسته کنارش در بلوط شد نمی باورش.  شد خیره بلوط به تعجب با هوراد

 . بیاید سراغش به بلوط نداشت امکان بود کرده امروز که کاری با. 

 . کرد زمزمه و فشرد هایش چشم روی را هایش دست و فرستاد بیرون پرفشار را نفسش

 ؟ اومده سرم بالیی چه خدایا.  زدم توهم که بده انقدر حالم -

 : گفت اخم با و زد هوراد بازوی در محکمی مشت بلوط
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 . خب میرم ناراحتی ؟ کنی می غُرغُر خودت پیش چرا -

 ستد هوراد شد خیز نیم که همین و روبرگرداند بلوط.  دنیا یک بزرگی به بود تلنگری کوچک مشت همان انگار و

 . گرفت را بازویش و انداخت

 . خوره برمی بهش زودم چه.  که نبودم تو با.  بشین...  نه...  نه -

 . نشاند خودش به چسبیده را او و کشید را بلوط دست

 ؟ کنی می چیکار اینجا -

 . پرسید جانب به حق بلوط

 ؟ کنی می چیکار اینجا خودت -

 : گفت مکث کمی با و کرد دراز نیمکت پشتی روی را دستش هوراد

 . نه یا میشه پیدا آرامش یکم داری ارادت بهش خیلی تو که اینجایی ببینم اومدم -

 ؟ شد پیدا -

 . زد لب شد خیره بلوط چشمان در هوراد

 . شده تزریق هام رگ به آرامش کوه االن...  ولی تو اومدن از قبل تا نه -

.  ودب سنگین زیادی هضمش.  بود سنگین بلوط برای هایش حرف هضم انگار و کرد نگاه هوراد به تعجب با بلوط

 ؟ بود آرامشش منبع بلوط ؟ گفت می چه هوراد

 : گفت لرزانی صدای با

 ؟ بودی آرامش دنبال چرا -

 . کشم می نفس راحت باشم که آروم.  بکشم نفس تونم نمی کردم می حس.  بودم ناراحت -

 ؟ کرده ناراحتت چی -

 : گفت و کرد مکثی هوراد

 ؟ بری اینجا از خوای می -

 ؟ دانست می کجا از هوراد.  شد شوکه بلوط

 ؟ برم...  خوام می گفته بهت...  کی -
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 ؟ مهمه -

 . انداخت پایین را سرش بلوط

 ؟ نه گفته فرشته -

 ؟ بری خوای می چرا -

 برایش ای ذره بلوط های سوال و بگیرد بلوط از را خودش های سوال جواب خواست می فقط انگار هوراد این و

 . نبود مهم

 . بهتره همه برای اینطوری -

 : گفت و گرفت دستانش سوزان گرمای میان را بلوط دست هوراد

 ؟ بری و بزاری منو خوای می چرا.  نرو دیگه تو.  نرو.  بمون -

 . زد لب هوراد متفاوت برخورد این از متاثر بلوط و

 رمب باید.  متنفری ازم تو.  گیری می جلومو تو.  زاری نمی تو.  کنم پیشرفت خوام می.  بخونم درس خوام می من -

 . کنی می عادت زود توهم کن باور.  هوراد بهتره خیلی برم. 

 آغوشش در پشت از هوراد.  شد کشیده سوزانی حجم میان ناگهان که شد دور قدم چند و شد بلند نیمت روی از

 . بود شده خشک همانجا متعجب بلوط.  بود کشیده

 . کرد زمزمه زیرگوشش و چسباند بلوط صورت به را سرش هوراد

 گذره می سخت روزا نیستی وقتی.  نشو دور.  نرو ولی ؟ خوبه کنم می کمکت خودم من اصال.  بخون درس باشه -

 ...د من بلوط.  بلوط

 ؟ هـــــوراد ؟ کجایی هوراد -

 بیرون هوراد آغوش از را خودش سرعت به بلوط.  رسید می گوش به عمارت سمت آن از که بود راستین صدای

 : گفت و کشید

 . میرم دیگه من -

 و سوخت می بدنش سلول به سلول.  کشید عمیقی نفس هوراد.  شد دور هوراد چشمان مقابل از سرعت به و

 در هم هنوز بلوط.  بود آغوشش در هم هنوز بلوط نبود راستین اگر.  کند خفه را راستین خواست می دلش چقدر

 . کشید می نفس کنارش

 : گفت و آمد هوراد سمت به راستین
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 ؟ میزدین حرف باهم داشتین.  اینجایی گفت بلوط -

 : گفت لب زیر هوراد

 . فضول احمقِ چه تو به -

 . داد ادامه حرصی و بلندتر و

 ؟ کنی می چیکار اینجا تو.  میزدیم حرف داشتیم آره -

 . زد چنبره بلوط محبوب نیمکت روی و گذشت هوراد کنار از راستین

 مفهمید نیستی دیدم اتاقت تو رفتم.  بزنیم حرف قدیما از باهم بیام گفتم شدم خواب بی یکم بابا هیچی -

 . پشتی این گفت بلوط البته اینجایی

 : گفت اش شده چفت های دندان میان از هوراد

 ؟ بلوط میگی دخترخالته مگه -

 : گفت و داد تکان دستی قیدی بی با راستین

 . بشین بیا.  نبودی یُبس انقدر قبال.  میدیا گیر چیزایی چه به.  پسر خیال بی -

 که سالهایی و ها گذشته از راستین با صبح خود تا شب آن و نشست کنارش و کرد حرکت میلی بی با هوراد

 کمی تا رفتند هایشان اتاق به قرمز هایی چشم با هردو کرد تیغه که آفتاب.  زدند حرف بودند ندیده را همدیگر

 زا فرشته.  بودند بیدار و میزندن حرف باهم هوراد و راستین.  بود شده نفرین ، شب آن انگار و کنند استراحت

 می.  بود دندانش زیر گرم آغوش آن ی مزه هم هنوز...  بلوط و آمد نمی هایش چشم به خواب وجدان عذاب

 مدآ فردا بازهم...  ها بیداری شب این تمام با...  اما.  باشد شده قبل مثل بازهم چیز همه صبح فردا و بخوابد ترسید

 . رسید راه از جدید اتفاقات با نو روزی...  و

 . رفت نمی خواندن به دلش و دست.  بود پخش رویش روبه ها کتاب و دفتر و بود کشیده دراز تختش روی بلوط

 رپ دیشب سمت به ذهنش افتاد می معادالت و جمالت و کلمات به چشمانش و گرفت می دست در را قلم که همین

 در باشد داده قول هوراد شد نمی باورش.  است کشیده آغوشش در هوراد شد نمی باورش هم هنوز.  کشید می

 . دانست نمی بلوط و بود روح هم شاید ؟ بود هوراد دیشب آدم اصال.  کند کمکش خواندن درس

 : گفت لب زیر و کرد خالی حرکت یک در را اش سینه در شده جمع های نفس

 و درست و کن فراموش رو چی همه حاال.  بخونی درس و کنی تمرکز باید بلوط.  گذشته االن افتاده اتفاقی هر -

 . بخون
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 در صدای که کرد می تمرکز داشت کم کم بلوط و بود نگذشته دقیقه چند هنوز.  شد خیره کلمات به دوباره و

 . شد بلند اتاقش

 : گفت و شد خیره در به ای کالفه ی قیافه با و زد جک سرش زیر را دستش

 . بفرمایید -

 . شد اتاق وارد هوراد و شد باز آرامی به در

 . داد هل تخت قسمت ترین ای گوشه به را هایش کتاب و نشست تخت روی دستپاچه هوراد دیدن با بلوط

 . سالم... س -

 . بود گرفته لکنت قلبش مانند لحظه این در هم زبانش انگار

 ؟ خوبه حالت.  سالم -

 . شد درهم اش قیافه و است ناراحت دیشب اتفاق از شاید کرد فکر بلوط.  رسید می نظر به کالفه هم هوراد

 : گفت و رفت باال ابرویش تای یک و انداخت ها کتاب به نگاهی هوراد

 . خوندن درس به کردی شروع زودم چه -

 . دارد آزمون دیگر ی هفته دو از کمتر بگوید هوراد به بود وقتش شاید.  بود مردد نگفتن و گفتن بین بلوط

 : گفت و کشید اش شده خشک های لب روی را زبانش

 . بخونم باید...  دیگه دارم کنکور...  خب -

 : گفت و زد مهربانی لبخند هوراد

 . دیگه یکسال تا کو.  زوده خیلی هنوز دختر -

 . کرد زمزمه و کشید اش پیشانی به دستی کالفه بلوط

 ... کرده نامم ثبت کنکور تو قبال هوتن دونی می خب...  بگم چجوری...  نیست دیگه یکسال یعنی...  نه -

 : گفت و کرد خالی جا یک را اش شده سنگین نفس

 . دیگه هفته دو...  دارم کنکور امسال -

 . شد نمی خبردار هم روحش هرگز او و افتاد می اتفاق چشمش از دور به مسائل خیلی انگار.  خورد جا هوراد

 . زد گره درهم را هایش اخم کمی
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 ؟ بگی بهم خواستی نمی یعنی -

 . کرد قالب درهم را هایش دست استرس با بلوط

 ... برم نمیزاری تو کردم می فکر من...  خب -

 . داد ادامه دوباره بلوط و شد سکوت کمی

 . برم بفهمی اینکه بدون خواستم می -

 ؟ نه رفتی می و کردی می فرار شدی می قبول اگرم حتما -

 . زد لب.  گرفت نفسی.  شد خیره هوراد درهم صورت به و کرد بلند را سرش ای لحظه برای بلوط

 . خوام می معذرت -

 دور ، بروند ها گذشته خواست می دلش.  کند ناراحت را بلوط آمد نمی دلش.  کرد باز را هایش اخم کمی هوراد

 . باشد داشته را نفرت از پر های گذشته بدون زندگی یک بلوط با او و شوند

 . بزنیم حرف باهم خواستم می -

 . شد متعجب ناگهانی ی درجه 284 تغییر این از بلوط

 ؟ چی به راجع -

 . اتفاقاتش و دیشب به راجع -

 نمی.  خواست نمی را دیشب مورد در کردن صحبت.  انداخت زیر دوباره را سرش و شد رنگ قرمز آنی در بلوط

 . نداشت برایش خجالت و شرم جز ای نتیجه چون خواست

 : گفت و زد رنگی کم لبخند بلوط خجالت دیدن با هوراد

 کی نفهمیدم.  بود کرده ام شوکه بدم دست از هم رو تو هوتن از بعد اینکه ترس.  شدم احساساتی یکم دیشب -

 نمی.  نداشت ای دیگه معنای هیچ آغوش اون...  ترس حس یه رویِ از کردم بغلت من.  کنم می چیکار دارم لحظه

 ؟ میگم چی که فهمی می.  کنی برداشت اشتباه خوام

 . کنی حسش بتوانی وجودت شکستن با شاید ؟ کرد حس باید چگونه را رویاها شدن خراب فهمیدن و

 : گفت داری خَش صدای با و داد تکان سری مغموم بلوط

 . فهمم می -
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 ناپذیر انکار عضو تو بازم باشم کرده برخورد بد باهات ها سال این که هم هرچقدر بدونی خوام می.  خوبه -

 زا خوام نمی.  مهمین برام زندگیت و تو بازم نکنم ابرازش اگر حتی.  سخته برام دادنت دست از و مایی ی خانواده

 . کنیم می زندگی صلح در بعد به این از تو و من.  بشه تکرار گذشته دیگه امروز

 : گفت و کرد دراز بلوط مقابل را دستش هوراد

 ؟ قبوله -

 های حرف از وجودش تمام.  شد خیره بودند کشیده آغوشش در سخاوت نهایت در دیشب که هایی دست به بلوط

 قبول قابل ها سنگینی آن تمام مقابل در توانست می هم آرامش و صلح همین انگار اما بود شده سنگین هوراد

 . باشد

 : گفت و داد قرار هوراد وجود سوزان گرمای در را لرزانش دست

 . قبول -

 : گفت و زد لبخندی هوراد

 . خوبه -

 . شد بلند و کرد خارج بلوط دست از را دستش

 . بینمت می شب.  دارم کار بیرون.  برم باید دیگه من -

 . باشه -

 که رویاهایی تمام.  کشیده آغوشش در ترس از تنها هوراد که اندیشید می این به بلوط و شد خارج اتاق از هوراد

 دوست یک برایش تنها بلوط.  باشد داشته دوستش تواند نمی هرگز هوراد.  بود شده آوار سرش روی بود ساخته

 . خواهرخوانده یک شاید و دوست یک تنها.  ماند می باقی

 در رتنف دیگر.  بود کرده تغییر هوراد.  اندیشید می قبل دقایقی به و بود کرده جمع شکمش در را پاهایش بلوط

 ودش برقرار صلح بود قرار.  نبود مرگ پیش.  نبود خدمتکار دیگر بلوط.  نمیزد داد دیگر.  زد نمی موج چشمانش

 بلوط.  خواست نمی هوراد و خواست می بلوط.  نداشت کسی به ربطی هوراد به بلوط طرفه یک عشق دیگر حاال

 کشپیش بودن عاشق دیگر بود مرد خیلی بود کشیده دست دلیل بی تنفر آن از دیگر که همین هوراد و بود عاشق

 . عمارت تمام و خودش

 . شد بلند اتاقش در صدای بازهم که بردارد تخت ی گوشه از را هایش کتاب تا شد خم و کرد فوت را نفسش

 . زد غُر زیرلب و کرد پرت گوشه همان به برنداشته را ها کتاب

 . بشم قبول اگه عمرا.  خوندنم درس این با شم گم برم.  نیومده من به خوندن درس امروز -
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 . کرد باز را آن حرکت یک در و رفت در سمت به

 . بود ایستاده در پشت اش احمقانه لبخند آن با راستین

 . بلوط سالم -

 . شود می فامیل زود پسر این چقدر کرد می فکر بلوط و

 ؟ افتاده اتفاقی.  راستین آقا سالم -

 : گفت کشید می خودش همراه را شده شوکه بلوط که همانطور و گرفت را بلوط بازوی و انداخت دست راستین

 . بزنیم حرف و بگردیم یکم باغ بیای باهام امروز بود قرار.  اتفاقی چه بابا نه -

 : گفت کرده اخم و کرد رها را بازویش حرکت یک با بلوط

 . میام خودم.  بکشین خودتون دنبال و من اینطوری نیست الزم -

 ابهسب انگشت و چرخید راستین سمت به دوباره و شد پشیمان که بگذرد راستین کنار از و بردارد قدمی خواست

 : گفت ای زده حرص لحن با و رفت نشانه راستین سمت به را اش

 . بزنه دست بهم دلیل بی و دلیل با کسی میاد بدم.  میزنین دست من به باشه آخرتون دفعه -

 به لبخند با راستین.  برسد هم راستین تا شد باغ وارد آهسته آهسته.  شد خارج عمارت از و کشید را راهش و

 : گفت و آمد بلوط طرف

 . گیری می پاچه و میشی سگ زود چقدر تو دختر -

 االیب تسلیم عالمت به را دستانش راستین که بیاورد زبان بر را است لیاقتش هرچه و کند باز دهان خواست بلوط

 . گرفت سرش

 . نگیر دل به ازم.  همین رُکم یکم فقط من.  بابا کردم غلط -

 . کرد زدن قدم به شروع صدا بی و فرستاد بیرون را بازدمش بلوط

 . میاد خوشم ازت -

 . کرد نگاه راستین به تعجب با و کرد بلند را سرش بلوط

 . شم نمی متوجه -

 : گفت و انداخت باال شانه قیدی بی با راستین
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 و نظرش کسی نمیزاری...  میزنی و حرفت....  بگم چجوری.  نیستی آویزون دخترای این از.  دیگه میاد خوشم -

 . کنه تحمیل بهت

 . داد تکان سری بلوط

 . آوردتم بار اینطوری خان همایون -

 . بشیم آشنا باهم زودتر کردم می سعی وگرنه داره خواهر یه هوراد دونستم نمی من -

 ؟ خواهرشم من گفته هوراد -

 : گفت رفته باال ابروهای با راستین

 . نیستی خواهرش مگه حاال...........  آره -

 : گفت و برچید لب بلوط

 . هستم چرا -

 . بود پرحرف پسر این چقدر و آمد حرف به بازهم راستین که زدند قدم سکوت در کمی

 . بدم بهت العاده فوق پیشنهاد یه خوام می -

 ؟ چی -

 : گفت و کشید لبش ی گوشه به را شصتش انگشت.  ایستاد بلوط مقابل راستین

 بودم کنی می فکر که آدمی هر با...  کنی فکر که قشری هر از...  داشتم زیادی دخترای دوست من دونی می خب -

 تا خوام می...  باشم تنها خوام نمی اینجام که مدتی این...  نبودم دوست تو مثل کسی با حاال تا...  خب ولی... 

 . جوره همه...  باشی من با اینجام وقتی

.  است ریختنی دور آشغالِ یک از تر ارزش بی کرد می حس.  شکست می کلمه هر با بلوط و میزد حرف راستین

 و دکوبی راستین گوش زیر توانش تمام با و کرد بلند را دستش بلوط شد خارج راستین دهان از که کلمه آخرین

 . زد فریاد

 برو.  احمق ؟ ام هرزه خودت مثل منم کردی فکر ؟ میاد در گشادت دهن از چی فهمی می هیچ.  کثافت آشغالِ -

 . بگرد خودت مثل خرابایی با برو.  چیز همه بی متنفرم ازت.  گمشو

 . کرد دویدن به شروع و

 خندلب آن جایگزین پوزخند یک اکنون.  نبود خبری اش همیشگی لبخند از دیگر.  داشت دیگری حال اما راستین

 : کرد زمزمه لب زیر و گذاشت بود خورده که محکمی سیلی جای را دستش.  بود شده گشاد
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 . احمق شیرِ بچه میدم قول بهت و این.  تختم تو میای خودت پاهای با روزی یه -

 . داد ادامه زدنش قدم به پیش لحظه چند اتفاقات به توجه بدون و

 ودی یک.  هیوال یک.  بود صفت شیطان یک نظرش در راستین.  شد می دور شده نفرین باغ آن از و میزد هق بلوط

 و راستین از.  ترسید می صدایش بی های ضجه میان در و میزد هق.  بدهد باد به را اش زندگی تمام خواهد می که

 . ترسید می حق به سیلی آن جواب

 ! افسوس و

 . بدریم را گناه بی انسانهای آبروی و شرف.  بدریم تنها گیریم می یاد و شویم می گرگ گاهی اینکه از افسوس

 انسان لباس در گرگی که سخت چه و است دریدن بودن گرگ رسم.  گرگیم یک ما و بدریم را انسانیت های پرده

 . آینده از خورده خراش تصویر یک و مانی می تو و درد می زدنی برهم چشم یک در را ات آینده تمام

 محکمی جسم به ناگهان که دوید می عمارت سمت به سرعت به همانطور و گذاشت هایش چشم روی دست بلوط

 . کند می پا به جهنم بفهمد هوراد اگر دانست می.  نیاورد باال را سرش.  خورد

 ؟ شده چی -

 . اش کننده مواخذه لحن و بود هوراد.  فشرد هم روی بیشتر را هایش چشم بلوط

 ورتص به که چشمش.  بود نگرفته یاد را مهربانی انگار پسر این و کشید پایین ضرب با را بلوط های دست هوراد

 . داد خشونت به را جایش نگرانی افتاد بلوط اشک در غرق

 : گفت نگرانی با و گذاشت بلوط ی چانه زیر دست

 ؟ کنی می گریه چرا...  ؟ شده چی...  ؟ بلوط -

 . شد ور حمله چشمانش به بیشتری شتاب با اشک و شد خیره هوراد چشمان در بلوط

 : زد فریاد کالفه و عصبی هوراد

 ؟ بگیری اللمونی خوای می همینطوری یا شده چی میگی -

 آب رب نقش را هایش نقشه تمام بلوط جنبید می دیر اگر.  برسد راستین گوش به که بود بلند آنقدر هوراد فریاد

 . برسد عمارت مقابل حیاط به تا کرد تند پا.  کرد می

 : گفت بغض با و فرستاد پایین زحمت و زور هزار با را دهانش آب بلوط

 . من به...  من به...  عوضی...  ی پسره این...  راستین...  هوراد -

 . زد دیگری داد نگران و کالفه هوراد
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 ؟ لعنتی چی تو به -

 . زد هق و کرد صورتش حصار را هایش دست دوباره بلوط

 ...ت تو بیا...  شو دخترم دوست بیا...  میگه من به. ...  داده پیشنهاد من به -

 . شد بلند راستین صدای که بود نگفته راستین کردن اُت ناک برای را آخر ی جمله هنوز بلوط و

 . گیره می دل به زود انقدر ات خواهرخونده دونستم نمی اصال من.  ببخشه و من خدا هوراد وای -

 ؟ کند برخورد او با آشغال یک مثل دارد حق راستین پس است خوانده خواهر چون کرد فکر بلوط و

 . داد ادامه راستین

 خانواده با هالبت برسیم خدمت خواستگاری برای داشتیم تفاهم باهم اگر تا بشیم آشنا باهم بیشتر گفتم فقط من -

. 

 . داد ادامه بلوط روبه و

 . دوستی نه بود ساده آشنایی یه منظورم من.  کردین برداشت بد من حرف از شما -

 . داد ادامه طنزی لحن با و

 . کردی برداشت اشتباه منو منظور دفعه این البته ؟ ای اینکاره نکنه.  گیریا می رو آدما منظور خوب کلک -

 . شو خفــــــــه راستین -

 . داد پایان راستین های حرف به که بود هوراد این و

 بزند حرفی تا کرد باز دهان.  نما انسان گرگی.  بود گرگ یک بشر این قطعا.  شد خیره راستین به ناباوری با بلوط

 . زد فریاد هوراد که

 . اتاقت تو برو.  نیاد در صدات.  شو خفه بلوط -

 ... ام -

 . االن همین برو گفتـــــــــــــم -

 . لرزاند می را عمارت تمام انگار هوراد فریادهای و

 راه اش زندگی روزهای این های آدم از شکسته قلبی با آهسته و کرد نگاه هوراد به دلخوری چشمان با بلوط

 . گرفت پیش در را اتاقش

 : گفت راستین شد عمارت وارد که بلوط
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 ...برد خواد می دلش هرچی خودش برا خواهرت این بابا -

 عصبانیتی با هوراد و شد پرت زمین روی راستین.  کرد خفه گلویش در را صدا که بود هوراد محکم مشت اینبار و

 . زد فریاد و نشست اش سینه قفسه روی نشدنی مهار

 . راستین نزن دور و من.  نزدم و رفاقت سال همه این قید تا بمون دور ازش.  راستین بمون دور بلوط از -

 هب بازهم راستین نحس صدای که کرد حرکت عمارت سمت به و شد بلند نشده تخلیه عصبانیتی و حرص با و

 . رسید گوشش

 خواستگاری بعدم بشم آشنا باهاش خواستم می فقط من.  است اینکاره خودش ات خواهرخونده که چه من به -

 . رفته منم تخت تو تا خواهرت فکر که چه من به.  کنم

 رنگ قرمز خون دیدن با و کشید بود جاری آن از خون که لبش ی گوشه زخم روی دستی.  شد بلند زمین روی از

 . کرد زمزمه و زد هوراد کمر به دستی و ایستاد کنارش.  کرد حرکت هوراد سمت به و زد پوزخندی شصتش روی

 . نکوبون من دهن تو خود بی داره مشکل بابات ی دخترخونده نسب و اصل -

 و بود شده مسموم دیگر بار ذهنش هوراد و بود نشسته پهنی لبخند راستین های لب روی.  گذشت هوراد کنار از و

 حقیقت این آیا و " داره مشکل بابات ی خونده دختر نسب و اصل ".  شد می پایین و باال سرش در جمله یک تنها

 . دیگر بود مادرش لقا مه باشد هرچه ؟ بود انکار قابل داشت مشکل بلوط نسب و اصل که

 : گفت و فشرد هم روی را هایش چشم هوراد

 . کنه لعنت و همتون خدا.  لقا مه کنه لعنتت خدا -

 از.  ترسید می.  است نرسیده راه از هنوز اصلی طوفان دانست می.  ریخت می اشک و میزد قدم اتاقش در بلوط

 . کرد می خراب سرش روی را دنیا آمد می بلوط اتاق به اگر شک بی.  ترسید می هوراد آمدن

 . کرد می زمزمه و چرخید می خودش دور هیستریک و بود گذاشته گوشش روی را دستش

 . کن کمکم تروخدا همایون بابا ؟ کنم چیکار باید مامان -

 . اش شده متورم بینی به.  قرمزش چشمان به.  کرد نگاه آینه در خودش تصویر به و ایستاد یکباره به

 . زد لب و گذاشت هایش گونه روی طرف دو از را هایش دست

 . ام هرزه من انگار میزنه حرف جوری یه -

 .: داد ادامه آینه درون تصویر روبه و

 ؟ ام هرزه من واقعا یعنی -
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 . شدند جاری هایش اشک دوباره و داد تکان شدت به را سرش

 . نکردم برداشت بد من.  نکردم کاری من خدا به.  گفت چی بهم دیدی که تو همایون بابا -

 . شد جمع دیوار ی گوشه و کشید جیغی بلوط.  شد کوبیده دیوار به و شد باز شتاب با اتاق در

 لقف را آن و بست سرش پشت را اتاق در.  شد بلوط اتاق وارد شده گشاد های پره با بینیِ و قرمز چشمانی با هوراد

 . کرد

 . بود کرده باور را راستین های حرف هوراد.  خواند را اَشهدش شد قفل هوراد سر پشت که دری دیدن با بلوط

 با بود کرده فراموش را آنها زور به که هایی شک.  کند کنترل را خودش خواست می.  شد مشت هوراد های دست

 رگ در لقا مه خون.  بود لقا مه دختر هم بلوط.  بودند آورده هجوم سمتش به دفعه یک راستین آخر ی جمله

 ؟ است گناه بی و پاک بلوط گفت شد می اینها تمام با و داشت لقا مه به زیادی شباهت.  داشت جریان هایش

 ار نمکدان و بخورد نمک بود محال.  بود دوستش راستین اما.  شناخت می را کثیفش ذات.  شناخت می را راستین

 . بدهد ای شرمانه بی پیشنهاد چنین بلوط به است مهمان که ای خانه در شد می مگر.  بشکند

 رد که لقاست مه انگار.  است شده مچاله ای گوشه در که نبود بلوط انگار.  آمد بلوط سمت به سست های قدم با

 . است ایستاده اسطبل آن ی گوشه

 . زد لب و داد تکان را سرش

 ؟ کردی خیانت چرا ؟ کردی و اینکار چرا ؟ چرا -

 . دید نمی هوراد و میزد هق بلوط

 : زد فریاد و نشست بلوط ی شده مچاله جسم مقابل

 ؟ چرا ؟ بلوط چـــــــرا -

 . گذاشت ناتوانش های زانو روی را سرش بلوط

 . گفت خودش...  نکردم...  کاری من...  خدا به -

 . کرد زمزمه دوباره و شنید نمی هوراد

 که من بالمص دِ.  باشه گفتم بخونم درس گفتی.  باشه گفتم نباشم خدمتکار گفتی ؟ لعنتی داری کم چی اینجا -

 ؟ خواستی می چی ؟ خواستی می چی دیگه.  پشتتم جوره همه گفتم بهت

 چه تهش تهِ مگر.  شود خیال بی خواست می.  بود خسته خودش از دلیل بی دفاع همه این از.  بود خسته بلوط

 . درک به بشود خواست می هرچه اصال.  درک به ؟ خورد می کتک ؟ مُرد می ؟ شد می
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 ؟ خبره چه تو اون.  کن باز و در هوراد ؟ بلوط ؟ بلوط -

 . داد گوش آمد می در پشت از که هوتن صدای به ناباور بلوط

 . شده چی ببینم کن باز و در بیا هوراد -

 بلند بلوط مقابل از سست پاهای با.  بود لقا مه دختر هم بلوط.  کند باور را بلوط توانست نمی.  بود شکسته هوراد

 . کرد باز را در و شد

 و کرد نگاه بلوط اشک از قرمز صورت به سپس و هوراد ی کالفه و درهم ی قیافه به اول متعجب چشمانی با هوتن

 : گفت بود مشخص هم صدایش در حاال که تعجب همان با

 ؟ شده چی -

 . بست را بلوط اتاق در و برد بیرون خودش همراه را او و گرفت را هوتن ی شانه هوراد

 ؟ شده چی میگم -

 : گفت عجز با هوراد

 . نه االن میگم بهت بعدا -

 . برد پناه اتاقش به و شد جدا هوتن از و

 به را دستش.  بود ایستاده سرد آب دوش زیر آرامش ای ذره برای هوراد و بود کرده کِز اتاقش ی گوشه بلوط

 و کرد باز بیرون به راه چشمانش ی گوشه از اشکی قطره سالها از پس بار اولین برای.  کوبید می حمام های دیواره

 . شد گم آب سرد قطرات حجم میان در

 ایدش ؟ بود کرده خیانت اصال ؟ بود کرده خیانت بلوط چرا.  دارد دوست را بلوط فهمید می اکنون.  شد نمی باورش

 و بود اش ساله چندین دوست یکی ؟ بلوط یا راستین.  گوید می درست کسی چه دانست نمی هم خودش.  نه هم

 . بود کشیده قد کنارش در کودکی از و داشت دوستش که دختری دیگری

 از ارزشمندتر برایش بلوط.  توانست می باید ؟ توانست می ؟ شد می.  کرد می فراموش را امروز بود بهتر شاید

 . بود راستین

 : گفت و گرفت باال سمت به را سرش

 . شده اشتباه آره.  شده اشتباه حتما.  مطمئنم من.  پاکه من بلوط -

 . شد خارج حمام از و زد رنگی کم لبخند و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

145 

 

.  کنارهم در فرشته و هوتن.  بودند همه.  انداخت می چشم میز دور هوراد.  بود چشم در زیادی بلوط خالی جای

 طبلو روزها این.  کرد می مچاله را قلبش بلوط خالی جای بازهم ولی خانم زینت.  کرده ورم لب آن با راستین حتی

 . بود عزیز زیادی بلوط.  بود مهم زیادی

 کشیدن ناز کمی دلش.  بلوط مانند زن یک کنار در آرامش کمی.  خواست می آرامش کمی دلش سال 18 از بعد

.  نداشت را بلوط بود که هوتن.  رفت می عمارت این از زودتر هوتن کاش.  کشیدن را بلوط ناز کمی.  خواست می

 تمام ازای در او و کرد می ناز بلوط.  بلوط و شد می خودش رفتنش از بعد.  کرد می راهی زودتر باید راهم راستین

 . شد می نازکِش گذشته تلخ های ثانیه

 : گفت و زد لبخندی فکر این با

 . بیاد کن صدا بلوط برو خانم زینت -

 به پریشانی با.  ایستاد حرکت از که بود نشده خارج سالن از هنوز اما شد دور قدم چند و شد بلند مردد زینت

 : گفت و چرخید هوراد سمت

 ؟ رفتین بیرون عمارت از امروز آقا -

 : گفت و کرد نگاه زینت به تعجب با هوراد

 . کن صدا و بلوط برو.  سواالست این وقت چه حاال.  نرفتم نه -

 . برداشت هوراد سمت به دیگری قدم نگرانی با زینت

 ... خب...  بگم چطوری آخه...  چیه دونین می آخه -

 . کشید موهایش در دستی کالفه هوراد

 . چیه دردت ببینم بگو کنی می مِن مِن انقدر چرا خانم زینت -

 : گفت و انداخت پایین را سرش زینت

 . گرفتن جلومو روستاییا از نفر چند...  بیرون بودم رفته که امروز...  آقا چیه دونید می -

 ؟ خب -

 . کرد خالی یکباره به را نفسش زینت

 ولی آقا چرا دونم نمی.  بلوطِ نامزد راستین آقا کنن می فکر همه.  کرده نامزد خانم بلوط باشه مبارک گفتن -

 . کردین قبول هم شما کرده خواستگاری و بلوط راستین آقا میگن
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 ار دستش و کشید کوتاهی جیغ فرشته.  افتاد زمین روی بدی صدای با صندلی و شد بلند ناگهانی خیلی هوراد

 . گذاشت دهانش روی

 . زد فریاد و رفت زینت سمت به عصبانیت با هوراد

 ؟ زنیکه میگی چیه خزعبالت این -

 . انداخت پایین را سرش ناراحتی با زینت

 . برگرداند خودش سمت به را او و کشید پشت از را هوراد دست هوتن

 ؟ داری چیکار زینت خاله به.  پسر باش آروم -

 . زد فریاد قبل از بلندتر هوراد

 ؟ بافه می هم به اراجیفی چه بینی نمی -

 : گفت و کرد نگاه هوراد به ناراحتی با هوتن

 دامادتون.  هوتن آقا میگم تبریک " گفت و گرفت منو جلوی هم آقا عباس امروز.  نمیگه دروغ که خدا بنده این -

 دونن می روستا ی همه.  شده ما ی خانواده دامادِ راستین کنن می فکر مردم چرا دونم نمی.  " است برازنده خیلی

 بلوط رایب نگیریم رو ها شایعه این جلوی اگر.  بکنیم فکری یه باید دونی می که االن ولی بفهمی تو خواستم نمی. 

 . میشه بد

 . شد نمی حس وجودش که تپید می کوتاه و کند آنقدر هم شاید.  نمیزد انگار هوراد قلب

 قلب روی را دستش.  ایستاد اتاقش ی پنجره پشت.  برد پناه اتاقش به و کرد ترک را سالن حرفی هیچ بدون

 شهای عذاب انگار.  بکشد بیرون اش سینه درون از و بکند را قلبش توانست می کاش.  گذاشت اش شده سنگین

 خدا.  ددا می پس ثانیه و دقیقه روزها این بود ساخته بلوط برای که را تلخی ی گذشته تقاص انگار.  نداشت تمامی

 . کرد می وصول یک به یک را بلوط های طلب

 این موج اگر.  ترسید می مردم این از.  ترسید می آینده روزهای از اش مردانه هیبت آن با.  ترسید می هوراد

 می ینپای را سرش باید بودنش ارباب تمام با.  ببرد پیش از کاری توانست نمی دیگر شد می تر گسترده شایعات

 . بود ارباب او چون کرد می مردم بینی دهن قربانیِ را بلوط باید.  انداخت

 . زد لب و گذاشت پنجره قاب کنار را اش شده مشت دست و بست را چشمانش

 . بشه خراب چی همه دوباره نزار.  کن درست رو چی همه خودت خدایا -
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 خواست نمی دلش.  شد داخل کسی و شد باز در.  کرد باز را اش خسته چشمان شد بلند که اتاقش در صدای

 کمی تنها خواست می دلش.  بتوپد است شده وارد اش اجازه بدون که کسی به خواست نمی حتی.  بزند حرف

 . نداشت زدن حرف توان.  کند سکوت

 . بزنیم حرف مردونه خوام می -

 نمی نگه را رفاقت حرمت اگر.  بود کرده پیدا را عذاب ی ملکه حکم برایش راستین صدای روزها این انگار اصال

 . کرد می زندگی که بود ای شده خراب همان در اکنون راستین داشت

 . هستم پیشنهادم سر هنوزم من -

 زبان هم هنوز که گوید می چه راستین فهمید نمی انگار و بود شده خیره شب سیاهی به و نمیزد حرفی هم هنوز

 . چرخید نمی دهانش در

 . کنم ازدواج بلوط با خوام می هنوزم من -

 . بود شده سفید انگشتانش بند بند.  فشرد هم روی بیشتر را اش شده مشت های دست هوراد

 : گفت و شکست اش حنجره در اش خسته صدای باالخره

 . بیرون برو -

 ...ام -

 . راستین بیرون برو -

 شخلوت در تا.  بگذارند تنهایش تا کرد می التماس محکم صدای همان با هم شاید.  نداشت را توانش.  نمیزد فریاد

 . کنند رهایش

.  گذاشت میز روی را سرش و نشست اش عالقه مورد مطالعه میز پشت آهسته آمد که در شدن بسته صدای

.  شد می حرام هم دیگرش های شب خواب شاید حتی.  است حرام برایش امشب خواب دانست می هم خودش

 گوید می کسی چه و رود می فنا به وجودش.  شود می حرام وجودش تمام هوراد باشد دیگری کس با بلوط وقتی

  ؟ ندارد قلب مرد این

 و نشست هایش لب روی لبخندی.  بود مانده باقی دستگیره روی هنوز دستش.  بست را هوراد اتاق در راستین

 . کرد زمزمه زیرلب

 . گفتم کی ببین حاال.  بگیرم و بدبخت ی دختره این بیام میگی خودت زبون با خودت -

 بیرون سمت به که راستین دیدن با هوتن.  کرد حرکت پایین سمت به و شد تر پررنگ لبخندش حرف این با

 : گفت رفت می عمارت
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 ؟ شب وقت این میری داری کجا راستین -

 . برگشت هوتن سمت به و زد تصنعی لبخند.  داد زیرلب فحشی راستین

 . ریخته بهمم یکم ها شایعه این خب...  دونی می.  برم راه باغ تو یکم برم خوام می.  برم دارم رو کجا بابا هیچی -

 . کنم فکر یکم...  دارم احتیاج

 . زد بیرون عمارت از و کشید پوفی راستین.  داد تکان سری هوتن

 اطراف به دیگر یکبار.  رساند خروجی در به را خودش آهسته های قدم با.  کرد نگاه اطرافش و دور به احتیاط با

 . دید را بود منتظرش که کسی جلوتر کمی.  رفت بیرون و کرد باز را حیاط در و کرد نگاه

 : گفت و رفت جلوتر محکم های قدم با

 ؟ اینجایی وقته خیلی -

 : گفت و برگشت راستین سمت به روستایی مرد

 . اومدم تازه...  آقا نه -

 و کشید بیرون پول ای دسته.  کرد فرو شلوارش جیب داخل را دستش و داد تکان مغرورانه را سرش راستین

 : گفت پوزخندی با کرد پرتاب مرد سمت به نشمرده

 ؟ فهمیدی.  شناسی نمی و من پرسید ازت کسی اگر.  ببینمت خوام نمی دیگه.  پولت بقیه اینم بگیر -

 : گفت و ایستاد آهسته.  بود مردد هم هنوز اما شد دور راستین از قدم چند و داد تکان سری مرد

 با آقا دونی می ؟ کنی می بازی خانواده این آبروی با داری چرا شما دارم نیاز پول به ام بچه درمان برای من آقا -

 و خانم بلوط کنه می مجبور و ارباب آخرش کردم پخش روستاییا بین خانم بلوط و شما به راجع که حرفایی این

 ؟ چرا شما مجبورم من آقا.  دربیاره شما عقد به شده هرجور

 : گفت و کرد مرد نثار ای دیگه پوزخند راستین

 . بری تونی می هیچی...  و قدیمیه حساب تسویه یه -

 نمی پیش سالها.  بود متنفر دید می هوراد و بلوط چشمان در که عشقی از.  شد دور زنان قدم و چرخید راستین

.  نراستی ی همیشه برای بود دردی که ای گذشته.  بگیرد هوراد از را گذشته تقاص بود وقتش اکنون اما توانست

 هدانست راستین و بود کرده نابود را راستین ندانسته هوراد.  کرد نمی پیدا تسکین مسکنی هیچ با که دردی

 مالدست یک مثل کرد می بلوط از که را اش استفاده.  بگیرد را بلوط بود حقش.  بزند زمین را هوراد داشت تصمیم

 . کرد می نابود را هوراد و شکست می را بلوط غرور.  کرد می پرت هوراد جلوی را او شده مصرف
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 . زد لب و کشید لبش ی گوشه دستی همیشه عادت به

 التماس به کنم می یکاری.  احمق شیرِ توله کنم کوتاه و درازت زبون تونم می هوراد کردن نابود جز به اصال -

 ... ولی دارم نگهت بیفتی

 : گفت و داد تکان چندبار را اش سبابه انگشت

 خور حق راستین آقا.  نیست راستین آقا خونِ تو هوراد ی معشوقه اونم موندن دختر یه با...  نه...  نه...  نه...  نه -

 . نیست

 . شد عمارت وارد سپس و زد خندی تک

 میز پشت از و کرد بلند دستش روی از را سرش ترس با هوراد.  شد اتاق داخل زینت و شد باز شدت به اتاق در

 . پرید اش مطالعه

 : گفت و ایستاد مقابلش پریده رویی و رنگ با زینت

 . شدیم بدبخت.  بکن یکاری دامنت به دستم آقا -

 : پرسید آلودِ خواب و تعجب با هوراد

 ؟ شده چی خانم زینت -

 : گفت گریه حالت با و کوبید صورتش به آهسته زینت

 . شدیم بیچاره خدا به.  اومدن روستا مردم آقا -

 . پرید سرش از خواب و شد گشاد تعجب از هوراد های چشم

 ؟ آخه کنن می چیکار اینجا روستاییا -

 : گفت و داد تکان را خودش و نشست زمین روی زینت

.  پسره این به میدن دستی دستی دارن و دخترم آقا.  آوردن کادو بلوط برای.  آوردن کادو همیشه رسم به آقا -

 فاحر این بفهمونیم بهشون چجوری حاال.  نیست کار در نامزدی فروکنه جماعت این سر تو تونه می کی دیگه آقا

 . است شایعه همه

 بر ترسید می آنچه از.  فهمید نمی هم و گوید می چه زینت فهمید می هم.  نه هم و کشید می نفس هم هوراد

 . بودند بسته راستین ریش بیخِ را بلوط دستی دستی بین دهن مردمِ این.  بود آمده سرش

 عمیقی نفس.  کرد مشت را اش کرده عرق دستان.  بود کرده عرق دستانش کف.  بود شده منجمد بدنش تمام

 : گفت و کشید
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 . میام االن منم برو -

 ...ام -

 . میام االن بگو برو خانوم زینت -

 صورتش روی دستی هوراد شد بسته که در.  شد خارج اتاق از و کند دل سختی به و کرد نگاه هوراد به مردد زینت

 . کشید

 ؟ کنم تایید و بین دهن آدمِ مشت یه حرف و پایین اون برم ؟ کنم چیکار باید حاال خدایا -

 . کرد زمزمه و بست را چشمانش

 ؟ بکنم غلطی چه حاال خدایا.  میشه دیوونه بفهمه اگه بلوط -

.  رفت بلوط سراغ به و شد خارج اتاقش از سرعت به فکر این با.  گذاشت می جریان در را بلوط باید همه از اول

 به ترسیده و پرید جا از در ناگهانی شدن باز با که بود شده خم هایش کتاب روی بلوط.  شد وارد زدن در بدون

 . کرد نگاه هوراد

 . بود ندیده را هوراد دیگر بعد به نحس روز آن از.  ترسید می هوراد از هم هنوز.  بود ترسیده بلوط

 : گفت و بلعید را دهانش در شده جمع های بزاق زحمت به بلوط

 ؟ داری...  کاری...  من با -

 . بست را در و شد اتاق وارد آشفته هوراد

 . شد جمع خودش در کمی ترسیده بلوط

 ؟ شده چی -

 : گفت و کشید موهایش در عصبیِ دست هوراد

 . اومده پیش مشکلی یه -

 ؟ مشکلی چه -

 : گفت و نشست تخت روی قبل از تر کالفه هوراد

 ... گفته بقیه به رفته یکی انگار...  خب یعنی...  یکی...  شد دعوامون حیاط تو که پیش روز دو کنم فکر -

 . بگوید باید چگونه دانست نمی.  گنجید نمی ذهنش در جمالت و کلمات.  کرد رها سنگین را نفسش هوراد
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 دونم نمی اصال.  کردم قبول منم کرده خواستگاری تو از راستین گفته روستا مردم به رفته کی دونم نمی -

 . کردن پخش روستا کلِّ تو و خبر این زود انقدر چطوری

 . بود دردناک و تلخ کمی از بیشتر هم شاید کمی دیگر شوخی این.  کرد می نگاه تنها و بود شده خشک بلوط

 به . بود شده راستین اسم به حاال بلوط.  بودند گذاشته اسم بلوط روی.  گوید می چه هوراد دانست می خوب بلوط

 . درید می و بود گرگ که کسی.  نما انسان حیوانِ یک اسم

.  بودند نشانده عقد سفره سر همینطور هم را خان همایون.  دانست می را مردم این قدرت.  لرزید خودش به بلوط

 شنیده خان همایون زبان از خودش بلوط اما دانست نمی هوراد.  دانست می خوب بلوط اما دانست نمی کس هیچ

 مثبت جواب شد می مجبور بلوط و نشاندند می عقد سفره سر را او.  رفتند می پیش آخرش تا مردم این.  بود

 . ترسید می زیادی ترسید می.  بدهد

 . کنم می التماست هوراد.  کنم ازدواج راستین با خوام نمی من.  بکنن باهام و کار این نزار تروخدا هوراد -

 . دادند می نشان چشمانش جاری های قطره را هایش غم عمق و شد می ادا روح بی و خشک کلماتش تمام

 و کرد پاک را بلوط های اشک دستانش با و شد خم کمی بلوط مقابل.  شد بلند جایش از و زد تلخی لبخند هوراد

 : گفت

 . بیفته بدی اتفاق نمیزارم من.  کن تایید گفتم هرچی پایین اون.  کن اعتماد من به فقط -

 ینپای سالن در اصال و.  است شده دامنگیرش نحسی.  است افتاده بد اتفاق کرد می فکر بلوط و داد می قول هوراد

 ؟ کرد می اعتماد باید بلوط که بود خبر چه

 : پرسید و گرفت باال را سرش زده شتاب بلوط

 ؟ خبره چه پایین مگه -

 . کشید صداداری نفس هوراد

 این هوتن عروسی مثل که اومدن زود دفعه این کنم فکر.  آوردن کادو روستا عروس تازه برای همیشه رسم به -

 . نشه پایمال رسم

 در که اجبارهایی این تمام از بود متنفر.  رفت می رژه وجودش های دیواره روی و بود آمده باال اش معده از بغض

 . ماند خواهد...  و هست...  بود روستا این

 . نزار منتظرم.  بلوط منتظرتم پایین من -

 : گفت و چرخاند را سرش که بود نگذاشته اتاق از بیرون به قدمی هنوز.  کرد باز را آن و رفت در سمت به هوراد

 ؟ بلوط -
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 . شد خیره هوراد به اش اشکی چشمان با و کرد بلند را سرش بلوط

 عمارتش از را مردم این تمام االن همین خواست می دلش.  کرد جا جابه سینه در را هوراد قلب بارانی نگاه این

 اجبو برایش مردم این احترام.  شد نمی.  توانست نمی که افسوس اما نبیند دیگر را بلوط های اشک تا کند بیرون

 . بود

 ؟ باشه.  کنی اعتماد من...  به نره یادت...  شد که هرچی...  پایین اون بلوط -

 مه خودش به روزها این بلوط.  نداشت جوابی اصال.  نداد جوابی.  بود اش خیره بارانی نگاه همان با همچنان بلوط و

 هوراد...  خان همایون...  فرشته...  هوتن.  بود خورده ها نزدیکترین از را ها ضربه بدترین همیشه.  نداشت اعتماد

 . کرد نمی اعتماد و نداشت اعتماد.  بود شده پر کردن اعتماد برای هوراد خط چوب اصال... 

 . راحت خیالت.  پایین میام دیگه یکم -

 کجای بدبختی از پر سرنوشتِ این.  شد جمع خودش در بیشتر بلوط.  بست را اتاق در و زد تلخی لبخند هوراد

 ؟ کرد می رو برایش را هایش بازی یک به یک حاال که بود شده پنهان اش زندگی

 به نه او به نه.  ندارد اعتمادی دیگر بلوط کرد می حس.  شد خیره رو روبه به لحظه چند و بست را اتاق در هوراد

 اش معده روی دستی.  کوبد می اش معده کنار و گوشه به را خودش اش معده اسید کرد می حس.  دیگر کس هیچ

 بلوط چشمان اعماق در را اعتمادی بی همه این خواست نمی دلش.  شکست یعنی بلوط اعتمادی بی.  گذاشت

 اهگ تکیه مَردها.  نداند گاه تکیه دیگر را او دارد دوستش که زنی بود سخت برایش.  بود مَرد یک هوراد.  ببیند

 چه کرد نمی باورش دیگر اگر...  نداشت باورش دیگر بلوط اگر و دارند دوست را شان عالقه مورد زن برای بودن

 ؟ بیاورد دوام توانست می ؟ شد می

 اب همه.  رسید سالن به و گذشت ها پله پیچ از همیشگی صالبت همان با و برداشت دردناکش ی معده از را دستش

 . دادند سالم و شدند بلند جا از هوراد دیدن

 : گفت همیشه از تر جدی هوراد

 ؟ شدین جمع اینجا همتون که افتاده اتفاقی -

 : گفت همه از نمایندگی به(  روستا بزرگ)  آقا عباس

 . اومدیم عمارت عروس به دادن کادو برای ما.  حرفیه چه این هوراد آقا -

 : گفت و داد بیرون را نفسش آهستگی به هوراد

 ؟ شده گذاشته عروسی مداره قرار اینجا گفته کی -
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 به ای کالفه دست وضعیت این دیدن با هوراد.  پاشد به سالن در ای همه هم ناگهان و کردند نگاهی هم به همه

 . آمد حرف به دوباره آقا عباس که کشید صورتش

 فهمیدیم عروسی روز ما همه.  ندادین خبری کس هیچ به هوتنم آقا عروسی برای شما نیست رسمش این آقا -

 پا به خبر بی هم عروسی یکی این نمیزاریم دیگه.  کنه می ازدواج داره خدابیامرز همایونِ ارباب کوچیک پسر

 . کنید

 . شد می تر عصبی رفته رفته هوراد

 ...ولی کنم پنهان رو چیزی نیست قرار -

 و مرد همه آن دیدن با و شد وارد دست به گوشی راستین و شد باز عمارت در که بود نشده تمام حرفش هنوز و

 : گفت مخاطبش به تعجب با سالن در زن

 . کنیم می حل و مشکل این زنیم می حرف باهم بعدا حاال...  باشه -

 : گفت و گذاشت شلوارش جیب داخل را گوشی

 ؟ خبره چه اینجا -

 از جلوتر آقا عباس.  زدند حلقه راستین دور مردها زدنی هم به چشم در.  بودند حرف همین منتظر همه انگار و

 : گفت و فشرد را راستین دست.  رفت همه

 . خوبیه دختر خیلی خانم بلوط.  بشین خوشبخت.  باشه مبارک راستین آقا -

 . داد تکان سری راستین

 . خوبیه دختر خیلی بلوط بله.  ممنون -

 پاهایش و دست زیر را راستین عصبانیت از یا کند سکته تعجب زور از دانست نمی ها حرف این شنیدن با هوراد

 . کنند می فکر آنها که نیست آنطور چیز هیچ فهماند می مردم این به باید چطور حاال.  کند لِه

 : گفت و برگشت هوراد سمت به ناراحتی با آقا عباس

 نمی چرا دارین عروسی که شما آقا.  کرد تایید هم راستین آقا خودِ ؟ بگین ما به خواستین نمی آقا دیدید -

 ؟ کنین سهیم شادیتون تو هم رو مردم خواین

 یوقت اربابیت پدرِ گور اصال و بود رفته سوال زیر بودنش ارباب.  بکوبد دیوار به را سرش خواست می دلش هوراد

 می رمگ حاال و بود زده تایید مُهر شایعات این تمام بر راستین.  بودند کرده عروس دستی دستی را بلوط مردم این

 ؟ است دروغ اینها همه گفت شد
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 : گفت اش شده چِفت دندانهای الی از و کرد مشت را هایش دست

 . بگم همه به و کَرنا و بوق تو بکنمش که نیست معلوم چیزی هنوز -

 . انداخت پایین را سرش و گرفت را هوراد نگاه زَهر راستین.  شد خیره راستین به تیزش نگاه با و

 . نبود رفتنی کرد نمی جور را وصلت این تا انگار اما عباس

 نگه خونش تو رو مَردی خان همایون پسر میشه مگه.  شده تموم چیز همه دونیم می که ما هرحال به هوراد آقا -

 ؟ کردینشون محرمم ؟ داره چشم ناموسش به که داره

 ؟ خودش از دفاع برای داشت حرفی ؟ شد می سالح خلع هوراد اگر رسید می نظر به دور خیلی و

 بلوط.  شد می دار لکه ها کاویان آبرویِ داد می ادامه انکارهایش به بازهم اگر است دروغ چیز همه گفت می اگر

 . شد می ارزش بی خودش.  شد می بدنام پدرش.  رفت می سوال زیر

 . زد لب اش قلبی میل برخالف و بست را هایش چشم

 . بلوط کنکور جواب از بعد...  از بعد.  نکردیم محرمشون هنوز -

 کرده نامزد بلوط با کرد می اعالم رسما جا همین نبود هوتن اگر.  بخرد زمان بلوط و خودش برای کمی خواست می

.  شد نمی اما.  شد می کم شان همه سر از راستین شر هم شد می بلوط صاحب هم.  کند می را قضیه قالِ و است

 دروغ و ها گذشته که وای ای و بود هوتن.  بود داده خوردش به که هایی دروغ و بود هوتن.  ها گذشته و بود هوتن

 . بودند گرفته را اش یقه هایش

 همان از هوراد.  بود زده خشکش ها پله روی بلوط.  کرد باز را هایش چشم شد بلند که ها زن کشیدن کِل صدای

 کشید می بو را بلوط وجود در خفته های اشک هم شاید ببیند هایش چشم در را اشک برق توانست می هم فاصله

. 

.  نبود اعتماد قابل دنیا این در هیچکس.  کند اعتماد هوراد به نباید دانست می.  بود رفته پیش سکته مَرز تا بلوط

 ایپ ندانسته.  شدن عروس ندانسته بود شده نیمه و نصفه اعتماد همان ی نتیجه و کند اعتماد بود گفته هوراد

 می باد به را اش زندگی تمام ندانسته اصال و گرفتند می او از هم را بله ندانسته.  نشاندند می را او هم عقد سفره

 . دادند

 حرف.  کرد می نگاه فقط.  ماند باقی زده خشک بازهم دادند دستش کادویی یک به یک و کردند اش دوره که زنها

 هوراد سرِ بر که فریادش از پر سکوتِ همان.  آمدند نمی زبانش به که بودند سنگین آنقدر هایش حرف.  زد نمی

 . بود کافی شد می آوار

 . راستین و هوراد و ماند خودش و شد خالی سالن کِی نفهمید که بود شده اش تازه بدبختی غرق آنقدر
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 : گفت و گذاشت جلو قدمی شرمنده هوراد

 ...هم من بلوط -

 : گفت روحی بی صدای با و گرفت باال را دستش بلوط که بود نشده تمام حرفش هنوز

 اعضای از یکی مثل میگی که دروغه.  دروغه حرفات همه.  کنی درست و چیز همه خوام نمی دیگه.  کافیه -

 بودن الزم.  مونم می سَربار هم همیشه و بودم سَربار همیشه برات من.  تونی نمی نباشم میگی که دروغه.  خانوادتم

 . کنی باز خودت سر از و من اینطوری

 غضب بودنش سخت تمام با هوراد اگر بود بعید ؟ بفشارد ها حرف این از بعد را مَرد یک گلوی بغض اگر بود بعید و

 دور اینجا از کمی.  کند فرار کمی توانست می کاش.  را اعتمادش هم را بلوط هم.  بود داده دست از را بلوط ؟ کند

 . نبیند را بلوط غمگین ی چهره و برود.  شود

 . برد پناه اتاقش به سپس و کرد راستین نثار هم نفرت از مملو نگاهی و چرخید بلوط

 واردی به را راستین محکم.  گرفت را اش یقه و آمد راستین سمت به خشم با هوراد شد گُم ها پله پیچ در که بلوط

 . زد فریاد و کوبید سرش پشت

 ؟ گرفتی می خون خفه اگه مُردی می آره ؟ کردی نمی باز و دهنت اگر مُردی می لعنتی -

 : گفت و کرد آزاد هوراد های پنجه از را خودش و کوبید هوراد ی سینه به عصبی هم راستین

.  ردمک تایید منم نشه سه اینکه برای نامزدیم باهم ما گفتی تو کردم فکر.  خبره چه اینجا دونستم می چه من -

 . ها نیومده بهت خوبیم

 می فرو ذره ذره کوه جنس از مردی سرش پشت و کرد می آب دلش در قند کوه راستین.  رفت و کشید را راهش و

 . خواست می راستین که همانطور درست ، پاشید

 بگویی و بیاوری پایین را سِالحت خواهد می دلت گاهی.  شوی می تسلیم و شوی می خسته جنگیدن از گاهی

 . بکشی عمیق نفس چند تنها و ببندی اتفاقات تمام روی به را هایت چشم خواهد می دلت گاهی.  باداباد هرچه

 جنگد می بیشتر هرچه نداشت خبر اما بود نیاموخته را شدن تسلیم.  بجنگد خواست نمی دیگر.  بود خسته بلوط

 . شود می مشکالت در غرق بیشتر

 رنگ کم هایش غم که روزهایی.  بود شده تنگ بود کنارش در خان همایون که هایی ثانیه تکِ تک برای دلش

 ، بود پدر خان همایون که روزهایی برای کشید می پَر دلش.  بودند رنگ هزار هایش شادی که روزهایی.  بودند

 به بازگردد و ببندد چشم خواست می دلش.  اش زندگی در بود سایه یک شاید...  هوراد و بود برادر هم هنوز هوتن

 . بود خانواده محبوب دختر که روزهایی ، نبود راستینی که روزهایی
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.  شناخت می را مردم این.  گذشت می ترس با هایش ثانیه که سیاه روزهای این.  خواست نمی را روزها این دلش

 و بود گفته سیاهش روزهای از خان همایون.  بود گفته مهتاب با ازدواجش از خان همایون.  بود گفته خان همایون

 دوران کرد می فکر ساده چه.  کند کاری به مجبور را او تواند نمی هیچکس کرد می فکر روزها آن ساده چه بلوط

 را خان همایون روزها این.  کرد می حس بیشتر.  کرد می درک بیشتر روزها این.  است رسیده سر به مردم حرف

 ارتکر سرنوشت انگار و بودند نشانده عقد سفره سر را خان همایون مردم این.  فهمید می خونش و گوشت تمام با

 . راستین و بلوط دیگر روز و مهتاب و خان همایون روز یک.  شود می

 بود کافی تنها.  خواباند می را ها حرف و ها آشوب این تمام کرد می اراده اگر.  توانست می خواست می اگر هوراد

 یب ازدواج یک.  نبود اجباری عقد.  نبود راستین دیگر کرد می را کار این اگر.  کند معرفی خودش نامزد را بلوط

 می کجا از دخترک این و شد خراب چیز همه و نخواست هوراد.  نبود نما انسان گرگ یک با زندگی.  نبود روح

 دروغ.  بودند شده خودش راهِ سدّ حاال بود زده هوتن به که هایی حرف.  نمیزند دَم و سوزد می هم هوراد دانست

 بلوط حضور ی وابسته دانست نمی.  است بسته دل دانست نمی هوراد.  بودند گرفته را خودش یقه حاال هایش

 . نمیزد رقم درشت و ریز اشتباهات از پر ای گذشته دانست می اگر که است

 یم فردا.  رفتند می فرشته و هوتن.  داشت شدن تنگ به زیادی اشتیاق دلش.  بود گرفته دلش زیادی روزها این

 را نجات ی جلیقه یک حکم.  بود حامی هم هنوز هایش بودن بد تمام با هوتن.  شد می تر تنها بلوط و رفتند

 دریای این و رفت می هوتن اکنون.  دهد می نجات را ها رحمی بی دریای در غرق بلوطِ که نجاتی جلیقه.  داشت

 . دارد را مشکالت از کوهی حکم برایت کوچک خراش یک باشی که یاور و یار بی.  شد می پهناورتر مشکالت

 در.  شد خارج اتاقش از و کشید سوزی جان آه.  بگذراند فرشته با را مانده باقی ساعت چند این خواست می دلش

 لبخند.  تاس وسایلش کردن بندی بسته حال در که ببیند را فرشته توانست می و بود باز نیمه هوتن و فرشته اتاق

 : گفت و شد اتاق وارد و زد غمگینی

 ؟ صابخونه هست اجازه -

 . زد ای خسته لبخند و کرد بلند را سرش بلوط صدای شنیدن با فرشته

 . دختر تو بیا -

 یدلتنگ وسعت انگار آخر ساعت چند همین و نبود ای فرشته دیگر فردا از.  شد نزدیک فرشته به آهسته بلوط

 هزاربارِ هوتن خواست می دلش.  نبود ناراحت فرشته و هوتن ازدواج از دیگر انگار حاال.  بود شده بیشتر بلوط

 می حاال و هایش نداشته تمام برای بود خواهری فرشته.  نگذارد تنهایش اما بشکند درهم را اعتمادش دیگر

 ؟ بیاورد دوام فرشته بدون توانست

 به قدم یک آن انگار...  برویم دورتر قدم یک که روزی از امان اما آییم نمی چشم به هستیم تا.  داریم بدی اخالقِ

 که روزی از وای و.  شوند می تنگمان دل.  شویم می دیده ما و کند می باز را دیگران های چشم آسمان وسعت
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 در تا بگیریم یاد کاش ندارد فرقی وجب یک یا قدم یک.  خاک زیر وجب یک شود قدم یک آن و نشویم دیده

 . بشنویم را هم صدای و ببینیم را یکدیگر هستیم هم کنار

 و انداخت کمرش دور را دستانش آهسته.  شد نزدیک فرشته به پشت از چشمانش در زده حلقه های اشک با بلوط

 : گفت و داد فاصله هم از را لرزانش های لب.  چکید اشکش قطره اولین...  و زده تکیه فرشته پشت به را سرش

 که توهم.  گذره می سخت.  فرشته سخته روزا این.  بودی کنارم همیشه مثل.  بودی کاش.  نری شد می کاش -

 .... نباشی

 روی و داد سُر را هایش دست.  بود شده جاری هایش اشک هم فرشته.  ریخت اشک صدا بی و بست لب بلوط

 : گفت و گذاشت بلوط دستان

 . دیگه سرنوشته ولی نیستم راضی منم.  نکن ترش سخت هست سخت بلوط -

 . فشرد فرشته به را خودش بیشتر بلوط

 ؟ خوشبختی هوتن با...  تو فرشته -

 او از دورتر جایی در فرشته شد می مطمئن باید.  کند راهی را فرشته سوال این پرسیدن بدون نداشت طاقت

 . است خوشبخت

 و دنشان تخت روی را بلوط زیبایی لبخند با.  کشید جلو پشتش از را او آرامی به و گرفت را بلوط دست فرشته

 . گرفت دست در را بلوط ظریف دستان

 : گفت سپس و کرد مکث کمی

 . محاله آرزوی یه کردم می فکر.  نتونستم.  نگفتم بهت وقت هیچ که رازی یه.  بگم بهت رو رازی یه خوام می -

 اکج من گفتم می خودم به.  ناامید عاشقِ یه.  بودم عاشق.  ساله خیلی.  هوتنم عاشقه وقته خیلی من ، بلوطک

 می.  بلوط خوردم دل خونِ خیلی.  ارباب پسرِ به چه و من.  خدمتکارن مادرم و پدر.  خدمتکارم یه من.  کجا هوتن

 . گیره می ای دیگه بوی و رنگ یه برات چیز همه میشی عاشق وقتی...  بلوط دونی

 از دور را معشوق که روزهایی از ، گذشته روزهای از کردن صحبت.  فروخورد را بغضش و کشید عمیقی نفس

 . کرد می تنگ اش سینه قفسه در را حجمی روزها آن یادآوری.  بود سخت برایش دید می دسترش

 . بیاد کنار خودش با میکشه طول یکم.  میزاره احترام بهم.  خوبه هوتن.  بلوط خوشبختم االن -

 : گفت و فشرد بیشتر را بلوط دستان

 ؟ بخشی می بود تو حق که روزهایی برای و من ؟ بلوط بخشی می و من -

 : گفت و کرد سربلند تعجب با بلوط
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 ؟ چیه منظورت -

 و شد خیره بلوط چشمان در مکث کمی با.  کرد پاک را هایش اشک و کشید بلوط ی گونه روی دستی فرشته

 : کرد زمزمه

 بودم شده خودخواه یکم...  بودم عاشق...  من.  کنی ازدواج هوتن با بود قرار دونم می.  دونم می و چی همه من -

 با داره دوست رو تو هوتن دونستم می اینکه با گرفتن مراسم و کردن خواستگاری ازم ای عجله انقدر وقتی... 

 ؟ بخشی می...  و من.  کردم قبول بازم ولی لنگه می قضیه این جای یه بودم فهمیده اینکه

 . بود سخت برایش شنید می که چیزهایی باور.  کرد می نگاه فرشته به تعجب با بلوط

 ؟ فهمیدی...  کجا...  از -

 . انداخت پایین را سرش فرشته

 . فهمیدم داد بهت حلقه که روز همون...  خوردی باغ تو هوتن با رو نهار که روزی اون -

 : گفت و کشید صورتش به دستی فرشته

 ... دیدم که کنم صدات که فرستاد و من داشت کارت مامان -

 . داد ادامه عذاب و زجر با و فشرد را گلویش کمی.  ریزند می گلویش در داغ سرب کرد می حس فرشته

 " ؟ کنی می ازدواج باهام " میگه و زده زانو جلوت هوتن دیدم -

 از فرار برای.  فرشته هم شد می خودش ی شرمنده هم بود کرده ازدواج هوتن با اگر.  کشید عمیقی نفس بلوط

 هک بود خوشحال چقدر و بود رفته پیش فرشته رویاهایِ کردن نابود پایِ تا بود ساخته برایش هوراد که جهنمی

 بدهکار وجدانش و فرشته به حداقل اما داشت درد شدنش زده پَس چند هر.  است کرده انتخاب را فرشته هوتن

 . نبود

 . گرفت فُرم هایش لب روی و شد متولد فرشته نبود برای هایش دلتنگی تمام میان از لبخندی

 . بخوریم هم کنار در و باهم همه امشب و شام خوام می کن جمع و لوازمت زودتر -

 : گفت فرشته کرد حس را دستگیره که دستش.  کرد حرکت در سمت به و شد بلند تخت روی از

 ؟ بخشی می و من یعنی -

 : گفت و گرفت بیشتری عمق لبخندش

 . بکنم تونم نمی من که کاری جنگیدی عشقت برای تو.  ببخشمت که نکردی اشتباهی -
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 توق هیچ هوراد به رسیدن برای بلوط و بود زده کنار را بلوط هوتن به رسیدن برای فرشته.  بود زده را دلش حرف

 یک هوراد.  آورد می ارمغان به برایش را باخت فقط هوراد برای جنگ.  جنگید نمی هم وقت هیچ.  بود نجنگیده

 . بس و بود باخت سر دو شمشیره

 . شد خارج اتاق از و کرد رها را سنگینش نفس

 بندِ خوشحالیش.  ناراحت هم و بود خوشحال هم.  گذاشت هم روی را هایش چشم و بست سرش پشت را در

 می هتک تکه خودش در بلوط وقتی هم دوستش بهترین حتی بود فهمیده چون بود ناراحت و بود فرشته خوشحالیِ

 این رسم یا بودند خودشان منافع فکر فقط همه ؟ اند اینگونه ها آدم ی همه کرد می فکر.  بود خودش فکر شد

 که شبی.  داد دست از را هوتن که شبی...  تلخ شب آن به شد کشیده ذهنش ناخودآگاه ؟ داشت فرق عمارت

 . کرد ریز ریز درون از را روانش و روح خوره مثل شدن زده پس حس که شبی.  داد دست از را اعتمادش

 ؟ ناراحتی دستش از -

 نگاهش سینه به دست و بود ایستاده دیوار کنار هوتن.  داد فاصله هم از را اش افتاه هم رو های پلک سرعت به

 : گفت و گرفت عمیقی دم.  کرد می

 . داشتم که حالی و حس تمام و روزا اون از.  گرفتم فاصله دیگه روزا اون از.  نیست مهم -

 : گفت هوتن که بود نگذشته هوتن کنار از هنوز.  داشت برمی دیگری از پس یکی را سستش های قدم

 . داشتی اعتماد بهم که روزایی اون مثل.  قدیما مثل ؟ بزنیم حرف یکم -

 . میزد پرسه ها گذشته میان در جایی ذهنش و کرد می نگاه را هوتن.  شد خیره هوتن به و کرد بلند را سرش

 ؟ بزنیم حرف یکم هوتن - "

 : گفت و شد خیره بلوط به لبخندی با و بست را کتابش هوتن

 ؟ زردک شده چی باز -

 . داد بیرون را نفسش کالفه.  آمد می بدش " زردک " لفظ از

 . نمیزاشتم جواب بی و گفتنت زردک این وگرنه ترکم می ناراحتی از دارم که حیف -

 : گفت و کرد ریزی ی خنده هوتن

 ؟ شده چی نگفتی -

 . کرد قالب درهم را دستانش.  نشست هوتن اتاق های صندلی از یکی روی درهم ابروهای با بلوط
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 عهد تو داریم ما مگه دانشگاه میرن همه االن.  خوره نمی دختر درد به درس میگه.  بدم کنکور نمیزاره بابا -

 ؟ کنیم می زندگی دقیانوس

 : گفت و کرد اخمی هوتن

 . بود راضی که پیش روز چند تا ؟ نمیزاره چی یعنی -

 . کرد زمزمه و زد حلقه بلوط چشمان در اشک

 . باشم خوشحال من خواد نمی دلش.  همینطوره همیشه.  کرده عوض نظرشو و زده حرف باهاش هوراد -

 . زد رنگی کم لبخند هوتن

 . کنم می راضیش و میزنم حرف باهاش بعدا خودم ولی دارم کار االن من برو پاشو.  نداره اشکال حاال.  بابا ای -

 : گفت و پرید جا از ای گنده لبخند با بلوط

 ؟ کلک بی ؟ خدایی -

 . دیگه برو آره -

 : گفت شیطنت با بلوط

 ؟ داری دوس که تفیا اون از ؟ بدم بهت خوای نمی تشکر ماچ یه -

 . شد بلند ناگهان هوتن

 ؟ پرو تخسِ بچه کنم بیرونت بیام یا میری -

 ". گذاشت فرار به پا خنده با بلوط و

 ؟ بریم بلوط نگفتی -

 می را حامی همیشه هوتنِ همان دلش.  بود زده حلقه چشمانش در اشک.  فرستاد بیرون سنگین را نفسش

 . کرد می قبول بسته چشم بلوط است سیاه ماست گفت می اگر که هوتن همان.  خواست

 . زد لب و داد تکان را سرش

 . دارم کار....  برم باید.  نه -

 . گرفت را ساعدش هوتن که بود برنداشته را اول قدم هنوز

 . بار آخرین برای.  کنم می خواهش -
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 ... اما خواست نمی را بارها آخرین این دلش.  کرد می قبول باید شاید

 ؟ بریم کجا -

 . زد ای خسته لبخند هوتن

 . بچگیامون مثل.  قدیمی تابِ همون رو خونه پشت بریم -

 شتیپ در از و دادند زینت به کوتاهی سالم.  گذشتند آشپزخانه از.  افتاد راه هوتن از جلوتر و داد تکان سری بلوط

 لبخند.  بود نشسته رویش هوراد کنار در پیش وقت چند که افتاد نیمکتی همان به چشمش.  شدند حیاط وارد

 . رفت تاب سمت به و زد غمگینی

 همه آن اگر شاید.  بود شده قدیمی زیادی دیگر.  شد بلند اش مُهره و پیچ از کوتاهی صدای نشست که تاب روی

 . کند تعویض را آن خواست می هوراد از نداشت کهنه تاب این از ماندنی یاد به خاطرات

 . گرفت جا بلوط کنار در هم هوتن و خورد کوتاهی تکان تاب

 ؟ نگفتی -

 : گفت و شد خیره هوتن به حوصله بی بلوط

 ؟ نگفتم چیو -

 . میگم رو فرشته ؟ ناراحتی ازش -

 : گفت و زد پوزخندی بلوط

 . کنه نمی مشغول ذهنمو خودخواهیش و فرشته دیگه که خورم می راست و چپ از انقدر روزا این -

 ؟ میندازی تیکه -

 . انداخت باال سمت به را اش شانه بلوط

 ؟ چیه آدما ما مشکل دونی می.  نیستم انداختن تیکه اهل من.  نه -

 : داد ادامه و کرد نگاه خالی نیمکت به بلوط.  بود شده خیره بلوط به سکوت در هوتن

 . یندازهم تیکه داره کنیم می فکر میگه اشتباهاتمون از وقتی ، میگه و حقیقت نفر یه وقتی اینکه آدما ما مشکل -

 . کشید موهایش در دستی هوتن

 . کنم کمکت تونستم می کاش.  ببینمت ناراحت انقدر خواد نمی دلم -

 . کشید آغوش در را بدنش و کرد جمع را خودش کمی بلوط
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 که آدمایی.  برم و دور آدمای به اعتمادی بی.  اجباری زندگی یه.  اجباری نامزد یه.  باشم ناراحت دارم حق من -

 انقدر خواد می دلم.  کرده خم هامو شونه اینا.  کردم گریه باهاشون ، خندیدم باهاشون.  کشیدم قد باهاشون

 . نمیشه اما کنم فراموش خودمم حتی که دورشم

 : گفت و کرد کج را لبش کمی هوتن

 در اجباری زندگی یه تو.  اشتباهی همسر یه من داری اجباری نامزد یه تو.  ناراحتی خودت فقط کنی می فکر -

 . نیست کمتر نباشه بیشتر تو از من های درد.  شدم اسیر اجباری رابطه یه عمق تو اما من انتظارته

 : گفت شده کشیده درهم ابروهای با بلوط

 . بینم نمی تو عمل تو اجباری من ؟ نکردی ازدواج فرشته با خودت خواست با مگه -

 . داد تکان سری هوتن

 مفهم می االن.  هوراد تحریکای خاطر به اونم گرفتم اشتباه تصمیم یه ؟ فهمی نمی یعنی رفتم راهمو اشتباه -

 ...ت با فرشته جای به قبل ماه چند به گشتم برمی اگر.  کردم اشتباه

 : گفت شده خارج چارچوب از کمی صدای با و شد بلند تاب روی از ناگهان بلوط

 تو.  کنی خراب رو فرشته زندگی نمیزارم ولی افتاده اتفاقی چه و شده چی دونم نمی من.  کن تمومش.  بسه -

 . وایسی تصمیمت پای آخرش تا مجبوری ؟ فهمی می باشی داشته دوست رو فرشته مجبوری

 . شد بلند هوتن فریاد که گرفت فاصله هوتن از بلند های گام با

 من با و توام عاشق من دونسته می اینکه با ؟ اونی طرف بازم زده کنارت دونسته فرشته دونی می اینکه با -

 دلیل بی همین خاطر به االنت زندگی.  نکن خودگذشتگی از انقدر ؟ کنی می طرفداریشو بازم کرده ازدواج

 . خودته گذشتنای

 ببندد چشم راحت توانست همین برای بود حامی یک فقط همیشه هوتن.  کرد حرکت دوباره و زد پوزخندی بلوط

 ایه ثانیه همان میان در.  بود امید هنوز اما شکست قلبش که شد نمی منکر.  کند دوستش بهترین تقدیم را او و

 همه بازهم روزها آن.  میزدند چشمک خوشبختی های روزنه هم هنوز.  بود هوراد هم هنوز گذشته روزهای سخت

 خوشبختی دیگر اش زندگی راه مقابل در راستین اسم وجود با ها ثانیه این...  روزها این اما بود تحمل قابل چیز

.  داشتن شکستنش دانسته و فرشته به کردن فکر برای وقتی ناامیدی همه این با روزها این.  شد نمی معنا برایش

 را خوبی و بد اتفاق هیچ به کردن فکر وقت روزها این.  نداشت را اش عالقه و هوتن به کردن فکر برای وقتی

 . ترساند می بیشتر و بیشتر را بلوط و شد می تر نزدیک روز به روز که ازدواجی مراسم...  جز به نداشت

 . بزند لبخند جماعت این زیرپوستی های خیانت تمام بیخیالِ کرد می سعی و بود نشسته شام میز سر
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 : گفت فرشته روبه و کشید خودش برای برنج کمی

 . کمکت بیام من شام بعد مونده هنوز اگر ؟ کردی جمع و وسایلت -

 . زد لبخند فرشته

 . شده تموم کارام نه -

 چشمان از اش عروسی شب را غم هم فرشته.  نبود مهم برایش دیگر اما دهد می غم بوی لبخندش کرد می حس

 هوا و آب خوش زیادی روزها این چپ علی ی کوچه که انصافاً.  بود زده نفهمی به را خودش اما بود خوانده بلوط

 . بود

 ؟ میرین چند ساعت فردا -

 : گفت و انداخت بلوط به کوتاهی نگاه هوتن.  کرد جلب خودش به را همه توجه که بود هوراد

 . صبح -

 . موندی می بیشتر یکم -

 . بود سخت برایش دیدن دیر به دیر را هوتن.  بود سخت برایش.  بکند دل توانست نمی برادر این انگار

 : گفت و کشید عمیقی نفس هوتن

 . کنم دست دست الکی خوام نمی شده درست شهر تو کارام -

 تر راحت بلوط و نبود راستین.  نبود راستین که بود خوشحال چقدر بلوط و شد ساکت و داد تکان سری هوراد

 . کشید می نفس

 ؟ ببرمت دنبالت بیام فردا پس خوای می -

 های اخم وقتی و انداخت فرشته به نگاهی نیم بلوط.  بود جواب منتظر و بود شده خیره بلوط به اشتیاق با هوتن

 . زد لب دید را اش شده درهم

 . میرم راننده با خواد نمی نه -

 . برمت می خودم -

 با اما ؟ شود شاد کمی ؟ شود رو و زیر دلش کمی حرف این از نداشت حق بلوط.  بود زده را حرف این که بود هوراد

 : گفت و کرد اخمی هوراد کشیدن عقب و راستین یادآوردن به

 . میرم راننده با.  نمیشم ارباب مزاحم.  نکرده الزم -
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 . میزد نیش هایش حرف با دخترک.  بلوط موقع بی های گفتن ارباب این از بود شده متنفر چقدر هوراد و

 : گفت و کرد اخمی متقابال هم هوراد

 . برمت می خودم.  دادم دستور که ندادم پیشنهاد -

 : گفت و زد پوزخندی.  شد بلند میز سر از لجبازی با بلوط

 رفتهگ زن نرم دندِش کور چشمش.  ببرتم بیاد بگو خودش به ؟ بیفتی زحمت به چرا دیگه تو ندارم نامزد من مگه -

 . بشم آشنا باهاش یکم خوام می اصال بیاد بگو بهش بزن زنگ ؟ بدم کنکور ببری منو تو که ؟ چی برای پس

 وت انداختیش که کیه گرگ این دونم نمی هنوز ولی سقف یه زیر برم باهاش باید دیگه دوماه از کمتر ناسالمتی

 . من دامن

 شد بلند هوراد عصبی صدای که شود خارج سالن از تا کرد کج را راهش.  نداشت خوردن غذا برای اشتهایی دیگر

. 

 . جات سرِ بشین -

 . کرد حرکت بلوط دنبال و شد بلند اش صندلی روی از عصبی هم هوراد.  داد ادامه راهش به و نکرد اعتنایی بلوط

 . کرد متوقفش و کشید را بازویش.  انداخت گیرش سالن انتهای در جایی

 . شدند خیره هم های چشم در عصبانیت از موجی با هردو

 . زد فریاد بلندی صدای با هوراد

 می تیکه من به بعد کردی می باهاش غلطی چه نیست معلوم باغ تهِ تو ؟ دامنت تو انداختم و گرگ این من -

 خودت ؟ کنم تر خراب رو تو داغون زندگی تا وایسادم اینجا من و بوده درست کارات همه تو کردی فکر ؟ ندازی

 . نندازش هم کسی گردن دختر زدی گند

 . نبود کشیدن عقب و آوردن کم برای خوبی وقت لحظه این در و اکنون اما بود هوراد با حق شاید

 . زد فریاد هوراد مثل و کرد دور خودش از را او کمی و زد هوراد سینه به دستی بلوط

 تصمیم ناموست برای جماعت یه وایسادی ماست مثل.  اربابی انگار نه انگار ؟ چی تو کردم اشتباه من باشه -

 . بگیرن

 خاندانمو و خودم آبروی هم خواستی می ؟ بگیرم گردن به رو تو خرابکاریای ننگِ ؟ کنم چیکار خواستی می -

 ؟ سوال زیر ببرم رو تو عفت هم ببرم

 . زد فریاد قبل از تر بلند غلط هم و بود درست هم که هایی حرف از زده حرص بلوط
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 . کنی باز سرم از و راستین شر تونستی می.  کنی درست و چی همه تونستی می تو اما -

 . کشید را بازویش بازهم هوراد اما برود که برگشت دوباره و

 ؟ نکردم که کردم می غلطی چه باید مثال -

 . آورد زبان به گفت می نباید که را چیزی آن و کرد باز دهان.  آخر سیم به بود زده دیگر بلوط

 امزدن تو با من چون نکرده خواستگاری من از راستین گفتی می.  شده اشتباه گفتی می.  کردی می نامزد باهام -

 . کردم

 . آورد پایین را صدایش کمی هوراد

 . نبود شدنی اینکار.  کنم نامزد تو با تونستم نمی -

 . غرید اش شده چفت های دندان میان از بلوط

 ؟ تونستی نمی.  بکنی تونستی می که تظاهر -

 که دهانش بر لعنت کرد می فکر بلوط و بود مانده باقی سالن میان در زده خشک هوراد.  رفت و کشید را راهش و

 . بود زده حراج هوراد پای زیر را غرورش

 میز سمت به سستش های قدم با.  کرد خالی کم کم را اش شده سنگین نفس هوراد شد گم ها پله پیچ در که بلوط

 . نشست اش صندلی روی دوباره و برگشت

 . گذاشتند تنها را هوتن و هوراد و کردند جمع را میز زینت و فرشته

 : کرد زمزمه زیرلب و فشرد هایش دست میان در را موهایش عصبی هوراد

 . کردم می نامزد باهاش بود بهتر شاید.  میگه راس -

 : گفت تصنعی اشتیاق با و شد خَم میز روی کمی.  زد پوزخندی و انداخت باال را ابروهایش از یکی هوتن

 ؟ لقا مه دختر های حرف به ؟ بدی گوش پدرت دخترناتنی حرف به خوای می ، کاویان هوراد ، تو یعنی -

 نگارا و بود خیره هوتن لب روی نشسته پوزخندِ و رفته باال ابروی به.  شد خیره هوتن به و کرد بلند را سرش هوراد

 در که داشت را کسی حس.  دید نمی را آتش های شراره همه این که بودند افتاده کار از اش بینایی های عصب

 . ندارد را کابوس آن از فرار و شدن بیدار توان و است معلق کابوسی

 : زد لب و فشرد هم روی را هایش چشم بازهم

 . ویانکا هوراد نامزد.  منه نامزدِ بلوط گفتم می همه به باید.  بکشه اینجا به کار میزاشتم نباید.  کردم اشتباه -
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 هایش دست.  کند نابود را هوراد هایش گدازه بود ممکن لحظه هر و بود کرده فوران هوتن وجود در عصبانیت کوه

 : غُرید اش شده خشک ی حنجره میان از و کرد مشت را

 . بکنی و اینکار تونستی نمی تو -

 وغدر و ها گذشته که بود گرفته نَم ذهنش انگار و بود کرده گُم را مکان و زمان.  کرد بلند را سرش تعجب با هوراد

 . آورد نمی خاطر به را هایش

 ؟ تونستم نمی چرا -

 هوراد صندلی پشت به را خودش محکم های قدم با.  شد بلند صندلی روی از و کرد حفظ را پوزخندش هوتن

 هوراد به حالت ترین نزدیک در را سرش.  گذاشت برادرش های شانه روی را هایش دست و شد خم کمی.  رساند

 . کرد زمزمه و داد قرار

 هردو برای قوانین.  نیست تر رنگین من از خونت که تو ؟ هان نرفته که یادت.  نتونستم من که دلیلی همون به -

 . یکسانه برادر

 . داد ادامه و کرد وارد فشاری هوراد های شانه به هایش دست با.  گرفت را پوزخندش جای ای مسخره لبخند

 می دبعی که عاشقش.  بشه تو ماله وقت هیچ نمیزارم ولی بسوزه راستین با نیست من ماله اگر بلوط راضیم من -

 تهفرش با کردی تحریک منو تو.  ببینمش تو کنار لحظه یک خوام نمی هم دلسوزی روی از حتی ولی باشی دونم

 که کسی نمیزارم.  میدم جون اشتباهی زندگی این تو لحظه هر دارم من.  بلوط دوست بهترین با.  کنم ازدواج

 نمی متوه برای نجوشه من برا که دیگی.  شد خوشبختیم سد و کرد بدبختم که کسی دست بیفته دارم دوستش

 . جوشه

 : گفت و کرد بیشتر را هایش دست فشار

 . ارباب کن بیرون سرت از و بلوط فکر -

 حرکت یک در و کرد صاف نمایشی را هوراد پیراهن یقه و برد دست.  زد لبخندی کرد خالی را خودش که خوب

 : گفت کرد می حرکت ها پله سمت به که همانطور و گرفت فاصله هوراد از ناگهانی

 . اربــــــــاب بخوابی خوب -

 نمی غمگین و ناراحت ؟ نداشت دل پسرک این مگر و دادند می قرار موردتمسخر را بودنش ارباب همه روزها این و

 ؟ ریخت نمی فرو درون از ؟ کرد نمی بغض ؟ شد

 هک برادری ؟ شده تبدیل دشمن یک به کنش گوش حرف و زیر سربه هوتن کی از کرد فکر و زد تلخی لبخند هوراد

 حقش.  نباشد هوراد کنار در اما شود تباه راستین با بلوط بود حاضر اکنون خواست می را همه خوشبختی همیشه
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 تاوان الق مه چرا پس داشتند سنگینی تاوان چنین اشتباهات همه اگر ؟ باشد سنگین انقدر اشتباهاتش تاوان بود

 ؟ بود رفته دنیا این از نداده

 . کرد حرکت اتاقش سمت به و شد بلند جایش از کِرختی با

 به.  کند اتاقش مهمان را نور نشد باعث هم تاریکی هجوم حتی.  شد داخل و کرد باز را اتاقش در آرامی به

 و دکر شلوارش جیب داخل را دستش.  ایستاد اتاقش پنجره پشت برهنه باالتنه با آورد در را پیراهنش آهستگی

 : گفت و زد تلخی لبخند.  شد خیره ماه ی تیغه به

 دوسش فهمیدم که االن ؟ االن چرا ؟ اومدم خودم به دیر من یا کرد باز حقیقت به رو چشمامو دیر سرنوشت -

 ؟ شده خراب چیز همه دارم

 نپایی را دستش کوتاهی مکث از بعد.  گرفت عمیقی دمِ.  گذاشت هایش چشم روی را اش سبابه و شصت انگشت

 : کرد زمزمه و کشید

...  نراستی.  یکیه اون از تر محکم رابطه این سدّ هر.  است فاصله عالمه یه بلوط و من بین ؟ کنم چیکار باید االن -

 ردیدت و شک اگر.  کنم خوشبختش نتونم باز کنم حل مشکالتم همه اگر حتی ترسم می.  ها گذشته حتی...  هوتن

 ؟ چی زندگیمون رو بندازه سایه ها گذشته

 فرصت.  رفت آخر تا و گرفت تصمیم باید که هایی لحظه.  سازند می هایش دوراهی را زندگی های لحظه بدترین

 . نیست زدن دور و برگشت

 بلوط با زندگی.  گرفت می تصمیم باید.  کرد می انتخاب باید.  بود ایستاده نخواستن و خواستن دوراهی سر هوراد

 . نداشتنش عمر یک حسرتِ و بلوط بی زندگی یا بینشان بلند های دیوار تمام و

*** 

 . بود شده مچاله تخت گوشه کرده بُق و ناراحت بلوط.  شد بلوط اتاق وارد فرشته و شد زده اتاق در

 : گفت و ایستاد بلوط مقابل شرمگینی لبخند با فرشته

 . برم خداحافظی بدون تونستم نمی...  خب ولی ناراحتی دستم از دونم می -

 . کرد می نگاه فرشته به و بود ساکت همچنان بلوط

 . نزاشتم من ولی بیاد خواست می خودش.  کنم خداحافظی هوتنم طرف از خواستم.  نمیای بیرون دونم می -

 می بلوط و هوتن بودن تنها از.  ترسد می چون.  شود می اش حسودی چون است نزاشته کرد می فکر بلوط و

 ؟ ندارد جایی همسرش قلب در بداند اینکه ؟ باشد تواند می زن یک برای این از باالتر زجری و.  ترسد

 . شد بلند اش حنجره اعماق میان جایی از بلوط ی گرفته صدای که شود خارج اتاق از تا برگرداند رو فرشته
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 ؟ فرشته -

 . ایستاد فرشته روی روبه و شد بلند تخت روی از بلوط.  شدند خشک نشده برداشته فرشته های قدم

 به یوقت.  نیستم و نبودم هوتن عاشق من.  نباشم دلگیرم یکم حتی شاید...  دلگیر یکم.  نیستم ناراحت ازت -

 بازی کردم می فکر.  اعتمادی بی حس.  بود کرده داغونم شدن زده پس حس نشستی عقد سفره سر تو من جای

 زدواجا تو با اینکه برای نه دلگیرم دنیاست دنیا تا.  دلگیرم هوتن از.  زندگیم مَرد اعتمادترین مورد از اونم خوردم

 . بود چی ایش یکدفعه رفتار تغییر دلیل دونم نمی هنوزم اینکه خاطر به فقط کرد

 : گفت و برد پناه بلوط آغوش به آلودش اشک چشمان با فرشته

 . میشه تنگ برات دلم -

 . فشرد خودش به محکم را فرشته بلوط

 ؟ نکنی فراموش منو میری اونجا.  همینطور منم -

 آدم ندیدن و رفتن.  است سخت شدن دور و کندن دل همیشه.  ریخت می اشک تنها و بود کرده سکوت فرشته

 . هستی شان بسته دل که هایی

 . که نیست راهی دیدنم بیا زودم زود.  بساز زندگیتو ما همه از دور اونجا فرشته -

.  است غربت برایش عمارت این آشنای های آدم از دورتر هم متر یک کرد می فکر فرشته و داد می دلداری بلوط

 . زجرآور و تلخ غربت یک

 : گفت کرد می پاک را هایش اشک که همانطور و کرد دور خودش از را فرشته لودگی با بلوط

 . کنه نمی نگات هوتن دیگه که بشی کورم نیستی که خوشگل.  دیگه بسه -

 : گفت و زد غمگینی لبخند فرشته

 . زردک خوشگلترم که تو از -

 : گفت حرص با بلوط

 حالل و خونت همینجا تا برو بیا.  توبه خدایا....  و خودتی زردک.  ها داشته روت بدی تاثیرات شوهرت این -

 . نکردم

 : گفت و برچید لب فرشته

 ؟ پایین نمیای -
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 . دیگه کردیم خداحافظی همینجا نه - -

 : گفت و کشید آغوش به را فرشته دیگر یکبار بلوط

 . باش خودت مواظب.  خداحافظ -

 . هَم تو -

 بیشتر و بیشتر کندن دل و بماند بیشتر ترسید می شاید.  رفت بیرون اتاق از و شد جدا بلوط از سرعت به فرشته

 . شود سخت برایش

 . کرد زمزمه در روبه بلوط

 . خواهری بشی خوشبخت -

 . نشوند معنا زندگی در هیچگاه ها نبودن و ها رفتن کاش ای و

 : گفت و نشست آشپزخانه کوچک میز پشت حوصلگی بی با.  شد آشپزخانه راهی و بست را اتاقش در بلوط

 . زینت خاله سالم -

 : گفت و برگشت بلوط طرف به بود عمارت از دخترش تنها رفتن حاصل که غمی با زینت

 . دخترم سالم -

 : کرد زمزمه و چید مقابلش هم را نان و پنیر و مربا و کره.  گذاشت بلوط مقابل را چای استکان زینت

 همه ببین کن نگاه ام دیگه یدفعه.  بری حال از امتحانت جلسه سر بری نکنه.  بخور کامل رو ات صبحونه بلوط -

 ؟ برداشتی رو مدارکت

 روزهای ترین مزخرف از یکی امروز.  رفت نمی خوردن به دلش و دست.  کرد اکتفا سری دادن تکان به تنها بلوط

 درمان بی دردِ یک راستین امروز همراهی اصال و بود نخوانده درس حسابی و درست که بود مدتی.  بود اش زندگی

 . بس و بود

 به که داغ قطرات این انگار و میزد لَب خوشرنگ چای به کم کم.  کرد مشغول را خودش چای استکان همان با

 اما بزند را دانشگاه و کنکور قید بود حاضر.  نداشتند اش شده خشک گلوی روی تاثیری بردند می هجوم گلویش

 بود نشده متورم کمی هوراد با اش لجبازی رگِ اگر شاید.  نکند تحمل خودش کنار در ای ثانیه برای را راستین

 . کرد می هایش چشم مهمان را خواب و گشت برمی اتاقش به االن همین

 . دچرخان می سرش باالی و بود کرده دود اسپند برایش زینت.  کرد بلند سر رسید مشامش به که خوشی بوی با

 . میشی موفق امروز خدا امید به.  دخترم ازت باشه دور حسود چشم -
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 کنکور یک نفر دغدغه بدون و منظم های خواندن درس همه این با حتما.  زد پوزخندی جمله این شنیدن با بلوط

 ارکن بلوط برای را امسال رتبه ترین نجومی احتماال.  شد آویزان موضوع این به کردن فکر با هایش لب.  شد می

 . بودند گذاشته

 ؟ نخوردی چیزی هنوز که تو دختر -

 . بود رفته بند دهانش در زبان که بود گرفته سکوت ی روزه امروز انگار و کرد نگاه زینت به شرمندگی با

 . داد دستش و کرد درست بلوط برای ای لقمه عجله با زینت

 . پاشو.  برسی موقع سرِ که برو.  منتظرته بیرون اومده راستین آقا مادر پاشو.  بلوط پاشو -

 . کرد بلند صندلی روی از را بلوط زور و ضرب با و

.  اندرس بیرون به را خودش ممکن سرعت کُندترین با و کرد خالی دیگری از پس یکی را نامنظمش های نفس بلوط

.  کند دور خودش از را ضعف بود وقتش.  افتاد راستین رنگ سفید پرشیایِ به چشمش شد خارج که در از

 . کرد حرکت ماشین سمت به محکمش های قدم با و زد گره درهم را ابروهایش

 . نشست و کرد باز را ماشین در

 . سهیل ی ستاره سالم -

 و کرد نگاه بود کرده شروع را اعصابش روی رفتن رژه ابتدا همان از که راستینی به درهم های اخم همان با بلوط

 : گفت

 . سالم -

 : گفت و زد کجی لبخند راستین

 ؟ خوشی بینی نمی نامزدتو -

 : گفت و فشرد هم روی را هایش دندان بلوط

 هوراد راننده با بگو بیفتی راه نداری تصمیم اگر شده دیرم من ضمن در.  نیستم تحمیلی نامزدِ یه دیدن مشتاقِ -

 . برم

 راه و کرد روشن را ماشین لبش کنار پوزخند همان با.  شد جایگزینش پوزخندی و شد پاک راستین لبان از لبخند

 . افتاد

 . آمد حرف به هم باز راستین که شد سکوت بینشان مدتی

 ؟ بدونی من به راجع خوای می چی حاال خب -
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 : گفت و کرد راستین ی حواله را تنفرش چشمانش با بلوط

 ؟ بدونم چیزی تو به راجع خواد می دلم من گفته کی -

 . برگشت بلوط سمت به رفته باال ابروهای با و کرد عوض را دنده راستین

 و کار تمام من همین برای.  بشی آشنا باهام بیشتر خوای می تو گفت بهم هوراد میاد یادم که اونجایی تا -

 . جنابعالی دنبال کوره دِه این تو اومدم کردم ول زندگیمو

 . دبگذار راستین دست کفِ بود گفته بلوط چه هر که بود مُنزل وحیِ انگار.  کرد هوراد نثار فُحشی زیرلب بلوط

 : گفت و زد ای موزیانه لبخند بلوط ی شده مچاله قیافه دیدن با راستین

 . کنی مستفیض و هوراد اجدادِ خواد نمی حاال -

 شد می تر مشتعل لحظه هر و بود شده دامنگیرش که خشمی از کمی تا گذاشت هم روی را هایش چشم بلوط

 : گفت داری خَش صدای با.  بکاهد

 . کنم استراحت یکم من بزاری و کنی سکوت اونجا تا میدم ترجیح -

 چشم که انداخت بلوط به نگاهی.  بود شده عصبی گرفت می نادیده را هایش حرف تمام بلوط اینکه از راستین

 رفک قطعا است اش خوانده خواهر بلوط که بود نگفته هوراد خودِ اگر.  کرد می خواب به تظاهر و بود بسته را هایش

 خواست می دلش.  بود خوردکن اعصاب و خودخواه اندازه همان به دختر این.  دارد خونی نسبت هوراد با کرد می

 ماندن زنده برای که حالی در ماشینش های چرخ زیر را آنها بعد و بکشد میخ به زمین روی را هوراد و بلوط

 . کند لِه کنند می التماسش

 هایش خواسته زیر را آنها دارد هوراد و بلوط برای که هایی نقشه با هم حاال همین کرد فکر و زد رنگی کم لبخندِ

 . کند می لِه

 : گفت و کرد پارک را ماشین راستین آرامش و سکوت در رانندگی مدتی از بعد

 . رسیدیم.  بدی فشار هم رو چشماتو هِی نیست الزم دیگه پاشو -

 توقف داد می کنکور آنجا در باید بلوط که ای حوزه روی روبه.  کرد نگاه اطراف به و کرد باز را هایش چشم بلوط

 . بودند کرده تجمع ساختمان مقابل پسران و دختران از زیادی جمعیت.  بلعید را دهانش آب.  بودند کرده

 ؟ میترسی -

 : زد لب باشد محکم کرد می سعی که لرزانی صدای با و برگشت راستین سمت به

 . نه -
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 . برگردی تا منتظرم اینجا من -

 . کرد حرکت ساختمان سمت به و کرد زمزمه را خدا نام دل در.  شد پیاده و داد تکان سری بلوط

*** 

 . کرد می نگاه تنها و بود کرده حلقه اش قهوه داغِ فنجانِ دور را دستش

 ؟ نه یا میشی قبول حاال.  فکری تو همش بیرون اومدی کنکور جلسه سر از وقتی از -

 : گفت بود خیره فنجان به که همانطور

 . شاید دونم نمی -

 : کرد زمزمه دلش در و

 . بزنن سایت تو مو رتبه نمیشه روشون حتی دیگه میشم اول آخر از احتماال -

 . شی ریلکس یکم بخور رو قهوه اون از یکم حداقل -

 تا دبیفت راستین سرِ بر مستقیما و بیفتد آسمان از آجری کاش کرد می فکر بلوط و کرد می اظهارنظر راستین

 . نکند کار زبانش دیگر

 : گفت و نوشید را اش قهوه از کمی

 . ام خسته خیلی من.  برگردیم زودتر میشه -

 : گفت اش خورده پیوند هم به های اخم با راستین

 ماه دو تا و نامزدتم من.  کنی عادت من حضور به باید کم کم.  کنی فرار ازم خوای می دقیقه به دم نمیاد خوشم -

 . میشم رسمیت همسر دیگه

 : گفت تمسخر با بلوط و گرفتند فُرم بلوط های لب

 . میدن نشون بقا رازِ تو که میفتم الشخورا این یادِ کنم می نگات.  نیست هیچی من برای تو -

 . بود برنده و تیز زبانش زیادی دخترک این.  کرد مشت را هایش دست عصبی راستین

.  یبر پیش من ی خواسته طبق و بگیری دهن به زبون بهتره پس.  طرفی الشخور یه با فهمیدی اول از که خوبه -

 . ندی باد به و سرت زبونت این با باش مواظب.  برمیاد ازشون بدی کارای.  کثیفن خیلی الشخورا آخه

 : گفت و شد بلند میز پشت از عصبانیت با بلوط

 . میبرم شاپ کافی این تو و آبروت یا عمارت میبری و من االن همین یا -
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 : گفت و گذاشت میز روی تراولی.  شد بلند میز پشت از هم راستین

 . بره آبروم خاطرت به که نداری ارزش انقدر -

 که کند باز را در تا داد سُر دستگیره روی را دستش بلوط رسیدن محض به.  نزدند حرفی کدام هیچ عمارت تا

 . کرد سیخ تنش بر را مو راستین ی جمله

 بهم که میارم سرت به بالیی.  میشه عوض شرایط کردیم ازدواج وقتی ولی میام کوتاه برابرت در شاید االن -

 . میندازمت خوردن گُه به اینکه مهم نداره فرقی.  بدم طالقت کنی التماس شایدم.  دارم نگهت کنی التماس

 عمو.  رساند عمارت به را خودش سرعت به.  شد پیاده و کرد باز را در.  فشرد می رحمانه بی را بلوط گلوی بغض

 عمارت راهی شوند آوار کسی سرِ بر خواست می دلشان که هایی بغض همان با بلوط و کرد باز برایش را در محمد

 . شد

 . شد وارد و کرد باز حرص با را عمارت در

 تهدید و ها حرف.  لرزید می عصبانیت زور از بلوط.  کرد می نگاهش تعجب با و بود ایستاده عمارت وسط زینت

 راستین های حرف از.  بود ترسیده بلوط.  کردند می ذوب را وجودش تمام رحمانه بی ، اسید مثل راستین های

 . بود ترسیده زیادی

 : گفت داری خَش صدای با و کرد نگاه خالی سالن به خشم با

 ؟ کجاست -

 و نداشت تمرکز.  بودند آورده هجوم ذهنش به ربط بی کلماتِ و جمالت.  نداشت کنترلی هیستریکش حرکات روی

 . بکشد راحتی نفسِ و کند تخلیه هایش فریاد با را ترسش و بغض تمام خواست می دلش اصال

 : پرسید حرکاتش در مشهود تعجبِ همان با زینت

 ؟ کجاست کی -

 : گفت نرود باال صدایش کرد می سعی که حالی در و گذاشت صورتش از ای نیمه روی را دستش بلوط

.  آیندم و زندگی به بزنن حراج نفهم عده یه تا وایساد مجسمه مثل که همون.........  ارباب همون......  هوراد -

 ؟ کجاست

 : گفت همزمان و داد تکان را سرش.  ترسید می بلوط این از.  بلعید را دهانش آب نگرانی با زینت

 . نیومده...  هنوز.  بزنه سر زمینا به رفته.  نیست -
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 به شروع لرزید می قوی ی زلزله یک هایِ لرزه پس مثل که بدنی با.  کرد پرت زمین روی را کیفش شتاب با بلوط

 . میزد حرف لب زیر و گرفت می قدم.  کرد سالن در زدن قدم

 . کنن نابودم تا دادن هم دست به دست همه.  کنه نابودم خواد می -

 : گفت زینت به رو لرزان صدای همان با بلوط و داد بزرگ بغض یک به را خودش جای عصبانیت ناگهان

 ؟ دارم ندارم کسی به کاری که من -

 آمده رنجور دخترکِ این سرِ بر بالیی چه ساعت چند این ی فاصله در دانست نمی.  داد تکان سری تنها زینت

 . است

 : داد ادامه و شد تر نزدیک بغض همان با بلوط

 بدبخت یه مثِ خوان می چرا ؟ کنن باز خودشون سرِ از و من خوان می همه چرا ؟ نداره دوسم هیچکس چرا پس -

 ؟ کنن رفتار باهام

 یا بوسه محبت با.  کشید اش مادرانه آغوشِ به را لرزان بلوطِ و کرد سقوط چشمش ی گوشه از اشکی قطره زینت

 : گفت و زد غمگینی لبخند.  کاشت بلوط سرِ روی

 ؟ بلوطکم کرده خون و دلت کی.  ای فرشته یه تو دخترکم -

 ثانیه روزها این.  نبود خودش دستِ.  شدند می پرتاب بیرون به و نشستند می زبانش برسرِ ناخواسته ها واژه

 . شدند می معنا سیاهی در هایش

 : کرد زمزمه و بست را هایش چشم.  فشرد زینت به بیشتر را خودش بلوط

 ایه مسئولیت بار از کرد خالی شونه اونم.  بود پشتم کوه یه مثِ همیشه که هوتنی حتی.  کنن می اذیتم همه -

 ... راستینم.  خواد نمی منو هورادم.  من

 ؟ خبره چه اینجا ؟ شده چی -

 قرمز های چشم با بلوط.  کردند عوض جا خشم های عصب با بازهم ها بغض.  بود محرک یک مثلِ هوراد صدای

 گفت و فشرد هم روی را دندانهایش حرص با.  آمد بیرون زینت آغوش از انفجار حال در دردهای از کوهی با و شده

: 

 ؟ شده چی پرسی می تازه ؟ شده چی -

 . زد عصبیِ ی خنده
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 زندگیِ تمام به شد زده گند و رسیدی دیر.  رسیدی دیر همیشه مثِ شما فقط شده یعنی.  شازده نشده هیچی -

 . من

 : گفت زینت روبه دید را بلوط نامناسب روحی شرایط که هوراد

 . نداریم کاری باهاتون امشب دیگه عمارت تو.  خودتون سوئیت بری تونی می شما خانوم زینت -

 : گفت نگرانی با زینت

 ...بر و شام اول بزارید ؟ چی شام پس آقا -

 : گفت و زد پیوند درهم را ابروهایش کمی هوراد که بود نشده تمام حرفش هنوز

 . برید تونید می.  گفتم که همین -

 . رفت بیرون عمارت از و داد تکان را سرش دستپاچه زینت

 : گفت و برگشت بلوط سمت به درهمش های اخم همان با هوراد

 ؟ سرت رو میندازی من برا و صدات خدمتکار یه جلویِ که شده چی باز ؟ دوباره چته -

 . زد فریاد و کرد طغیان بلوط

 منِشِ از بویی وگرنه کنی هِجی گرفتی یاد و اسمش فقط بودن ارباب از.  دوزاری ارباب بگم بهت هرچی حقته -

 رسهب آخرش که بگیرن تصمیم زندگیم و من برایِ سواد بی چارتا وایسادی که بدبختی انقدر.  نبردی بودن بزرگ

 . سعادت راستین اسمِ به ای عقده آدمِ یه با زندگی به برسه.  اینجا به

 گفت می.  دوزاری ارباب گفت می او به.  بود گرفته حرصش هایش حرف و بلوط از.  بود گرفته حرصش هوراد

 و کرد می بندی جمله که بود اش کرده فوران حرصِ این.  نبودند خودش دستِ کلمات اختیار دیگر.  بدبخت

 : گفت و زد پوزخندی.  داد می تحویل

 توِ  مثل نخودیایی مغز به که دادم انجامش برهان و دلیل کلی با گرفتم تصمیمی هر و کردم کاری هر من که اوال -

 ؟ بگیره و کلفت یه دخترِ میاد کی.  زیاده سرِتم از راستین بعدم.  نداره ربطی

 : گفت تمسخر با و گرفت عمق پوزخندش

 ؟ آره.  سراغت میاد من مثِ یکی کردی فکر نکنه -

 وطبل برای لحظه آن در که بودند احساساتی و کلمات تنها شده شکسته غرورِ و...  یاس...  شکست...  بغض...  بهت

 و بودند شده جمع چشمانش در اش شده خورد غرور قطرات.  بود گرفته را هوراد های حرف عمق.  شدند می معنا

 . شدنشان جاری رویِ به بود بسته سَد مقاومتش ی مانده ته با بلوط
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 خیلی.  کرد سکوت.  نشست دستانش کفِ نشدن خواسته سردِ عرقِ.  شدند باز کم کم اش شده مشت های دست

 . روبرگرداند و گرفت هوراد از چشم آرام

 ؟ شدی الل یهو چرا ؟ پس شد چی -

 . چکید اشکش ی قطره اولین

 

 تکرارى کلمات تمام از ام خسته

 … سکوت سطر چند فقط

 … کن معنایش خود دلخواه به

 

 : گفت گذاشت پله اولین روی که قدم.  رفت ها پله سمت به

 . کنیم عقد و بگیره و مراسم میتونه خواست هروقت حاضرم من بگین راستین به -

 ناگهانی رفتار تغییر به باز دهان با هوراد و شد محو زدنی هم به چشم در بلوط و شد برداشته هم بعدی های قدم و

 ات و بود گذاشته گاز پدالِ رویِ پا انگار و بلوط برای بود شده ای غریبه زدنی برهم چشم در.  کرد می فکر بلوط

 هوراد با سرلج بلوط.  شناخت می خوب.  شناخت می را بلوط.  چیز برهمه بود زده گند زیادی.  بود فشرده آخر

 . شود تمام اش زندگی قیمت به اگر حتی رفت می آخر تا حاال و بود افتاده

 : زد فریاد و انداخت زمین روی را کنارش گلدان عصبی

 .  لعنتی -

 پنجم فصل

 

 بعد ماه دو

 

 ار خودش کمی بلوط.  رسید می راه از دیگر روز چند تا که پاییزی.  بود پاییز یادآور که نسیمی.  وزید نسیمی

 دستش.  داد تکیه زانوهایش روی هم را اش چانه و گذاشت نیمکت روی هم جفتِ و آورد باال را پاهایش.  کرد جمع

 . کرد حلقه اش شده چفت زانوهایِ دور را
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 . تمام و شد می راستین همسر رسما فردا.  شد می تمام چیز همه فردا.  بود آخر شب ، امشب

 شده کهکشانی و نجومی اش رتبه میزد حدس که همانطور.  گرفت را کنکور جواب که روزی به پرکشید ذهنش

 بود گفته.  بود نوشته آزاد دانشگاه در و خودشان شهر در را اسمش هوراد اما بود زده را رفتن دانشگاه قید.  بود

 . بس و بود تلخ لبخند یک تنها بلوط جواب و پردازد می را هایش هزینه خودش

 : کرد زمزمه و شد خیره کامل ماهِ به و کشید عمیقی نفس

 دیگه سنگینیش از که دوشم روی شد کوهی یه هوراد حرف.  نجنگیدم شدن رها برای اینبار کنم می اعتراف -

 روازپ اما بچشه رو آزادی طعم تا گذاشتن باز و قفسش درِ که پرنده یه شدم کردم می حس.  بخورم تکون نتونستم

 . آهنی قفسِ همون تو شده موندنی و رفته یادش

 هایش لب خواست می دلش تنها. دانست نمی هم خودش گفت می چه.  دانست نمی هم خودش بود که مخاطبش

 . کنند خالی را وجودش در شده تلنبار های ذره و بگیرند فاصله هم از

 . گرفت عمیقی دمِ

 ی شده کوه های عقده برای فرصت یه میشم.  اشتباهی همسرِ یه میشم موقع این فرداشب نمیشه باورم هنوزم -

 . وسیله یه میشم.  راستین

 رنگش طوسی بافتِ های جیب داخل را اش شده سرد کمی هایِ دستش.  گذاشت زمین رویِ آهسته را پاهایش

 . فرستاد بیرون مانند آه را نفسش.  کرد

 . برایش بود تلخ کابوس یک مثلِ راستین کنار در بودن.  بود خواب یک مثلِ هم هنوز.  شد نمی باورش

 . خوابیدی کردم فکر -

 سرش پشت درست شب دقایق آخرین در هوراد و بود آخر شب.  آمد بند لحظه یک برای تنها لحظه یک نفسش

 . شود برآورده ها خواهش آخرین که بود رسیده ای نقطه به زمان باالخره فرار دوماه از بعد.  بود ایستاده

 . نمیبره خوابم -

 تنداش امید شاید.  نبود همیشگی صدای همان بود که هرچه.  نبود هم شاید ؟ بود گرفته و دار بغض کمی صدایش

 . کشید می را هایش نفس آخرین...  شاید....  بودند شده دفن آرزوهایش شاید. 

 نفس.  کشید عمیقی نفس و بست را هایش چشم.  بست را هایش چشم و کرد حس کنارش در را هوراد حضور

 نخواستن و راستین چه هر از شد خالی ذهنش.  بوییده قهوه انگار و کشید هوراد تن عطر حجم میان در عمیقی

 و بود کنارش در و ذهنش در هوراد.  بست نقش هوراد ذهنش مرکز در جا یک و دنیا تمام از شد خالی ذهنش.  بود

 . بود شب آخرین امشب شاید
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 . پرید بیرون بود ایستاده لبش پشت که ای جمله و شد باز دهانش

 ؟ خوشحالی االن -

 : داد ادامه آشکاری بغض با و

 ؟ خوشحالی میشی راحت دستم از دیگه ، میرم دیگه که االن -

 . نه -

 است خوشحال هوراد کرد می فکر بلوط و بود کوبیده بلوط صورت در را " نه " مکث بدون و محکم چه هوراد

 . است خوشحال خیلی

 ؟ بگم چیزی یه -

 . کرد اکتفا سری دادن تکان به تنها هوراد

 . شد خیره هوراد رِخ نیم به و زد تلخی لبخند بلوط

 شدم وردلخ ازت نمیشه پیدا برام راستین از بهتر کسی گفتی وقتی ، خدمتکار دخترِ گفتی بهم بازم که روز اون -

 و گذشت که روز چند اما بودم دلگیر موقع اون.  کردی اشتباه بفهمی خواستم می.  باهات کنم لج خواستم می. 

 و فاتِحر بودنِ حقیقت قضیه فقط میگی راست همیشه تو.  میگی راست تو فهمیدم شد خاموش عصبانیتم آتیشِ

 خدمتکار دخترِ گفتی می بهم که این از همیشه.  کنه می مشکل و کردنش قبول که اش زننده زیادی تلخی

 . خدمتکارم یه دختر واقعا که کردم قبول حاال اما شدم می ناراحت

 . کن بس -

 : گفت و هوراد آشکار طاقتی بی این به زد کمرنگی لبخند آرامش با بلوط

 شونبیارم بزار.  بدم قورتشون تونم نمی که چسبیده گلوم بیخ چیزا سری یه ؟ باشه بگم آخرش تا امشب بزار -

 ؟ باشه.  باال

 : داد ادامه دید را سکوتش که بلوط.  کشید موهایش میان ای کالفه دست سکوت در هوراد

 ونهمای ارباب دخترِ که میدونم االن.  رسیدم بزرگ خیلی باورِ یه به نشستم کنارت که ای لحظه همین تو امروز -

 . نبافم هم به قشنگ رویاهای دیگه میگیرم یاد دارم.  بود کودکانه رویایِ یه فقط بودن

 : کرد زمزمه لب زیر و

 . کرد زندگی باید فقط.  نیست داشتن قشنگ رویاهای وقتِ فردا از دیگه -
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 به را آنها خودش که میزد را هایی حرف بلوط ؟ سوخت می آتش در مغرور مردِ این بدنِ تمام اگر بود بعید و

 این اگر بود دور زیادی و بود ساخته برایش را آنها خودش که آورد می زبان به را هایی کابوس.  بود داده خوردش

 ؟ کشید می زجر بلوطش خستگی و بغض همه این در اگر ؟ داد می جان ساختگی های کابوس این در هم مرد

 اتاق میان جایی بود ها مدت که آرامشی همان.  خواست می آرامش کمی.  خواست می را بلوط آغوش کمی دلش

 . بود کرده گُم را آن بلوطکش

 : گفت و کشید عقب را خودش بلوط که بگیرد دربر را بلوط لرزان بدنِ تا کرد بلند را نیازمندش دستانِ اختیار بی

 نِگرفت نظر در بدون.  بشینیم هم کنار همینطوری بزار.  نکن دلتنگم.  نکن معتادم.  نکن خراب و آخرش.  نه -

 دیگه یکی آغوش تو فکرم ام دیگه مردِ یه دستایِ تو که فرداشب نزار.  کنه می فوران داره که هایی حس تمام

 . بخوره وول

 به شد می نمکی تنها هم شاید ؟ شد می هوراد دردهای درمان آیا عشقش به بلوط ی نیمه نصفه اعترافِ این و

 . بس و هایش زخم روی

 . شد خیره شب تاریکی به دوباره و کشید عقب تعلل با را اش شده خشک هایِ دست هوراد

 : گفت دوباره که داشت دلش در شده تلنبار حرف زیادی بلوط انگار امشب

 ؟ بکنم دیگه اعترافِ یه -

 : کرد زمزمه و گرفت کوتاهی نفسِ هوراد

 . دارم دوست و اعترافات...  آره -

 : گفت و زد تلخی لبخند بلوط

 هیچ تو دونم می چون ؟ چرا میدونی نیستم ناراحت تو دست از ولی ناراحت و دلگیرم اجباری ازدواج این از -

 . وقت هیچ.  کنی کاری تونستی نمی وقت

 . شد خیره بلوط به تعجب با هوراد

 ؟ دونستی می کجا از -

 . کرد قالب درهم را هایش دست بلوط

 . بود کرده اش تجربه اون.  بود گفته بهم خان همایون -

 : پرسید بود زده بیرون حدقه از که هایی چشم با هوراد

 ؟ بود کرده تجربه و چی -
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 من ولی بگمش برات که میرسه وقتش روزی یه بود گفته بهم خان همایون.  رازِ یه اتفاقاتش و تجربه اون.  رازِ یه -

 .  باشه وقتش االن شاید.  رسیده انگار اما نمیرسه راه از روزی همچین وقت هیچ کردم می فکر

 . من مثل اجباری ازدواج یه.  کرده ازدواج مادرت با که بوده سالش سه دو و سی ها موقع اون خان همایون -

 . بود کرده احاطه را هوراد ی چهره تمام ناباوری و بُهت.  انداخت هوراد به دقیقی نگاه

 در مزاحم های بزاق.  شد خیره ماه به دوباره و چرخاند را سرش.  نشست بلوط های لب روی رنگی کم لبخند

 : داد ادامه و بلعید را دهانش

 دختر اون دونم نمی.  بوده مخالف ازدواجشون با پدرش ولی داشته دوست رو دختری یه گفت می خان همایون -

 . بود عاشقش هنوزم زندگیش لحظات آخرین تا پدرت بوده هرکی ولی بوده کی

 : کرد زمزمه و کشید عمیقی نفس

 . اینطوریِ واقعی عشق شاید -

 : داد ادامه و هایش ناکامی تمام به زد تلخی لبخند

 داص دنبال.  شنوه می داد و جیغ صدای ببینه رو عالقش مورد دختر تا رودخونه کنار بود رفته که روزایی از یکی -

 ریدخت یه به داره قصد صفت گرگ مردایِ همین از یکی میبینه میرسه صداها منبع به وقتی.  میره و گیره می رو

 ؟ بود کی دختر اون میدونی.  کنه تجاوز

 . است افتاده کار از هاست مدت اش حنجره انگار و بود گرفته نَم صدایش.  بس و کرد می نگاه تنها هوراد

 : کرد زمزمه آرام و شد خیره میزد موج آن در ترس که هوراد چشمان در بلوط

 . مادرت....  بود مهتاب دختر اون -

 : زد فریاد و شد بلند ای گریخته افسار خشمِ با هوراد

 . لعنتی میگی دروغ داری.  میگی دروغ داری -

 های خروش کرد می فکر و شد خیره هوراد به بود شده خشک هایش لب روی که غمگین لبخندِ همان با بلوط

 امشب.  بود شده متفاوت چیز همه امشب انگار اصال.  است شده داشتنی دوست برایش امشب هم هوراد ناگهانی

 . کرد می جلوه داشتنی دوست و زیبا هم هوراد اشتباهات تمام

 : کرد زمزمه اختیار بی

 . بداخالق میشه تنگ برات دلم -

 : گفت بلندتر و کشید عمیقی نفس
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 ؟ نه یا بشنوی شو بقیه خوای می -

 : گفت و زد پوزخندی هوراد

 . کنم گوش رو تو دروغایِ بشینم ندارم وقت من -

 : گفت شد می دور که همانطور و شد بلند نیمکت روی از خستگی با بلوط

 رمتنف خودم از رو همه آخر شب که فهمم می انقدر.  نیست گفتن دروغ برای مناسبی وقت بودنم اینجا آخرِ شب -

 . نکنم

 . درآمد لرزه به هوراد ی حنجره در صدا که برداشت هم دیگر قدم چند

 . گفت می همیشه خودش.  داشت دوست و مامانم خان همایون -

 : گفت و گرفت عمیقی دمِ.  ایستاد بلوط

.  چرا داشتن دوست از ولی گذشت نمیشه عشق از.  داره وجود بزرگ تفاوت یه داشتن دوست و عشق بین -

 هکن بدی بهت معشوق چقدرم هر.  بشی متنفر معشوقت از اگر حتی مونی می عاشق آخرش تا باشی عاشق وقتی

 از نازکی ی هاله یه همیشه ولی برسی تنفر به عشق از شاید.  عاشقی بازم اما باشه زیاد تنفرت عمق هرچقدرم

.  نمیشه عشق از ولی کرد فراموشش و گذشت میشه داشتن دوست از.  داره وجود قلبت تهایِ ته اون عشق

 ؟ نمیشه فراموش وقت هیچ اول عشق میگن چرا میدونی

 : گفت و زد تلخی لبخند بلوط.  کرد می نگاهش اش شده قرمز های چشم با هوراد

 ی بقیه میزنه آدمو ی خونه در بار یه فقط عشق.  نمیشی عاشق دیگه وقت هیچ اول عشق از بعد چون -

 . نه اول عشق ولی میشن فراموش اونا همین برای.  داشتنه دوست فقط میاد وجود به که احساساتی

 کرد درست آخر های ثانیه در را چیز همه شود نمی ها وقت خیلی.  نباشند نودی ی دقیقه بگیرند یاد ها آدم کاش

 نِآورد دست به وقت نیست جبران وقت ، نیست غرور گذاشتن کنار وقت آخر های ثانیه بگیرند یاد ها آدم کاش. 

 . کرد هست را ها نیست آخر های ثانیه در شود نمی گاهی.  نیست ها فرصت ی دوباره

 . ایستاد هوراد کنار و برگشت را رفته قدم چند بلوط

 حسِ برای مقدمه بی خیلی.  بوده ترسیده خیلی مهتاب اما میده نجات مرد اون دست از و مهتاب ، خان همایون -

 . میرسه راه از پدرت عشق که میکنه حلقه پدرت گردن دور رو دستش بوده بخشیده بهش پدرت که امنیتی

 . دهد می ادامه و شود می زده نم کمی بهانه بی هایش چشم
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 ازدواج مادرت با شد مجبور هم داد دست از رو عالقش مورد دختر اشتباهی تفاهم سوء یه با هم روز اون پدرت -

 پراکنی شایعه یه با که داشته حضور اونجا دختر اون و پدرت و مهتاب جز به هم ای دیگه کسِ اینکه مثل.  کنه

 . کنه ازدواج مادرت با میکنه مجبور و پدرت دروغی

 : گفت و چکید چشمانش کنار از اشکی قطره هوراد

 . داره دوست مامانمو گفت می همیشه -

 . شد مند عالقه بهش کم کم دید و مادرت صبوری و مهربونی وقتی بعدها -

 : گفت داری خَش صدای با و کرد نگاه بلوط به هوراد

 ؟ شد چی دختر اون -

 : گفت و انداخت باال ای شانه بلوط

 و داده توضیح و چیز همه دختر اون برای بعدها که بود این گفت بهم خان همایون که چیزی تنها.  دونم نمی -

 هم برایِ بقیه چشم از دور خوب دوست یه دوتا اون و کنه می ازدواج دخترم اون.  کرده برطرف رو ها سوءتفاهم

 . بودن اومده کنار قضیه این با هردوشون انگاری.  مونن می باقی

 هم بلوط.  بود شده تکرار سرنوشت.  کرد سکوت کمی و گذاشت صورتش روی را اش کرده عرق های دست هوراد

 او اما.  بزند زار خودش و بلوط ، مادرش ، پدرش برای و بنشیند زمین روی خواست می دلش.  سوخت می گناه بی

 . بود مُردن از بدتر برایش شکستن.  بود مرد یک

 رهخی بلوط ایِ قهوه چشمان در.  گرفت قاب بلوط صورت دور را دستانش.  ایستاد بلوط مقابل سُستش های قدم با

 : زد لب و شد

 . بشه اینطوری خواستم نمی من -

 می قرمزها خط از کمی اگر امشب همین فقط.  گذاشت هوراد دستان روی و آورد باال را سردش دستانِ بلوط

 ؟ بود اشتباه هوراد کردن حس کمی و بود بودنش های آخرین امشب ؟ داشت اشکالی گذشت

 : گفت و زد ای خسته لبخندِ.  خورد سُر چشمش گوشه از اشک قطره یک

 . نیست تو تقصیر -

 . داد تکان سری کالفه هوراد

 . خونه این تو آوردم و راستین من اما -

 : گفت و فشرد را هوراد دستانِ بیشتر کمی بلوط
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 . نکن سرزنش خودتو.  میفته اتفاق بازم کنی جابجا هم آسمونو و زمین بیفته اتفاق بخواد که چیزی -

 چقدر.  رسد می نظر به تر معصوم چقدر بسته چشمان با هوراد کرد می فکر بلوط و بست را هایش چشم هوراد

 . شود می دیده تر مهربان

 افتاد می دیگر ی ثانیه چند تا که اتفاقی از زده خشک بلوط.  شد می کمتر و کمتر هایشان صورت ی فاصله

 را شلرزان انگشتان.  آورد باال را دستش و کند دل سختی به بلوط رسید نفس یک به که ها فاصله.  بود ایستاده

 . شد متوقف هوراد و گرفتند پیشی هم از اشک قطرات.  گذاشت هوراد دهان روی

 : کرد زمزمه و داد تکان چندبار را سرش پریشان و محزون بلوط

 ارهدوب شروع وقتِ آخرش به رسیدیم ما.  خداحافظیه وقت االن.  نکن ترم وابسته.  نیست بودن باهم برای وقتی -

 . هوراد نداریم

 نانگشتا میزد چنگ گلویش دیوار و در به شدن رها برای و بود آمده باال گلویش های دیواره تا که بغضی با هوراد

 قلبِ حجمِ میان جایی همیشه برای و زد آتش را بلوط های استخوان اعماق تا که ای بوسه.  بوسید را بلوط دست

 . شد حک عاشقش

 به یهثان که هایی فاصله این بر وای و رسید قدم یک به نفس یک از فاصله.  برداشت عقب سمت به قدم یک بلوط

 . شوند می بیشتر ثانیه

 جا سرش پشت هوراد و گریخت بلوط.  کرد فرار شان کرده فوران احساسات و هوراد از سرعت به و چرخید بلوط

 . ماند جا اش عاشقانه احساسات تمام با بلوط سر پشت هوراد.  ماند

 . ببینی خودتو تونی می.  شد تموم -

 که یشب.  قبل ماه چند به شد کشیده ذهنش.  کرد می سنگینی تنش در لباس.  شد بلند صندلی روی از میل بی

 و بود هشد تسلیم اش قلبی ی خواسته با فرشته.  بود شده فرشته اسمش مثل.  بود شده زیبا.  شد عروس فرشته

 . روزگار جبرِ به بلوط

 مگر و ودب شده زیبا.  بود نشسته تنش بر تاخیر ماه چند با سفید عروس لباس.  بود شده زیبا.  ایستاد آینه مقابل

 ؟ نیستند خوشحال شان عروسی شبِ در ها عروس همه

 دشوجو در اشتیاق.  نداشت هیجان.  همیشه مانند و میزد آرام قلبش.  زد آینه داخل تصویر به تلخی لبخند بلوط

 . بود شده خفه

 نمی آهسته و کند دیگر.  کرد تغییر قلبش کوبش ریتم.  شد ظاهر آینه در هوراد تصویر و شد بسته و باز اتاق در

 . کند کَر را فلک گوش خواست می انگار ضربانش حاال.  کوبید

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

184 

 

 : گفت لرزانش صدایِ با و زد لبخندی.  گرفت قرار هوراد غمگین چشمان مقابل و چرخید بلوط

 ؟ شدم خوشگل -

 : زد لب و داد بلوط تحویل تلخی لبخند متقابال هم هوراد

 . بودی خوشگل -

 هگری هوایِ مغرورش مَرد ؟ کرد می اشتباه بلوط یا بود زده نم هایش چشم.  ایستاد بلوط مقابل آهسته های قدم با

 ؟ کرد می اشتباه بلوط یا داشت

 جنس از ای بوسه.  طوالنی و عمیق ی بوسه یک.  خورد مُهر بلوط پیشانی روی...  و شد نزدیک هوراد های لب

 چند برای حتی راستین کردن فراموش و بلوط ذهن شدن خالی برای ای بوسه.  ثانیه چند برای رهایی.  رهایی

 تمام زدنِ گره برایِ.  وداعِ ...  برای تنها بوسه یک.  هوس از خالی بوسه یک.  عشق جنس از بوسه یک.  ثانیه

 . تلخ های گذشته تمام کردن شیرین برایِ.  مشترک خاطرات

 موهایِ انبوهِ میان همانجا هایش لب.  زد بلوط موهای میان هم کوتاهی ی بوسه و کشید باالتر را هایش لب هوراد

 . شد حلقه بلوط دور به کم کم هایش دست و ماند باقی بلوط ی شده آرایش

 : کرد زمزمه و فشرد خودش به را بلوط کمی

 ؟ خورم می رو چی حسرتِ میدونی -

 : گفت و کرد مخفی هوراد ی سینه در بیشتر را سرش.  چکید اشکی قطره و بست را هایش چشم بلوط

 . کنم اذیتش نیست کسی دیگه میره داره دخترِ این میگی حتما -

 . کشید آتش به را بلوط ای ثانیه به و کشید بلوط موهای میان عمیقی نفس هوراد

 می چیز همه.  باشه من مالِ تونست می دختر این.  باشه من مالِ تونست می امشب که خورم می حسرت -

 . داشتمت اگر باشه من مالِ تونست

 . آمد حرف به هوراد دوباره و شد سکوت کمی

 آخرین.  نشد اما کردم امتحان رو ها راه خیلی داشتنت برای.  کردم نجاتت برای هرکاری من بدونی خوام می -

 . شد ناامید صبح امروز امیدمم

 . زد رنگی کم لبخند.  کرد جدا هوراد از را خودش کمی بلوط

 . نکن اذیت خودتو.  دونم می -

 : گفت و شد خیره بلوط به طوفانی چشمان همان با هوراد
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 . سخته برام.  راستین دست بِدَمت راحت انقدر تونم نمی -

 : گفت و گذاشت هوراد ی گونه روی و کرد بلند را دستش بلوط

 . خودمون از حتی.  بگذریم باید وقتا گاهی -

 گفت و کشید عمیقی نفس.  کرد پاک بودند شده پخش صورتش روی که را اشکی قطرات و کشید پایین را دستش

: 

 ؟ اومدن هوتن و فرشته -

 . کشید می هوراد که عذابی همه این از گرفت می دلش شاید و بود کرده عوض را حرف

 : گفت و کشید اش شده قرمز صورت به دستی هوراد

 . بیان تونن نمی گفت هوتن.  نه -

 تنها و بود کرده پایین و باال را هوتن ی جمله کمی.  بود داده بلوط تحویل فیلتر با را هایش حرف کمی تنها کمی و

 فتنگ.  دارد دیگری دست در دست دارد دوستش که را کسی ببیند تواند نمی چون آید نمی هوتن که بود نگفته

 . ندارد را چیزها خیلی طاقت چون آید نمی هوتن نگفت.  ندارد را بلوط رفتن حجله به طاقتِ چون آید نمی هوتن

 با . فشرد دستانش میان در را آن کمی.  برداشت صندلی روی از را سفید شنل.  گرفت فاصله بلوط از کمی هوراد

 را شنل.  لرزید می بلوطکش و انداخت بلوط سر روی را رنگ سفید شنل.  رساند بلوط به را خودش کوتاه های گام

 مه بلوط انگار و کرد می کُشی وقت هوراد.  خواست می سقوط کمی دلش انگار بلوطش و کرد مرتب بلوط سر روی

 . بکشد نفس و کند زندگی ها ثانیه همین در و شود متوقف دنیا تمام بود راضی.  بود راضی

 : گفت و کرد خالی را سنگینش نفس.  کرد نگاه را ها سفیدی در شده پیچیده بلوطِ کمی هوراد

 . بیارتت بیاد فرستم می و زینت.  میرم من -

 . کردند می فرار ذهنش از کلمات انگار و بود کرده سکوت بلوط

 . کرد می سرما حسِ بلوط انگار و شد خارج اتاق از هوراد

 ؟ کرد می بیشتری سرمایِ احساس لحظه هر بلوط چرا و شد وارد زینت و شد باز اتاق در دیگر بار

 : گفت و چرخاند بلوط سر روی دور چند را آنها.  بود آورده اسپند مشت یک خود همراه به زینت

 سنگِ.  چیدن برات داده دستور عقدی سفره چه آقا دونی نمی.  بشه کور حسود چشم.  دخترم بشی خوشبخت -

 . مادر گذاشته تموم

 . است گذاشته تمام سنگ خودش ناکام دل برایِ هوراد دانست نمی زینت و
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 . کرد حرکت به مجبور را بلوط ی شده خشک پاهایِ و گرفت را بلوط دست

 عروسِ این جایِ به همه انگار و.  رفت هوا به زدن دست و کشیدن کِل صدای بلوط آمدن بیرون با و شد باز در

 . بودند خوشحال خسته و ناامید

 . بایستد زمان کاش ای کرد می آرزو دلش در و دید می را راستین پاهایِ.  فرورفت مبلی در زینت های راهنمایی با

 هک کابوسی.  باشد کابوس یک تنها ها لحظه این تمام خواست می دل در و کرد باز را بزرگش دفتر که دید را عاقد

 . است شده تمام ببیند و شود بیدار خواب از

 عروس "...  " بچینه گل رفته عروس. :  شد می تکرار وقفه بی ها جمله.  رسید می گوشش به بیش و کم صداها

 . " خواد می زیرلفظی عروس...  " بیاره گالب رفته

 . گذاشت دستش کف را قرمزی مخملِ ی جعبه و آمد شنلش زیر راستین دست

 . شد بلند بار آخرین برای عاقد صدای

 ؟ بیاورم در سعادت راستین آقای دائم عقد به رو شما وکیلم بنده.  پرسم می آخر بار برای خانم عروس -

 . بگوید بله و کند باز دهان بلوط بودند منتظر همه.  شد برقرار سکوت ثانیه چند برای

 و فشرد هم روی را لرزانش های لب کمی.  شد مشت هایش دست.  چکید اش گونه روی سرگردان اشکی قطره

 : گفت

 ...بل -

 . کنید صبر -

 . شود تمام نرسیده پایان به بلوط دهان در حرف تا بود کافی غریبه صدایی از جمله همین و

 گاهن زن به باز دهان با همه.  شد خیره بود ایستاده رویش روبه که زنی به و زد کنار را شنلش کمی تعجب با بلوط

 . اند دیده روح انگار و کردند می

 ؟ بیاید بود شده راضی چگونه زن این کرد می فکر و بود بقیه از تر مبهوت هوراد

 می را حماقتش ی آینه.  باشد شده خراب چیز همه شد نمی باورش هم هنوز و کرد می نگاه را " ستاره " راستین

 ؟ است کرده پیدا را اینجا چگونه او گنجید نمی مخیالتش در هم هنوز و دید

 : گفت و کشید پایین را عینکش کمی عاقد

 ؟ میزنی بهم و عقد مجلس چی برای خانم...  استغفراهلل -
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 . زد تلخی لبخند ستاره

 . میشد بدبخت من مثل دخترم این االن جنبیدم می دیر اگر.  نداشتم ای دیگه ی چاره ولی ببخشید آقا حاج -

 : گفت و رفت ستاره سمت به.  شد بلند بلوط کنار از تصنعی لبخند با راستین

 . نیست وقتش اینجا و االن.  کنیم حل خودمون مشکالتمونو بهتره -

 و کرد آزاد را دستش و داد هل را راستین ستاره که ببرد بیرون را او تا کرد حلقه ستاره بازوی دور را دستش و

 . زد فریاد

 . کثافت نزن دست من به -

 را چیز همه و رسیده حساس ی لحظه در درست که گستاخ زن این کردند می فکر همه.  شد بلند همهمه صدای

 . بود گرفته باال ها گمان و حدس.  کیست است ریخته بهم

 : گفت و رفت جلو کمی هوراد

 . نمیاین کردم می فکر -

 : گفت و داد تکان را سرش ستاره

 . بوده ضروری خیلی حضورم میفهمم حاال ولی بیام خواستم نمی -

 . شد متوقف بلوط روی روبه جایی و گذشت همه مقابل از گرفته باال صداهای و سر به توجه بدون ستاره

 : گفت مکث کمی با و شد خیره بلوط کرده آرایش صورت به کمی

 . خوشگلی -

 . بود متوسط زیادی بلوط اصال و است زیباتر زیادی که دختر این کرد می فکر بلوط و

 . فشرد دستانش میان در را بلوط دست و کرد بلند را دستش ستاره

 . بشه خلق دیگه ستاره یه نمیزارم من.  دختر حیفی خیلی -

 . بگیرد را جلویش هایش نقشه تمام کردن خراب از قبل تا رساند ستاره به را خودش بلند های قدم با راستین

 : زد فریاد و کشید را ستاره دست

 . بیرون برو گمشو ؟ زنیکه میگی داری چی -

 : تگف و زد پوزخندی.  ایستاد راستین مقابل هوراد که کند محو سالن از را ستاره تا بود نمانده بیشتر قدم چند

 . کن ولش -
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 : زد فریاد و داد هل را هوراد دستانش با و کرد ول را ستاره دست راستین

 . است نقشه همه اینا.  بریزی بهم منو زندگی آوردیش تو ؟ کردی و اینکار تو -

 : گفت و خندید مردانه هوراد

 . شده رو دستت میدونی خودتم.  پسر میگی شِر داری -

 : کرد زمزمه و ایستاد مقابلش و رفت بلوط سمت به بازهم ستاره

 . بدونی و راستین زندگی سیاهِ حقیقتِ وقتشه -

 با و بلعید زور به را درهم شده مخلوط های بزاق و بغض.  ایستاد سالن مرکز در و گرفت فاصله بلوط از کمی بعد و

 : گفت بلندی صدای

 . شم بچه مادر االن بودم آقا این دختر دوست زمانی یه.  کاویان ستاره.  ام ستاره من -

 وجودش در ای تازه جان انگار جنینش لمس با.  کرد لمس را اش ماهه سه جنین و گذاشت شکمش روی را دستش

 . دمیدند

 : داد ادامه و آمد فرود صورتش روی اشکی قطره

 گناه.  کنم سقطش نمیاد دلم ولی میدونم است حرومزاده ام بچه.  کنه عقدم کنم می التماسش دارم ماهه سه -

 . بودنمه مادر من

 : داد ادامه درد و زجر با و شکست هایش اشک سد

 هزار با.  بود استادم دانشگاه تو.  شدم آشنا صفت سگ این با وقتی بودم شهرستانی ی ساده دانشجوی یه -

 تا هک مجلسایی ی پایه به کرد تبدیل رو شهرستانی دخترِ یه من،.  بشم دوست باهاش کرد راضیم کلک و ترفند

 آشغال یه مثِ شدم باردار وقتی.  بودم شنیده فیلما تو که نوشیدم و خوردم چیزایی.  بودم ندیده عمرم تو حاال

 ؟ بود چی من گناه بگین شما.  کردن طردم خانوادم.  بیرون کرد پرتم

 باال هایِ هق هق آن مخرب صدایِ تنها که بود فرورفته آوری خفقان سکوت در سالن.  شد بلند هقش هق صدایِ

 . بود سالن وسطِ ی خورده بازی ساده مادرِ شمارِ بی دردهای از آمده

 زنِ برای دلش تنها بود شده روشن برایش پیش ها مدت راستین وجود حقیقت.  شد زده طوفان بلوط های چشم

 . درد همه این از بود خورده تکان دلش.  بود لرزیده کرد می گریه وقفه بی که پناهی بی

 سمت به سست های قدم با و داد تکان بود شده خشک زمین بر روزگار پستی همه این از که را پاهایش بلوط

 : گفت و کرد نگاه چشمانش اعماق در.  رفت راستین
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 بویی.  یانتهای بی لجنزارِ یه تو.  کردم می اشتباه انگار ولی بیرون بزنه نفر یه از کثافت همه این کردم نمی فکر -

 . نبردی انسانیت از

 . چرخید کمی راستین صورت.  کرد خالی راستین صورت در را دستانش توانِ تمام و کرد بلند را دستش و

 . کرد خارج سالن از را او و گرفت را دستش.  رفت ستاره سمت به و داد تغییر را هایش قدم مسیر بلوط

 : گفت درهم های اخم با و ایستاد راستین مقابل هوراد

 . بری گمشی من ی خونه تو از و کنی جمع و پالست و جل داری وقت ساعت یه -

 اش سیلی و بلوط برای خوبی جواب کرد می فکر راستین و گرفت باال بازهم همهمه.  شد خارج سالن از هم هوراد

 . عادالنه بسیار جوابِ یک.  دارد

 کجی دهن انگار تنش در که لباسی همان با و شد اتاق داخل.  کرد باز را اتاقش در و کرد رها را ستاره دست بلوط

 : گفت و زد مهربانی لبخند.  ایستاد در کنار کرد می

 . نکن غریبی.  تو بیا جون ستاره -

 . شد اتاق وارد افتاده پایین سری با و شدند می دیده صورتش روی هم هنوز که هایی اشک همان با ستاره

 زیادی غم همه این زیربار ظریفش های شانه انگار و کشید می خودش دنبال به زمین روی را سُستش های قدم

 . بودند شده افتاده

 . تخت رویِ بشین -

 حس.  بود زده چنبره قلبش رویِ خجالت انگار و بود پایین هم هنوز سرش.  کرد کِز تخت روی سکوتش در ستاره

 . خورد می را وجودش تمام ذره ذره درون از بودن گناهکار حس ، وجدان عذاب

 خیره ستاره ی زده شرم چشمان در.  کشید باال را آن کمی و کرد اش چانه قالب را دستش.  نشست کنارش بلوط

 : گفت و شد

 ؟ نکنی گریه دیگه میشه -

 : داد ادامه و شد شیطانی لبخندش

 ... آخه.  خوشحالیه و دادن قِر وقتِ االن -

 . کوبید هم به ذوق پُر را دستانش

 . شدیم راحت عوضی راستین اون دستِ از آخه -
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 وکشفر هیجاناتش تمام افتاد ستاره پکر ی قیافه به که چشمش.  کوبید بهم هم دیگر چندبار را دستانش کف و

 . کرد

 ای هخست لبخند.  گذاشت گناهش بی جنینِ روی را دستش امروز در بار چندمین برای.  کشید عمیقی نفس ستاره

 : گفت لرزانی صدای با و شد زده نم کمی هایش چشم.  زد

 ؟ شم راحت دستش از تونم می من ؟ کنم چیکار من ولی.  شدی خالص راستین دست از که خوشحالم برات -

 این های آدم را قلبش.  نبود مهم برایش اما بود دلسوزی و ترحم از مملو که چشمانی.  کرد نگاه بلوط چشمان به

 ردهک پشت اش ماهه سه جنین و او به دنیا تمام ؟ داشت اشکالی ترحم کمی اصال و بودند شکسته وحشیانه روزگار

 . برایش بود الزم دلسوزی کمی اصال و بودند

 : داد ادامه و زد پَس را وجودش در کرده النه های بغض

 اهامب که بیفتم پاش و دست به مجبورم من.  کنم تحمل زندگیم تو باید و راستین مخرب اثرات دارم عمر تا من -

 هرزه یه مثِ خوام نمی.  بمونه شناسنامه بی م بچه خوام نمی چون.  زندگیمه حل راهِ آخرین این چون کنه ازدواج

 . کنن نگاه بهم

 مگر ؟ نبود پا و دست بی ی ساده دخترِ یک ها اول آن مگر ؟ نبود هرزه یک مگر ؟ نبود مگر گذشت ذهنش از و

 ندک تنفس بطنش در نامشروع جنین یک که جایی به رسید کارش که شد چه پس نبود اش خانواده و خانه پایبند

 ؟

 : کرد زمزمه گوشش زیر و داد جا آغوشش در را ستاره آرامش با بلوط

 . نکن اذیت و خودت.  کنن می اشتباه همه -

 . زد هق آغوشش در ستاره و

 مجرد عین در بودنم باردار.  نیست جبران قابل من ی حرومزاده ی بچه.  نیستن جبران قابل اشتباها بعضی -

 . نیست جبران قابل دارم احتیاج بهشون وقتی خانوادم دادن دست از.  نیست جبران قابل بودنم

 هیچ ؟ دارد بازگشت برای راهی ؟ است گذاشته جبران برای راهی ستاره واقعا کرد فکر و بوسید را سرش بلوط

 ؟ است گذاشته سالم اطمینان برای سرش پشت را پلی

 آغوش از سرعت به ستاره.  شد اتاق وارد هوراد و شد باز اتاق در که بود شده آرام بلوط آغوش در کمی ستاره

 . کرد پاک را اشکش از خیس های چشم کمی و آمد بیرون بلوط

 : گفت و انداخت ستاره به نگاهی هوراد

 . باشین راحت -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

191 

 

 : گفت و برد فرو اش مشکی شلوار و کت جیب در را هایش دست هوراد

 . کردین عوض نظرتونو زود انقدر عجیبه برام واقعا.  نیاین بود قرار کردم صحبت باهاتون که صبح امروز -

 . زد تلخی لبخند ستاره

 ... خب ولی بره این از بیشتر آبروم خواستم نمی.  بیام خواستم نمی -

 : داد ادامه و فرستاد بیرون سخت را نفسش

 خواستمن.  بکنم هم دیگه اشتباه یه نخواستم زندگیم تو کردم اشتباه خیلی من.  رفته وقته خیلی آبروم دیدم -

 . بیفته راستین گیر دیگه بدبختِ یه

 . زد مهربانی لبخند.  داد تکان را سرش هوراد

 . اومدین که ممنونم خیلی هرحال به -

 . بشم وجدانم بدهکار قبل مثِ هم رو دفعه این خواستم نمی.  اومدم خودم خاطر به نیومدم شما برای -

 : گفت و شد بلند تخت روی از ستاره

 . برم ندارین کاری من با اگه دیگه.  دادم انجام مو وظیفه من -

 : گفت و کرد اخمی.  شد بلند تخت روی از سنگین لباس آن با زحمت به بلوط

 ؟ میزارم من مگه ؟ بری کجا شب وقت این -

 : گفت بلوط از پس هم هوراد

 . باشین ما پیش و امشب.  کردن آماده براتون مهمونو اتاق.  میگه راس بلوط کاویان خانوم بله -

 ...م آخه -

 . پرید ستاره حرف وسط بلوط

 برمی بهش بزنیا حرف جماعت یه ارباب حرفِ رو نشنوم دیگه.  ببینم کن عوض و لباسات برو.  نداره اما و آخه -

 . خوره

 . کند سکوت داد ترجیح اما پرید باال هوراد ابروهای

 . رفت مهمان اتاق به زینت کمک به و شد خارج اتاق از و کرد تشکری ستاره

 : گفت و شد خیره هوراد چشمان در بلوط
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 . بیارم در تنم از چندشو لباسِ این خوام می ؟ وایسادی اینجا چرا دیگه بیرون برو -

 ؟ چندشه عروس لباس -

 . زد کمرش به را دستانش بلوط

 . چندشه خریده احمق راستین اون که عروسی لباس این نخیر -

 : داد ادامه درهمی و آویزان ی قیافه با و کرد عروس لباس به نگاه

 ؟ آخه چیه این خب.  خریده حموم کیسه رفته انگار خر ی پسره -

 را بلوط کمی آمد نمی بدش.  بود شده تنگ داشتنی دوست و شاد بلوط این برای دلش.  خندید صدا بی هوراد

 . کند اذیت

 : گفت و گذاشت جلو قدم یک

 ؟ نمیبره خوابت چرا بلدی الالیی که تو -

 : گفت تعجب با بلوط

 ؟ چطور -

 : گفت مسخره لحن یک با و شد نزدیک دیگری قدم هوراد

 . خوره برمی بهش بزنیا حرف جماعت یه ارباب حرفِ رو نشنوم دیگه -

 . آمد جلو هم دیگر قدم یک

 ؟ نمیدی گوش من حرف به وقت هیچ خودت چرا کنی نصیحت رو بقیه خوب انقدر بلدی که تو ببینم -

 : گفت و انداخت باال چندبار را ابروهایش بلوط

 . اربــــــــــاب دارم فرق من آخه -

 . کرد ادا ای مسخره لحن با را ارباب و

 : پرسید جدی و شد درهم هایش اخم.  کرد حلقه بلوط دور به را دستانش.  برداشت را آخر قدم هوراد

 ؟ داری فرقی چه -

 : گفت خیال بی بلوط

 . دارم فرقی چه بگو تو.  دونم نمی -
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 : زد غُر زیرلب دید که را هوراد درهم های اخم بلوط.  بود ایستاده سکوت در همچنان هوراد اما

 . میرغضبا این مثِ کرده اخم بزنه عاشقونه حرفِ چندتا اینکه جایِ به.  انتخابام این با من سرِ تو خاک -

 نزدک را سرش.  فشرد هم رویِ را هایش لب اما خواست می خندیدن دلش کمی شاید و شنید را صدایش هوراد

 و گذاشت هوراد های لب روی را دستش هوراد از تر زرنگ بلوط که کند برآورده را روزهایش این آرزوی تا برد

 : گفت

 . بیرون برو بیا.  میشیا پرو خندم می بهت -

 و هوراد های لب به طرف یک از بلوط انگشت.  چسباند بلوط به را سرش و آمد جلو لب به چسبیده انگشت هوراد

 . بود انگشت بندِ یک هایشان لب ی فاصله.  بود چسبیده بلوط های لب به دیگر طرف از

 : گفت و کرد باز لب هوراد

 ؟ چی برم نخوام -

 زا سیب چیدن ی وسوسه و شد می رو و زیر دلش کمی اگر بود بعید و خورد می بلوط انگشت به داغش هایِ نفس

 ؟ شد می پایین و باال ذهنش در آدم فرزند لب

 : گفت و بلعید را دهانش در شده جمع های بزاق زحمت به بلوط

 . بوسه نمی نداره فرقی بقیه با که رو کسی آدم -

 . فشرد بلوط انگشت به را لبش بیشتر هوراد

 ؟ نداری فرقی گفته کی حاال -

 . کشید ای نیمه و نصفه نفس بلوط

 ؟ دارم فرقی چه -

 ؟ کنی می فکر چی خودت -

 هب کمی فکر این با ؟ کنند می اعتراف که نباشند کسی اولین دارند دوست مردها تمام چرا کرد می فکر بلوط و

 : گفت و داد هل عقب به هوراد دیگرش دست با.  شد مسلط خودش

 . کنم عوض لباس خوام می بیرون برو -

 : گفت و کشید اش پیشانی به دستی بلوط.  شد خارج اتاق از و گرفت فاصله بلوط از خنده با هوراد

 . بودا نزدیک -
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 : گفت و کرد نگاه بود هایشان لب فاصله حد که انگشتش به سپس

 . بودی وایساده وسط نخود مثل که بود تو تقصیر ش همه سرت تو خاک -

 . کرد هایش لباس تعویض به شروع شادی و هیجان از مملو قلبی با و

 . بست سرش پشت را در و شد خارج اتاق از هوراد

 . بود مانده جا هایش لب روی قبل لحظاتی لبخند طرح هم هنوز

 . کشید پایین را آن و کرد شُل را کراواتش کمی.  شود می ذوب ای سابقه بی گرمای در وجودش تمام کرد می حس

 . کشید گردنش پشت را هایش دست دَوَرانی صورت به و کرد باز را دکمه باالترین

 برایش پیش از بیش هوراد دل و درخشید می پرنسس یک مانند زیبا لباس آن در.  بود شده زیبا امشب بلوطش

 . بود لرزیده

 . بس و بود بلوط با وصالش شبِ ، امشب کاش و بود دویده پوستش زیر بلوط خواستن حس

 آمد فرود تختش روی و کرد تعویض را هایش لباس.  کرد می حس را بلوط وجود گرمای هم هنوز.  شد اتاقش وارد

. 

 . کرد می طلب یادآوری و رفتن تر عقب کمی ذهنش

 . اندیشید بود گذرانده بلوط اتاق در که شیرینی دقایق به و کرد چلیپا اش سینه روی را هایش دست

 : کرد زمزمه و زد لبخندی

 . دارم برات بقیه با فرقی چه میگه هنوزم.  دیوونه دخترِ -

 . کشید موهایش در دستی

 . بگیره اعتراف خواد می کاویان هوراد از.  بگیره اعتراف ازم خواد می زرنگ کوچولویِ -

 . کشید هایش لب روی را هایش دست و کشید عمیقی نفس

 . بگذرونیم خوش یکم نزاشت آخرم.  میشکستما مزاحمشو انگشتِ اون میگه شیطونه -

 . آمد در صدا به اتاقش در که بود زدن غُر و یادآوری مشغول هم هنوز

 . نشست تخت روی

 . بله -

 . آمد داخل کالفه و خسته زینت و شد باز در
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 : گفت و گرفت هوراد سمت به را ای نامه پاکت

 . بدم بهت که داد رفت می داشت وقتی خدانشناس ی پسره اون و پاکت این پسرم -

 . کرد پرت تخت روی کنارش و گرفت را پاکت هوراد

 : گفت و گرفت گاز را لبش.  کوبید چپش دست روی را راستش دست

 . بود آورده بدبخت ی دختره این سر بالیی چه دیدی.  ها شده ای زمونه دوره چه آقا -

 . داد ادامه و کوبید اش سینه روی و کرد مشت را دستش هم بعد

 . پسر بزنی جیگر جِزِ.  کنه بدبخت هم رو ما بلوط خواست می.  بزنتش گرم زمین به خدا -

 . کرد پنهان هایش لب گزیدن با را اش خنده هوراد

 : گفت شرمندگی با و انداخت هوراد ی شده قرمز ی قیافه به نگاه زینت

 . دیگه میزنم حرف زیاد یکم پیرزن منه.  ای خسته نبود حواسم.  ببخشید خدا رو تو پسرم -

 . کشید عمیقی نفس هوراد

 . خانوم زینت نداره عیب -

 : گفت هوراد که شود خارج اتاق از تا کرد گرد عقب زینت

 ؟ خانوم زینت -

 خاله ها گذشته مثل هم باز غرور جنس از ای پوسته با مهربان پسرک این خواست می دلش زینت چقدر و

 . بزند صدایش

 . زد کوچکی لبخند

 ؟ پسرم جانم -

 : گفت و زد لبخندی هم هوراد

 . شدین اذیت خیلی کذایی مراسم این برای روز چند این.  نباشید خسته -

 . پسرم وظیفمه -

 . شد خارج اتاق از رفت می ضعف خستگی شدت از که پاهایی با و
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 نوشته و چرخاند را پاکت.  آورد باال را پاکت سپس شود کاسته اش خستگی از تا کشید را بدنش کمی هوراد

 . خواند را پشتش

 بهت و اطرافیانت اصلی ی چهره هم کنم تموم حقت در و رفاقت هم تا فرستادم برات رو نامه این محتویات "

 " بدم نشون

 . گرفت جان صورتش روی سطحی اخمی و شدند نزدیک بهم هوراد ابروهای

 . فهمید نمی را راستین منظور

 و بود گرفته ای تازه جان انگار چیز همه.  داشت بدی حس.  کند باز را پاکت خواست نمی دلش.  کرد مکث کمی

 . شود می خراب چیز همه دوباره پاکت این با کرد می حس

 . ترسید می خودش از همه از بیشتر

 . بود شده پخش بدنش سلول سلول در ترس این.  ترسید می اما کند باز را پاکت تا برد جلو را دستش چندبار

 . شود می خارج و داخل تاخیر با نفسش کرد می حس

 . کرد باز را پاکت مردد دستانی با و گذاشت کنار را ترس

 باز.  ترسید می هم هنوز.  کشید بیرون را بود داخلش که ای برگه و بست را هایش چشم.  کشید عمیقی نفس

 . بود شده فراری هوراد وجود از انگار که جرأتی.  خواست می جرأت هایش چشم کردن

 . داد فاصله هم از را هایش پلک سختی به

 ارانگ و چرخید می سرش دور زمان و زمین.  رفت بند نفسش و شد خیره برگه به لحظه چند.  کرد باز را برگه تایِ

 . بود رسیده مرگش زمان

 کرده فرض خَر را او همه انگار و خواند می را برگه.  است زده دورش زیادی بلوط کرد می حس و خواند می را برگه

 . بودند

 . هایش کاری کثافت تمام با بود لقا مه ی زنده بَدَل بلوط انگار و خواند می را برگه

 . شد مچاله دستانش در برگه و شد جاری ناخواسته چشمش ی گوشه از اشکی قطره

 . کند لِه لگدهایش و مشت زیر را هوتن و بلوط توانست می کاش و کرد می احساس بدنش در را زیادی قدرت

 ی خنده صدای و شد برقرار تماس ثانیه چند از بعد.  گرفت را راستین شماره و زد چنگ موبایلش به خشم با

 . پیچید گوشی در راستین

 . رفیق شدی کار به دست زود که بینم می -
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 . زد فریاد هوراد

 . فرستادی من برا چیه پرتا و چرت این کثافت.  حرومزاده شو خفه.  شو خفه -

 . بود شیطان یک مثل.  خندید می هم هنوز راستین

 ... فقط که نیفتاده اتفاقی ؟ آوردی جوش چرا ؟ پسر چته -

 : داد ادامه و کرد دیگری بلند ی خنده

 . بودن صیغه باهم ماه دو گلتون برگ از تر پاک بلوطِ و جونت داداش -

 . کند خراب همه سر روی را خانه سقف خواست می انگار هوراد های فریاد

 ازش روحمم من وقتی میدونی کجا از رو چیزی همچین تو اصال.  جعلیه ش همه اینا.  لجن کثافتِ میگی دروغ -

 ؟ نداره خبر

.  خان هوراد نیست من کار جعل ضمن در.  خونه اون تو مونی می کبک مثِ تو که داره ربطی چه من به ، داداشم -

 . کردم پیداش جونت داداش جیب تو از.  عشقته و داداشت زندگی حقیقت برگه اون

 . کرد دیگری ی خنده

 میشه بازم.  دارم سراغ خوب دکتر خودم اینجا بیارش اومده پیش بلوط برا مشکلی اگه.  نخور حرص زیاد هوراد -

 . اولش مثِ

 . کرد قطع را تلفن و زد دیگری بلند قهقهه

 اگر و بود کرده خم کمر هوراد.  کند ویران را چیز همه خواست می دلش و بود شده ویران.  بود شکسته اما هوراد

 . کرد می خم را بلوط کمر بود هوتن ی صیغه واقعا بلوط

 خواست می دلش هم.  بزند زار سیر دل یک و بشود هایش بودن مرد خیال بی.  کند گریه کمی خواست می دلش

.  شود ها گذشته از دور کمی.  شود تر آرام کمی خواست می دلش هم و کند دور خودش از همیشه برای را بلوط

 . نشکند را بلوط دل.  نکشد آتش به را چیز همه.  نزند تهمت.  نکند باور دلیل بی.  نکند قضاوت

 . باور برای.  اثبات برای.  بدهد فرصت خواست می خودش ی شکسته دلِ خیال بی

 می دنیا.  چرخید می هم هنوز زمین و ایستاد می.  رفت می گیج سرش انگار و بود زده قدم وقفه بی ساعت چند

 بلوطش نداشت امکان.  کند باور توانست نمی.  میزد قدم باز و دید می را لقا مه.  چرخید می گذشته.  چرخید

 . باشد شده برادرش ی صیغه

 . کند نمی اشتباهی چنین هرگز بلوط کرد می فکر و زد عصبی ی قهقهه
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 کاش.  کند انکار برایش کمی شد می پیدا کسی کاش ای و کشید می را موهایش و میبرد فرو موهایش در دست

 . بگیرد آرام او و کند انکار کمی اش خورده ترک قلب آرامش برای و شد می پیدا کسی

 تک ی حلقه به و کرد باز را جعبه در.  کشید بیرون را رنگی قرمز ی جعبه و برد فرو شلوارش جیب در دست

 دهز دورش چنین این بلوط اگر شد می تکه هزار اش سینه میان جایی.  شد خیره بود خریده بلوط برای که نگینی

 . نرسد صاحبش به انگشتر این و باشد راست چیز همه اگر پاشد می هم از هایش سلول میان جایی.  باشد

 و بود شب ده ساعت.  کرد نگاه اش مچی ساعت به.  برد فرو جیبش داخل را آن دوباره و بست درد با را جعبه در

 . نداشت ای فاصله دیوانگی مرز تا هوراد

.  تبس نقش صفحه روی هوتن شماره و برداشت را موبایلش.  باشد کالفه و سرگردان این از بیشتر توانست نمی

 . پیچید گوشش در زده بغض و خسته که بود هوتن صدای این و ماند منتظر کمی

 ؟ رفت بلوط ؟ شد تموم چیز همه هوراد -

 پیشش ماه چند ایِ صیغه زن نگران...  شاید برادرش.  بود کالفه برادرش.  بود نگران برادرش.  زد پوزخندی هوراد

 . بود

 : گفت خشک و بلعید را دهانش در شده جمع های بزاق حجم

 . دارم سوال یه -

 . بود کرده تعجب هوراد سردی و خشکی همه این از هوتن

 . بپرس خب ؟ سوالی چه -

 دبن زبانش و بداند را حقیقت خواست می وجودش همه.  کرد نمی اش یاری انگار زبانش و بپرسد خواست می دلش

 . بود رفته

 : پرسید نامطمئنی و دار خش صدای با و کرد جمع را توانش تمام

 ؟ بودی صیغه بلوط با تو -

 حقیقتی از ترسید می هوراد و نداشت باور شنید می که چیزی به هوتن.  فراگرفت را جا همه ممتد سکوت یک و

 . کرد می را جانش قصد شنیدنش که

 . شکست اش حنجره در صدا بازهم

 ؟ بوده صیغت بلوط -

 . گذاشت هم روی را هایش چشم هوتن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

199 

 

 ؟ فهمیدی کجا از تو -

 چه وقت حاال ؟ تلخ حقیقت این زیر کرد کمرخم هوراد دید کسی ؟ شکست اتاقش میان در هوراد که دید کسی و

 ؟ دنیا تمام کشیدن آتش به یا گریه ؟ بود

 : زد فریاد ناخودآگاه

 ؟؟ بگی من به اینکه بدون ؟ بودی کرده صیغه و بلوط تو لعنتی -

 . بود کرده قفل بلوط و خودش از دفاع برای ذهنش.  بود کرده سکوت هوتن

 : زد فریاد دیگر بار هوراد

 ... و بلوط تو عوضی -

 : زد فریاد بلندتر آن جای به و کرد قطع را اش جمله

 . متنفرم همتون از.  هرزه ی دختره اون از هم تو از هم.  هوتن متنفرم ازت -

 . شد هزارتکه و خورد دیوار به بدی صدای با موبایل.  کوبید دیوار به را گوشی و کرد قطع را تماس

 : زد فریاد بلند و کشید را آنها و کرد موهایش داخل را دستش

 . کثافت متنفرم ازت -

 : گفت و کرد نگاه هوراد برزخی ی قیافه به.  شد داخل زینت و شد باز اتاقش در

 ؟ شده چی آقا -

 : زد فریاد و چرخید زینت سمت به هوراد

 . کنم مشخص تکلیفشو تا بیاد بگو.  بیاد بگو برو -

 . بلعید را دهانش آب ترس با زینت

 ؟ آقا بیاد بگم کی به -

 هوراد و زد جیغی زینت.  شد فرش آینه ی تکه هزاران از زمین و کرد پرت زمین روی را اتاقش ی آینه هوراد

 : زد فریاد

 . بـــــــرو.  اینجا بیاد بگو چیز همه بی بلوطِ اون به -

 می کسی کاش ای و بود شده دیوانه بازهم هوراد.  بود رسانده هوراد اتاق به را خودش و بود شنیده را صداها بلوط

 . است ترسیده بلوط فهمید

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

211 

 

 بازوهای و زد کنار را زینت.  رفت سمتش به ای کرده فوران خشمِ با هوراد ، شد ظاهر زینت سر پشت که بلوط

 سرش پشت را در.  بست را در و کشید اتاق داخل را او و داد بلوط دست به فشاری.  کرد اسیر دستانش در را بلوط

 . کرد قفل

 : کرد زمزمه و شد خیره هوراد ترسناک چشمان و شیشه از شده فرش اتاقِ به ترسیده چشمانی با بلوط

 ؟ شده...  چی -

 سرش باالی هوراد.  بود پوشیده را هایش روفرشی بلوط که خداراشکر و کرد پرتش تخت روی ضرب با هوراد

 : زد فریاد و ایستاد

 . لعنتی بخونش.  بخونش بگیر -

 نهما.  کرد خواندن به شروع و گرفت را نامه لزانش دستان با.  افتاد کنارش نامه و شده باز پاکت به بلوط چشم

.  آمد می و رفت می سختی به نفسش.  است شده کمیاب چقدر اکسیژن کرد می حس و بود کرده گیر اول خط

 خرخره تا بود منتظر که هورادی به و بگیرد باال را سرش توانست می مگر اصال و بست حلقه چشمانش در اشک

 ؟ کند نگاه بِدَرد ازهم را اش

 : گفت و کشید جلو کمی را او و گرفت را بلوط یقه.  کرد مچاله دستانش در را آن و گرفت دستش از را برگه هوراد

 ؟ کنم ازدواج باهات داشتی توقع من از و بودی شده من برادر صیغه ؟ هوتن ی صیغه ؟ شدی صیغه -

 . بود شده خیره هوراد به اشکبار چشمانی با و صامت که بود گرفته ای لحظه خفگیِ انگار بلوط

 : زد فریاد و داد اش یقه به محکمی تکان هوراد

 . هوراد زدم دورت بگو و کن باز دهن.  کثافت بزن زری یه دِ -

 ... یک و همین تنها.  داد تکان راست و چپ به را سرش چندبار تنها بلوط

 . نه -

 : گفت و کرد خم بلوط سمت به را سرش کمی هوراد

 ؟ چی نه -

 : کرد زمزمه لرزانش های لب میان از و بلعید زحمت به را اش کرده فوران بغض بلوط

 ... فقط...  فقط...  من...  بزنم...  دورت...  خواستم نمی -

 : داد ادامه تمسخر با و کرد رها تخت روی را او بلوط ی نرسیده انتها به ی جمله به توجه بی هوراد
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 . بگذرونی خوش برادر هردو با یکم خواستی می فقط تو -

 . بودم ترسیده...  فقط من...  نه -

 هب رو اصطبل گوشه در لقا مه تصویر بازهم.  شنید نمی هوراد انگار و کرد می دفاع خودش از نیمه و نصفه بلوط

 . بود بسته نقش رویش

 : گفت و شد خیره بلوط به اش نشسته خون به چشمان با.  شد مشت هایش دست

 . کودنم یه من.  احمقم من -

 . داد نشان بلوط به و کشید بیرون جیبش داخل از را حلقه جعبه

 . کنم ازدواج باهات خواستم می که بگو و خر منِ -

 : زد فریاد بلند و

 . کنم ازدوج میشده برادرم زن که کسی...  بوده برادرم صیغه که کسی با خواستم می -

 . کرد پرت ها شیشه خرده میان جایی را جعبه هوراد

 هما چندین به شاید.  گشت برمی عقب به زمان کمی کاش و بود شده خیره رنگ قرمز جعبه به زده حسرت بلوط

 آن به بله اما بُرید می را زبانش وقت آن ، رفت نمی هوتن همراه اما کرد می قلم را پایش بلوط زمان آن و قبل

 . گفت نمی کذایی محرمیتِ

 : گفت بلندی صدای با و زد پوزخندی.  گرفت آرام ایش گهواره صندلی میان جایی.  شد دور بلوط از کمی هوراد

 . داره چشم همه به که بدبختی ایه صیغه زن یه مادرت مثِ.  لقایی مه مثِ هم تو -

 مثلِ هم تو " تکراری ی جمله از.  بود خسته کرد می مادرش نثار هوراد که تحقیرهایی تمام از.  بود خسته بلوط

 . بود خسته " مادرتی

 : گفت و شد بلند تخت روی از جدیت با

 میگی من به دفعه هر که نکرده کاری من مادرِ.  داره مادری حق گردنت به اون.  کنی توهین مادرم به نداری حق -

 ... برگِ از من مادرِ.  میمونم اون مثِ

 . کرد کامل را بلوط جمله تمسخر با و پرید حرفش میان هوراد

 . تره پاک گل برگ از -

 : گفت و کشید موهایش به دستی تمسخر پر و عصبی هوراد
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 . مطمئنی جونت لقا مه به خیلی -

 . کشید طرف یک به را دهانش و انداخت بلوط پایِ سرتا به آمیزی تحقیر نگاه

 مه اصالً فهمیدم دخترش کاریای کثافت با امروز کنم می اشتباه لقا مه به راجع که داشتم شک درصد یک اگر -

 . داره جریان رگات تو خیانتکار همون کثیفِ خون فهمیدم امروز.  نکردم اشتباه

 ؟ هایش تهمت و تحقیرها خاطر به هوراد به اش عالقه تمام روی بست می چشم بلوط اگر بود بعید و

 : زد فریاد و گرفت را اش یقه ناگهانی حرکت یک در و کرد حمله هوراد سمت به خشم با بلوط

 . بود فرشته یه من مادرِ.  بیار منو مامان اسم بعد بکش آب و دهنت -

 سوزشی و افتاد زمین روی ضرب با بلوط.  داد هل زمین روی را بلوط و شد بلند صندلی روی از کرده طغیان هوراد

 . کرد جمع را صورتش کرد احساس راستش دستِ کف که

 : غُرید هایش دندان میان از بلوط ی دیده آسیب دستِ از غافل اما هوراد

 . کوچولو هرزه بدونی رو حقیقتایی یه وقتشه -

 . رفت می تاراج به بلوط وجود تمام انگار پرید می بیرون هوراد دهان از انگیز نفرت کلمه این که هربار و

 : داد ادامه بلندی صدای با و نشست بلوط مقابل دوپا رویِ هوراد

 . بود عوضی ایه صیغه زن یه تو مثِ.  من پدر ی صیغه ؟ فهمی می.  بود خان همایون ی صیغه لقا مه -

 بود خان همایون همسر مادرش ؟ شنید می اشتباه هایش گوش.  کرد می نگاه هوراد به شده گرد چشمانی با بلوط

 ؟ شنید می اشتباهی یا بود سخت باورش.  بزند بیرون اش سینه از خواست می هیجان شدت از قلبش ؟

 . زد دیگری پوزخند هوراد

 ؟ آره خان همایون عمارت دختر شدی مجانی و مفت کردی فکر نکنه ؟ چیه -

 . فرستاد عقب کمی را سرش و زد بلوط پیشانی به را اش سبابه انگشت

 . نشی بزرگ لجن و کثافت تویِ جنابعالی تا داد می سرویس من بابای به ترت پاک گل برگ از مامانِ.  نخیر -

 . بود احمق من مثِ.  بود خر من مثِ بابامم

 هب کردن فکر برای داشت زیادی وقت.  نبود نشینی عقب وقت لحظه این در و بود شده جا جابه کمی ذهنش بلوط

 بود وقتش االن.  داد می خوردش به درست یا اشتباه به هوراد که هایی حرف تمام به و خان همایون به ، مادرش

 . کند دفاع مادرش شرافت از کمی
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 اش شده مشت دست میان در را قُوتش بی هایِ رگ از شده جاری های خون و کرد مشت را اش شده زخم دست

 . کرد هوراد نثار پوزخندی.  کشید درهم ابرو.  کرد پنهان

 دلش چون بود صیغه اصال ؟ بود خان همایون ی صیغه چون ؟ میومد بدت مادرم از سالها این تمام این خاطر به -

 ؟ بود کرده شرع خالف کارِ مگه.  خواست می

 . داد تکان هوراد برای تاسف روی از سری و شد بلند زمین روی از سختی به

 ... رو تو مثِ آدمی که متاسفم خودمم برایِ.  مسمومه ذهنت تو.  متاسفم برات -

 سه.  شد اش جمله ی ادامه جایگزین هوراد ذهن در نقطه سه یک و کرد سکوت بلوط.  کند سکوت داد ترجیح و

 . نبود ذهنش های نقطه سه کردن پُر وقت االن انگار و شد بلوط سکوت جایگزینِ نقطه

 : رسید گوشش به هوراد شکسته و دار خَش صدای که شود خارج آن از تا رفت در سمت به بلوط

 . اونی مثِ هم تو.  بود خراب زنِ یه مامانت.  پرید می مون اصطبل کارگر با ولی بود بابام ی صیغه لقا مه -

 . زد فریاد و چرخید پا ی پاشنه رویِ بلوط

 . نگو دروغ ولی شو خفه.  نگو دروغ -

 . خواست می سوزاندن دل و دل و درد کمی دلش شاید.  بود کرده سرباز اش ساله 21 زخم انگار اما هوراد

 ؟ فهمی می دیدمش خودم من.  بوسید می و مادر پدر بی هیزِ اون داشت اصطبل ی گوشه.  دیدمش دوبار خودم -

 . بود خیانتکار یه لقا مه.  کرد خیانت بهش بود بابام به متعهد وقتی ، بود پدرم ی صیغه وقتی دیدمش

 ؟ بود مسموم کمی ذهنش اگر ؟ بود شکسته دل اگر ؟ بود دلگیر اگر مغرور ظاهر به مَرد این داشت حق و

 می دلش و غلتیدند می پایین دیگری از پس یکی هایش اشک.  نشست زمین روی و خورد سُر در پشت بلوط

 . کرد می انکار زبانش.  ببندد را هایش چشم خواست

 ؟ نه مگه میگی دروغ.  میگی دروغ -

 : پرسید می ذهنش و

 ؟ مامان چرا ؟ چرا -

 بود لقا مه از کینه از پُر که هایش بچگانه برای سیر دل یک.  داشت گریه هوای دلش و بود قرمز هوراد های چشم

 دیگر انگار و دید می را بلوط غم.  دید نمی انگار و دید می را بلوط ی شکسته درهم جسم.  خواست می گریه

 . نبودند قلبش در خنجری ها اشک این دیگر انگار و دید می را هایش اشک.  نداشت اهمیتی برایش
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 از قبل و کرد باز را در.  زد کنار در پشت از را بلوط.  کشید خودش دنبال شیشه خرده از پر زمینِ روی را پاهایش

 : گفت برود بیرون در از آنکه

.  زد خنجر بهم پشت از که کنم نگاه کسی به تونم نمی.  نیست جات دیگه اینجا.  بلوط نداری بودن جایِ دیگه -

 تدانشگاه و درس به برو.  برو اینجا از نیستم من که روزیم سه دو همین تو.  بگیرن خونه برات شهر تو میسپرم

 ... ولی میدم و تحصیلت خرج تمام من برو.  برس

 . ترسید می هوراد های شرطی همین از بلوط و

 . هرگز.  ببینمت خوام نمی دیگه ولی -

 دمآ که است تلخ چه و.  ایستاد ای لحظه برای قلبش بلوط و رفت هوراد.  شکست درهم بیشتر بلوط و بست را در

 نمی دفاع فرصت حتی و کنند می قضاوتت آخر در و کنی اشتباه کنند می مجبورت خودشان روزگار این هایِ

 . بار آخرین برای حتی...  دهند

 می تر سنگین و سنگین ها غم.  شوند می دورتر و دورتر قلبها شود می تر عمیق و عمیق که تفاهمات سوء چاله

 . شود می فراموش کمی شاید چیز همه و شود می گم عشق.  شوند می تر پررنگ و پررنگ ها گذشته.  شوند

 یم تاراج به را توانش و رمق تمامِ کم کم که رنگی قرمز قطراتِ به و آورد باال کمی را اش شده حس بی دستِ بلوط

 رحمانه بی سرما.  بود بسته یخ وجودش در نبود و بود هرچه.  نبود اشکی.  ریخت نمی اشک.  شد خیره بردند

 . شد می پیدا گرمی آغوش کاش و کرد می لمس را وجودش تمام

 . کرد نگاه بود کرده خالصه را آرزوهایش تمام که رنگی قرمز ی جعبه به و چرخاند کمی را اش خسته چشمانِ

 اولش جایِ به بازهم.  کشید بیرون شده پخش های شیشه میان از را جعبه و کشید جلو کمی را ناتوانش بدنِ

 شکا.  بود شده دیدنی آرزوهایش مرگِ انگار و کرد باز را جعبه در لرزانش دستان با.  زد تکیه اتاق در به.  برگشت

 ها حماقت چرا و کشید حلقه درخشان نگین رویِ کمی را اش اشاره انگشت.  کردند باز راه اش شده خشک های

 ؟ کنند می گیرمان یقه لحظات بدترین در همیشه

 کند پاک بودند انداخته سوزش به را اش شده نازک پوست که هایی اشک تا کشید صورتش روی لباسش آستین با

. 

 ".  کنم ازدواج باهات خواستم می که بگو و خر منِ ":  شد می تکرار مرتب جمله یک و کرد می نگاه حلقه به -

 لقایی مه اگر آمد می راه.  نبود ای صیغه اگر آمد می راه.  بیاید راه بلوطکش دل به کمی خواست می هوراد انگار و

 . نبود اشتباهاتش و گذشته...  اگر آمد می راه.  نبود

 ینب بود افتاده فاصله ها کیلومتر اکنون ولی داشت فاصله اش ساله چند و چندین آرزویِ به رسیدن تا قدم یک

 . محالش آرزویِ و خودش
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 . شدند می جاری زبانش بر اراده بی ها زمزمه انگار و بود خیره حلقه به

 ؟ کردی خیانت تو ؟ مامان -

 . داد تکان خودش حرف تکذیب برای را سرش

 . کنم می حس و بودنت پاک.  کنم می حس ولی نکردم زندگی باهات بیشتر سال 5 من.  نداره امکان...  نه -

 . کرد لمس را حلقه نگین دیگر بار

 ؟ نه مگه بودی نجیب تو.  باشم نجیب تو مثِ باید گفت می.  رفتم تو به من گفت می همیشه خان همایون -

 . زد تلخی لبخندِ

 راجع نمیدم خودم به و حق این ولی بودم بچه خیلی ها موقع اون من.  نکردی اشتباه تو مطمئنم من.  بودی آره -

 . کنم قضاوت بهت

 : داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 . همیشه برای.  مامان پشتتم من.  بقیه حال به وای دیگه که کنم شک بهت منم اگر -

 زندگی برای ، خودش برای تاسف.  داد تکان تاسف از سری.  انداخت اتاق به کوتاهی نگاه.  شد بلند کرختی با

 . هوراد و خودش اشتباهات تمام...  برایِ و اش شده ویران

 قیافه به نگاهی.  کرد بلند را سرش در صدای با.  بود نشسته ها پله کنار زینت.  رفت بیرون آهسته و کرد باز را در

 . شد ثابت اش خونی دستِ رویِ نگاهش و انداخت بلوط شده مچاله اشک از ی

 بلوط ارانگ و کرد می زمزمه بلوط مقابل.  دید نمی بلوط انگار و ایستاد بلوط مقابل.  شد بلند جا از و زد صورتش به

 درد اما آمد دردش.  کشید را دستش و آمد خودش به گرفت قرار زینت گرم دستانِ میان که دستش.  شنید نمی

 . بود بیشتر قلبش

 هایِ وابستگی این دلش و برود بود گفته هوراد.  شود دلگرم ها محبت این به خواست نمی دلش و رفت می باید

 . خواست می کندن دل کمی...  دلش و رفت می همیشه برای دیگر روزِ چند تا.  خواست نمی را پاگیر و دست

 . گذاشتند می جا به ردپا و ریختند می ، نداشتند تمامی انگار قرمز قطراتِ این و گذشت زینت کنار از

 ؟ شود تمام زندگی این شد می و رفت می سیاهی هایش چشم

 . بود کرده اسیرش انتها بی کابوسی انگار.  بود زده خواب یک مانند.  شد وارد آهسته و کرد باز را اتاقش در
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 آویز رخت از سالمش دست با را ها لباس.  کشید بیرون را کوچکش مشکی چمدان.  کرد باز را هایش لباس کمد

.  بودند کشیده ته باهم احساساتش تمام.  همیشه از تر آرام.  بود آرام.  گذاشت می چمدان داخل و کشید می

 . رفت می باید بلوط و نداشت معنا زندگی

 . کرد خالی هم را آنها یک به یک.  رفت کشوهایش سراغ بلوط و شد خالی کمد

 ی جعبه تختش زیر از و نشست تختش کنار.  برداشت را خان همایون و خودش عکس و ایستاد تختش کنار

 عروسک به چشمش که بود نگذاشته کنار را جعبه هنوز.  برداشت را لقا مه عکس.  کشید بیرون را خاطراتش

 گذشته مال کوچک عروسکِ.  فشرد رمقش بی های پنجه میان را آن و زد تلخی لبخند.  افتاد کوچکی خرسی

 نداشت یاد به را آن که تولدی.  بود تولدش روز برای هوراد ی هدیه.  دور بسیار هایی گذشته.  بود شیرینش هایِ

 . گذاشت وسایلش دیگر کنار و برداشت هم را عروسک.  بود اش نشانه تنها عروسک این و

 می جا عمارت این در را آنها و رفت می.  رفت می باید بلوط اما بود وسایل از مملو هم هنوز.  کرد نگاه اتاقش به

 . کرد لمس را وسایلش تک تک رویِ اشک با و زد چرخی اتاق در.  گذاشت

 کل به دیگری نگاه.  گذاشت اتاق ی گوشه دست یک همان با را وسایل تمام.  کرد خالی را لرزانش و سنگین نفس

 . آیند می چشم به زیادی گاهی رفته دست از های فرصت و انداخت اتاق

 می هم هنوز خون قطراتِ و فشرد هم روی را چشمانش.  کشید دراز تخت روی و بست را اش شده تار چشمانِ

 خبری بی به را او خواب و بست را چشمانش.  کرد معلق هوا در و بُرد بیرون تخت از را اش خونی دست.  ریختند

 . چکید می پایین هم هنوز...  رنگ قرمز خونِ و بُرد

*** 

 شد می موهایش و صورت ی روانه که هایی نوازش اما خواست می خوابیدن بیشتر کمی دلش و بود سُست بدنش

 . شد خیره زینت ناراحت ی چهره در و داد فاصله ازهم کمی را اش خسته های چشم.  گذاشت نمی

 نبود کسی دیگری و رفت می او.  زد تلخی لبخند و چرخاند خودش ی شده پانسمان دست به زینت از را نگاهش

 . شود مرهم را شمارش بی هایِ زخم تا

 : گفت و داد حرکت را اش شده سنگین زبانِ

 ؟ بستینش شما -

 . انداخت بلوط به نگاهی آلودش اشک چشمانِ با زینت

 ؟ میلرزونی و پیرزن من دلِ چرا ؟ مادر کنی می اینکارو خودت با چرا آخه -

 . درد چاشنی با مهربان لبخند یک.  زد مهربانی لبخند بلوط
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 . بلرزونه و دلت نیست کسی دیگه برم وقتی -

 : زد لب و داد جا دستانش گرم حجم میان را بلوط سالم دست زینت

 چشماش از رو تو به عشقش تونستم می روزا این ؟ چی همه به زد پا پشتِ آقا چرا ؟ بلوط شد اینطوری چرا -

 ؟ بری اینجا از میگه که شده چی حاال.  بخونم

 . بلعید زحمت به را شوند تر بزرگ و بزرگ رفت می که هایی بغض بلوط

 من.  رفت اشتباه هورادم کردم اشتباه من.  خاله نزاشتیم شدن درست برای جایی.  شنیدی چیو همه دونم می -

 . گذره می زندگی.  زینت خاله نداره عیبی.  زد تهمت هوراد کردم پنهان

 : گفت عجز با بلوط که بزند دیگری حرف خواست زینت

 . تنهایی یکم و خوام می سکوت یکم.  بهم بدین زمان.  نکنین یادآوری بهم انقدر کنم می خواهش -

 

 ... خواهد می سکوت دلت برد نمی جایی به راه که زدن حرف

 ... شوی می تر سنگین میزنی که حرف گاهی

 ... نشوی این از پُرتر تا کنی می سکوت

 ... نشوی تر خسته تا کنی می سکوت

 ... نشوی ناامیدتر تا کنی می سکوت

 ... نکند حس را بودن کس بی وجودت تا...  کنی می سکوت

 

 رد سمت به.  شد بلند تخت روی از گرفت می عمق قلبش در بیشتر لحظه هر که بلوط های ندیدن غمِ با زینت

 : کرد زمزمه برود بیرون که این از قبل و رفت

 . مُرد گناهم بی و پاک.  بود پاک همیشه لقا مه بدونی خوام می -

 وجودش تمام با و بشنود مادرش های بودن پاک از توانست می هم هنوز که بود خوب چقدر و رفت بیرون اتاق از

 . کند حس را آن

 نگاه شا داشتنی دوست اتاق به دیگر یکبار.  مشکی رنگ در بود شده پوشیده پایش سرتا.  پوشید را هایش لباس

 . کرد
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 . شدند می تصویر چشمانش مقابل در فیلم یک مانند خاطراتش تکِ تک

 . داشت حضور اتاق این در که بود بار آخرین برای شاید.  زد تلخی لبخند

 مامت از بود دلگیر هم.  بود نیامده بلوط دیدن به هم خداحافظی برای حتی و بود گذشته روز سه.  بود نیامده هوراد

 می ندیده بلوط و نبود هوراد.  بار آخرین برای خواست می دیدن کمی.  بود تنگ کمی دلش هم و هایش قضاوت

 . هایش زبان زخمِ تمام و آخر شب همان شد می هوراد از هایش خاطره آخرین و رفت

 . بود رسیده رفتن وقت واقعا انگار و بود برده را چمدانش راننده

 . شد می تنگ کرد می دل و درد فرشته با که روزهایی تمام برای دلش و رفت می بلوط

 . بود گذرانده خان همایون با که نشدنی تکرار روزهایِ تمام برای شد می تنگ دلش و رفت می بلوط

 رودن شد می کاش و برداشت نم کمی هایش چشم.  بود شده تنگ نرفته زیادی دلش انگار...  دلش و رفت می بلوط

 . بماند شد می کاش ای. 

 هم هنوز و بود رفتن وقت راستی راستی.  کرد چِک دیگر یکبار را مدارکش تمام.  برداشت را اش دستی کیف

 . شد نمی باورش

 . هایش دلتنگی تمام منشأ از و خاطراتش از ، اتاقش از.  کند دل و کرد خالی را نفسش

 اسالتم پاهایش انگار و کشید می خودش دنبال میلی بی با را پاهایش.  بست آرامی به را در و آمد بیرون اتاقش از

 . نرود کردند می التماس.  بماند کردند می

 . کرد می دلتنگی ابراز زیادی لحظات این در هم قلبش شاید و کشید می تیر قلبش

 می اتاق این از.  کرد نوازش دستانش میان کمی را بود نوشته برایش که ای نامه.  کرد توقف هوراد اتاق مقابل

 شده طرد هوراد زندگی از جا همین ، بود رفته باد به اتاق این در آرزوهایش.  آمد نمی خوشش اتاق این از.  ترسید

 ؟ بود صاحبش و اتاق این به بستن دل برای جایی آیا و بود

 پاک هم را خاطرات شود می ولی بود شده تمیز اولش روز مانند اتاق.  کرد باز آهسته را در و کشید عمیقی نفس

 ؟ کرد

 . شد اتاق وارد و برداشت را اول قدم

 " کنم ازدوج میشده برادرم زن که کسی...  بوده برادرم صیغه که کسی با خواستم می "

 . فشرد می را قلبش شب آن خاطرات هجوم

 ". داره چشم همه به که بدبختی ایه صیغه زن یه مادرت مثِ.  لقایی مه مثِ هم تو " -
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 . برداشت هم را بعدی قدم

 مه اصالً فهمیدم دخترش کاریای کثافت با امروز کنم می اشتباه لقا مه به راجع که داشتم شک درصد یک اگر "

 " نکردم اشتباه

 . شدند نمی فراموش هوراد تلخ های حرف چرا.  شدند نمی فراموش چرا و

 . ایستاد هوراد مطالعه میز مقابل و برداشت را آخر قدم

 " هرگز.  ببینمت خوام نمی دیگه "

 . رفت می همیشه برای.  بود خواسته هوراد که همانطور رفت می بلوط.  آمد فرود صورتش روی اشک قطره یک

 . خواند را نامه سطر به سطر چشمانش دیگر بار.  گذاشت هوراد میز روی را نامه لرزان دستانی با

" 

 . خداحافظ بگم یا کنم سالم باید دونم نمی

 . گفتم می خودت به حرفامو نامه این جایِ به بودی اینجا اگر شاید.  بنویسم برات رو نامه این خواستم نمی

 وت چون رفتم من.  نشده حس عمارت تو حضورم دیگه وقته خیلی که خونی می وقتی رو نامه این شاید.  رفتم من

 . وقت هیچ.  نمیشه پیدا ام کله و سر زندگیت تو وقت هیچ دیگه باش مطمئن.  خواستی

 رادرتب صیغه چرا نپرسیدی ازم.  نمیدم توضیحی منم نخواستی توضیح.  رفتی و کردی قضاوت چون دلگیرم ازت

 دشای.  رفتم نمی من االن دادی می کردن دفاع فرصت بهم اگر شاید بدونی خوام می.  برات نمیارم دلیل منم شدم

 . نمیفتاد اتفاقا خیلی شاید.  بودی تو االن

 به که هایی تهمت خاطر به.  بخشمت نمی دلیلت بی هایِ قضاوت خاطر به وقت هیچ.  کردی قضاوت همیشه مثل

 یول ببخشم و زبونات زخم تمام که بشم قوی انقدر روزی یه اگر حتی باش مطمئن.  بخشمت نمی زدی مادرم و من

 . میکنه سنگینی خاطراتم تو حرفات حضور قلبم های ته ته اون جایی یه بازم

 ".  کنم می خداحافظی ازت نامه همین با پس بینمت نمی

 خودش از خواست نمی دلش.  بود همین حرفش همه.  شد خارج اتاق از معطلی بی گرفت نامه از که را چشمش

 . است فایده بی آوردن دلیل نیست شنیدن برای گوشی وقتی.  کند دفاع

 . رفت پایین ها پله از و کرد پاک را هایش اشک

 را دردش.  زد رنگی کم لبخند.  شد می تنگ زیادی زینت های مادرانه برای دلش و بود ایستاده ها پله مقابل زینت

 میک رسید که زینت مقابل.  کرد پنهان رنگش کم لبخند پشت را اش نیفتاده پایین های اشک ، را اش دلتنگی ،
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 کسی انگار و بروم خواهم نمی زدند می فریاد هایش چشم.  بود مشهود حرکاتش تمام در دلتنگی ردِ.  کرد نگاهش

 . نبود حرفش شنیدن برای

 . فشرد خودش به محکم را بلوط زینت.  خزید زینت آغوش به آرامی به

 . دختر میری داری که هم تو.  بود تو به امیدم فرشته از بعد -

 آغوش در و زد تلخی لبخند.  کشید می آتش به را بلوط وجود تمام زینت لرزان صدای در آشکار های بغض این و

 . کرد زمزمه زینت

 ؟ کنی نمی که فراموشم -

 . فشرد خودش به را بلوط بیشتر زینت

 ؟ کنم فراموش کردم بزرگش سال 21 که رو دختری تونم می چطوری -

 . کرد زمزمه بلوط

 . ترسم می شدن فراموش از.  کنی نمی فراموشم که خوبه.  خوبه -

 . داد می نرفتن بوی هایش حرف.  برود خواست نمی بلوطش.  فشرد هم روی را هایش لب زینت و

 : گفت و بوسید را زینت ی شده روان های اشک.  گرفت فاصله زینت از کمی بلوط

 . خاله خداحافظ -

 و گفت سالمی.  بود کرده باز برایش را ماشین در راننده.  شد خارج عمارت از و برگرداند را رویش سرعت به و

 . نشست ماشین داخل

 روی را دستش.  ریختند می صورتش روی باران مثل هایش اشک.  درآمد حرکت به ماشین ثانیه چند از بعد

 : کرد زمزمه زیرلب و گذاشت ماشین شیشه

 . خداحافظ -

 . کرد پاک را هایش اشک گرفتند فاصله که روستا از

 . نداشت خوردن غصه برای وقتی دیگر و بود زیاد قلبش روی شده انباشته های غصه حجم

 . ساخت می ای تازه زندگی باید امروز از

 نفرین عشق های پیچک از دور به...  و هوراد از دور به ، خاطراتش داشتنی دوست عمارت از دور به زندگی یک

 . بودند پیچیده وجودش تمام دور به که ای شده
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 : گفت بود اش کاره همه تقریبا که هوراد ی راننده روبه و کرد خالی را اش شده سنگین نفس

 ؟ بمونم باید کجا من ؟ میریم کجا داریم بدین توضیح یکم میشه -

 . انداخت منتظر بلوط به نگاهی آینه از هوراد ساله چهل تقریبا راننده

 این به راجع گفتن آقا.  شده اجاره براتون دانشگاهتون نزدیک کوچیک آپارتمان یه خان هوراد خواسته طبق -

 . جریانید در خودتون موضوع

 : گفت و زد پوزخندی بلوط

 . ادند توضیح آقاتون بله خب توضیح یعنی اینا اگر.  میده تحصیلمو خرج و میگیره برام خونه یه گفت من به -

 : ادد ادامه راننده که کرد نگاه گذشتند می کنارشان از یک به یک که درختانی به ماشین شفاف زیادی شیشه از

 هدرست دادید انجام قبال که هم رو نامتون ثبت کارای.  هورادخانه خودِ با مخارجتون گفتین خودتون که همانطور -

 ؟

 . نکند سوال این از بیشتر دیگر داد ترجیح و کرد اکتفا سرش دادن تکان به بلوط

 . شد می دلگیر بیشتر شنید می بیشتر هرچه

 . کند خفه را خودش وجدان عذاب هم را بلوط هم خواهد می هایش پول با هوراد کرد می حس

 همه با را خودش تنها هیچکس.  نداشت دوستش خودش برای کس هیچ اینکه از بود خسته.  بود خسته زندگی از

 . نداشت دوست اشتباهاتش همه با ، هایش خوبی و ها بدی

.  شدبا داشته دوستش ، بودن لقا مه دختر گرفتن نظر در بدون که نبود اش زندگی در کسی اینکه از بود خسته

 . داشتند دوست چیزی واسطه به را او بودند اش زندگی در که کسانی تمام همیشه

.  بود محض حقیقت یک هوراد حرف و نداشت هم شاید.  داشت دوست بودنش یتیم خاطر به را او خان همایون

 . بس و بود ترحم یک بود شده نصیبش که محبتی تمام شاید

 عشقش ورق و است عاشق کرد می ادعا که هوتنی.  بود زده جا هوراد از زودتر و است عاشق کرد می ادعا هوتن

 . بود برگشته شبه یک

 چیز ههم دانسته و دانست می فرشته.  بیاید بلوط چشمان به اشک بود شده راضی و بود دوستش بهترین فرشته

 رسیده اش دیرینه آرزوی به هوراد.  بود شکسته را او دیگران از بیشتر هوراد...  هوراد و بود کرده دریغ بلوط از را

 و بود هگرفت نادیده را بلوط قلب اینبار.  بود گرفته نادیده را بلوط همیشه مثل.  بود شکسته بازهم را بلوط.  بود

 . نداشت دادن دست از برای چیزی دیگری بلوط
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 . رسیدیم خانم -

 . شد پیاده و انداخت آپارتمان به نگاهی.  آمد خودش به راننده صدای شنیدن با

 و دکر باز را در هوراد راننده.  شدند متوقف چوبی در مقابل دوم طبقه در.  رفتند باال ها پله از.  کرد باز را در راننده

 . شود وارد بلوط تا ایستاد کنار

 . شد داخل و زد هایش تنهایی تمام وسعت به تلخی لبخند بلوط

 و سفید یخچال یک و کوچک گاز یک.  شد آشپزخانه وارد.  متری 54 یا 04 جورِ و جمع و کوچک آپارتمان یک

 . ظرف کمی مقدار با سفید آلمینیومی کابینت چند.  لباسشویی یک

 آینه یک کرد می فکر بلوط بودو کم چیز همه.  نفره یک تخت یک.  چوبی کمد یک.  شد کوچک خواب اتاق وارد

 . دارد نیاز هم

 . داشت قرار تلویزیون یک و شده کهنه کمی مبل دست یک نیز خانه هالِ در

 . وسایالتون اینم -

 : گفت و زد تلخی لبخند.  بود آورده باال را هایش چمدان راننده.  کرد نگاه سرش پشت به

 ؟ قدیمیه انقدر اینجا وسایل چرا -

 . دزدید را هایش چشم راننده

 . بخریم جدید وسایل براتون نبود وقت راستش.  آپارتمانه صاحب ماله وسایل -

 . نیست مهم هوراد برای دیگر رویش پیش آینده و بلوط زندگی.  نیست مهم برایش هوراد کرد می فکر بلوط و

 . بسازد را چیز همه باید که است خودش تنها

 . گرفت بلوط مقابل و کشید بیرون را ای دفترچه اش مشکی کت داخلی جیب از و آمد جلو کمی راننده

 شهریه البته.  میشه ریخته حسابتون به پول مقدار یه ماه هر.  کردن باز براتون خان هوراد که حسابیه اینم -

 . میدن خودشون هم رو خونه این اجاره.  کنن می واریز براتون جدا رو دانشگاهتون

 . شد می انگیزتر غم و تر تلخ بلوط لبخند و میزد حرف راننده

 و هرحمان بی اینچنین دنیا معامالت تمام کرد می فکر بلوط و شد خارج بلوط آپارتمان از و زد را هایش حرف راننده

 ؟ هستند ناجوانمردانه
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 یداپ ای پارچه تکه.  شد آشپزخانه راهی دلتنگی و درد از پر قلبی با و شد خیره گرفته خاک خانه به ناراحتی با

 آویزان در کنار دیواری جالباسی به را آن و برداشت را شالش و مانتو.  شد هال وراد و کرد خیس کمی را آن.  کرد

 : گفت و زد ای خسته لبخند.  کرد

 . کنی تمیزکاری یکم بودی هوراد خدمتکار که روزایی اون مثِ باید.  بلوط خب -

 نام.  بود شده دلگیرتر و بود بُرده را هوراد اسم.  بود شده تنگ کمی دلش انگار و بود آورده زبان به را هوراد اسم

 . شود دیروز از تر غریبه روز هر باید اسمش...  انگار و بود گفته را هوراد

 . کرد تمیز را تلویزیون و ها مبل

 ار روتختی.  بشوید را آن تا برداشت را تخت روتختی.  کشید دستمال را خواب تخت و کمد و شد خواب اتاق وارد

 . کرد روشن را آن و گذاشت لباسشویی داخل

 کشید جارو را خانه تمام و زد برق به را جاروبرقی.  دارد هم جاروبرقی که کرد خداروشکر و کرد باز را دیواری کمد

. 

 روی هایش تالش از خسته و شست بود مانده جا به که ای شوینده مواد مقدار یک همان با را حمام و دستشویی

.  درخشید چشمانش در رضایت برق و انداخت نگاهی اش شده تمیز اما کوچک ی خانه به.  شد رها مبلها از یکی

 : گفت و زد لبخندی

 . گرفتم یاد کارایی یه انگار -

 روی را آن و ریخت آب داخلش کمی و برداشت را کتری.  شد آشپزخانه داخل و شد بلند کرد استراحت که کمی

 . گذاشت گاز

 هیچ که بود خوب.  بودند خریده هم موادغذایی برایش کمی انگار.  کرد پیدا را چای و گشت را ها کابینت کمی

 . کند دم چای شده مصرف کتری آن در خودش برای توانست نمی وگرنه نبود دل بد وقت

 . شد اتاق وارد بیاید جوش آب تا

 پنجره ی لبه هم را خان همایون و خودش عکس.  کرد آویزان کمد در را انها و آورد بیرون دقت با را هایش لباس

 اش وسیله آخرین و چید هم را اتاقش.  گذاشت عکس قاب همان روی هم را لقا مه عکس.  گذاشت اتاق کوچک ی

 یاد به را آن بودنش بچه خاطر به که تولدی کادو همان.  بود کوچکش خرسی عروسک.  آورد بیرون چمدان از را

 . نداشت

 . گذاشت مبلها از یکی روی و برد هال داخل خودش با را عروسک
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 روبه مبلهای از یکی روی و گذاشت میز روی را چای.  ریخت خودش برای یکی دقیقه چند از بعد و کرد دم را چای

 : گفت کرد می نزدیک دهانش به را چای لیوان که حالی در و کرد نگاهش کمی.  نشست کوچکش خرس روی

 . بیایم کنار تنهایی این با باید.  دوتایی خودمون فقط.  توییم و من امروز از -

 . نوشید را چایش از کمی و زد رنگی کم لبخند

*** 

 

 ترسیده لحظه هر و بود کرده پنهان را خودش کوچک کلبه یک در.  بود ترسیده را گذشته هفته یک تمام هوراد

 . بود

 . اش زندگی حیاتی شریان قطع یعنی بلوط نبود دانست می

 . نداشت ای چاره اما هایش عاشقانه تمام مرگ با است مساوی بلوط نبود دانست می

 . رسید می بست بن به گذاشت می پیش قدم معادله این حل برای راهی هر از

 افسار ذهن های حل راه تمام به میزد دیوار سوال سه این و ؟ هوتن ی صیغه ؟ بود شده صیغه بلوط ؟ صیغه

 . اش گریخته

 . ردک می نهی را بلوط دیدن و رفتن عقلش و کوبید می اش سینه ی قفسه در بلوط دیدن ثانیه یک برای قلبش

 با ؟ یا نکرده خیانت تو بگوید نبود کسی و است کرده خیانت احساساتش تمام به بلوط انگار.  داشت خیانت حس

 ؟ ای نکرده خیانت ، ای زده رقم بلوط برای که تلخی های گذشته تمام

 می قلبش و بود چشمانش جلوی هوتن و بلوط نامه صیغه ، بود چشمانش جلوی لقا مه هفته یک این تمام در

 . " نه " گفت می تنها عقلش و خواست

 . شود پاک خاطراتش و برود.  شود دورتر و برود.  برود بلوط بگذارد که بود این حل راه تنها

 تردیدهای و شک از پر زندگی یک توانست نمی.  کند پوشی چشم چیز همه از توانست نمی ولی بود عاشق

 . بگیرد تصمیم احساساتش از دور به و ببیند را بلوط توانست نمی.  کند شروع بلوط با را ویرانگر

 . بود اش زندگی حقیقت با رویارویی زمان حاال و بود ترسیده هفته یک

 . کرد باز آرامی به را سالن در و گذاشت هم روی ثانیه چند را ایش هفته یک های خستگی از پر چشمان

 . لرزاند خود در را وجودش تمام بلوط های نبودن سردِ باد انگار و شد باز عمارت در
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 . آمد جلو زینت

 . اومدین خوش آقا سالم -

 صدای شنیدن بود تلخ و گیر نفس چه و.  ببندد چشم و ببیند را زینت ی شده قرمز های چشم بود سخت چه و

 . زینت دلخور

 ؟ آقا بیارم براتون خورین می چیزی -

 ؟ بود سرد کمی زینت چرا ؟ کرد نمی صدایش پسرم زینت چرا و

 . کرد زمزمه دارش خَش صدای با و داد فاصله کمی را اش خورده مُهر های لب

 . بشه مزاحمم کسی خوام نمی.  کنم استراحت خوام می نه -

 نارک بزرگ بغض یک کرد می حس.  نبود همیشگی زینت آن زینت ؟ نبود همیشه مثل چرا و داد تکان سری زینت

 . لغزد می پایین نه و آید می باال نه که بغضی.  است کرده گیر زینت ی حنجره

 : گفت گرفته صدای همان با زینت که گذاشت پله اولین رویِ پا

 ؟ کردین بیرون اینجا از بلوطمو چرا آقا -

 : غرید و فشرد هم روی را هایش دندان هوراد

 . نشنوم خونه این تو مادرش و دختر این از حرفی دیگه -

 ...پا لقا مه آقا کنید می اشتباه شما اما -

 . کرد خفه گلویش در را صدا هوراد فریاد و

 . بسه -

 : گفت ترسناکی صدای با و چرخید پا پاشنه روی هوراد

 ؟ فهمیدی حرفی هیچ.  نمیزنی حرفی خانواده این از دیگه کنی کار من برای اینجا بازم خوای می اگر -

 . برد پناه آشپزخانه به گرفته دلی با و داد تکان را سرش زینت

 . رفت باال ها پله از و فشرد هم روی حرص با را هایش چشم هوراد

 . کرد عقبگرد بلوط اتاق سمت به و داد گوش دلش حرف به ثانیه یک برای رسید که اتاقش مقابل

 . دکوبی می میان در یک شاید قلبش.  کرد اُفت هم بدنش دمای نشست فلزی و سرد ی دستگیره روی که دستش
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 . بست سرش پشت را در و شد اتاق وارد و کشید پایین را دستگیره آرامی به

 . بود فرورفته تاریکی در بلوط بدون اتاق و بودند شده کشیده اتاق های پرده

 به نهرحما بی نور و کرد دور هم از یکباره به را آنها و رفت ها پرده سمت به فکر این با.  بود متنفر تاریکی از بلوط

 . کشید سرک حضورش عطر و بلوط از خالی اتاق

 انگار و نبود بلوط.  بود باز کمدش در.  نبودند بلوط های لباس.  شد خشک پاهایش یکباره به و سربرگرداند هوراد

 . شد می باورش تازه انگار و بود رفته پیش روز چند بلوط.  کرد می باور تازه

 . بیاییم خودمان به شود دیر جبران برای و بگذرد کار از کار اینکه از قبل کاش

 : کرد زمزمه و نشست بلوط تخت روی

 . رفته واقعا -

 . گذراند نظر از را اتاق دور تا دور

 . سرده خیلی بلوط بدون اتاق این.  سرده اتاقش -

 . داد جا هایش دست حصار در را بازوانش و

 جایش از سرعت به.  نبود پذیر امکان میشد القا هایش سلول تک تک به که سرمایی حجم آن با اتاق این تحمل

 . ایستاد اتاق بسته در پشت و بست را در.  شد خارج اتاق از و شد بلند

 : گفت و زد تلخی لبخند.  گذاشت اش ذغالی جین شلوار جیب در را کلید.  کرد قفل کلید با را بلوط اتاق در

 . سرما از پر جهنم یه.  بلوط جهنمه اتاقه این تو بی.  بشه باز اتاق این در خوام نمی دیگه...  تو بدون -

 ات رفت باید ؟ شد دیده تا رفت باید ؟ خواهد می رفتن چیز همه ؟ شوند نمی دیده هستیم تا ها تناقض این چرا و

 . طلبد می سیاه قبر سنگ و سرد خاک ها رفتن بعضی نیست عادی ها رفتن گاهی ؟ شد شنیده

 ای برگه که نشست اش عالقه مورد میز پشت و کرد تعویض را هایش لباس.  شد اتاقش راهی شده فشرده قلبی با

 . کرد جلب را اش توجه

 . برداشت را برگه و کرد دراز دست کنجکاوی با

 می بلوط برای که خطی کالس و خان همایون مرحمت به.  شناخت را بلوط زیبای خط خورد برگه به که چشمش

 . خواندنی و زیبا.  نوشت می زیبا همیشه او گذاشت

 خالی را لرزانش های پلک پشت بسته سد های گریه حجم خواست می دلش بیشتر هرلحظه و خواند می را نامه

 . کند
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 ؟ دید می را هوراد ی شکسته قلب کسی چه و دید می را بلوط ی شکسته قلب انگار و خواند می

 . کرد می پخش را درد و میزد نبض.  میزد درد نبضِ هایش سلول میان جایی انگار و خواند می را بلوط نامه

 . شد می پایین و باال ذهنش در لعنتی شب آن های حرف تمام و خواند می را نامه

 هردویشان برای این و رسیده سر به هایشان بودن باهم زمان.  نیست فرصتی کرد می فکر هوراد و شد تمام نامه

 . است بهتر

 و تگذاش میز روی را برگه.  بلوط ی نامه زیر کشید شعله و کشید بیرون میزش کشوی از را رنگش طالیی فندک

 . شد خیره بلوط ی شده تلنبار های حرف شدن خاکستر به

 : زد لب هوراد و سوخت نامه

 . میرفتی باید.  بلوط میرفتی باید.  کنی دفاع ازش بخوای که نداشت وجود چیزی -

 و گرفت جای سطل درون خاکستر های ذره.  ریخت اتاقش آشغال سطل میان را آنها و کرد جمع را خاکسترها

 . نخورند پیوند باهم وقت هیچ دیگر شاید...  که هایی تکه.  ریخت دور را بلوط و خودش قلب های تکه انگار

 . اومدن تون راننده آقا -

 . گذاشت میز روی را اش قهوه فنجان و داد تکان سری هوراد

 پَر تزین های گفتن پسرم برای دلش چقدر و شد بلند مبل روی از بود شده گریبانگیرش روزها این که سُستی با

 . کشید می

 . ودب رسیده عمارت طاق به انگار که بلوطش برای دلتنگی و بود شده تنگ بود صدایش در که محبتی برای دلش

 . رفت بیرون و پوشید را رنگش ای قهوه پاییزی کتِ

 . نداشت جذابیتی برایش هم اربابی هایِ احترام این دیگر و کرد باز برایش را در همیشه مانند راننده

 . میزد پرسه ها گذشته میان جایی ذهنش هوراد و رفت می پیش جاده دل در سکوت در راننده

 ؟ داره درخت کلی که باغِ اون تو بریم میای هوراد – "

 می تر شبیه لقا مه به قبل روز از بیشتر روز هر دختر این چرا کرد می فکر و کرد ساله 1 بلوط به نگاهی هوراد

 ؟ شود

 . کرد زمزمه خُشک و سرد و گرفت بلوط از چشم

 . نه -
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 . آمد نزدیکتر بلوط

 . دیگه بیا.  کنم می خواهش -

 : گفت حوصله بی

 . برو خودت -

 : کرد زمزمه و انداخت پایین را سرش بلوط

 . برم تنها ترسم می -

 گره درهم هایِ اخم همان با و شد بلند جا از.  بسوزد شده که هم بلوط برای خواست می دلش گاهی دیگر بود دل

 . افتاد راه بلوط از جلوتر خورده

 . بریم بیا -

 . شدند خانه مقابل بزرگ باغ داخل و شدند خارج عمارت از.  افتاد راه به هوراد کنار و کرد ریزی خنده بلوط

 : گفت بلوط که بودند نرفته پیش بیشتر قدم چند هنوز

 ؟ بگیرم و دستت -

 . شد بیشتر هوراد های اخم

 . نه -

 . میشم گُم اینجا بیام تنهایی اگه میگه.  باغ تو نیام تنها میگه بهم همیشه همایون بابا.  ترسم می آخه -

 . گرفت دستانش میان حرص با را بلوط دست و کشید پوفی هوراد

 این برای دلش اصال کاش کرد می فکر هوراد و گذراند می نظر از را جا همه کنجکاوی با خندان و خوشحال بلوط

 . سوخت نمی کوچک موجودِ

 . نشست سنگی تخته روی خسته بلوط که رفتند راه باغ در کمی

 : غُرید و خورد گره بیشتر هوراد های اخم

 . خونه برگردیم پاشو ؟ نشستی چرا -

 : گفت کنان ناله و آه بلوط

 . برمیگردیم بعد بشینیم یکم.  بابا شدم خسته -
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 و ردک نگاه بلوط به محض سکوتِ ثانیه چند از بعد.  نشست بلوط روی به رو دیگری سنگ روی و آمد کوتاه هوراد

 . انداخت باال را ابرویش یک تعجب با

 . کرد می نگاهش لبخند با بلوط

 ؟ کنی می نگام اینطوری چرا -

 : گفت اش ذاتی شیطنت با و گذاشت اش چانه زیر ستونی را آن و گذاشت زانویش روی را دستش یک بلوط

 . میشم زنت شدم بزرگ وقتی -

 : بگوید توانست تنها و بود شده غافلگیر هوراد

 ؟ چی -

 : داد توضیح خوشحال بلوط

.  فرشته پیش ما ساختمونه بیاد بزارین سالشه 1 بلوط همایون آقا:  گفت می همایون بابا به زینت خاله امروز -

 . باشه پسر دوتا بین نیست خوب

 : داد ادامه و انداخت باال زده فوران شیطنتِ همان با را ابرویش یک

 خونه این عروس بعدم خونه این دختر آخر و اول بلوط.  خانوم زینت نداره عیب:  گفت و خندید همایونم بابا -

 . میشه

 : گفت اش شده چفت بهم های دندان میان از و شد بلند حرص با هوراد

 . هوتن به بندازتت خواد می حتما -

 : گفت و خندید ریز بلوط

 . بشم تو زن باید من.  داداشمه اونکه.  بابا نه -

 " زد قهقهه بازهم

 ودبش زنَش بلوط نبود قرار مگر و بود برگشته بلوط نبود زمانِ به بازهم.  شد خاموش زود چه هایش خنده صدای و

 ؟ کرد تغییر موقت همسر به برادر از چرا پس بماند برادر تنها هوتن بود قرار ؟

 ساعت چندین و گذاشت تنها باغ در را او عصبانیت روی از زد باغ آن در بلوط که حرفی از بعد که است درست

 . بشی من زن بخوای نشنوم دیگه:  گفت و رفت دیدنش به بعد
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 رتقصی شاید و بود کرده قبول معصومانه چه بود کرده تحمل ساعت چند درآن که هایی ترس حجم میان در بلوط و

 ار بلوط دیگری زمان هر از بیشتر اکنون.  خواست می اما.  خواهد نمی را بلوط هرگز بود گفته خودش.  بود خودش

 آن به که زندگی حسِ محتاج و حضورش محتاج.  بود دیدنش محتاج دیگری ی لحظه هر از بیشتر.  خواست می

 . داد می عمارت

 : گفت راننده روبه و داد بیرون را اش شده سنگین نفس

 ؟ دادی انجام درست نبودم من که روز چند این رو کارا همه -

 . کرد نگاه هوراد به کوتاه ، آینه از شفیعی

 حساب دفترچه.  شدن مستقر آپارتمانشون تو و شهر بردم خانومو بلوط پیش روز سه همون.  خان هوراد بله -

 . دادم بهشون بانکیشونم

 : پرسید آرامی صدای با.  نداد مجالی دلش اما بپرسد خواست نمی غرورش

 ؟ بود خوب حالش -

 . بود کرده درک را بلوط حالِ و حس هرکسی از بیشتر.  نداشت گفتن برای چیزی.  بود کرده سکوت شفیعی

 . گرفت جان کمی هوراد صدای

 ؟ نمیگی چیزی چرا پس -

 : گفت و گرفت نفسی شفیعی

 . نبودن مناسبی شریط در روحی لحاظ از.  کنم نمی فکر -

 . کشید می زجر هم هوراد.  نبود خوبی روحی شرایط در هم هوراد و

 : گفت شد می پیاده که همانطور هوراد و شد متوقف هوراد نظر مورد هایِ زمین مقابل ماشین

 . کنه می عادت.  نداره عیبی -

 عادت ها بودن غریبه به آنقدر شاید.  بشود هم شاید ؟ کرد عادت زندگی بودنهایِ تنها و غریب به شود می مگر و

 . نماند باقی ات زندگی در آشنایی از ردی دیگر که کنی

 داپی خالی صندلی یک کالس در اجمالی نگاه یک با.  شد کالس وارد و کرد جا به جا دوشش روی را اش کوله بلوط

 . گذاشت صندلی کوچک میز روی را سرش و نشست صندلی روی دقت با.  کرد حرکت آن سمت به و کرد

 . بود کرده گیر غربت و عمارت میان جایی دلش.  نداشت هم خواندن درس برای رغبتی حتی دیگر
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 برای شد می تنگ قلبش هم.  آورد نمی در سر آن از هم خودش که حسی.  بود عجیبی چیز دلتنگی و نفرت حس

 . داشت تحقیر حس و لرزید می شدن طرد حس از.  لرزید می وجودش تمام هم و هوراد دیدن لحظه یک

 می دلش و بود زده زانو هایش سرخوردگی و تنهایی مقابل بارها قدیمی آپارتمان آن در گذشته ی هفته تمام در

 رچقد و بچرخد او های خواسته ی پاشنه روی در یکبار.  بدهد نشانش خوش روی یکبار تنها یکبار فرصت خواست

 و کند نگاهش تنها بلوط و بازگردد عمارت آن به بخواهد و بایستد مقابلش هوراد که برسد روزی کرد می آرزو

 . " نه " بگوید

 . سالم -

 . زد خشکش افتاد جوان استاد به چشمش که همین و کرد بلند را سرش استاد صدای شنیدن با

 لبخند آن با هم آن راستین دیدن.  بیند می خواب حتما کرد می فکر و بود شده گِرد تعجب از هایش چشم

 . است ترسناک کابوس یک تنها اش همیشگی

 : پرسید بود نشسته کنارش که رویی سبزه دختر از و بلعید را شده تلنبار هایِ بزاق

 ؟ درسیه چه کالس اینجا.  خانوم ببخشید -

 . عمومی ریاضی -

 : پرسید باردیگر بلوط

 ؟ باشم اومده اشتباه و کالس داره امکان.  شیمیه ام رشته من -

 . زد لبخندی دختر

 . اومدی درست.  سعادته استاد فقط ترم این عمومی ریاضی استاد.  عزیزم نه -

 زندگیِ در راستین دوباره حضور ، طرف یک هایش ناراحتی و ها غم تمام.  اند ریخته کامش در زهر کرد می حس

 . شدند می نازل سرهم پشتِ و یک به یک بالها تمام انگار.  دیگر طرف در اش شده ویران

 : گفت و کرد بلند را سرش.  کرد مکث کمی اسم چند از بعد.  کرد غیاب و حضور به شروع راستین

 . کاویان بلوط -

 . فشرد هم روی را فکش کمی.  شد مشت بلوط های دست

 ؟ نیستن کاویان خانم -

 . کرد بلند را لرزانش دست بلوط
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 . استاد حاضرم -

 . داد ادامه کارش به و زد کجی لبخند بلوط دیدن با راستین

 ایه حرف.  ترسید می بود شنیده که هایی حرف تمام از بلوط.  نبود ترس خاطر به بدنش لرزش.  لرزید می بلوط

 . شد می پررنگ چشمانش در بیشتر و بیشتر راستین بودنِ پست و شد می تکرار برایش ستاره

 حس.  کرد می رسم نامفهوم های شکل و بود انداخته پایین را سرش بلوط داد می درس راستین که مدتی تمام در

 . است شده گرفتار کثافت از گردابی مرکز در کرد می

 راستین.  ترسید می راستین از.  کرد می حس هم را ترس هایش نفرت تمام میان از بلوط و داد می درس راستین

 . ترسید شیطان از باید و بود شیطان خودِ

 . رسید می اتمام به زودتر آور وهم کالس این کاش و خورد می چنگ دلش

 . بود فراری راه کاش.  شد خم کمی و گذاشت اش معده رویِ را دستش

 ؟ خوبه حالتون کاویان خانم -

 . شد خیره کرد می نگاهش هایش لب کنار در پوزخند یک با که راستینی به و کرد بلند را سرش

 : گفت و کشید عمیقی نفس

 . خوبم استاد بله -

 نریه اثر خودتون برا دارین اومدین وقتی از.  بدین گوش درس به و بشینید درست لطفا خوبه حالتون اگر پس -

 . کنین می خلق

 . بود زده کنایه کشید می که معوجی و کج های خط به واضح چه و

 مقابل شده رسم خطوط و خط میان از بلوط و داد می درس هم باز راستین.  شد خیره تخته به و شد صاف کمی

 . رسید ها گذشته به چشمانش

" 

 ؟ همایون بابا -

 . کشید دستی بلوط ی شده بافته موهای روی مهربانی با خان همایون

 : گفت و زد لبخندی

 ؟ بلوطک چیه -
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 : گفت انداختند می خَش اش حنجره به که هایی غم با و کشید ای زده حسرت نفس بلوط

 ؟ متنفره من از هوراد چرا -

 . زد ای قهقهه خان همایون

 ؟ میاد بدش تو از هوراد گفته بهت کی -

 هامبا اصال وقتا بعضی.  میکنه محلی کم گاهی.  میکنه اذیتم.  میکنه دعوا باهام همش.  دیگه معلومه کاراش از -

 . نمیزنه حرف

 . بود کرده جاخوش خان همایون های لب گوشه کوچکی لبخند

 ؟ بگم بهت رو رازی یه -

 . کرد نگاهش کنجکاو بلوط

 . داره دوست خیلی هوراد -

 : گفت و آورد باال را دستش خان همایون که کند اعتراض خواست می بلوط

 . بگم شو بقیه تا دختر بگیر دهن به زبون دقیقه یه دِ -

 . خندید ریز و داد تکان را سرش بلوط

 . سراغت میاد و داره دوست فهمه می.  میفهمه روزی یه.  دونه نمی خودشم ولی داره دوست هوراد -

 ؟ چی نیومد اگه -

 : گفت و خندید تصنعی خان همایون

 . میاد -

 : کرد زمزمه زیرلب و

 . نکنه دیر امیدوارم فقط -

" 

 پایان.  کرد خراب اما داد نجاتش راستین دست از موقع به.  رسید موقع به درست هوراد کرد می فکر بلوط و

 . بود شده تمام نرسیده پایان به آنها عشق ی قصه.  بود کرده خراب را ها قصه تمام خوش

 دیگری کس با دیگری ، بود شده صیغه یکی.  بودند رفته کج همه.  نبود ها خوب آدم داستان ، قصه این اصال

 سفید نه قصه این هایِ اصلی نقش اصال.  بود کرده قضاوت و بود زده تهمت فقط هم یکی آن بود کرده ازدواج
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 باهاشت شان همه ؟ ببخشند که نبودند مهربان آنقدر چرا و بودند انسان شان همه.  خاکستری نه و سیاه نه بودند

 اشتباهات از نبودند حاضر هم خودشان خوشبختی برای حتی.  کردند می محکوم را همدیگر بازهم و بودند رفته

 . داستان ی واقعه ترین تلخ است این و کنند پوشی چشم هم

 . نباشید خسته -

 و حال بین.  بود پریشان ذهنش.  شد وسایلش آوری جمع مشغول و گرفت ارقام و اعداد از چشم راستین صدای با

 تخم و اخم و ها حمایت تمام با خواست می را هوراد دلش.  خواست می را هوراد دلش و بود سرگردان گذشته

 . اش پوستی زیر های محبت و غرور تمام با.  هایش

 . کرد حرکت در سمت به و انداخت دوشش روی را کوله

 . بمونید شما کاویان خانوم -

 . شد متوقف و گذاشت هم روی را هایش چشم بلوط

 : گفت و زد لبخندی راستین شد خالی که کالس

 . دیدار مشتاق خانم بلوط -

 : گفت دوباره و کرد مکث کمی

 . درس به بده حواستو یکم.  گیریم سخت استاد من -

 . کرد زمزمه بلوط

 . کنم می سعی -

 . شد دماغش مویِ بازهم راستین صدای که برود تا برگشت و

 دختری راستی.  ببره بوده داداشش صیغه که رو دختری هوراد نکنم فکر آخه.  هستما پیشنهادم سر هنوزم من -

 ؟ دیگه

 . خندید ریز و

 : گفت پوزخندی با و کرد حفظ را اش خونسردی بلوط

 . درک به برین پیشنهادت و خودت -

 . شد خارج کالس از و

 . هست انتقام برای وقت هم هنوز کرد می فکر راستین و رفت بلوط
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 . نبود راستینی انگار.  شد می تر کم و کم عصبانیتش و شد می دورتر و دور راستین از بلوط

 در دنکشی نفس دغدغه بی بود حقش بلوط و کند زندگی اش آینده و گذشته های آدم بیخیال بود گرفته تصمیم

 . زندگی این

 کمی.  باشد راحت کمی.  کند خالی را ذهنش کمی خواست می دلش.  بس و خواست می نسکافه کمی دلش

 . باشد خونسرد

 باید.  نبود فرشته.  نبود هوتن.  نبود هوراد.  بود مانده جا اتاقش میان جایی و عمارت آن میان در اش گذشته

.  دکن زندگی هایش وابستگی از دور به کمی بود وقتش.  رفت می جلو باید.  کرد می زندگی باید.  کرد می عادت

 و ودب کرده تکیه کسی به اش زندگی در همیشه.  است ضعیف بود فهمیده هایش تنهایی برابر در هفته یک این در

 بودند کرده خراب را اش زندگی تمام همیشه ساخت می خودش برای که اتکایی های نقطه همین.  بود ضعفش این

. 

 را وتنه اشتباه به.  بود گشته گاه تکیه دنبال به مدام گاهش تکیه و حامی ترین بزرگ از بعد ، خان همایون از بعد

 کرده گاه تکیه را هوراد هم بعد.  بسازد خودش برای گاهی تکیه او از خواست می و بود پذیرفته اش آینده برای

 رشگریبانگی دیگران به بودنش وابسته زیادی خاطر به کشید می که هایی عذاب تمام که بود اینجا مشکل.  بود

.  بشود خودش گاه تکیه خودش بود وقتش.  شود مستقل کمی.  شود بزرگ کمی بود وقتش شاید.  بود شده

 . بشود خودش مرد بود وقتش

 بلوط.  بودند هم تر بیچاره او از.  نیست بدبخت هم زیاد کرد می فکر کرد می نگاه اش زندگی به که خوب اصال

 را ها خیلی.  دیگر چیزهای خیلی شاید و انداز پس حساب یک ، خواند می درس و رفت می دانشگاه ، داشت خانه

 ندارند خوردن برای کافی مقدار به غذا که بود دیده را هایی خانواده.  هستند محروم خواندن درس از که بود دیده

 با مقایسه در انگار و بود شنیده را آن و این خیانت تلخ قصه.  بود دیده را راهی سرِ و سرپرست بی های بچه. 

 . بود خوشبخت زیادی بلوط ها خیلی

 . شد سلف وارد بود شده مزین زیبا ای خنده به که لبی با باشد گرفته انرژی هایش فکر از انگار

 برایت را دنیا های قهوه بهترین طعم توانند می هم سلف ی مزه بی های نسکافه باشی خوشبخت بخواهی وقتی

 . کنند تداعی

 و تیاف بود نشسته کنارش در که را رو سبزه ی میزه ریزه دخترک همان کوتاه نگاه یک با و گرفت را اش نسکافه

 . کرد حرکت طرفش به

 : گفت و نشست دخترک مقابل رنگ سفید پالستکی صندلی روی

 ؟ نیستم مزاحم -
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 . زد لبخندی دخترک

 . مزاحمتی چه بابا نه -

 : گفت و کرد دراز را دستش بلوط

 . بلوطم من -

 . فشرد را آن کمی و گذاشت بلوط دست میان را دستش رو سبزه دخترک

 . صدفم منم -

 . قشنگی اسم چه ؟ صدف -

.  بود جایگزین دنبال شاید.  کند پُر دختر این با را فرشته خالی جای بتواند شاید کرد می فکر دلش در و

 . هایش رفته دست از تمام برای جایگزینی

 تمام عمیقی غم یک کند می حس چرا دانست نمی و شد خیره صدف زیبای ی چهره به بلوط.  شد سکوت کمی

 . است پوشانده را دختر این ی چهره

 : گفت و کرد خیس را هایش لب کمی

 . بپرسم سوال یه تونم می -

 . زد کوچکی لبخند صدف

 . یپرس دوتا شما -

.  غمگینی خیلی باشی شاد کنی می سعی اینکه عین در کنم می حس...  خب ولی کنم فضولی خوام نمی -

 ؟ داری مشکلی

 درهم را هایش اخم.  کرد می فضولی چیز همه در زیاد نیامده بلوط.  شد جمع شنید که حرفی از صدف صورت

 : گفت و کشید

 . نیست چیزی -

 . گریخت بلوط مقابل از و شد بلند جایش از و

 : کرد زمزمه و انداخت باال را ابروهایش بلوط

 . کرد فرار دستم از خدا بنده.  رفتم تند یکم اینکه مثِ خب -

 . افتاد خنده به هم خودش حرف این با و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

227 

 

*** 

 پذیرفته باز آغوش با را تنهایی.  بود کرده عادت چیز همه به کم کم.  گذشت می دانشگاه در حضورش از یکماه

 و آمد نمی برش و دور زیاد صدف.  بود یادگرفته دوباره را خندیدن.  نبود ناراحت اول روزهایِ مانند دیگر.  بود

 . داد نمی بلوط با رفاقت دل به دل دخترک اما بود نشسته دلش به زیادی صدف.  نداشت صمیمی دوست هنوز

 کرد جا جابه دوشش روی را آن دوباره و بست را کوله و داد قرار آن درون را هایش جزوه و کشید جلو را اش کوله

 ... که بود شده خارج دانشگاه از. 

 . بلوط سالم -

 ختت زیادی شکمِ.  فرق یک با تنها بود ستاره.  دید مقابلش را ستاره و چرخاند را سرش آشنایی صدایِ شنیدن با

 . نبود کار در ای بچه دیگر انگار.  میداد اتفاق یک از خبر اش شده

 . رفت ستاره سمت به و زد لبخندی بلوط

 . ببینمت اینجا کردم نمی فکر.  جان ستاره سالم -

 . زد دانشگاه به ای اشاره و

 : گفت و گذاشت بلوط ی شانه روی دست ستاره

 . عزیزم خونم می درس اینجا -

 . نیست حقیقی هایش عزیزم و لبخندها کرد می حس بلوط چرا و

 . دانشگاه این تو بیای توهم کردم نمی فکر -

 . زد کوتاهی لبخند بلوط

 . دیگه بود قسمت -

 : کرد زمزمه ناخودآگاه و خورد چرخ ستاره ی شده تخت شکم روی نگاهش بازهم

 ؟ انداختیش -

 . داد نشان را ستاره شکم سر با و

 : گفت و زد تلخی لبخند.  انداخت جنینش خالی جایِ به ای زده حسرت نگاه ستاره

 نیاد این کثافتایِ قاطی و مُرد که بهتر چه.  دنیا این تو بزاره پا نداشت دوست انگاری خودش.  ننداختمش من نه -

 . نشد
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 . نیست درست میان این چیزی گفت می حسش.  است کرده تغییر زیادی ستاره کرد می فکر بلوط و

 . گردم می دنبالت دارم وقته خیلی ؟ اینجایی بلوط -

 . بود نشده خارج اش دفاعی الک از و بود کرده سالم تنها ماه یک که صدفی.  کرد نگاه صدف به تعجب با بلوط

 ؟ داری کاری.  اینجام آره -

 . گرفت را دستش صدف

 . دارم کارت بریم بیا -

 . کرد ستاره روبه اجباراً بلوط

 . برم باید من ببخشید جان ستاره -

 : گفت و کرد ای خنده ستاره

 . بیرون بریم دنبالت میام دیگه روز یه.  دختر برو -

 عصبانیت با صدف گرفتند فاصله دانشگاه از که کمی.  شد دور دانشگاه از صدف همراه و داد تکان سری بلوط

 : زد فریاد و کرد رها را بلوط دست

 ؟ شدی دیوونه تو -

 : پرسید صدف ناگهانی خروش از متعجب بلوط

 ؟ شده چی مگه -

 . شد خیره بلوط متعجب چشمان در صدف

 هرجور تو.  خرابه دختر این ؟ کنی می بِش و خوش باهاش اینطوری که شناسی می رو دختره این تو ؟ شده چی -

 . عیاره تمام کثافته یه.  میزاره قدم پارتی و مجلس

 . کشید درهم را هایش اخم بلوط

 . نیست اونطوری دیگه -

 . کنه فرار ازش تونه نمی دیگه که لجنزاری تو افتاده میبینی تو که ای ستاره اون.  احمق هست دِ -

 ؟ شناسیش می تو مگه -

 : گفت هشدارآمیزی لحن با بلوط سوال به توجه بدون صدف
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 . هیچوقت.  نبینمت طرفش دیگه -

 ؟ شناسد می را ستاره زیادی دختر این کرد می فکر چرا بلوط و رفت.  رفت و زد را حرفش

 . کرد باز را در و چرخاند را کلید بلوط

 با که همانطور و ریخت خودش برای آبی لیوان یخچال داخل از.  شد آشپزخانه داخل و گذاشت در کنار را اش کوله

 شبیه چیزی و خورد سُر تقویم روی نگاهش.  ایستاد تقویم مقابل کرد می خاموش را وجودش عطش آب قطرات

 زود چقدر.  بود رسیده زود چقدر و بود کرده تمرکز 19 عدد آن روی حواسش تمام.  گذشت وجودش از صاعقه

 . بود رسیده راه از هم اش سالگی 11 تولد

 امسال چرا و بود عمرش روز بهترین برایش همیشه تولدش.  بود بارش اولین فراموشی این.  بود بارش اولین

 ؟ بود کرده فراموشش

 تنها او و شد می سالش 11 دیگر ی هفته یک.  شد می بزرگ هایش تنهایی میان در باید امسال.  زد تلخی لبخند

.  بود خالی خان همایون و مادرش جای.  کرد لمس را 19 عدد و گذاشت تقویم روی را اش اشاره انگشت.  بود

.  نبود وجودش حجم در شده سرازیر های محبت از خبری امسال.  نبود پنهانی های تولد و کادوها از خبری امسال

 . تمام و بود تنهایی امسالش سهم

 از دور به بود قرار انگار و گذاشت سینک داخل را شده خالی لیوان.  برگرداند تقویم از رو و زد تلخی لبخند

 . زد ای نیمه و نصفه لبخند.  کند زندگی اش گذشته

 . گیرم می تولد خودم برایِ امسال خودم -

 . شد تر عمیق لبخندش

 . کنم دعوت صدفم شاید -

 . کرد زمزمه و کرد فکر کمی

 . کنم می دعوت رو ستاره نیومد صدف اگر.  نیومد صدف شاید -

 . بدهد اش دلداری تا ، کند آرامش تا دهد می وعده کوچکش قلب به دانست می هم خودش و

 . خرم می خوب کادویِ یه خودم برای اصال -

 بزنیم االب را هایمان آستین آنقدر.  بزنیم باال آستین و شویم کار به دست خودمان باید شاید نیست کسی وقتی و

 . کنیم تقدیم عشق با خودمان به تنهایی در و بخریم کادو خودمان تولد برای حتی که

 سیاه صفحه به.  شد رها ها مبل از یکی رویِ و شد خارج آشپزخانه از تصنعی لبخندهایِ همان با و خونسردی با

 . شد خیره تلویزیون
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 " گیرم می بزرگ جشن یه بعدت سال تولد برای – "

 . شد می خالصه هایش تنهایی به بزرگش جشن و نبود خان همایون

 " گیری می ازم عمرتو کادویِ بهترین دیگه سالِ "

 ؟ بود خار بلوط چشم در زیادی امروز اش خالی جای چرا و نبود خان همایون و نبود کار در هم کادویی انگار و

 ؟ کادوهام رویِ میزاری شکالت برام سال هر چرا بابا – "

 : کرد زمزمه کوتاهی مکث از بعد و شد خیره بلوط به عشق با خان همایون

 " شکالتی عاشق لقا مه مثل تو چون -

 تنها را بلوط زود زیادی خان همایون و بگذارد خوشمزه شکالت بسته یک کادوهایش روی تا نبود کسی امسال و

 . بود گذاشته

 " منی کوچولوی دختر تو "

 و شد می ساله 11 دیگر ی هفته یک.  نبود خان همایون و بود سکوت.  بود تنها هنوز بلوط و شدند محو صداها

 . شد می مرد باید خان همایون کوچک دختر

*** 

 . شد ظاهر مقابلش زینت که بود نگذاشته عمارت داخل را پایش هنوز هوراد

 . آقا سالم -

 . زد کمرنگی لبخند.  دلگیر و بود سرد هم هنوز

 . زینت سالم -

 : گفت کرد می آویزان را آن که همانطور و گرفت را هوراد کت زینت

 قطف ریختن دور هم رو قدیمی وسایالی همه کردن تمیز و زیرزمین کارگرا بودید گفته که همانطور آقا ببخشید -

... 

 . بود شده طوالنی زیادی زینت مکث

 ؟ چی فقط -

 : کرد زمزمه و کرد نگاه هوراد منتظر چشمان در زینت

 ؟ دور بریزیمشون.  کنیم چیکار لقا مه وسایل ی جعبه با دونستیم نمی -
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 کرده سیاه را اش زندگی تمام اش گذشته و لقا مه.  شد مشت دستانش و شد منقبض فکش.  بست چشم هوراد

 . بود کشیده لجن به را عشقش خطاهایش و لقا مه.  بود

 . بسوزونیدشون -

 ردک خاموش گلویش در را آوا هوراد بلند صدای که بکند اعتراضی تا کرد باز لب درآمده حدقه از چشمانی با زینت

. 

 . باشه عمارت این تو خاطراتش و آدم اون از اثری خوام نمی دیگه.  گفتم که همین -

 دست و نشست تختش ی لبه.  کرد حبس اتاقش در را خودش زدنی بهم چشم در و گرفت پیش در را اتاقش راه

 کی.  بود بلوط کاش و بود ندیده را بلوط ماه یک.  بود تنگ دلش و نبود بلوط.  کشید موهایش میان ای کالفه

 . کشید صورتش روی دستی.  نبود کنارش هوراد و بود تولدش دیگر ی هفته

 ام.  بسازیم هم دوری غم با باید هردومون ما.  نیست ای چاره ولی بلوطک کنم خراب امسالتو تولد خواستم نمی -

 . عزیزم ببخش.  بلوط ببخش.  نیست ای دیگه ی چاره و دیم می پس تاوان داریم همه

 آپارتمان ی پنجره زیر و خودش ماشین داخل حضورش اگر حتی باشد کنارش در بلوط تولد روز خواست می دلش

 و خواست می چیزها خیلی دلش.  شده بزرگتر هم دیگر یکسال که ببیند را بلوط خواست می دلش.  باشد بلوط

 . نشوند تلخ نرسیدنِ یک و نخورند داغ دلمان بر ها خواستن کاش

 وقتش.  گذاشت زمین روی را بود دستش که ای جعبه کارگرها از یکی.  ایستاد اتاقش ی پنجره کنار و شد بلند

 خواست می و شد خارج اتاقش از محکم های قدم با.  برود عمارت این از همیشه برای خاطراتش تمام با لقا مه بود

 . کند حس را عمارت این از لقا مه شدن پاک خواست می.  ببیند خودش

 به.  ایستاد جعبه کنار و برداشت قدم همیشه از تر محکم.  دید را شده ور شعله ی جعبه شد خارج که عمارت از

 هم هم هنوز قلبش اعماق در جایی شاید.  گرفت می گُر بیشتر شدن خنک جای به و کرد می نگاه آتش های شعله

 ؟ سوزند می کرده خرجش که هایی مادرانه کرد می حس چرا و بود مادر لقا

 رنگی سیاه ی سوخته نیم ی دفترچه رویِ چشمش.  شد می خیره وسایل تکِ به تک روی و چرخید می چشمش

 و انداخت زمین روی را جعبه بود افتاده زمین روی که چوبی با.  کرد غلبه وجودش بر کنجکاوی حس.  شد متوقف

 گرن سیاه ی دفترچه تا ماند منتظر کمی.  کرد خاموش را آن پاهایش با و کشید بیرون را سوخته نیم ی دفترچه

 . شود تر خنک

 چقدر و...  " عزیزم لقایِ مه برای "...  دید را جمله یک فقط چشمش و کرد باز را اولش صفحه برداشت را دفترچه

 . بود آشنا برایش خط این

 ؟ کند فراموش را پدرش خط شد می مگر و
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 . خواند را دفترچه اول ی سوخته نیم صفحه و زد ورق احتیاط با

" 

 ، تو یاد به نویسم می را سطرها

 . است جاری هایمان قلب حجم در که پاکی عشق یاد به

 ، تو برای نویسم می را سطرها

 . کند زمزمه را تو نام تا تپد می ام سینه در که قلبی برای

 ، تو عشق به نویسم می را سطرها

 . شوند می تنیده درهم خیالمان از باالتر جایی...  اما شوند نمی قفل درهم که هایمان دست از نیابت به

 . همایون تو دار دوست

" 

 . تپیده می خیانتکار یک برای پدرش قلب شد نمی باورش.  فشرد دستانش میان را آن و بست را دفترچه هوراد

 . شد بلوط ی عالقه مورد مکان راهی کوتاه های قدم با و گذاشت جیبش داخل را دفترچه

 . بلوط بدون چیز همه باز و تاب یک بازهم ، نیمکت یک بازهم

 . شد پاهایش زیر نارنجی و زرد های برگ ی خیره و گرفت پاییز ی شده سرد کمی هوای از عمیقی دم

 " دارم دوست خیلی و پاییز "

 درسی می راه از که هوشیارش نیمه درختانِ و رنگی های برگ آن با پاییز.  داشت دوست را پاییز همیشه بلوطش و

 . میزد سو سو هم بلوط چشمان در زندگی شور انگار

 " بگیرم جشن حیاط تو برگایِ بین تولدمو که اینم عاشق "

 . انگار بود منزل وحی برایش بلوط آرزوهایِ همیشه خان همایون و

 از بسته یخ نیمکتِ این روی نشستن و شد جمع خودش در کمی.  نشست نیمکت روی و رفت نزدیکتر کمی

 . بود جهنم عذاب از بدتر بلوط بدون هوا سردی

 . زد لب و شد خیره بود کاشته اش کرده عزیز برای را آن پدرش که بلوطی درخت به

 ؟ میکنه چیکار داره اآلن یعنی -

 : کرد زمزمه دوباره و کرد سکوت کمی
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 ؟ خوشحاله من بدون ؟ خوشحاله -

 پدرش گذشته از درآوردن سر.  کشید بیرون را مشکی دفترچه و کرد فرو جیبش داخل را اش شده قرمز دستِ

 . بود عالیقش جزء همیشه

 ردک رد هم را سوخته نیم ورق چند.  بود سفید آن از بعد صفحه چند.  گذشت پدرش ی نوشته از و کرد باز را دفتر

 . رسید ها نوشته به بازهم و

 گذشته سالها.  بویید را ها آن و کشید جلو را دفتر کمی.  بود شده خشک های گل در غرق دفترچه صفحه اولین

 . بود مانده باقی ها گلبرگ خوش عطر از کمی هم هنوز و بود

 خواندن به شروع و شد جلب پدرش از متفاوت خطی دست به اش توجه اینبار و آورد پایین را دفترچه دیگر بار

 . کرد

" 

 . عمرمه هدیه بهترین دفترچه این.  نمیشه باورم!  من خدای

 . دادی بهم همایونو که ممنونم ازت خدایا

 . کن حفظ عشقمونو خدایا.  عاشقشم من

 همایون به رسیدن برای انتظارهام و صبرها تمام همدم.  هامی تنهایی تمام همدم تو امروز از عزیزم دفترچه

 . عزیزم

" 

.  است بوده پدرش عاشق چنین این لقا مه کند باور خواست نمی دلش.  بود رسیده پایان به جا همین اول صفحه و

 . شود لقا مه عاشق بتواند خان همایون مادرش از بعد شد نمی باورش

 ارانگ و بودند سوخته نیم و نامشخص ها نوشته.  بودند سوخته بعد صفحات بیشتر اما زد ورق را دفترچه بازهم

 . خواست می دانستن ، سطر چند آن از بیشتر دلش هوراد

 . زد غُر و کرد پرت ای گوشه را دفترچه

 . لعنتی -

 . کرد خم عقب سمت به را سرش و کشید گردنش پشت دستی

 دلش ذهنش های هیاهو تمام میان در و ؟ بود ایستاده داستان های گره مرکز در هوراد یا بود پیچیده چیز همه

 خودش از را بلوط و خواست می را بلوط دلش.  نبود بلوط و خواست می را بلوطش دلش.  خواست می را بلوط
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 لشد و.  داشت هایی دلیل خودش برای لعنتی ی صیغه آن شاید کرد می فکر که حاال و بود رفته بلوط.  بود رانده

 . بخشید نمی دیگر شاید...  بلوط و خواست می را بلوط دلش.  گشت برنمی هرگز بلوط و خواست می را بلوط

 . بود زجرآور بلوط بدونِ عمارت چقدر و شد بلند نیمکت روی از کالفه

 ؟ داد می نشان خودی امشب همین هایش دلتنگی عمق چرا و رفتند می پیش جلو به هایش قدم

 این از دورتر جایی گیرِ دلش و گرفت می قدم عمارت در.  کرد نمی مدارا رفتن راه برای پاهایش و شد عمارت وارد

 . بود روستا

 ؟ ندارین احتیاج چیزی آقا -

 . زینت آشکار گاهی و زیرپوستی هایِ محبت همان از.  خواست می محبت کمی دلش و کرد نگاه زینت به

 . ممنون نه -

 . کرد نمی فروکش هایش خواستن امشب چرا و بلوط و محبت کمی.  خواست می چیزها خیلی دلش چرا و

 . کرد فوران که بلوط از جمله یک و زد کوتاه ی جرقه یک ذهنش که گذاشت پله اولین رویِ قدم

 " شدن بزرگ باهم بچگی از.  بوده مامانم دوست بهترین زینت خاله "

 . شنیده بلوط از کجا و کی را جمله این دانست نمی هم خودش و

 : کرد زمزمه و کرد مشت را هایش دست

 ؟ بشه معما همه این کلید تونه می زینت یعنی -

 . داد باال کمی را ابروهایش دیدنش با زینت.  شد آشپزخانه وارد و کرد عقبگرد فکر بدون

 ؟ آقا شده چیزی -

 . کرد می خاکستر را وجودش تمام بستند می نافش به که هایی آقا روزها این و

 و ترسید می.  ترسید می هوراد و گرفت دیگری نفس.  شود آرام کمی.  شود خونسرد کمی تا کشید عمیقی نفس

 رفته سالهای این تمام اگر و ترسید می ؟ باشد سوزانده دلیل بی را بلوط اگر و ترسید می ؟ باشد کرده اشتباه اگر

 ؟ شود می چه باشد باخته اشتباه تنفری در را

 ؟ خوبه حالتون آقا -

 : کرد زمزمه و بلعید را مزاحم هایِ بزاق.  داد تکان سری هوراد

 ؟ بزنیم حرف میشه -
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 . حتما آقا بله -

 . داد تکان عصبی را پاهایش کمی هوراد

 . بدونم گذشته...  از خوام می -

 . داد حالت را زینت صورت عمیقی اخم

 . کشید پلکش پشت دستی عصبی هوراد

 . بدونم لقا مه به راجع خوام می -

 . نداره وجود دونستن برای چیزی -

 . بدونم باید.  بدونم خوام می اما -

 . زد هوراد به پوزخندی زینت

 خشهب می رو شما لقا مه نه حقیقت دونستن با.  زدین تهمت فقط افتادین می حقیقت دنبال باید که موقعی اون -

 خترید.  برگردونین و بلوط تونین نمی بدونین رم دنیا های حقیقت تمام اگر حتی حاال.  بلوط نه و خان همایون نه

 . آقا نمونده جبران برای جایی.  شکسته خیلی دلش کردین بیرونش عمارت این از که

 زینت های حرف و.  کند می باز را شده بسته های زخم همیشه.  است زهر همیشه.  است تلخ همیشه حقیقت و

 . داشت درد.  بود تلخ.  بود سنگین چقدر

 . کرد قالب درهم را اش کرده عرق هایِ دست هوراد

 . برگردونم و بلوط بتونم شاید.  کنم جبران بتونم شاید...  شاید.  بدونم باید من -

 . بزنم حرفی خوام نمی من -

 ...م اما -

 . بخیر شب.  آقا شده تموم کارم من -

 ؟ بود شده مهم انقدر لعنتی ی گذشته این چرا و شد دور هوراد ی زده حیرت چشمان مقابل از زینت

 . گردد برنمی بلوط گفتند می همه چرا و کشید صورتش روی را دستانش

" 

 . فشرد را آن کمی و گذاشت هوراد ی شانه روی دست خان همایون

 . نشکن دلشو.  نباش تلخ باهاش انقدر.  داره گناه.  بیا راه دختر این با یکم هوراد -
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 . کرد پدرش به نگاهی بیخیال هوراد

 . میاد بدم ازش من.  باشم داشته دوسِش شما مثل نخواین ازم.  تونم نمی -

 ؟ کرده تنگ رو تو جایِ مگه ؟ چرا -

 . میده دست بهم خفگی حس بینمش می که هایی موقع یه.  کرده تنگ جامو آره -

 . درخشید لبانش روی تلخ ی حنده یک.  گزید را لبش کمی خان همایون

 حقیقت چرا دونی می.  نیستن درست شنویم می و بینیم می که چیزایی همه.  هوراد بیا خودت به نشده دیر تا -

 ؟ تلخه

 . کرد سکوت و انداخت خان همایون به نگاهی هوراد

 رهدو بهمون انقدر گاهی حقیقت.  نیست چشم جلو وقتا بیشتر چون.  نیست الوصول سهل چون تلخه حقیقت -

.  رزه از بدتر میشه برامون بهش رسیدن شیرینی کردیم اشتباه راه تمام بینیم می رسیمو می بهش وقتی که

 دیر امیدوارم.  دادم تاوان ولی نکردم قضاوت من هوراد.  سوختم بازم ولی نکردم دیر ام گذشته تو من هوراد

 . هوراد نرسی

 . فشرد بیشتر را هوراد شانه

 دیر میرسی حرفام به وقتی امیدوارم.  سخت خیلی.  گیره می ازمون سختی هایِ تاوان سرنوشت ها موقع یه -

 " باشه نشده

 را پدر دورتر کمی هایِ حرف ذهنش و کرد می نگاه درختان به باران شالق به ، بود نشسته عمارت های پله روی

 . کرد می مرور

 قصاص را همه.  بود رسیده دیر هوراد ، گفت می راست زینت.  بود رسیده پدرش های حرف به زمانی نقطه این در

 . بود حقیقت دنبال اکنون و بود کرده

 گرم لباس برایش پاییزی روزهایِ تمام مثل تا نبود بلوط و بود سردش.  نبود بلوط و بارید می باران ، بود سرد هوا

 . بیاورد

 . خوری می سرما -

 ؟ بود نشسته کنارش در کی زینت و چرخاند را سرش

 . کند سکوت داد می ترجیح که بودند زیاد هایش حرف آنقدر هم شاید.  نبود حرفی.  کرد سکوت

 ؟ کنی می فکر چی به -
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 . کند بازی را دوست یک نقش بود قرار زینت امشب انگار و گرفت بلوط بدون ی زده نم هوای از نفسی هوراد

 . نگفتی -

 . کنم می فکر افتادم گیر توش که جهنمی این به دارم -

 : گفت و کرد رها اش زده یخ دستان در را نفسش زینت

 . خواد نمی بد کسی برای خدا.  سازن می خودشون زندگیشونو جهنم آدما -

 . زینت خاله کنم جبران خوام می -

 . بود شده خاله بازهم.  بود شده اضافه اسمش ابتدای به پیشوند زینت سالها از بعد و

 ؟ خاله کنم جبران تونم می -

 . زد تلخی لبخند زینت

 شکست دلش بلوط ؟ رو لقا مه از نفرتت سال همه این یا بلوطو کردن اذیت ؟ پسر کنی جبران خوای می چیو -

 دل اینجا از بلوط ؟ فهمی می.  میداد نرفتن بوی حرفاش.  بره خونه این از خواست نمی.  شکست خیلی ، هوراد

 . کند دل همیشه برای.  بره تونست تا کند

 : داد ادامه دوباره و کرد سکوت کمی

 تصمیمای با تو ؟ کنی جبران خوای می چیو.  ندیدی رو ها حقیقت که بود کرده کور چشمتو انقدر نفرت -

 وت.  مُرد دیدنت انتظار چشم لقا مه.  کردی خراب رو فرشته و هوتن زندگی.  کردی نابود رو همه زندگی اشتباهت

 . مُرد انتظار چشم داشتم دوستش خواهر مثل که کسی.  هوراد نبودی

.  بود سرد زینت های حرف چقدر و گذاشت هم روی را اش شده قرمز چشمان.  شد جمع خودش در بیشتر هوراد

 . بود کرده رخنه وجودش در سرد هوای این از بیشتر زینت های حرف سرمایِ.  تلخ و سرد

 : کرد زمزمه و کشید پریشانش موهایِ در دستی

.  دممی تاوان دارم من زینت خاله.  گیره می اشتباهاتمونو تاوان سرنوشت گفت می همیشه بابام.  خاله ترسم می -

 بیشتر آتیش این اینکه از ترسم می.  ترسم می بازم ولی میزنم پا و دست ساختم خودم که برزخی تو دارم

 . بسوزونه وجودمو

 . شد ها گذشته در غرق انگار و بست را هایش چشم زینت

 بهترین لقا مه.  کردن می کار پدربزرگت برای مادرامون و پدر.  اومدیم دنیا به عمارت همین تو لقا مه و من -

 ما و گذشت سالها.  بود همبازیمون.  بود مهربون ولی بود خان پسر اینکه با پدرت.  بود خواهرم.  بود من دوست
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 خیلی خاطرشو هم لقا مه.  بود عاشقش همایون.  بود داشتنی دوست.  بود خوشگل لقا مه.  شدیم بزرگ همگیمون

 تپدر.  کنه وصلت ثروتمند خانواده یه دختر با باید من پسر گفت می.  بود مخالف پدربزرگت ولی خواست می

 . کرد مقاومت خیلی

 . کرد پاک را چشمش کنار افتاده اشک زینت

 یم مردی یه میفهمه که میگیره رو صدا دنبال.  شنوه می صداهایی یه ببینه مادرتو بود رفته پدرت که روز یه -

 ... دختر اون.  کنه تجاوز دختر یه به خواد

 . بود مادرم مهتاب -

 . زد ای خسته لبخند هوراد.  شد خیره هوراد به تعجب با زینت

 . بود کرده تعریف براش گذشته از چیزایی یه بابام انگاری.  گفته برام بلوط -

 . زد محزونی لبخند زینت

 روستا کل که بود نگذشته روزم یه هنوز ولی اومد پیش چی اونجا دونم نمی من.  بود مادرت دختر اون آره -

 شد بزرگ حرف این انقدر و کردن کالغ(  چهل)  چِل و کالغ یک.  شدن دیده باهم مادرت مهتاب و پدرت فهمیدن

 . بیارن در پدرت عقد به و مهتاب شدن مجبور که

 . کشید عمیقی نفس زینت

 هب مالقات آخرین.  ببینن همدیگرو بار آخرین برای تا گذاشتن قرار جایی یه لقا مه و همایون عقد از قبل روز -

 رایب خوب دوست دوتا پدرت عقد از بعد گرفتن تصمیم که شنیدن چی و گفتن چی دونم نمی.  عاشق دوتا عنوان

 مادرت.  گفت لقا مه ی درباره مهتاب به پدرت.  خوب دوست دوتا شدن و موندن قولشون سر اونا.  بمونن باقی هم

 ات و مهتاب بابات.  شد نرم دلش باالخره ولی نداشت دوستش اوال همایون.  بود مهربون خیلی مهتاب.  کرد قبول

 روستاییا از یکی پسر احمد با هم لقا مه.  موند لقا مه عاشق همیشه اما داشت دوست بود زنده که ای لحظه آخرین

 . نبود دنیا این به عمرشون مادرت مهتاب نه احمد نه اما.  کرد ازدواج

 ؟ کنه عقد مادرم با بابام شد باعث کی ؟ کرد پخش روستاییا بین رو حرفا اون کی -

 : کرد زمزمه و کرد خشکی سرفه زینت

 . دیدیش اصطبل اون تو که کسی همون -

 . دانست می را چیز همه زینت انگار و کرد می نگاه زینت به شده گرد چشمانی با هوراد

 سهنر لقا مه به بابات دست اینکه برای خواست می رو لقا مه.  شیریم برادر.  بود کریم دیدیش تو که مردی اون -

 . کرد کارو اون
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 : گفت بود شده کم شدتشان از حاال که باران قطرات به خیره زینت

.  فتگر شناسنامه براش خودش اسم به بابات اومد دنیا به که بلوط.  بود باردار لقا مه مُرد که احمد بعد سال چند -

 باهم رسمی صورت به چرا دونم نمی هنوزم من و شد پدرت ی صیغه لقا مه.  باشه کاویان یه بلوط خواست می

 نمی گفت می.  کرد می مراعات خیلی و کرده ازدواج پدرت با که فهمیدی تو دونست می لقا مه.  نکردن ازدواج

 میره که روز یه.  داشت دوست ای دیگه یجوره رو تو همیشه.  مادرشم من گفت می.  بشه ناراحت ازم هوراد خوام

 ددی رو تو اشکی چشمای هم لقا مه.  دیدی تو که میده انجام رو کاری اون زور به و میندازه گیرش کریم اصطبل تو

 می اجازه خودت نه میداد قد حرفا این برا سنت نه.  نشد اما بده توضیح برات خواست می همیشه.  شد نابود و

 . کرد بیرون عمارت از کریمو بالفاصله خانم همایون و گفت پدرت به و چیز همه لقا مه.  بیاد طرفت لقا مه دادی

 : داد ادامه بغضش از لرزان صدایِ با زینت و کرد ریزش به شروع زینت بهاری چشمان

 روزای داشت وقتی.  بخشه نمی منو بازم هوراد میرمو می گفت می.  بود تو نگران دقیقه هر شد که مریض -

 . مُرد تو دیدن انتظار چشم من لقای مه.  نرفتی ولی دیدنش بری تا بود اتاقش در به چشمش گذروند می آخرشو

 اشکی چشمان با هوراد و کرد می گریه زینت.  داد ترک را عمارت سکوت هقش هق صدایِ و ترکید زینت بغض

 هم ، بود کرده قضاوت ، بود رفته اشتباه را راه تمام.  بود سخت باورش.  میریخت اشک زینت نیمرخ به خیره اش

 . نبود...  بلوط و نبود هایش مادرانه ، نبود لقا

 . فشرد اش مردانه های پنجه میان را دستانش و زد زانو زینت مقابل اشکی چشمان همان با هوراد

 . میدونم من بسوزونی بیشتر منو خوای می ؟ نه مگه میگی دروغ داری خاله -

 : کرد زمزمه و شد خیره زینت چشمان در عجز با

 . بگو بلوط جون.  میگی دروغ بگو -

 . معجزه امید با بود کرده خطا مرد یک هوراد.  شد خیره هوراد به اشکش از لبریز چشمان با زینت

 . داد فاصله هم از را لرزانش های لب زینت

 . نیست دروغ.  هوراد نیست دروغ -

 . گشتند برمی یک به یک اشتباهاتش های ورق انگار و نبود دروغ

 . ودب فرورفته عمیق ناامیدی یک در چیز همه و بود کرده اشتباه هوراد ، نبود بلوط ، نبود لقا مه ، بارید می باران

 باران قطرات خیسی با حتی اش گرفته گُر بدن.  ایستاد زیرباران.  رفت عقب قدم به قدم و شد بلند زینت مقابل از

 . بود کرده اشتباه سال 21 هوراد و شد نمی آرام هم
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 به را بلوط بود اگر و نبود لقا مه ؟ بخشید می را هوراد نفرتِ سال همه این آیا و بود کرده مادری برایش لقا مه

 ؟ سپرد می هوراد دست

 ؟ بخشید می زدن تهمت و رفتن خطا به سال 21 خاطر به را هوراد بود اگر و نبود بلوط

 ؟ بخشید می بود داده عذاب ناحق به را بلوط که سالهایی تمام برای را هوراد بود اگر و نبود خان همایون

 ؟ بود تنها ناامیدی اوج در هوراد چرا و نبود کس هیچ

 . فشرد را آنها و برد اش شده خیس موهای الی البه دست

 بود شده سنگ بلوط های عذاب برای دلش.  بود شده سنگدل زیادی امشب هم او انگار و بود هوراد به خیره زینت

 شاید و بود شده سنگ لقا مه های مادرانه برای دلش.  بود شده سنگ دخترش ی طرفه یک عشق برای دلش. 

 و بخورد را تلخش خاطرات ی تازیانه بود گرفته شدت بازهم که بارانی زیر بود حقش شاید.  بود حقش هوراد

.  بچشد را شکست حس کمی بود کرده روا بلوط به که دردهایی تمام جبران به بود حقش شاید.  بکشد عذاب

 که روزگار ، ندارد نوکر و ارباب بفهمد بود وقتش شاید.  بزند زانو باران این زیر و شود سرگردان.  شود ناامید کمی

 . میزند زمین یکجا را همه برگردد

 هوراد و رفت زینت.  برگشت شوهرش و خودش کوچک اتاق به سرش باالی چتر پناه در و زد پوزخندی زینت

 . بود باران زیر هم هنوز

 . کرد نمی رهایش خاطرات و بود زده زانو باران زیر

 " داره چشم همه به که بدبختی ایه صیغه زن یه مادرت مثِ.  لقایی مه مثِ هم تو "

 ؟ کند فراموش را بود زده زبانش با هوراد که هایی زخم این تمام توانست می بلوط و

 " بخشمت نمی دلیلت بی هایِ قضاوت خاطر به وقت هیچ "

 نمی هرگز بود گفته کشید می آتش به را هوراد جگر اکنون خطش به خط که ای نامه آن در.  بخشید نمی بلوط

 . بخشد

 مه اصالً فهمیدم دخترش کاریای کثافت با امروز کنم می اشتباه لقا مه به راجع که داشتم شک درصد یک اگر"

 ".  داره جریان رگات تو خیانتکار همون کثیفِ خون فهمیدم امروز.  نکردم اشتباه

 . داشت بخشش آرزوی نباید گاهی و رفتند می رژه سرش در بود زده که هایی تهمت و ها حرف

 ".  بود فرشته یه من مادرِ.  بیار منو مامان اسم بعد بکش آب و دهنت "

 خاک خروارها زیر هایش مادرانه و نبود لقا مه.  بود کرده باز را هایش چشم هوراد دیر چه و بود فرشته یک لقا مه

 . بود شده دفن
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 ".  ببینمت خوام نمی دیگه "

 : کرد زمزمه و کرد مشت زمین روی را دستانش هوراد

 صورتت تو رویی چه با.  برگرد بگم بیام چجوری حاال.  خواستم خودم خر من.  ببینمت خوام نمی گفتم خودم -

 . نمیشه تو بی برگرد بگم و کنم نگاه

 تهریخ غرور قطراتش حجم با که کرد تشکر باران از باید و ریخت صورتش روی مبارزه میدان از پیروز اشکی قطره

 . کرد می پنهان را هوراد ی

 انگار زجرآور شب این و ریختند می فرو هم هنوز باران قطرات.  گذشت نمی زمان انگار و بود نشسته باران زیر

 . نداشت پایان قصد

 . خواست می مُردن و نشستن همانجا دلش.  برخیزد خواست نمی دلش و بود کرده رخنه وجودش در سرما حس

 برانج گذشته نه گرده برمی بلوط نه دادن کُشتن به خودتو و نشستن اینجا با.  تو بریم پاشو.  پسر شو بلند -

 . میشه

 . شد خیره زینت به تبش از خمار چشمان با هوراد

 . گرفت هوراد سر روی را چتر.  کرد بلند زده باران و سرد زمین روی از زور با را او و گرفت را هوراد دست زینت

 ؟ خاله گرده برمی بلوط -

 ؟ بود درست کردنش ناامید و شد خیره هوراد ملتمس چشمان به زینت

 . انداخت پایین را سرش

 . میزنیم حرف بهش راجع بعد تو بریم بیا حاال.  دونم نمی -

 . کشید بیرون زینت ی شده فرسوده دستان از را بازویش هوراد

 ؟ کنم جبران تونم می.  بگو االن -

 یا خسته لبخند زینت.  است کرده لج سوالش جواب به رسیدن برای که بود شده کوچک ی بچه پسر یک مانند

 . زد

 . داره خم و پیچ کلی.  سخته خیلی.  هوراد سخته خیلی راهت -

 . شد تر پررنگ لبخندش

 ... ولی.  شدنیه اما ببره زمان شاید.  تونی می کنی تالش اگر اما -
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 . شد خیره زینت به هراس با هوراد

 . بشی خوب باید اول ولی -

 . داد ادامه و کرد هوراد نثار ای غُره چشم

 . میاره درت پا از سرماخوردگی دیگه ساعت چند از معلوم قرار از -

 ؟ کرد می حس را زینت های محبت بازهم هوراد چرا و بود آمده رحم به دلش کمی هم زینت شاید و

*** 

 . داشتنی دوست خانم بلوط بر سالم -

 . زد سردرگمی لبخند.  کرد نگاه ستاره به و گذاشت میز روی را چایش لیوان تعجب با بلوط

 ؟ خوبی جان ستاره سالم -

 . کشید عمیقی نفس ستاره

 . نمیشم این از بهتر -

 ؟ کنی می چیکار اینجا.  خداروشکر -

 . کرد تصنعی اخم ستاره

 . جون دختر دیگه ببینم رو تو اومدم -

 . چیست ناگهانی دیدارِ این دلیل کرد می فکر بلوط و

 ؟ تنهایی اینجا تو بلوط -

 : داد ادامه مشهودی دستپاچگی با ستاره که شد خیره ستاره به تردید و شک با بلوط

 . اومدن باهات خانوادتم یا کنی می زندگی تنها خودت اینکه منظورم خب -

 . انداخت باال ابرو و زد شیطنتی پر لبخند

 . هوراده اسمش که خوشگله آقا اون مثال -

 . زد تلخی لبخند و شد فشرده قلبش هوراد اسم شنیدن با بلوط

 . تنهام خودم -

 . داد ادامه دلش در و
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 . زندگیم ی گوشه این افتادم تک همیشه برعکس و تولدمه فردا.  تنها خیلی.  تنهام -

 . میارم درت تنهایی از خودم.  لک تو رفتی چرا حاال بابا ای -

 . شد خیره ستاره به سکوت در بلوط

 : گفت نهایت در و کرد مکث کمی ستاره

 ناو تو نشستی همش چیه.  بیا پاشو هم تو.  کردم دعوت دانشگامو دوستای.  گرفتم دورهمی مهمونی یه امشب -

 . نمیای بیرونم آپارتمانتو

 . کرد اخم بلوط

 . نمیاد خوشم مهمونیا این از من -

 . همین دعوتن دانشگاه دخترای از چندتا.  دیوونه مهمونیا کدوم -

 : گفت و کشید درهم را هایش اخم نیز ستاره

 . کنی فکر بهم راجع اینجوری کردم نمی فکر -

 و راه بود وقتش و داد می ادامه تنها باید.  داد می سامان را هایش تنهایی باید و بود تنها.  بست را چشمانش بلوط

 . بگیرد یاد را کردن زندگی روش

 : گفت و فشرد هم روی بیشتر را چشمانش

 . میام باشه -

 . زد لبخندی ستاره

 . دنبالت میام بده بهم خونتو آدرس پس -

 . کرد یادداشت ستاره برای را آپارتمانش آدرس و داد تکان سری بلوط

 . زد لبخندی و انداخت آدرس به نگاهی ستاره

 . دنبالت میام غروب من پس.  بلوط درست دستت -

 . بزاری تنهاشون بشن ناراحت مهمونات ممکنه.  میام خودم.  نمیشم مزاحمت -

 . شد تر پررنگ ستاره لبخند

 خوش قراره که برس خودت به حسابی فقط نباش چیزا این نگران تو.  خودین همه.  بشن ناراحت چرا بابا نه -

 . بگذرونی
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 . داد تکان ستاره حرف تایید در سری بلوط

 . شد بلند صندلی روی از و برداشت میز روی از را کیفش ستاره

 . بای فعال.  بینمت می پس خب -

 . شد دور آنجا از و داد تکان بلوط برای را دستش چندبار

 لیصند دوباره که گذشت نمی ستاره رفتن از زیادی مدت هنوز.  شد جا به جا پالستیکی صندلی روی کمی بلوط

 . شد پُر اش

 . شد خیره صدف به اینبار تعجب با بلوط

 ؟ میشناسیش کجا از -

 . فهمید نمی را صدف ناگهانی حضور و ستاره ربط.  بود رفته بند زبانش.  کرد اش شوکه صدف ناگهانی سوال

 . کشید درهم را هایش اخم صدف

 ؟ میشناسیش کجا از میگم -

 . کرد اخمی متقابال و شد جمع خودش در کمی بلوط

 . مربوطه خودم به -

 : گفت و زد پوزخندی صدف

 . جون دختر بگی من به بشی بدبخت اینکه از قبل بهتره -

 . ندارم گفتن برای حرفی -

 یا خودش.  کند می لج کسی چه با دانست نمی هم خودش.  شد خارج دانشگاه سلف از و شد بلند صندلی روی از

 می آزادی کمی دلش.  شود پاپیچش کسی خواست نمی دلش اصال.  بود کرده لج زندگی با هم شاید.  صدف

 . خواست می دغدغه بی کردن زندگی.  بودن رها و خیالی بی کمی.  خوشگذراندن کمی.  خواست

 . کنم کمکت خوام می فقط من.  کن صبر -

 . ندارم تو کمک به احتیاجی من.  نکنی فرار ازم جذامیا مثل که کنه کمک خودت به میخواد یکی -

 . آمد می دنبالش همچنان صدف و بود شده خارج دانشگاه از

 زمان االن ولی کنی می لج کی با داری دونم نمی من.  نکن بازی زندگیت با.  بلوط کنی می بزرگی اشتباه داری -

 . نداری ای فاصله پرتگاه تا که زمان این تو نه.  نیست لجبازی و لج برای خوبی
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 . میزد حرف همچنان صدف و رفت می راه اعتنا بی بلوط

 مهمونیایِ آدم تو.  خونش بری میخوای که میشناسی رو ستاره چقدر مگه تو.  کن فکر منطقی یکم دختر -

 . نیستی اینجوری

 : گفت و زد پوزخندی بلوط

 . دانشگاست دخترایِ با دوستانه دورهمی یه فقط -

 اگه.  کثافتکاری هزارجور با مختلته دورهمیِ یه میزنه حرف ازشون ستاره که مهمونیایی.  احمق ، بلوط احمقی -

 پشت برگشت برای راهی دیگه که میری پایین انقدر.  لجن تو کننت می فرو آخر تا مهمونیا این تو بزاری پا بار یه

 . مونه نمی سرت

 . شد خیره صدف چشمان در و چرخید پایش پاشنه روی.  ایستاد و کشید عمیقی نفس بلوط

 ؟ آش از تر داغ کاسه شدی که چیه تو حساب حرف -

 . انداخت پایین را سرش.  کرد پا آن و پا این کمی صدف

 . بود دوستم بهترین و همبازی زمانی یه ستاره -

 : داد ادامه و کرد بلند را سرش صدف

 . گذروندم ستاره با کودکیمو دوران لحظه به لحظه -

 کودکی دوران دوست اما شناسد می ها حرف این از بیشتر را ستاره صدف بود کرده حس.  بود زده خشکش بلوط

 . بود زیاد کمی بودن ستاره

 . کرد زمزمه و فشرد هم روی را هایش چشم بلوط

 . نداره امکان.  مونه می غریبه دوتا مثل رفتارتون دوتا شما.  میگی دروغ داری -

 ینا تو افتاد سعادت راستین ی پوسیده طناب با که موقعی همون.  شده جدا وقته خیلی ستاره و من دوستی راه -

 و من.  شد جدا راهمون داد ادامه زدناش گند به بازم من های تالش تمام با که موقعی همون.  شد جدا راهمون چاه

 فقط االن موند جا روستامون تو گذشته روزهای همون تو ما رفاقت دوران.  نیستیم دوست و همبازی دیگه ستاره

 . مشترک خاطرات با ایم غریبه دوتا

 حقش در که بزرگی فداکاری یاد.  اش نگرفته جان جنین نگهداری برای مقاومتش یاد.  افتاد ستاره های حرف یاد

 . کرد
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 دیگه آدم یه.  شده عوض اون.  بشه عوض میخواد گفت خودش.  نیست قبل آدم اون دیگه.  شده درست ستاره -

 . شده

 . کرد کج را هایش لب کمی صدف

 . بیشتر خیلی.  فرورفته بیشتر لجن این تو.  هست بود که آدمی همون ستاره.  نکرده تغییر چیز هیچ -

 ؟ ودب سوخته دلش کمی یا بود نگران ؟ بود گرفته درد کمی قلبش یا ترسید می ؟ لرزید می خودش بر چرا بلوط و

 . آمد حرف به صدف که بود خیره صدف چشمان در حرف بی

 . کنم می ثابت بهت امشب همین -

 آپارتمان همان به خواست می دلش.  گرفت فاصله صدف از کوتاه های قدم با و انداخت پایین را سرش بلوط

 سکوت در هردو.  کرد می حرکت دنبالش فاصله با هم صدف و رفت می بلوط.  ببرد پناه خودش قدیمی و کوچک

 رودست فکر در یکی آن و دیگری کردن قانع فکر در یکی.  بود فکری در هرکدام و بودند شده غرق عمیقی

 . بود خورده که بزرگی

 . بودند کرده سکوت نانوشته قرارداد یک طبق.  شدند خانه وارد هردو و کرد باز را آپارتمان در بلوط

 کم میان این چیزی و کرد می را کارهایش آرام.  است خواب در کرد می حس و کرد تعویض را هایش لباس بلوط

 ؟ ستاره یا صدف کند اعتماد باید کسی چه به دانست نمی.  بود

 . نشست و گذاشت صدف مقابل را چای لیوان بلوط

 . بدونم چیو همه خوام می -

 ؟ بدونی خوای می چیو -

 . بدونم نیازه کنی می فکر که رو چیزی هر -

 . شد خیره اش کرده عرق های دست به و فرستاد بیرون را اش شده سنگین نفس صدف

 رفتیم هردومون ، بودن باهم خاطر به.  بدن دو در روح یک.  خواهر دوتا.  بودیم صمیمی دوست دوتا ستاره و من -

.  اهدانشگ میومد دیر کم کم.  شد عوض ستاره اینکه تا بود قشنگ زندگی.  بود خوب اوالش چیز همه.  دانشگاه یه

 عاطال اش خانواده به خواستن می که بود رسیده جایی به کار.  خوابگاه به میداد تعهد روز هر.  خوابگاه میومد دیر

 هیلس ستاره بود شده.  میومد دانشگاه کم.  بود شده دیر دیگه که فرورفته باتالقی چه تو فهمیدم وقتی من.  بدن

. 

 . شد پخش صدف صورت روی اشک قطره یک
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 بینمب رفتم ؟ میکنه چیکار ؟ کجاست بود وصل جونش به جونم که دوستی ببینم رفتم.  دنبالش افتادم روز یه -

 ؟ دیدم چی کنی می فکر.  بینمون افتاده فاصله همه این چرا

 . چکیدند می تر روان کمی حاال هایش اشک

 کردم سعی خیلی.  دیگه آدم یه شد کوتاه مدت یه تو ستاره.  آنچنانی مهمونیایِ ، قرص ، مشروب ، سیگار -

.  بود نم تفکرات از فراتر چیزی یه ستاره روابط ولی نبودم مخالف جنس با دوستی منکر من.  نشد اما کنم کمکش

 لدب گفت می.  بدبختم گفت می.  دهاتی گفتی می.  اُمل گفت می من به.  سابق ستاره بشه خواست نمی خودشم

 ودب کی بچه دونم نمی.  داشت نگه رو بچه.  دراومد کاراش گند تازه شد که حامله.  ببرم لذت زندگیم از نیستم

 . نشد ولی کرد هرکاری بچه اون نگهداشتن خاطر به ستاره ولی

 ؟ کرد سقط بچشو -

 . دونم نمی -

 نه نگارا ؟ کنی می رفتار بیخیال انقدر کالسش تو چرا پس کرده نابود رو ستاره ، سعادت راستین میدونی وقتی -

 . افتاده اتفاقی انگار

 وقته خیلی.  مربوطه خودش به زد سعادت راستین با که گندی.  کردم جدا زندگیش آدمای و ستاره از راهمو من -

 می فقط من.  استاده یه هم سعادت راستین و خونم می درس دارم من.  کنم معطل ستاره سرِ وقتمو نباید فهمیدم

 تینراس.  افتاد اینجا که اتفاقاتی تمام کنم فراموش و برم.  برم اینجا از همیشه برای بشمو التحصیل فارغ خوام

 زنهب گند گرفت تصمیم خودش داشت عقل ستاره.  لجن این تو افتاد خودش ستاره بود محرک و وسیله یه سعادت

 . کنن طردش خانوادشم که جایی تا زندگیش همه به

 خواست می گریه کمی هم خودش دل و کرد می حس را شدند می پایین و باال صدف گلوی در که هایی بغض بلوط

 . بس و داشت گریه هوای کمی فقط.  چیست برای ناگهانی گرفتگی دل این دانست نمی و بود گرفته دلش. 

 ی دیواره از استرس و بود آمده ستاره.  کرد قالب درهم را هایش دست بلوط درآمد صدا به که آپارتمان زنگ

 . بود شده سرازیر وجودش

 . انداخت نگاهی صدف به مستاصل

 . دیگه برو دِ -

 . شد خارج آپارتمان از و داد تکان سری و بلعید را دهانش در شده جمع تلخ های آب بلوط

 . کرد باز را آن و کرد مکث کمی.  رسید آهنی در به باالخره و رفت پایین را ها پله یک به یک

 . سالم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

248 

 

 . شد درهم ابروهایش و چرخاند را سرش بلوط صدای شنیدن با ستاره

 . ها میشه دیر.  نشدی حاضر هنوز که تو دختر -

 . زد تصنعی لبخند بلوط

 . بیام تونم نمی شرمنده جون ستاره -

 . فشرد هم روی حرص زور از را هایش دندان ستاره

 . دنبالت اومدم شدم پا شهر سر اون از تو خاطر به من ؟ بیای تونی نمی چی یعنی ؟ بلوط کردی مسخره و من -

 . شد تر عمیق بود نشانده هایش لب روی که ای مسخره لبخند و کرد مشت را هایش دست بلوط

 تنها تونم نمی.  اومده روستا از زینت...  چیزه...  اومده مهمون برام ولی بیام همراهت داشتم دوست خیلی منم -

 . که بیام بذارمش

 . روبرگرداند و کرد تر غلیط را هایش اخم ستاره

 . میرم دیگه من.  نیست مشکلی.  اُکی -

 . فشرد کمی را آن و گذاشت ستاره ی شانه روی دست و شد نزدیکش ستاره رنجاندن از ناراحت بلوط

.  بیام همراهت خواست می دلم خیلی اتفاقا.  شدم غافلگیر خودمم.  اومد یهویی زینت.  دیگه نشو ناراحت -

 . نبود قسمت انگاری

 راگ.  بود شده پیدا اش کله و سر موقع بد که کرد زینت نثار فحشی زیرلب ستاره و آورد می بهانه و عذر بلوط

 . میشد برآورده اش دیرینه آرزوی و میبرد راستین مهمانی به خود با را بلوط ، نبود زینت

 . زد کنار اش شانه روی از را بلوط دست عصبی حرکت یک با

 . بعد دفعه برای باشه.  نیست مشکلی که گفتم -

 پنجره پشت از که ای غمزده چشمانِ از خبر بی رفت ستاره.  کرد حرکت و نشست ماشین در سرعت به ستاره

 می را قدیمی های دوستانه کمی دلش و گذاشت شیشه روی را دستش صدف.  کردند می تماشایش کوچک های

 شیله بی دخترِ همان.  شد می قدیم ی ستاره همان دوباره ستاره کاش ای و شد اشک از مملو چشمانش.  خواست

 . میبرد همه از دل که داشتنی دوست ی پیله

 : کرد زمزمه و فشرد شیشه روی را دستش کفِ صدف

 . شده تنگ خیلیم.  شده تنگ برای دلم -
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 وارد میزد غُر که حالی در درهم ای چهره با بلوط که بود نخورده تکان پنجره کنار از هنوز و کرد رها را پرده

 . شد آپارتمان

 برای داره االن زینت.  ام عمه جون آره اومده زینت.  دادم خوردش به که دروغی این از کردم تعجب خودمم -

 اخش دروغایِ این باید چطوری نداشتیم زبونو این اگه ما خدایا.  آخه منه فکر به کجا میکنه خدمتی خوش اربابش

 . میدادیم هم تحویل دارو دُم دار

 : گفت و شد خیره بلوط به تعجب با صدف

 . رفت و شد تموم ، گفتی مصلحتی دروغ یه.  رفت سرم خبرته چه.  دیگه بسه -

 . کرد نگاه صدف به اخم با و زد کمر به دست بلوط

 . رمب گفتن دروغ جایِ به میتونستم.  نبود مصلحتی دروغ این.  داره فرق باهم مصلحتی دروغ از تو و من تعریف -

 ودروغ این باید بشی خفه کنن می آماده برات دارن که لجنزاری تو خوای نمی اگه.  بود نیاز چون بود مصلحتی -

 . گفتی می

 . بودم شده حروم آشغال راستین اون با االن من نبود اگر اون.  کنی می فکر بد ستاره به راجع تو -

 مِرس وقته خیلی کن باور ولی ها گذشته مثل میشه خودگذشته از خیلی گاهی.  داره نگیر بگیر ستاره اخالق -

 من.  نهک قربونی رو تو مثلِ آدمایی باید آرزوهایش به رسیدن برای یادگرفته وقته خیلی.  یادگرفته بودنو گرگ

 اشب مطمئن.  نیست کمک قصدش میشه تو پاپیچِ اینجوری که ای ستاره این.  میشناسم دستم کف مثِ رو ستاره

 . داره سود خیلی اون برای که هست وسط این چیزی یه

 تولدش فردا.  کرد خلوت خودش با را ساعتی دو یکی.  شد اتاقش راهی تکراری های حرف شنیدن از خسته بلوط

 افتاده اش زندگی وسط بزرگ ی صخره یک مثلِ صدف.  بود کرده حرام برایش را بودن شاد کمی دنیا انگار و بود

 ماا گذشت کنارشان از ساده شد نمی و انداخت می بلوط دل بر شک هایش حرف.  بزند کنارش توانست نمی و بود

 صدبار روزی االن شاید بلوط نبود ستاره اگر و داشت قبولش هایش بودن سیاه تمام با.  داشت باور هم را ستاره

 . کرد می اشتباه صدف شاید و کرد می مرگ آرزوی

 . کرد می درد ها نادرست و ها درست ، نبایدها و بایدها حجم از سرش.  کشید اش پیشانی به دستی

 . آورد داخل را سرش صدف و شد باز اتاق در

 هرکی و زیر نندازی سرتو بره مثِ دیگه تا بدم نشون بهت جماعتو این واقعی چهره خوام می.  شو حاضر پاشو -

 . کنی گوش گفت هرچی

 . شد حاضر صدف درشت و ریز های کنایه به توجه بی بلوط
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 . بود خالی خالیِ ذهنش.  نداشت حسی.  بود خواب یک مثل ستاره خانه به رسیدنشان و صدف با شدن همراه

 . کردند توقف ویالیی مقابل

 . رسیدیم -

 . شد خیره رویش روبه بزرگ ویالی به تعجب با بلوط

 ؟ است ستاره ی خونه اینجا -

 . زد آشکاری پوزخند صدف

 و خر که توام.  بودن کشیده ای نقشه خوب برات میاد بوش که اینطور.  سعادته راستین ی خونه اینجا.  نخیر -

 . تله تو میرفتی خودت پایِ با داشتی زودباور

.  کرد می اعتماد بازهم و میرفت برباد اعتمادهایش همیشه.  کرد می اعتماد همیشه.  بود رفته بند زبانش بلوط

 بازی می را باورهایت کنی که اعتماد روزها این.  شود می تمام اعتقاداتت قیمت به روزها این مردم به اعتماد انگار

 . میبازی یا میبری یا میگذاری وسط را باورهایت.  دارد را پوکر حکم اعتماد روزها این. 

 . کرد نگاه صدف به اش زده نم چشمان با

 . ببینی نزدیک از رو ستاره زندگی میخوام تو بریم بیا.  زوده کردن گریه برای -

 . آمد می آهنگ مالیم صدای.  شدند وارد احتیاط با صدف و بلوط

 ؟ اینجایی!  راستین -

 زا بلوط.  کرد مخفی را هردویشان سریع حرکت یک با صدف و شدند خیره سمتی به هردو ستاره صدای شنیدن با

 را پاهایش از کمی تنها اش بلندی که آبی دکلته لباس یک با ستاره.  بود شده گرد هایش چشم میدید که چیزی

 . کرد می حرکت جایی طرف به حیاط در بود پوشانده

 . تو بیا جان راستین -

 . اینجا بکشونی رو دهاتی دختره یه نتونی که باشی عرضه بی انقدر کردم نمی فکر.  ستاره نزن حرف -

 . کرد حلقه راستین گردن دور را دستانش ستاره

 . بگم نه بهت من بخوایو چیزی ازم تو میشه مگه.  داشت مهمون که گفتم عشقم -

 . زد پوزخندی راستین
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 هگرفت پدرسگ هورادِ اون از انتقاممو االن بودی نیومده خر تو اگه.  هام نقشه همه به میزنی... گ ولی نمیگی نه -

 . بودم

 ؟ نکند بغض و بشنود را خان همایون به توهین توانست می ؟ گرفت می دلش بلوط اگر بود بعید و

 . بینمب کنارت رو ای دیگه کسِ خواست نمی دلم.  بشه قربونی گناه بی دخترِ یه خواستم نمی.  راستین شدم خر -

 ؟ کنی قربانیش شدی حاضر االن چطور -

 : کرد زمزمه و کرد نگاه صدف چشمان در بغض با تنها نشد ستاره جواب منتظر بلوط

 . صدف میشم خفه دارم.  بیرون ببر منو اینجا از تروخدا -

 کرده سکوت بلوط.  شدند خارج شده نفرین ویالیِ آن از هردو و گرفت هایش پنجه در را بلوط سرد دستان صدف

 هایش هق هق بین که خواست می هایی گریه آن از دلش.  خواست می گریه چاشنی با زدن داد کمی دلش.  بود

 . کند می شکایت و میزند ضجه

 . کرد قفل را در و شد اتاقش وراد کوچکش آپارتمان به ورود محض به

 . کرد می پایین و باال را در ی دستگیره نگرانی با صدف

 . کردی قفل درو چرا دختر.  کن باز درو بلوط -

 . کنم می خواهش.  بزار تنهام -

 با خواستند می همه.  نداشت را اعتمادهایش ارزش هیچکس.  کشید دراز تختش روی بلوط.  شد قطع صداها

 و بود تنها.  بود تولدش فردا و خواست می زدن داد دلش.  برسند هایشان خواسته به بلوط از استفاده

 دلش.  بگیرد جشن را اش سالگی 11 جشن تا نبود کنارش در هیچکس فردا و بودند شکسته درهم اعتمادهایش

 . شد نمی دل دیگر دل این و بود شکسته

*** 

 

 و شرم هم و بنشیند لقا مه قبر کنار خواست می دلش هم.  ایستاد قبرستان مقابل و شد پیاده ماشینش از

 . بود کرده سست را رفتنش پایِ پشیمانی

 را ساله دوازده بچه پسر یک و بود ایستاده ساله 18 هوراد.  ایستاد لقا مه قبر از فاصله چند با و برداشت قدم چند

 . میدید
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 دلش و داشت کینه لقا مه از که ای پسربچه.  کرد می یادآوری را ساله 21 هوراد مدام خاطراتش و بود سالش 18

 . شود پنهان خاک از تلی زیر لقا مه منت بی هایِ مادرانه خواست نمی

 زبانش که ایست بچه پسر همان کرد می حس و بود ایستاده لقا مه گرفته غبار قبر سنگ از دورتر کمی هوراد

 رد و بود کرده سکوت بود دیده که خیانتی خاطر به وجودش تمام ، بود کرده سکوت چشمانش ، بود کرده سکوت

 هوراد.  کوبید می اش سینه قفسه دیوار و در به را خودش ناباورانه قلبش ها سکوت این سنگین حجم میان

 . نکنند مدفون سرد های خاک زیر را لقا مه کرد می تمنا عاجزانه قلبش و بود کرده سکوت

 دیر اشتباهاتش جبران برای سال 21.  خورد سُر اش گونه روی هم سرِ پشت اشک قطره چند و بست را چشمانش

 . بود رسیده

 هک گالبی ی شیشه.  نشست سرد قبر سنگ کنار و گذاشت جا سرش پشت هم را کوتاه ی فاصله قدم چند همان

 می را قبر سنگ های نوشته چشمانش و بود خاموش زبانش.  ریخت خاکستری سنگ روی بود آورده خودش با

 درد حس.  کنند می فرو قلبش در انتها تا رحمانه بی را چاقویی کرد می حس خواند می که را لقا مه اسم.  خواند

 . خواند می را لقا مه اسم بازهم و شد می وجودش سرازیر

 : کرد زمزمه و کرد پاک را اش فروریخته هایِ اشک

 . لقا مه سالم -

 . کشید خیس قبر سنگ روی دستی

 . ندارمت که ، نیستی که شده سال 21 نمیشه باورم.  دیدنت اومدم سال 21 از بعد -

 . بلعید را اش آمده باال بغض

 . بذارم تنهات خاک همه این زیر خواست نمی دلم داشتم دل به ازت که ای کینه تمام با هم ها موقع اون حتی -

 که پشیمانی حس و بود مَرد.  شوند می خم و میریزند اشک هم مَردها باشد سنگین زیادی که غم و بود مَرد

 هم ها مرد باشد که شکستن برای دلیل و بود مرد.  شود می زده بغض صدایشان هم ها مرد جود می را ات خرخره

 . کند می کر را فلک گوش هقشان هق صدایِ

 . کشید دست لقا مه اسم رویِ

 ؟ بزنیم حرف یکم میشه -

 سال 21.  نبود درمان را دردی و بود دیر.  بود دیر زیادی سال 21 از بعد زدن حرف شاید و زد خودش به پوزخندی

 . را بلوط نه و داشت را لقا مه نه اکنون و بود کرده سکوت
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 بلوط.  لقا مه ندارم و بلوط.  کنم جبران خوام می ولی دخترت و خودت خاطر به ناراحت.  ناراحتی ازم دونم می -

 ؟ کنی می کمکم.  بیارم دستش به تونم نمی وقت هیچ نکنی کمکم تو اگه و نیست

 " ؟ سوزم می دارم حسرتش تو میدونی ؟ کنی نمی صدام لقا مه مامان دیگه چرا عزیزم جان هوراد – "

 . شد بلند هقش هق و شد خم وار سجده خیس قبر سنگ روی هوراد

 لقا مه گفتم بهت سنگدلی با سال 21.  بودم سرگردون خودم اشتباهات تو سال 21.  مامان بگم بهت نمیشه روم -

 ؟ مامان کنم صدات چجوری حاال

 " کنن پیدا رو شدن بخشیده راه باید فقط پسرکم میشن بخشیده روزی یه همه – "

 . طلبید می را بیشتری ی گریه حجم دلش و خورد می زنگ مرگ ناقوس مانند گوشش در لقا مه های حرف

 : گفت و گذاشت قبر سنگ روی را دستش.  کرد بلند را سرش شد تر سبک دلش که کمی

 طبلو که روزی اون.  کنم صدات مامان دوباره و پیشت برگردم آوردم بدست و بلوط دوباره وقتی میدم قول بهت -

 مامان میگم.  مامان میگم بهت دوباره گردمو برمی روز اون.  بخشیدی خطاکارتو پسر فهمم می برگردونی بهم رو

 . خورم می قسم.  آورده بدست و بلوط ولی زده که گندایی تمام با و اومده پسرت پاشو لقا مه

 : کرد زمزمه و زد رنگی کم لبخند

 . کنم پر تنهاییشو و برم خوام می.  تولدشه امروز.  بلوط پیش میرم دارم -

 . بوسید را سرد سنگ

 . خداحافظ -

 سال 21 منشأ که مزاری به دیگری نگاه.  برخاست لقا مه مزار کنار از سال 21 از بعد اش شده سبک دل از راضی

 . کرد حرکت ماشینش سمت به محکمش هایِ قدم با و انداخت بود اش شده خفه هایِ دلتنگی

 همایون که روزهایی تمام مثل خوشحال.  کرد می خوشحال را بلوط باید فقط بخشد می را او لقا مه بود مطمئن

 . بود گذشته شان دوباره تولد از زیادی روزهایِ که لبخندی.  میزد لبخند دغدغه بی بلوط و داشت حضور خان

*** 

 تولدش کیک مقابل تنها.  کرد روشن و گذاشت آن روی را 11 شمع و گذاشت میز روی را کوچک کیک بلوط

 . شود می زجرآور چه ها ثانیه کشش گاهی و بود نشسته

 یک به حتی را دلت گاهی.  شود می کوچک هایت خواسته همه گاهی و بود شده خیره سوختن حال در شمع به

 یتها تنهایی در.  شوی زندگی ادامه به مجبور تا میزنی گره شمع یک به را دلت گاهی.  میزنی گره زوال روبه شمع
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 تولدت.  کنی می فوت و گذاری می کیکت روی شمع ، خری می کادو ، میگیری تولد خودت برای شوی غرق که

 امسال، کنی می آرزو.  باشد آخر سال امسال کنی می آرزو و خوانی می هایت اشک و ها تنهایی میان در را مبارک

 برایت هم هایش ترین کوچک تازه دهی می دست از که را چیز همه.  باشی انتهایت بی های تنهایی آخر سال

 . شوند می ارزشمند

" 

 . زد کوچکی جیغ بلوط و گرفت را بلوط های چشم رویِ خان همایون

 ؟ میزنی جیغ چرا بلوطک رفت گوشم -

 . خندید ریز ریز بلوط

 . بعیده بزرگ خان همایون از بازیا بچه این.  کاریه چه این آخه.  بستین چشمامو چون -

 . رفت هوا به اش قهقهه و

 . کرد زمزمه بلوط گوش کنار شادی صدایِ با میبرد عمارت پشت حیاط به را بلوط که همانطور خان همایون

 . دارم دوست هاتو خنده.  بخندی همینطوری همیشه بده قول -

 . داد تکان آرام را سرش بلوط

 باال خواندن مبارک تولدت و زدن دست صدای و برداشت را دستش خان همایون رسیدند که پشتی حیاط به

 کیک و میزدند دست برایش زینت و فرشته و هوتن.  گرفت دهانش مقابل را دستانش زده هیجان بلوط.  گرفت

 ار بلوط دست خان همایون و کرد روشن را شمع هوتن.  میزد چشمک پاییز رنگی های برگ میان کوچکی شکالتی

 . برد کیک پشت و کشید

 . کن فوت شمعو بعدم....  کن آرزو یه ، ببند چشماتو -

 . داد تکان سری و شد خیره کیک به درخشانش چشمان با بلوط

 ".  کرد فوت...  را شمع و کرد آرزو ، بست چشم

 فوت را شمع خواست می که همین و رفت جلوتر.  کرد شمع به دیگری نگاه.  کرد پاک را اش شده روان هایِ اشک

 . درآمد صدا به خانه چوبی در کند

 . شد بلند و زد کجی لبخند

 گل.  دبو ایستاده مقابلش زیبایی گل دسته با هوراد.  ایستاد قلبش دَم در اما کرد باز را در آهسته و پوشید لباس

 ؟ دانست می را اش عالقه مورد گُل کجا از هوراد و میزدند چشمک بلوط به مریم هایِ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

255 

 

 : کرد زمزمه و غلتید چشمش از اشک

 . بینم می خواب -

 . زد تلخی لبخند هم هوراد

 . تو بیام میشه -

 های اشک همان با و ایستاد تر آنطرف کمی.  رفت کنار در مقابل از که بود دلش این و " نه " گفت می عقلش

 . شد خیره هوراد به غلتان

 : گفت و گرفت مقابلش را گل.  ایستاد مقابلش و زد زیبایی لبخند هوراد

 . عزیزم مبارک تولدت -

 بیداری گاهی.  نبود خودش دست حرکاتش.  گرفت را گل نفهمش زبان قلب بازهم و کرد می نهی اش بیچاره عقل

 . وری غوطه شیرینی رویایِ در کنی می حس.  گیرند می خواب حکم هم هایت

 خاموشی روبه رویش روشن شمع که بود کوچکی کیک به چشمش هوراد و کرد می نگاه هوراد به خاموش بلوط

 . گرفت را بلوط دست و شد تر پررنگ لبخندش.  رفت جلو دیگری قدم و کرد خودش نثار فحشی زیرلب.  بود

 و آمد خودش به ناگهان.  کرد عبور بلوط بدن سلول سلول از برق قوی جریان یک انگار و گرفت را بلوط دست

 . شد می تکرار گوشش در جمله یک تنها و کرد می نگاه هوراد به.  کشید عقب را دستش

 " هرگز.  ببینمت خوام نمی دیگه "

 . بیرون من ی خونه از برو -

 تارهای به اش کننده دیوانه هایِ بغض شاید.  بود شده سرازیر صدایش در خشم هم شاید ؟ داشت خَش صدایش

 . کشیدند می پنجه اش صوتی

 . شد خیره بلوط به غمگین هوراد

 . نگیر ازم فرصتشو.  کنم جبران اومدم -

 . کرد سکوت بازهم بلوت

 یگهد نمیزارم برگرد ببخشو منو فقط تو.  کنی فراموش و مدت این کنم می یکاری خدا به.  کنیم شروع اول از بیا -

 . کنم می بهشت برات رو زندگی.  بخوره تکون دلت تو آب

 . لرزید می امانش بی های بغض هجوم از اش چانه.  زد تلخی لبخند بلوط
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 و شب.  عنتیل نذاشتی.  بدم توضیح نذاشتی.  کثیفم ایه صیغه زن یه گفتی.  میاد بدت ازم گفتی.  برم گفتی بهم -

 بودنم کس بی و تنها خاطر به.  دادم جون تنهاییام تو هرشب.  شدم خفه نگفتم حرفایِ حجم از خونه این تو روز

 تو هنوزم.  لقام مه دختر هنوزم من ؟ شده عوض چی ؟ برگشتی چی برای حاال.  برم فرو لجن تو بود نزدیک

 . بودم برادرت صیغه ام گذشته

 : داد ادامه و خورد سُر دیوار کنار بلوط

 دمش عوض من فقط نشده عوض هیچی.  میبینی.  خیانتکاره یه تو نظر از هنوزم.  بوده بابات صیغه مامانم هنوزم -

 . میده عذابم بودنت.  اینجا از برو.  ببینمت خوام نمی دیگه. 

 طرهق و شنید را بلوط شکستن.  نکرد تحمل و شنید هایش بودن مرد و غرور تمام با ، بودنش خوددار تمام با هوراد

 . شد می رحم بی زیادی گذشته در گاهی و شنید.  افتاد بیرون چشمش از اشکی

 . کرد بلوط خیس صورت قاب را هایش دست.  نشست بلوط مقابل و گرفت انگشتش با را اشکش

 ودنتوب بذار و برگرد فقط.  نکن مجازاتم اینطوری.  نزن آتیشم.  اشکات با نکن دیوونم.  نکن گریه برم قربونت -

 . کنه می حل چیزو همه زمان.  برگرد.  کنم حس

 : زد لب و شد خیره هوراد قرمزِ  چشمان در.  ریختند پایین اش شده سد هایِ اشک و زد پلک بلوط

 . کن بغلم -

 پناه بی جسم آرام و کرد رد بلوط کنار از را هایش دست.  کشید دهانش داخل بغض شدت از را هایش لب هوراد

 های هق هق آغاز این و زد ای بوسه بلوط سرِ روی.  گذاشت اش سینه روی را سرش و کشید آغوش به را بلوط

 : کرد زمزمه و گذاشت هوراد شانه روی را سرش. کوبید می مشت هوراد ی سینه به و میریخت اشک.  بود بلوط

 . برو تروخدا.  میشم آب ذره ذره دارم.  کنم می خواهش.  هوراد برو -

 به دیگری بوسه.  باشد بلوطش شکستن شاهد این از بیشتر نداشت تحمل.  بود ریخته پایین هم هوراد های اشک

 : گفت و کرد باز را در.  شد بلند و زد بلوط سر

 . بلوطم مبارک سالگیت 11 تولد -

 . شد خاموش کیک روی شمعِ....  و بست را در

 عنوان به که موبایلی به.  بود شده خاموش تولدش شمع و بود نکرده آرزو.  بود شده خاموش سالگیش 11 شمع

 . شد خیره بود خریده خودش برای کادو

 دیده دستش در که را مریم های گل.  بود لرزیده پایش و دست بود دیده که را هوراد.  زد خودش به تلخی لبخند

 بازیچه و غربت تلخ طعم ، را هایش غصه و ها تنهایی تمام.  نبود راضی خودش از.  بود لرزیده دلش ناخودآگاه بود
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 چرا ؟ نیست پشیمان کرد می حس چرا و بود گرفته حرصش خودش از.  بود فروخته آغوش یک به را شدنش

 ؟ خواست می را گرما آن و آغوش آن دلش بازهم

 : نالید و کرد پنهان هایش دست میان در را سرش

 . خوامش می خیلی خدایا...  نفهم زبون دلِ این و هوراد به لعنت...  لعنتی...  اما کردم اشتباه -

 . شد بیشتر وجودش تلخی

 ؟ سخته انقدر موندن عاشق و شدن عاشق همیشه چرا خدایا -

 : زد لب و شد خیره نبود خوردن قابل دیگر که کیکی به خانه تاریکی در

.  کنم اعتماد دوباره تونم نمی ولی میدم جون اش اشاره یه با من.  ببخشمش تونم نمی ولی عاشقشم من خدایا -

 هم لمد.  خیلی.  دلخورم من.  نیست شدنی عشقم با حتی.  نیست شدنی.  کنم فراموش تحقیراشو تونم نمی خدایا

 . بده نجاتم برزخ این از خدایا.  دوریشو هم کنه می طلب دیدنشو

 : غُرید و رفت پایین ها پله از اجباراً.  بود خراب خانه آیفون.  شد بلند روز در بار دومین برای خانه زنگ صدای

 . دیدنم بیان افتاده یادشون امروز همین همه که من تولد روز این به لعنت -

 . میزد لبخند و بود ایستاده مقابلش زیبا گل دسته یک با راستین.  شد وارد هم دوم شوک و کرد باز را در

 . مبارک تولدت.  سالم -

 . کشید درهم را هایش اخم بلوط

 ؟ کنی می چیکار اینجا -

 ؟ نیست معلوم تولد اومدم -

 . زد پوزخندی بلوط

 . تولدمه امروز بودم نگفته وفادارت سگ به یادمه که اونجایی تا -

 . بُرد باال را ابرویش تایِ یک راستین

 یه تو سوخته های مهره با آبم من.  بگیرم رو تو آمار ازش بخوام که ندارم کاری اون با من ؟ است ستاره منظورت -

 . نمیره جوب

 . شد تر پررنگ بلوط پوزخند

 ؟ داده بهت درستی اطالعات همچین فعالی ی مهره کدوم بپرسم میشه پس -
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 یدمد عاقد دست دادم رو ها شناسنامه وقتی تولدتو تاریخ.  بشی زنم بود قرار نرفته که یادت.  میدونستم خودم -

. 

 . ای خسته دل عاشق چه -

 امشب حداقل که بود اتفاقی هوراد دوباره دیدن.  شد چندان دو هوراد تمسخرانگیز صدایِ شنیدن با بلوط حیرت

 . نداشت را انتظارش

 گفت هوراد لحن همان با و شد متمایل سمت یک به لبش و چرخید هوراد سمت به هوراد صدای شنیدن با راستین

: 

 که بلوطی دیدن اومدی یکماه بعد یا ؟ تولد اومدی هم تو.  اینجاست که کاویانم خانِ هوراد جناب بینم می -

 ؟ بیرون خونت از کردی پرتش

 . دارد را بلوط تحریک قصد راستین دانست می خوب.  فشرد هم روی را هایش دندان هوراد

 : غُرید اش شده کلید هایِ دندان بین از و گرفت را اش یقه و کرد پُر را راستین با فاصله قدم چند

 من . شدی تر آشغال اما شدی بزرگ.  دیوثی ساال اون مثل هنوزم ؟ نبینمت بلوط بر و دور بودم نگفته بهت مگه -

 ؟ باشی داشته نظر من ناموس رو میشه روت چطوری.  کثافت خوردیم نمک و نون باهم تو و

 : گفت هوراد های پنجه در اش شده اسیر یقه بیخیال و زد پوزخندی راستین

 نگه حرمت چرا پس ؟ نَشستی من سفره سر مگه تو ؟ چیه نمک و نون حرمت میدونی مگه تو ؟ نمک و نون -

 که تو ، خراب و الشی من چیز همه بی و کثافت من ، آشغال من ؟ آوردی در بازی لقمه حروم چرا تو ؟ نداشتی

 ؟ رفاقت سال همه اون به زدی گند چرا میشه نمکت و نون ادعایِ

 هپوست بدون راستینی.  بود اصلی راستین همان راستین این.  داشت درد راستین های حرف.  بود شده گیج هوراد

 . دانست نمی خودش که بود گذاشته پا زیر را ها حرمت زمان چه.  فهمیدش نمی هوراد و بود خودش.  نقاب و

 : پرسید متعجب

 ؟ رفاقتمونو کردم حرمت بی کی من ؟ خودت برا تو میگی چی -

 ؟ بود زده چنبره بیخیال همیشه راستین چشمان در اشک ؟ میدید درست هوراد

 : گفت و کند اش یقه از را هوراد های دست راستین

 . گفتن برای حرفی نه هست رفاقتی نه.  نیست بینمون رفاقتی دیگه -

 . برگشت بلوط سمت و گرفت رو فرورفته بهت در هوراد از راستین
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 . مبارک تولدت بازم -

 به امروز نشستند می آغوشش در زور با که تقدیمی های گل این انگار و رفت و گذاشت بلوط دست در را گل

 . بودند خورده گره تولدش

 ؟ کردی چیکار تو ؟ بود چی منظورش -

.  کند حل را راستین معماهایِ که جوابی.  بود جواب منتظر و کرد می نگاه هوراد به جانب به حق قیافه با بلوط

 . کند هضم را راستین ی گزنده و تلخ هایِ حرف شنیدنش با بتواند که جوابی

 . انداخت بلوط به نگاهی کالفه هوراد

 . گفت می پال و پرت داشت.  نمیدونم خودمم -

 . کنن می اشتباه بقیه و میگی راست همیشه تو نبود یادم.  میگی راست آره -

 . نبود این منظورم -

 نگرفتی یاد وقت هیچ اینکه مهم دروغ یا گفت می راست راستین نیست مهم.  بود چی منظورت نیست مهم -

 وهمت که نداری قبول.  بگن راست هم بقیه شاید کنی نمی فکر این به وقت هیچ.  نکنی قضاوت دیگران به راجع

 . کنی اشتباه ممکنه

 فرورفته اشتباهاتش وجدان عذاب در خرخره تا روزها این هوراد که دانست نمی بلوط.  زد تلخی لبخند هوراد

 بلوط.  میدهد جان لحظه هر اش ندانسته و عجوالنه هایِ قضاوت و ها تهمت زور از هوراد دانست نمی بلوط.  است

 . دانست نمی را چیزها خیلی

 : گفت و داد فرو را شود بزرگ میرفت که بغضی هوراد

 . دارم گفتن برای حرفا خیلی.  کنیم صحبت باهم بده وقت بهم -

 . حوصلشو نه دارم وقتشو نه من -

 . مهمه.  بزنیم حرف باید اما -

 بهتر.  ندارم من حاال نداشتی شنوا گوش تو بزنم حرف خواستم می من روزی یه.  نیست مهم دیگه من برای اما -

 . برسی اربابیتت به برگردی و بشی من بیخیال

 مث تو.  بدی زدن حرف فرصت بهم حقمه ولی کردم اشتباه خیلی دارم قبول من.  بلوط کنی می اشتباه داری -

 . نکن اشتباه من

 . شد جمع بلوط چشمان در اشک
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 دمب توضیح تا وقت دقیقه چند فقط.  خواستم می فرصت یه فقط.  خودم اثبات برایِ خواستم می فرصت یه منم -

 . کردی دریغ ازم تو ولی بود چی لعنتی صیغه اون دلیل که

 : داد ادامه و خورد سُر چشمش گوشه از اشکی قطره

 پی رد پی کردنایِ اشتباه از منم شاید دیدی چه خدارو.  کنم اشتباه من اینبار میخوام اشتباهاتت تمام جبران به -

 . اومد خوشم

 . کرد پرت هوراد پایِ مقابل را راستین گل دسته

 هخون از تا دادم جون آخر روز میاد یادم میبینمت وقتی.  میده عذابم دیدنت.  کنم می خواهش.  دنبالم نیا دیگه -

 اهشخو.  افتم می شدم نابود تنهایی تو که روزایی یاد میبینمت وقتی.  بکنم دل بودی کرده بیرونم ازش که ای

 . بذار احترام ام خواسته به اینبار.  هوراد کنم می

 . کرد مدفون هایش حرف آوار زیر را هوراد و بست را در.  گذاشت جا در پشت را هوراد و بست را در

 : ماند باقی زمزمه یک تنها و چکید هوراد چشمان گوشه از بلوط شکسته دل حرمت به اشکی قطره

 . متاسفم.  بلوطم بذارم احترام خواستت آخرین به تونم نمی که متاسفم -

 . شد خیره بود گذارنده راستین کنار در را روزش و شب ها مدت آن در که ویالیی به و کشید عمیقی نفس هوراد

 اکنون هوراد بود شده باعث اش نریخته فرو های اشک از خیس چشمان ، هایش زبان زخم ، راستین های حرف

 . باشد اینجا

 ایه مسکن با را امانش بی های سردرد ، بود کرده مرور را گذشته ، بود رفته راه ، بود کرده فکر را گذشته روز چند

 دانشجویی انگیز خاطره دوران و بست می را چشمانش.  بود نتیجه بی چیز همه هنوز و بود داده تسکین رنگارنگ

 دنخور نمک و نارفیقی از تهی بود هرچه راستین با اش گذشته.  نبود چیز هیچ و آورد می یاد به را راستین با اش

 . بود شکستن نمکدان و

 راحتش کمی و بروند کنار بود کرده سر آنها با را گذشته روز چند که ای دهنده آزار افکار تا داد تکان را سرش

 . بگذارند

 . فشرد را زنگ و رفت جلو قدم چند

 خودش در را ها طغیان این همه و بود پریشان ، بود آشفته ، بود عصبی.  فشرد را زنگ دوباره و کرد مکث کمی

 . کرد می خفه

 . کاویان هوراد.  اینجاست کی ببین به -

 ؟ شد می نصیبش کنایه و تمسخر تنها روزها این چرا و شد خیره دوربین لنز به
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 . بزنیم حرف باهم اومدم -

 . بزنیم باهم که نداریم مشترکی حرف هیچ تو و من -

 . بزنم حرف خوام می من ولی -

 : گفت و کرد خاک را غرورش لحظه یک در و بست را چشمانش

 . تو بیام بذار لطفا -

 شده کاری گل ی باغچه کنار از.  شد وارد و کشید صورتش رویِ دستی هوراد.  شد باز مانندی تیک صدای با در

 . بود گذاشته جا به خانه این در که بود هایی گذشته ی تشنه ذهنش و کرد می عبور

 ؟ باغچه تو کاری می گل داری ؟ هوراد – "

 : گفت و کرد ای خنده راستین

 " مکانیک دانشجویِ جایِ به باغبونی کنه می فکر ببینتت یکی -

 غرورهایِ تمام از فارغ اش واقعی خودِ.  بود خودش راستین کنار در و خانه این در روزها آن.  زد تلخی لبخند

 . میزد اش چهره به که مانندی ماسک

 . بابات دیدن بیام خوام می دیگه هفته هوراد – "

 ؟ داری چیکارش -

 : گفت و خندید ریز راستین

 " کنم خواستگاری ازش کدبانوشو پسر بیام میخوام -

 کنار در را خوشی روزهایِ چه و پیچید می گوشش در خودش هایِ دادن فحش و راستین هایِ خنده صدای

 . بود گذارنده راستین

 . شد تلف مردم ی ترشیده.  بده شماره بهش برو بیا من جان.  نخته تو خیلی دختره این هوراد میگم – "

 : گفت و کرد راستین نثار ای غُره چشم هوراد.  خندید هوراد زیرگوش راستین

 . عوضی گمشو برو -

 . مونی می عذب بابات ریش بیخ تو که گمشم برم من ؟ میاد دلت هوراد اِ -

 . نیستم اهلش من -

 . فشرد هم روی را هایش لب راستین
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 . مبکن بررسیت یه بریم پاشو.  کردنت غالبمون نیستی مرد نکنه هوراد.  دارم شک بهت من راستین جون به -

 : گفت و کوبید لرزید می خنده شدت از که راستین بازوی روی محکم هوراد

 ".  بگیر دهن به زبون.  مرض.  کوفت -

.  یدکش می تیر قلبش.  بود مقابلش در حاال داشت دوستش برادر از بیشتر که کسی.  زد نیش چشمانش در اشک

 موجودیتت تمام هیچ که قلبت باشد مقابلت در کنارت جایِ به قَسمت هم برادر وقتی.  کشید می تیر هم زیادی

 . کشد می تیر

 تحسر کمی تنها کمی اگر بود بعید هوراد و بود ایستاده سفید گرمکن و شرت تی با ورودی در مقابل راستین

 ؟ بخورد را بودن راستین با شیرین روزهایِ

 . انداخت هوراد ی شده دراز دستان به نگاهی اخم با راستین.  برد جلو دست و کرد سالم رسید که راستین مقابل

 ؟ کنی می چیکار اینجا -

 . رفت عقب دستش و گرفت دلش.  گرفت دلش هوراد

 . بزنیم حرف اومدم -

 . رسیدی دیر -

 . کنم جبران بتونم شاید.  کنم دفاع خودم از بذار و شده چی بگو.  بده وقت بهم کنم می خواهش -

 . کنی جبرانش تونی نمی وقت هیچ.  نیست کردنی جبران -

 : نالید و کشید موهایش در ای کالفه دست هوراد

 ؟ تو بیام کنی نمی دعوتم حتی -

 . خونم تو بذاره پا نارفیق یه دیگه ندارم دوست -

 . زد فریاد هوراد

 تراس و چپ که چته ببینم بنال کن باز تو گرفته گِل دهن حداقل.  دونم نمی خودم که کردم نارفیقی کی من -

 . کنی نابودم خوای می ضعفامو نقطه رو گذاشتی دست گناه کدوم به بگو حداقل.  کنی می بارم تیکه

 . کرد فرو شلوارش جیب داخل را هایش دست و زد خندی تک راستین

 ؟ گرفتم نظر در برات مجازاتی چه میدونی -

 : داد ادامه و کرد مکث کمی
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 می جون داری تو که همینطورم.  بدی جون وجدان عذاب تو.  بشی خفه بودن خبر بی و ندونستن تو خوام می -

 تو اینکه مهم ، نه یا داره فرق تو با جنسش نیست مهم برام.  گیرم می بلوط از رو تو اشتباه تاوان منم کنی

 . عاشقشی

 : گفت و زد پوزخندی

 . کنی جمع خونم جلو از اشو مونده پس بیای میزنم زنگ شد تموم باهاش که کارم نخور غصه -

 : زد نعره و کوبید راستین دهان در محکمی مشت هوراد

.  یاریب بلوط سر بالیی بتونی تو که باشم مُرده من مگه.  نیار نجست زبونِ به و بلوط اسم.  شو خفه.  شو خفه -

 . مونه می دلت به روز اون آرزویِ

 . خندید و کرد پاک را لبش ی گوشه خونِ راستین

 مثِ هم تو کنه می خودکشی میارم سرش که بالیی خاطر به بلوط که روزی ؟ میبینم رو روزی چه من میدونی -

 . کشی می زوزه جنازش پشت پاسوخته سگِ

 محکمی مشت راستین بزند هم را دوم مُشت اینکه از قبل اما کرد حمله راستین طرف به و زد دیگری فریاد هوراد

 . زد شکمش در سپس و هوراد صورت در

 . بیرون خونم از گمشو.  هیچه کردی حقم در تو که کاری برابر در مُشت دوتا این -

 شده نصیبش که ای ضربه شدت از شکمش هم و بود شده خونی لبش ی گوشه هم هوراد.  شد داخل و بست را در

 . بود شده سفت بود

 . شد خارج راستین ویالیِ از و گذاشت شکمش رویِ را دستش

 دهورا ریایِ بی هایِ برادرانه دلش هم او.  کرد می نگاه را هوراد رفتن و بود ایستاده اتاقش ی پنجره پشت راستین

 پنجره کنار را دستانش.  خواست می را هوراد با بودن روزهایِ ی دغدغه بی هایِ خنده دلش.  خواست می را

 : نالید و کرد مشت

 نمی که متاسفم.  بگیرم انتقام ازت خوردم قسم.  خوردم قسم ستاره ی جنازه کنار من.  هوراد خوردم قسم من -

 . متاسفم.  بگذرم قسمم از تونم

 دوراهی سر شوی می مردد نبودن و بودن بین وقتی.  نخواستن و خواستن بین است جایی احساسی دوراهی

 کرده سیاه برایت که ای گذشته بگیری تصمیم است سخت چقدر.  گرفتن تصمیم است سخت چقدر و ای ایستاده

 سرت پشت را ات گذشته های آدم همه یا کنی شروع را جدید زندگی یک و ببخشی و بگیری نادیده را اند

 . بروی پیش ات زندگی مسیر در تنها و جابگذاری
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 خودت اگر تردیدها.  کوبند می سرت بر و کنند می پُتک را گذشته تردیدها.  کنند می سخت را زندگی تردیدها

 مخلوط بدبینی با را احساس تردیدها.  کنند می مرور چشمت پیش را گذشته تاریک لحظات بازهم نخواهی هم

 هاب ؟ بخشیدن یا تردیدها به دادن بها ؟ زیبا احساسات یا تردیدها به دادن بها ؟ است درست کاری چه و کنند می

 ؟ ساختن را زندگی و برگشتن...  یا تردیدها به دادن

 زهاچی خیلی تنگ دلش.  بود تنگ دلش و کشید پاییز سردِ هوایِ در عمیق نفس یک.  شد خارج دانشگاه از بلوط

 . کرد می تر فشرده و فشرده را قلبش حجم یادآوریشان که چیزهایی تنگ.  بود

 دستش بود کشیده بیرون را آن ها شیشه خرده میان از بلوط و بود خریده ازدواجشان برای هوراد که انگشتری

 پوست.  شود می زیبا گاهی هم خودآزاری و سوخت می دستش.  بود گرفته آتش دستش پوست انگار و بود

 و دلخوری و تنفر گشادی به کالهی.  گذاریم می کاله هم خودمان زیبایِ هایِ حس سر گاهی و سوخت می دستش

 ار دلمان در شده آب شکر کوه و کنیم می گشادتر را کاله باز و کنیم می آب شکر کوه دلمان در بعد و نخواستن

 و خودمان با گاهی داریم نیاز فقط نیست پیچیده هم زیاد ما احساسات و گیریم می اش ندیده.  کنیم می انکار

 زندگیمان در جایی منطق گاهی و بدهیم گوش را دلمان حرف داریم نیاز گاهی.  باشیم صادق هایمان خواسته

 ارقم.  کنیم قمار و بشویم احساساتمان رو دنباله باید گاهی.  گذاشت کنار و بوسید را منطق باید گاهی.  ندارد

 یباترز فکر و منطق بدون زندگی گاهی و ببازیم را نیستمان و هست همیشه برای هم شاید شویم برنده شاید کنیم

 . رود می پیش

 . دارم کارت کن صبر بلوط!  بلوط -

 . کرد تند پا و گرفت نگینش تک حلقه از چشم ستاره صدای شنیدن با بلوط

 . وایسا بلوط -

 . خواست می چه جانش از باز نبود معلوم دختر این و دوید می هم بلوط شاید و دوید می دنبالش ستاره

 : غُرید و کشید درهم اخم.  ایستاد اجباراً بلوط.  کشید را آن و گرفت را بلوط دست ستاره

 ؟ داری چیکارم -

 بریده و کرد خم باال سمت به کمی را سرش.  بگیرد نفس کمی تا شد خم شکمش رویِ زنان نفس نفس ستاره

 : گفت بریده

 . کنم می ات..صد و میام...  دنبالت رم..دا است دقیقه چند ؟ کنی می...  فرار...  چرا -

 . وایسم که نداشت دلیلی -

 . ایستاد قد تمام تعجب با ستاره
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 طاقچه تو...  باشم ناراحت من اینکه جایِ به تازه نیومدی من مهمونیِ تو ؟ کردم چیکارت...  من مگه ؟ چی یعنی -

 ؟ گذاشتی باال

 ؟ باال طاقچه -

 . شد تر نزدیک ستاره به قدمی بلوط

 تو نموند بیشتر شب یه برایِ بود کرده طعمه منو دوستمه کردم می فکر که کسی چون گذاشتم باال طاقچه من -

 . سعادت راستین هایِ هوس

 . است فهمیده کجا از بلوط فهمید نمی.  ماند باز دهانش و پرید باال ستاره ابروهایِ

 . کنی می اشتباه...  خب تو یعنی...  چیزه...  من -

 . گرفت پوزخند حالت بلوط هایِ لب

 با سعادت راستین خونه تو دیدنت ؟ کنم می اشتباه بگی و کنی نگاه من چشمایِ تو تونی می چطور ؟ اشتباه -

 ؟ اشتباهه منم کردن قربانی ؟ اشتباهه حماقتمم و من به راجع حرفات ؟ اشتباهه گردنشم دوره شده حلقه دستایِ

 می هم خودش.  نبود انکار جایِ و بود شده رو دستش.  بود شده خارج دور از زود چه.  بست را چشمانش ستاره

 ... اما است تر نارفیقی دنیا هایِ نارفیقی تمام از بلوط کردن قربانی دانست می هم خودش ، کند می اشتباه دانست

 . متاسفم -

 . خوره می بهم ازت حالم.  نیا برم و دور دیگه فقط.  نمیشه آب و نون من برای تو تاسف -

 . بود شنیده هم دیگری جایِ را جمله این و شد خیره بلوط چشمان در ستاره

 . ایستاد صدف مقابل ستاره "

 . بده گوش حرفام به کنم می خواهش.  صدف میدم توضیح برات -

 : گفت و کرد پاک را چشمانش اشک صدف

 ".  ساختی خودت برایِ که باریه فالکت زندگیِ همین لیاقتت تو.  خوره می بهم ازت حالم -

 . کرد می تخریب شیمیایی بمب یک مانند را روانش و روح جمله این و بود شده خیره بلوط چشمان در ستاره

 . شد خیره پدرش نفرت از پر چشمان در و گذاشت بود خورده پدرش از که سیلی جایِ رویِ دست ستاره "
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 از بهتر مُردم می ؟ پایین بندازی و رسواییت طبلِ خواستی می ؟ من خونه درِ اومدی چی برا اومده باال شکم با -

 برو . گناهمی کدوم تاوان تو دونم نمی.  بودی پسر دیگه تایِ سه اون مثِ هم تو کاش.  باشی دخترم تو که بود این

 ".  خوره می بهم شکمت تو حرومزاده اون قیافتو و تو از حالم.  بیرون من خونه از گمشو

 . زد لب و شد جاری ستاره چشمان از اشک

 به شکممو تو بچه.  کردن طردم خانوادم.  دادم دست از و دوستم بهترین ؟ فهمی می.  مجبور.  بودم مجبور من -

 غرق درحال آدمِ یه مثِ.  هیچی.  نیستم هیچی من.  نیست من با دلش دارم دوسش که کسی.  گرفتن ازم زور

 . کنه نمی درکم هیچکس چرا لعنتی.  بده نجات خودشو تا میزنه چنگ هرچیزی به که مونم می باتالق تو شدن

 ؟ انداختی خودت بچتو -

 . بندازم رو بچه اون باید بمونه باهام خوام می اگر گفت.  کرد مجبورم راستین -

 یک و مانیم می ما و کند نمی رحم دیگری به هیچکس گاهی.  کند نمی رحم اش بچه به هم مادر یک گاهی و

 . درنده انسانِ جهان

 و روزگار از حالش.  خورد می بهم ستاره توجیهات و ها حرف از حالش.  بود بد حالش و خورد می هم بلوط دلِ

 . نبود حالل بچه آن اگر حتی بود قاتل یک ستاره.  خورد می بهم کرد می فرو پشت از که خنجرهایی

 دهنش بخشیده توجیه با هیچکس بگیریم یاد کاش و شد دور.  شد دور و داد تکان ستاره برایِ تاسف رویِ از سری

 طخ زندگیمان از را توجیهات کاش.  بگیریم گردن را اشتباهاتمان و بگذاریم کنار را توجیهات بگیریم یاد کاش. 

 باهاتماناشت برایِ جبرانی راه بافتن فلسفه و آوردن بهانه جایِ به که شویم بزرگ آنقدر.  شویم بزرگ کمی و بزنیم

 . کنیم عمل زدن حرف جایِ به کمی بگیریم یاد کاش.  مانند می عمل و حرف مانند جبران و توجیه.  کنیم پیدا

 ! بلوط -

 روف هایت شانه رویِ یکجا ها سنگینی تمام گاهی و زد صدایش هوراد اینبار که بود نگرفته ستاره از زیادی فاصله

 . ریزد می

 . کرد نگاه سرش پشت به و ایستاد بلوط

 ؟ کنی می چیکار اینجا تو -

 . کرد نگاه بلوط به درهم هایِ اخم با هوراد

 هک آدمایی با تو ندارم دوست شکسته گردن منِ بدونی تو اینکه مهم کنم می غلطی چه اینجا من نیست مهم -

 . بگیر فاصله ستاره از.  بگردی داره ربط بهشون سعادت راستین

 . گرفت جلومو خودش نداشتم کاری باهاش من -
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 . باشه آخرت دفعه.  دادی می گوش هذیوناش به و کردی می صبر نباید -

 . رفت نشانه هوراد صورت مقابل را اش سبابه انگشت بلوط

 . بفهمی اینو کن سعی.  نداره ربطی هیچ تو به.  مربوطه من خودِ به فقط من کارایِ -

 . شد تر نزدیک قدم یک و کشید پایین و گرفت را بلوط انگشت هوراد

 . وقت هیچ.  گذرم نمی ازت من و منی ماله تو.  بفهمی اینو بهتره هم تو مربوطه من به چیت همه تو -

 . دادی دست از منو وقته خیلی تو -

 . بیارم بدستت دوباره و کنم جبران گذشتمو اشتباهاتِ کنم می تالش دارم االنم -

 . تونی نمی -

 . کن مقاومت میتونی تا فقط تو.  من به بسپر رو موضوع این نتونستن یا تونستن -

 . کرد زمزمه بلوط گوش کنار و بُرد تر نزدیک را سرش هوراد

 . دارم دوست خیلی رو بشی من مالِ و بشکنه مقاومتت که روزی اون -

 . شود می زیبا هم زور حرف گاهی و رفت و انداخت تاب و تب به را بلوط دل ، زد را حرفش

 . دختر این وجود در شده پا به آتش از امان و گذاشت اش شده سرخ ی گونه رویِ دست بلوط

.  بود هوراد بیگاه و گاه هایِ شیطنت تنگ دلش.  زد زیبایی لبخند و کرد نگاه هوراد رفتن مسیر به و چرخید

 . بدهد باد به را دین و دل بلوط که بگوید چه دانست می خوب هوراد و گرفت بیشتری عمق لبخندش

 را طبلو دل هوراد و گرفت می قدم.  بود ایستاده بار اولین برای هوراد و گرفت پیش را اش خانه مسیر لب به لبخند

 ای لحظه برای ها دلخوری تمام گاهی و گرفت می قدم.  بود تنگ عمارت برای دلش و گرفت می قدم.  کرد می نرم

 . هایت دلخوری تمام صاحب برای میزند پَر دلت و شوند می رنگ بی

 می عشق رنگ لبخند یک با تنفر گاهی.  شوند می فراموش جمله یک با کننده ناراحت هایِ گذشته تمام گاهی

 . بخواهیم باید فقط است ممکن چیز همه گاهی.  گیرد

 ضعیف اختیاری هم قویمان حافظه گاهی.  شد می فراموش چیزها بعضی و شد می تر نزدیک کوچکش آپارتمان به

 . داد دوباره فرصت و کرد فراموش شود می گاهی.  شود می

 ... و کرد فرو آهنی در داخل را کلید

 . خانم ببخشید -
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 . چرخید جوان مرد سمت به تعجب با

 ؟ بله -

 ؟ کاویان بلوط خانم -

 . هستم خودم -

 . شماست مال بسته این -

 . گرفت را آن تردید کمی با و کرد نگاه کوچک بسته به بلوط

 ؟ کیه طرف از بسته این ببخشید -

 . کاویان هوراد آقای -

 مقاومت گاهی و کند نرم را بلوط قلب تواند می که جور هر بود کرده قصد هوراد.  شد گشاد تعجب از بلوط چشمان

 . شود می سخت هم نشدن نرم و نبخشیدن گاهی.  شود می سخت هم

 . کنید امضا رو اینجا لطفا -

 بیخِ تا فضولی حس و بود کنجکاو.  کند می شیطنت زیادی گاهی هم کنجکاوی و کرد امضا را رسید ی برگه

 . بود آمده باال گلویش

 نمی دلش و فشرد می دستانش در را شده کادوپیچ بسته.  نشست ها مبل از یکی رویِ و شد خانه وارد عجله با

 . بود تصورش از فراتر چیزی داشت کادو این به که قداستی حس.  کند باز را آن آمد

 رپُ یعنی زن.  لطیف یعنی زن.  هستیم زن ما کنیم یادآوری خودمان به باید گاهی ولی ببخشد خواست نمی دلش

 فرصت و بخشیدن...  یعنی زن.  کند دود را هایت دلخوری تمام تواند می کادو یک یعنی زن.  زیبا احساسات از

 . دادن دوباره

 سیاه مخمل جعبه رفت کنار که رنگ قرمز پوشش.  کرد باز را بسته خاصی وسواس با و کشید عمیقی نفس

 ... و کرد باز را جعبه در و بلعید را دهانش بزاق.  شد مشخص

 تس هایِ گوشواره با ظریف گردنبد یک.  درخشید چشمانش مقابل زیبا سفید طال ست نیم یک.  شد نمی باورش

 ریفظ.  بست گردنش به را گردنبند و ایستاد آینه مقابل.  شد اتاقش وارد هیجان با و زد ناباوری لبخند.  اش شده

 . گفت هوراد نقص بی ی سلیقه به احسنت.  بود نشسته گردنش در زیبا و

 . برداشت را گوشی و گذاشت تختش روی را جعبه کرد زدن زنگ به شروع که خانه تلفن

 ؟ بله -
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 ؟ اومد خوشت کادوت از -

 را قلبش تپش خودش در نهفته احساسات همه آن با هوراد صدایِ شنیدن و دوید بلوط صورت به سرعت به خون

 ؟ شدند می تر کمرنگ ها دلخوری چرا و بود شده تر عاشق انگار.  کرد می تند

 ؟ نگفتی -

 . کشید عمیقی نفس

 ؟ پرسیدی چی -

 : گفت و خندید کوتاه هوراد

 ؟ اومد خوشت کادوت از پرسیدم -

 . ندیدمش هنوز -

 . گفت که دستی دمِ دروغ این از گزید را لبش و

 می بازش هرکاری از قبل و میزنه برق چشمات کادو دیدن با تو ندونم اگه من.  کن رنگ خودتو جون دختر برو -

 . نیستم هوراد که کنی

 . کرد می رو را دستش جا همه که هایی عادت این از کرد سکوت بلوط

 ؟ نمیزنی حرف چرا حاال -

 . بگم ندارم چیزی -

 ؟ بود تولدت کادو گفتم بهت -

 : گفت آرام و زد لبخندی بلوط

 . ممنون -

 . بیاد در کور و سوت تولد جشن این تالفی که میگیرم بزرگ تولد جشن یه برات دیگه سال -

 . بود شده سُست زیادی که مقاومتی آن از کمی.  اذیت و خواست چزاندن دلش کمی ناخودآگاه بلوط

 . نمیشیم ما وقت هیچ مونیم می تو و من همیشه تو و من.  نداره وجود تو و من برای ای دیگه سال -

 ؟ دونستی می رو چیزی یه -

 ؟ رو چی -
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 : گفت و کرد ریزی خنده هوراد

 . میشم جذب طرفت بیشتر من بزنی پَسم بیشتر تو چی هر -

 . داشت دوست را شیرین پایان با ها زدن پَس این بلوط و

 . باش خودت مواظب.  مبارک تولدتم.  دارم دوست خیلی بگم رفت یادم راستی -

 ؟ داشت دوستش هوراد و پیچید بلوط گوش در اشغال بوق

 ؟ داشت دوستش هوراد و گذاشت را تلفن

 ؟ داشت دوستش هوراد و نشست دیوار کنار

 : گفت و فشرد دستش در را گردنبند ، زد لبخند ، خورد سُر چشمش از اشک قطره یک

 . دارم دوست.  دارم دوست بمیرم که روزی تا همیشه.  دارم دوست منم -

 . کرد باز را حیاط در و درآورد را کلید سختی به و کرد جا به جا دستش در را خریدش های کیسه بلوط

 . سالم -

 گذاشت نمی تنهایش ای ثانیه برای حتی هوراد.  کند تمرکز کمی تا گذاشت هم روی چشم هوراد صدای شنیدن با

 هم به زندگی ، را وجودش ، را حضورش لحظه به لحظه هوراد ؟ کرد دوری بودن مهم ی جاذبه از شود می مگر و

 ریز جزئیات همین ؟ کرد دوری ها این از شود می و کرد می یادآوری را فرجامشان بی عشق و را شان خورده گره

 . کنند می ایجاد زمین جاذبه بزرگی به ای جاذبه گاهی کوچک و

 . گزید لب بلوط

 . سالم -

 . کنم کمکت بذار -

 . کرد اخمی و کشید عقب بلوط که بگیرد را ها کیسه تا بُرد دست هوراد

 ؟ داری چیکار دوباره باز.  کنی کمک نکرده الزم -

 . ببینمت اومدم خب بابا ای -

 ؟ نمیشی خسته تو -

 ؟ چی از -

 . بپلکی من بر و دور گداها این مثِ اینکه از -
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 . زد کمرنگی لبخند هوراد

 . بدم جوابشو چطوری دونستم می بود دیگه هرکی.  کنیا می من بارِ خواد می دلت چی هر خوب -

 . بود کرده روی زیاده کمی تنها کمی شاید.  کشید خجالت بلوط

 . کنی می سخت برام کارات این با رو زندگی.  ببینمت برم و دور دقیقه هر ندارم دوست -

 . کنی می عادت -

 : گفت و کرد خیس زبان با را لبش روی.  کرد پا آن و پا این کمی هوراد

 ؟ تو بیام کنی نمی دعوتم -

 . نه -

 ؟ خداست حبیب مهمون ندادن یاد بهت.  مطمئن و غلیظ چه -

 . نیستی مهمون که تو -

 : گفت گرفت می بلوط دست از را ها کیسه که همانطور و زد غلیظی لبخند هوراد

 . هالکم که تو بریم بیا.  صاحبخونم که نیستم مهمون من.  فهمیدی خوب ، دخترم باریکال آ -

 . رفت می غنج دلش.  کرد نگاهش واج و هاج بلوط و رفت هوراد.  افتاد راه بلوط از جلوتر خودش و

 . خوشحالی جنس از و هوراد کنار در هایی بودن.  خواست می بودن دلش بلوط و شد می دورتر قدم هر با هوراد

 فراموش راحت.  کرد زندگی راحت.  بخشید راحت.  گرفت راحت کمی باید شاید و بست را در و زد کمرنگی لبخند

 اییه غصه و غم بیخیال.  کنیم زندگی داریم دوستشان که آنهایی کنار در راحت باید گاه کند نمی خبر مرگ.  کرد

 . بود شاد و خندید باید گاهی روند می باال زندگیمان دیوار و در از که

 . شد آپارتمان وارد کوبید می وقفه بی هیجان شدت از که قلبی و آهسته هایِ قدم با

 . کردی غَش خوشحالی از کردم فکر باال اومدی دیر چقدر -

 ؟ چی خوشحالی -

 . دیگه من دیدن -

 . داد بلوط تحویل نمایی دندان لبخند و زد را حرف این هوراد

 : گفت و زد کجی لبخند هم بلوط
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 . نخوری چشم خودت برا کن دود اسفند -

 . بودم فکرش در خودمم اتفاقا -

 جوش تا ماند منتظر همانجا و کرد آب از پر را کتری.  شد آشپزخانه وارد و کرد هوراد نثار پررویی زیرلب بلوط

 . شد خارج آشپزخانه از و ریخت چای لیوان دو.  ماند منتظر دیگر کمی و کرد دم را چای.  بیاید

 . زد دیگری لبخند هوراد

 . ها داره خوردن پَز بلوط چایی این.  نکنه درد دستت -

 . زد لب ناخودآگاه و کرد نگاه هوراد به حسرت با بلوط

 . بودی اینجوری هم ها موقع اون کاش.  شدی عوض خیلی -

 می پاک را خنده که آنها از.  کنند می عوض را جو که آنها از منفی بار یک.  داشت منفی بار یک انگار جمله این

 بردلت که هایی همان جنس از.  ها نرسیدن و ها خواستن همان جنس از.  کنند می یادآوری را ها حسرت و کنند

 . کند می باز گذشته زخمِ و نشیند می

 . زد تلخی لبخند هم هوراد

 . متنفرم گذشته هوراد از.  دارم دوست خودمو بیشتر اینطوری خودمم ؟ داری دوسم اینطوری -

 . کرد عوض را بحث و گرفت انگشتش با را بریزد فرو میرفت که اشکی بلوط

 ؟ میشه پیدا کلت و سر دقیقه به دم که گرفتی خونه اینجا -

 . مونم می هتل بابا نه -

 ؟ چی روستا تو کارات پس -

 . راحته خیالم اونجاست که رانندم.  کنم می رسیدگی کارا به تلفنی -

 ادافت بیرون هوراد اهدایی گردنبندِ که بردارد قند تا شد خم کمی و داد تکان سری هوراد های حرف تایید در بلوط

 . کرد طلوع دلش در امید نور انگار و درخشید هوراد چشمان. 

 . زد لبخند باردیگر

 . اومده خوشت کادوم از پس -

 : گفت و داد تکان سری کردن انکار بیخیال و کرد نگاهی ظریف گردنبند به بلوط

 . ممنون.  اومده خوشم آره -
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 : گفت و سرکشید را چایش هوراد

 ؟ کنی می قبول بگم چیز یه -

 ؟ چی -

 . بیرون نهار بریم بیا -

 . نه -

 . میدم قول.  گذره می خوش بهمون.  دیگه بیا -

 . کشید عمیقی نفس بلوط

 . تونم نمی دارم کار خیلی -

 . کنم نمی تحملت دقیقه چند همین برای متنفرم ازت بگو.  میاری بهانه چرا بیام تو با نمیخوام بگو -

 . کرد خالی یکجا را نفسش و کشید اش پیشانی روی دستی بلوط

 . کنم امیدوارت الکی اومدنم با ندارم دوست فقط.  زدم حرفو این کِی من ؟ میسازی کوه کاه از چرا -

 ؟ میای پس -

 . شد بلند جا از و فشرد هم روی را هایش دندان بلوط

 . برداری سرم از دست تو شاید بیام بشم حاضر بذار -

 . شد بلند و زد رضایت سر از لبخندی هوراد

 . منتظرتم پایین -

 . کرد نمایان را بود منتظر هایش لب پشت دقیقه چند که لبخندی بلوط شد خارج آپارتمان از که هوراد

 بی گاهی و بود خوشحال.  کشید کوتاهی جیغ ناگهانی خیلی و زد باال خونش هیجان هوراد با رفتن بیرون تصور از

 بود شاد توان می دغدغه بی گاهی.  لبخند یک و خواهد می خواستن یک فقط بود خوشحال شود می هم دغدغه

 ایم خندیده دل ته از شادی شدت از هم گاهی و نبوده تلخ همیشه روزگارمان کنیم یادآوری خودمان به باید فقط

 . بزنیم لبخند و کنیم مزه مزه زبانمان زیر را گذشته خاطرات هایِ شیرینی باید فقط بود شاد توان می گاهی. 

 . رفت بیرون و پوشید لباس داشت سراغ خودش در روزها این کمتر که هیجانی و ذوق با بلوط

 . دید خودش مقابل جیب به دست را هوراد رفت بیرون که در از

 . شدی معطل اگه ببخشید -
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 . ندارم ماشین ؟ بزنیم قدم یکم نداره اشکال.  نیست مهم -

 . دارم دوست زدنو قدم اتفاقا باشه -

 . زد لبخندی و انداخت باال شیطنت پُر را ابروهایش هوراد

 . روی پیاده ببرمت روز هر ازدواجمون از بعد باشه یادم -

 . دانه پنبه بیند خواب در شتر -

 وِت با بودن آرزوهام تهِ بودم گفته بهت.  میرسم آرزوهام همه به که رو روزی اون میبینم بیداری تو من شتره اون -

 ؟

 ؟ نزند پَر دلت جمله این شنیدن با و باشی زن شود می و

 ؟ نشود شیرین زندگی ساده جمله این با و باشی زن شود می و

 ؟ نشوی تر عاشق جمله این شنیدن با و باشی عاشق شود می و

 . شود می شیرین ساده چه زندگی گاهی و.  گزید لب و انداخت پایین را سرش بلوط

 ؟ بگیرم دستتو میشه -

 ؟ بودند داده مهربان زیادی روزها این اربابِ این یادِ را گرفتن اجازه کِی از و شد خیره هوراد به تعجب با بلوط

 . داد تکان را سرش و زد تلخی لبخند

 . فشرد دستانش گرمایِ میان در و گرفت را بلوط دست هوراد

 و خوری می را ای ایستاده آنها در که هایی لحظه حسرت گاهی.  کند نمی رهایت بغض هم شادی اوج در گاهی

 ایِج تا رفت باید چرا.  باشیم عاشق هستیم تا بگیریم یاد آدمها ما کاش ؟ نبود ها شیرینی این گذشته در چرا

 پایان همیشه بگیریم یاد کاش ؟ شد مهم تا رفت باید چرا و باشیم عاشق هستیم تا کاش ؟ شد دیده خالیمان

 ؟ نیست مقدم غرور بر عشق هستیم تا چرا و نیست بخشیدن و رسیدن ها رفتن

 ؟ بلوط -

 . کشید عمیقی نفس بلوط

 . بله -

 ؟ بشم بخشیده نشده وقتش -

 . سخته -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

275 

 

 ؟ بلوطم سخته چی -

 . گذشته کردن فراموش -

 . کنی فراموش که کنم کمکت تونم می تر راحت باشم کنارت بذاری اگه.  بلوط بده جبران فرصت -

 ابتث تجربه.  ندیدی و شکست روز هر که قلبم.  ندیدی احساساتمو.  ندیدی منو تو ولی بودم کنارت هم قبالً من -

 . بیام چشم به کمتر میشه باعث فقط کنارت در بودنم کرده

 لذت یعنی بودن زن.  نیست پیچیده بودن زن و کرد نوازش را بلوط لطیف پوست اش مردانه انگشتانِ با هوراد

 . توجهات ترین کوچک از بُردن

 ؟ بلوط -

 ؟ بله -

 ؟ هست امیدی بودنمون باهم برایِ ؟ هست امیدی -

 : گفت و زد لبخندی بلوط

 . گشنمه خیلی من که تو بریم بیا.  رسیدیم -

 . است سخت سوالِ یک برایِ محکمی پاسخ لبخند یک گاهی و زد لبخندی هم هوراد

 . داد بلوط دست به را منو هوراد

 ؟ خوری می چی -

 . گذاشت میز روی و رابست آن و انداخت منو به نگاهی سرسری بلوط

 . کن انتخاب خودت -

 . شد مشغول و داد تکان سری هوراد

 دلش دکر می فکر که بیشتر.  بود تنگ دلش کرد می فکر که خوب.  هوراد به بلوط نگاه و بود منو به نگاهش هوراد

 و دخندی می.  بود شده مهربان.  بود کرده تغییر روزها این که مغروری مرد.  بود مغرور مردِ این تنگ بیشتر خیلی

 می هک دلی.  شد می کمتر هایش شکایت و لرزید می که دلی.  لرزاند می را بلوط دل و بود کرده تغییر.  بود عاشق

 . شد می بیشتر عشقش و لرزید

 ؟ بخوریم کوبیده -

 : گفت و گرفت خود به متفکری قیافه بلوط
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 . بخوریم جوجه...  نه -

 : کرد زمزمه و خندید کوتاه هوراد

 . کن انتخاب تو گفت خوبه -

 . شنیدم -

 . میگم دروغ مگه -

 . بدی خرج به سلیقه غذا انتخاب تو یکم خواستی می -

 . کشیده ته ام سلیقه دیگه اآلن کردم خرج تو انتخاب سرِ رو همه هامو سلیقه من -

 . شود می شروع جمله یک با گاهی و کلمه یک با گاهی رویابافی و نشست بلوط لب رویِ لبخندی

 . داد سفارش را غذاها و کرد صدا را گارسون هوراد

 . بود کننده شروع بلوط اینبار و شد برقرار سکوت کمی

 ؟ بپرسم سوال یه -

 . بپرس آره.  عجب چه -

 . شد خم جلو به کمی و گذاشت چانه زیر دست بلوط

 ؟ کنی تغییر انقدر شد باعث چی -

 . بارانی شب آن جهنمی هایِ عذاب یادآوری با بود مساوی برایش جمله این شنیدن.  شد درهم هوراد هایِ اخم

 . است رفته خطا چقدر و است کرده چه بیاید یادش شد می باعث جمله این شنیدن

 . است کرده ناراحت را لقا مه چقدر اینکه یادآوری یعنی جمله این شنیدن

 . درون از نابودی با بود مساوی برایش جمله این

 . کنم خراب خوبمو روزِ خوام نمی ؟ بزنیم حرف بهش راجع بعداً میشه -

 . باشه -

 . داشت دوست را بلوط صبر چقدر و دوخت بلوط به را سپاسگزارش نگاه هوراد

 ؟ چطوره دانشگاه و درس -

 . منحرف را بلوط کنجکاو ذهن و بود کرده عوض را بحث ماهرانه چه و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

277 

 

 . درس و درس و درس جز به باشه قراره خبر چه.  هیچی -

 ؟ شدی خسته -

 : گفت و کشید آهی بلوط

 . روستا برگردم بشه تموم ترم این زودتر دارم دوست.  بابا آره -

 آمد یادش.  است شده رانده آنجا از آمد یادش.  ندارد جایی آنجا دیگر آمد یادش و آورد زبان به را روستا اسم

 . ندارد عمارت آن در جایی دیگری

 : گفت و زد پوزخندی

 ندچ در چند آپارتمان این تو همینجا باید اینکه مثل.  ندارم جایی عمارت و روستا اون تو دیگه نبود یادم البته -

 . بمونم

 . نزن حرفو این!  بلوط -

 میشهن باعث شدنتم مهربون یدفعه این و بیرون انداختی عمارت اون از منو تو.  باشیم بین واقع بیا هوراد ببین -

 . همیشه برای.  کندم دل اونجا از من.  برگردم اونجا دوباره من که

 از وجود تمام با وقتی.  بود کنده دل بلوط.  بود حق حرفش اما میزد نیش.  میزد نیش ندانسته هم بلوط گاهی

 . کنی می فراموش و کنی می دل همیشه برای کنی می دل تعلقاتت

 . متاسفم من -

 . نباشی بهتره -

 ؟ بگیرم خونه همینجا بیای کنار گذشته اتفاقات با دوباره بتونی که وقتی تا خوای می -

 . دارم خونه اآلنم من -

 . نبود این منظورم -

 . کشید موهایش در دستی عصبی هوراد

 هم با گیرم می خونه یه خب یعنی...  باشی تنها آپارتمان اون تو دیگه نیست الزم...  اینکه منظورم خب یعنی -

 . اینجا میارم زینتم...  کنیم زندگی

 نفع هب و چیز همه سریع انقدرم نیست خوب دیگه.  پررویی خیلی ؟ بخندی بهت نمیشه بودم گفته بهت حاال تا -

 . کنی تموم خودت
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 . رسید پایان به انتهایشان بی بحث میز رویِ غذاها شدن چیده با

 . نداشتند خوردن به میلی دیگر کدام هیچ

 گاهی.  نفهمیم را هم حرف کدام هیچ است سخت چقدر گاهی.  است سخت چقدر و کردند می بازی غذاها با هردو

 در سعی کمی اگر شاید.  دهیم نشان دیگری به را دردهایمان و ها زخم عمق نتوانیم که است سخت چقدر

 . شد نمی تبدیل العبور صعب هایِ صخره به کوچک مشکالت کردیم می هم فهمیدن

 االب ابرویی.  کرد غریبه شماره به نگاهی بلوط.  شکست را شده ایجاد سنگین سکوت بلوط موبایل زنگ صدای

 : گفت و انداخت

 ؟ بله -

 ؟ الو -

- ... 

 ؟ زدی زنگ من به چی برایِ -

- ... 

 ندارم کاری تو با من -

- ... 

 . بیام تونم نمی -

- ... 

 ؟ داره ربطی چه من به -

- ... 

 : گفت لب زیر و گذاشت هم رویِ چشم بلوط

 . رسونم می خودمو اآلن.  دردسرات تمام و تو به لعنت -

 . شد می نگران کم کم و میداد گوش بلوط ته و سر بی مکالمه به هوراد

 . شد بلند و کرد قطع را تماس عصبی بلوط

 ؟ افتاده اتفاقی -

 . برداشت میز روی از را کیفش بلوط
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 . برم باید ببخشید.  کنم می حلش خودم -

 . بیام همراهت خوای می -

 . خداحافظ.  ممنون نه -

 ؟ بود نگران هوراد چرا و رفت می بلوط.  رسید می اوج به هوراد دلشوره و شد می دورتر بلوط

 . شد سوار و کرد بلند دست تاکسی اولین برایِ و شد خارج رستوران از بلوط

 ؟ برید تندتر میشه آقا -

 ؟ خانم افتاده اتفاقی -

 . نیفتاده اتفاقی که انشاءاهلل برو تندتر شما حاال -

 . بود انداخته فکر به را او ستاره تماس.  فرورفت فکر در بلوط و داد تکان سری راننده

 . کرد یادآوری را ستاره حرف و زد ای جرقه ذهنش

 انیمزند.  بلوط بیا تروخدا.  بکشتم میخواد راستین.  کمکم بیا تروخدا.  بیا داری دوستش هرکی جون بلوط – "

 ".  کن رحم بهم بلوط.  کنم می خواهش بلوط.  بلوط کرده

 میشهه برای اینبار و رفت می.  رفت می کمکش به باید و بود بدهکار ستاره به را اش زندگی.  بود بدهکار ستاره به

 . شد می خالص شرش از

 . دهد می دستمان کار گاهی رحمی دل این و بود راستین ویالیِ مقصد

 به و گذشت ویال زیبایِ حیاط از.  شد وارد احتیاط با بلوط.  بود باز ویال در.  شد پیاده سرعت به و رسید ویال مقابل

 . کرد باز را در و فشرد پایین به رو را دستگیره و فرستاد صلواتی.  رسید ورودی در

 . رفت سمتش به.  دید مبلی رویِ گریان را ستاره در کردن باز محض به

 ؟ شده چی -

 . ادافت گریه به و گرفت آغوش در را بلوط مقدمه بی.  رسید بلوط مقابل و شد بلند اشکی چشمان همان با ستاره

 : گفت هایش هق هق میان از و فشرد خودش به بیشتر را بلوط

 . بودم مجبور من.  بلوط ببخش...  منو -

 . شد خارج ویال از و گذشت بلوط کنار از سرعت به و
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 کیهت دیوار به که دید را راستین خندان ی چهره در شدن بسته محض به و برگشت ویال در سمت به متعجب بلوط

 . است داده

 ؟ چطوره حالت.  خانم بلوط سالم -

 

 . رفت عقب قدمی و کرد نگاه راستین به ترس با بلوط

 . خندید و گذاشت جلو قدمی راستین

 . کنی حفظ خودتو آرامش بهتره پس نداره فایده بری عقب عقب چقدرم هر.  خالیه خالیه اآلن خونه این -

 . شود آرام کمی کرد سعی و بلعید را دهنش تلخ هایِ بزاق بلوط

 ؟ اینجا آوردی منو...  چی برای -

 ؟ نمیدونی بگی خوای می -

 ؟ بدونم باید -

 . کرد قالب درهم را دستانش راستین

 . بودم کرده اشاره بارها موضوع این به من چون شده خنگ دخترِ یه عاشق هوراد اینکه دهنده نشون این خب -

 . زد پوزخندی بلوط

 ؟ میزنی حرف بچگانت و مسخره انتقام به راجع داری نکنه -

 . اومد یادت انگاری -

 . کشید اش پیشانی به دستی بلوط

 ؟ برم من میشه -

 . بگذرونیم خوش میخوایم تازه ؟ خوشگله کجا -

 . یادن های باخت تمام انتهایِ یعنی دادن نشان ضعف.  باشد آرام کرد می سعی حال این با لرزید می ترس از قلبش

 . شد می درهم بیشتر هایش اخم قدم هر با.  رفت بلوط سمت به محکم هایِ قدم با راستین

 . کرد می هرکاری خودش نجات برای اآلن بود تو جایِ دیگه هرکی -
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 دامها خوای می کجا تا ببینم و وایسم میدم ترجیح.  نداره فایده فرار که برسونی آخر به زندگیمو امروز قراره اگه -

 . بدی

 . آخرش تا -

 . کشید سرش از را بلوط شال و زد را حرف این راستین

.  دش خیره راستین چشمان در و برگرداند سرجایش محکم شود گذاشته عقب به ترس از رفت می که را پایی بلوط

 . شود می راستین بیشتر تحریک موجب العملی عکس هر دانست می

 : گفت و شد خیره راستین قرمز چشمان در

 ؟ شدی پشیمون نکنه ؟ وایسادی چرا -

 دختر این اما کند فرار و بزند فریاد بلوط داشت توقع.  فشرد هم روی عصبانیت زور از را هایش دندان راستین

 . بود معادالتش برعکس زیادی

 ؟ الوصولی سهل انقدر یعنی ؟ کنی فرار باید کنی نمی فکر -

 ادی من.  ترسن می نیفتاده هنوز که اتفاقی از که آدمایی ماله فرار.  بترسم الشخور یه از نداده یادم خان همایون -

 . کنم مبارزه محکم و وایسم گرفتم

 ؟ کنی می مبارزه مثال داری اآلن -

 . زد پوزخندی بلوط

 . کنم می نگاه درندگیش شدت و حیوون یه به دارم.  نه -

 . کرد حیوونم هوراد.  لعنتی نبودم حیوون من -

 . چکید چشمش از اشکی قطره و بست را چشمانش زد راستین که فریادی با بلوط

 ؟ داشتم.  نداشتم نقشی تو حالِ این تو که من ؟ بدم پس تاوان باید من -

 هایش غصه فشار انگار.  کرد نیم دو به حرکت یک در را بلوط مانتو و چکید چشمش از اشکی قطره هم راستین

 . بود کرده زیاد را زورش

 . میدی تو همشو تاوان.  داشته نقش همجنست اما نداشتی نقشی تو.  داشته عشقت ولی نداشتی نقشی تو -

 . راستین دست رویِ بلوط دست و نشست بلوط پیراهن لبه رویِ راستین دست

 . فشرد را راستین دست تر محکم بلوط دست.  شد خیره بلوط به و کرد بلند را سرش راستین
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 ؟ برسونی کجا به منو آخرش خوای می -

 وقتی خوام می.  دق آینه براش بشی میخوام.  کنه جمعت بیاد هوراد به میزنم زنگ شد تموم باهات کارم وقتی -

 . باشی چشمش جلو کشی می خودتو

 . چکید بلوط چشم از دیگری اشک قطره

 بی دختر اون کنی نمی فکر خودت با ؟ گیری نمی وجدان عذاب بمیرم من اگه ؟ کنه می خنک دلتو من مُردن -

 ؟ مُرد گناه

 . کرد می نگاهش تنها راستین

 . شد جدا پیراهنش لبه از راستین دست و گذاشت عقب قدمی بلوط

 : گفت و شد نزدیکش قدم قدم.  دید را خوری میوه کارد و چرخاند چشم

 ؟ کشت خودشو چطوری داشتی دوستش که دختری -

 . فروریخت چشمانش از عظیمی سیل و بست را چشمانش راستین

 . کرد تموم خودم بغل تو.  دیدم دادنشو جون چشمام با من.  زد رگشو -

 . خورد فرو را گلویش بغض بلوط

 . باشه -

 . ریخت اشک بازهم.  گذاشت دستش رگ روی و برداشت را خوری میوه کارد حرکت یک در

 من.  برداری کورکورانه انتقام این سر از دست تا بدم جون چشمات جلوی خوام می.  برسی آرزوت به خوام می -

 گردن به و جهنم عذاب حاضرم.  درمیاد پا از غصه از هوراد باش مطمئن.  میشه حل توهم مشکالت تمام بمیرم که

 . بدی باد به خودخواهیت با شرافتمو تمام تو نذارم اما بگیرم

 شدل کرد می فکر که حاال.  کشد نمی عقب حرفش از بلوط دانست می.  بود شده خیره بلوط به هراس با راستین

 . خواست نمی را بلوط مُردن

 : گفت و گرفت جان چشمش مقابل ستاره ی چهره.  شد خیره بلوط به و نشست زمین رویِ همانجا

 خواستنی و شیطون.  بود جذاب و بانمک.  باشه آخریش بود قرارم.  بود دخترم دوست اولین.  بود ستاره اسمش -

 بدم ازدواج پیشنهاد بهش خواستم می.  بودیم باهم دوسال.  بودم عاشقش من و داره دوستم کردم می فکر.  بود

 . شد باز زندگیمون به هوراد پایِ که

 . گذاشت کنار را کارد و نشست زمین روی هم بلوط.  کرد پاک را هایش اشک راستین
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 جوره همه.  بودم بهتر هوراد از من.  شدم خورد شده هوراد عاشق فهمیدم وقتی.  شد عوض اخالقش کم کم -

 نزدیک هوراد به بیشتر روز هر ستاره.  بودم نگفته بهش خودم.  دخترمه دوست دونست نمی هوراد.  بودم بهتر

 . خوردم شکست عشقم و دوستم بهترین از من.  شکستم من.  شدن دوست باهم.  شد می

 : نالید کرده فوران هایِ بغض از انبوهی با و شد خیره بلوط چشمان در راستین

.  زد زنگ بهم روز یه.  بود شده حرف کم.  بود شده افسرده ستاره.  خورد بهم بینشون که شد چی دونم نمی -

 یم صدا اسمشو و میزدم داد.  گشتم رو جا همه.  خونش رفتم.  کنم حاللش گفت.  بود جون بی.  بود گرفته صداش

 ... کردم باز که حمومو در.  نبود اما کردم

 . بود درد کوه مَرد این و فروریختند هایش اشک بازهم

 دیر.  بلوط بود سخت خیلی ؟ ببینی خودش خون تو ور غوطه پرستی می که رو کسی سخته چقدر دونی می -

 . کردم صداش و گرفتم بغلم تو سرشو.  بود داده دست از خون خیلی.  رسیدم

 . لرزید خود بر لحظات آن تصور از بلوط و فشرد هم روی را هایش لب راستین

 بودم عاشقش که منی چشمایِ تو.  کرد می نگاه من چشمایِ تو.  کرد باز رمقشو بی چشمایِ شنید که صدامو -

 خوادش نمی هوراد گفت می.  تونه نمی هوراد بدون گفت می.  کنم خداحافظی هوراد از گفت می و کرد می نگاه

 یاد به آخر تا.  ندید منو هم لحظه آخرین حتی.  داد جون بغلم تو.  خواد نمی هوراد بدون رو دنیا این اونم پس

.  بودم خوشبخت خیلی.  بودم خوشبخت ستاره با اآلن دیدمش نمی وقت هیچ اگه نبود هوراد اگه.  بود هوراد

 . بهش لعنت.  هوراد به لعنت

 . شد بلند زمین از و کرد پاک را هایش اشک بلوط

 به نبودم هوراد اگر باش مطمئن کرد ولت هوراد خاطر به که کسی.  کرد می ولت ستاره نبود هورادم اگر حتی -

 . بودی عاشقش تو نبود عاشقت اون.  کرد می ولت ای دیگه کسِ خاطر

 . کشید سرش روی را شالش و پوشید را اش شده پاره مانتو

 . بفهمی اینو کن سعی.  نبود هوراد تقصیر اینا اما عشقت دادن دست از برای متاسفم -

 . زد خشکش هوراد دیدن با که شود خارج شده نفرین ویالیِ آن از تا برگشت بلوط

 . ایستاد بلوط مقابل و گذاشت جلو به قدم آهسته هوراد

 . فهمید می خوب بلوط و بود آزرده هوراد.  میزند فریاد وجودت تمام باشی که آزرده و بود بلوط چشمان در خیره

 . گذشت بلوط کنار از و انداخت بلوط ی شده پاره مانتو به نگاهی هوراد

 . رقصید می گلویش در بلوط قلب و گذشت هوراد
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 این در پا بلوط و گشت برمی عقب به زمان کاش.  گشت برمی عقب به زمان کاش و گذشت بلوط کنار از هوراد

 . گذاشت نمی جهنمی ویالی

 تاسف روی از سری و انداخت زمین رویِ کارد به نگاهی.  نشست راستین کنار ای غیرمنتظره آرامش با هوراد

 . داد تکان

 فکر یک با اش چندساله و چندین رفیق شد نمی باورش هم هنوز.  شد نمی باورش هم هنوز چون بود آرام هوراد

 شاهرگی . بگذارد شاهرگش رویِ کارد بلوط که برسد جایی به کار و بگیرد تر بچگانه انتقام یک به تصمیم بچگانه

 . بود هوراد زندگی حیات که

 : گفت ای آهسته صدایِ با و کشید عمیقی نفس

 کنم خراب سرت رویِ رو خونه این خواد می دلم.  بزنمت میخوری تا خواد می دلم ؟ خواد می چی دلم دونی می -

 بشینمو دعوا بدون خوام می امروز.  کنم دور ازت رو مسخره افکار این همیشه برایِ یکبار و بشینم خوام می اما

 از و گرفتی دهن به زبون ولی خواستی می ازم قبل سال چند باید که توضیحی.  بدم توضیح برات بار آخرین برای

 . ساختی دُم و شاخ بی غول خودت برا من

 : داد ادامه و انداخت بلوط به نگاهی

 یب.  نیست تقصیر بی امروز آشوب تو خانمم این چون میدم توضیح بهت کنم پارت و لت بزنم اینکه بدون -

 نیست یرتقص بی.  بره و ندو سریع پیشم بیا گفت و زد زنگ هرکی نداده یادش بابام اینکه مثل چون نیست تقصیر

 . چیه دشمن و دوست فرق نمیگیره یاد وقت هیچ چون

 . داشت حق اینبار و سوزاند می قلب هایش حرف

 این برایِ ها حق تمام امروز.  داشت حق هوراد و بلوط ی ترسیده و لرزان هایِ سلول به میزد نیش هایش حرف

 . بود زده غم مردِ

 می افتاده دور کوه یک دلش کرد می حس و کشید اش شده داغ صورت به دستی.  گرفت بلوط از چشم هوراد

 . اش خشکیده ی حنجره از شده آزاد فریادی صدای انعکاس با خواهد

 به هبلک اونو نه.  نداشتم دوستش من.  شده عالقمند بهم ستاره فهمیدم رفتیم هم با که مهمونیایی از یکی تو -

 . نداشتم بقیه به کردن فکر برای وقتی که بودم درگیر انقدر خودم موقع اون.  نداشتم عالقه دختری هیچ

 . کرد خالی آرام را اش شده سنگین نفس

 تو.  باشم باهاش امتحانی رو مدتی یه شدم راضی که شد سبز راهم جلویِ راست و چپ و داد گیر بهم انقدر -

 کهاین برایِ فقط دوستیمون کوتاه مدت این و ندارم ای عالقه بهش گفتم بهش.  گفتم خودشم به قرارمون اولین
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 وضع بهم نسبت نظرت باالخره گفت می.  کرد قبول.  شد خوشحال خیلی.  نه یا بدم ادامه باهاش تونم می ببینم

 . میشه

 . شد می متنفر خودش از لحظه به لحظه راستین و بود شده گوش سراپا بلوط

 بعدش روز چند.  کردم تموم و چی همه و گفتم بهش.  بدم ادامه باهاش تونم نمی دیگه دیدم گذشت که دوماه -

 یول عاشقمه میگفت.  نکنم ولش کرد التماس بهم.  گذاشت قرار باهام و زد زنگ بهم روستا برگردم شد قرار که

 هک نداشتم خبر ستاره و تو جریان از من پدرم روح به.  باشه داشته وجود مایی نبود قرار اول از.  تونستم نمی من

 . دادم نمی اش بچگانه بازی دل به دل داشتم اگه

 . ایستاد کرده کز زمین رویِ راستینِ روی روبه و شد بلند جایش از هوراد

 ای اراده بی آدمایِ.  نداشت کردن زندگی ی جربزه چون خودشه تقصیر مرگش.  تو نه منه تقصیر نه اون مرگ -

 . خاک زیر برن و بمیرن که بهتر همون میشن راحت سختیا از خودکشی با کنن می فکر که

 : کرد زمزمه و کرد نگاه راستین به بود شده تَر اشک زور از که چشمانی با هوراد

 ماون شده جدا تو و من راه.  نیست ادامه برایِ ای دیگه راهِ انگار ولی باشه اینجا تو و من قصه آخرِ کردم نمی فکر -

 . نچرخ زندگیم و من بر و دور دیگه کنم می خواهش.  ساله چند

 . گذشت راستین کنار از گفت را این

 : گفت بلوط منتظر چشمان به کردن نگاه بدون و رسید بلوط کنار محکم هایِ قدم با هوراد

 . برم خودم من که نه اگرم.  بریم بیا نداری کاری اینجا دیگه اگه -

 . خواست نمی را برود و بگذارد سرش پشت را او بود حاضر که را ناراحت مرد این دلش و کرد پاک را اشکش بلوط

 راه سرش پشت رود می مادرش دنبال به که طفلی مانند بلوط و رفت هوراد.  کرد حرکت و گرفت نفسی هوراد

 . افتاد

 بلوط و داشت خفگی حس.  کند پیدا نجات اکسیژنی بی این از زودتر خواست می دلش و رفت می جلوتر هوراد

 . نبود درمانش هم

 برمی قدم.  ترسید می شدن تنها و شدن طرد دیگر بار از.  ترسید می و داشت برمی قدم هوراد دنبال به بلوط

 . ترسید می هوراد نزدیک هایِ قضاوت و ها سرزنش از و داشت

.  دانست نمی را عشق قدر و نبود عاشق که بود کرده زنی فدایِ را اش زندگی تمام.  بود شکسته اما راستین

 دهکشان منجالب این به داشت دوستش که کسی به شباهت سر از را کاویان ستاره و بود شکسته درهم راستین

 . بود سوخته دلیل بی انگار هم کاویان ستاره و نداشت کشیدن نفس برایِ هوا.  بود
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 زیادی هوراد انگار و کرد سد را راهش.  کرد سد را راهش و ایستاد هوراد مقابل سرعت به و بست را ویال در بلوط

 . کرد نمی هم نگاه بلوط به حتی که بود شده دلخور

 ؟ هوراد -

 ؟ بله -

 . نکن بد فکرایِ بازم تروخدا.  نیفتاد اتفاقی کن باور -

 . کرد نگاه بلوط به و گرفت باال را اش زده غم چشمان هوراد

 تو یفتن ستاره ی پوسیده طناب با گفتم بهت چندبار ؟ بدی گوش من حرفایِ به تو تا میفتاد اتفاقی باید یعنی -

 ؟ نگفتم یا گفتم.  نچرخ راستین بر و دور نگفتم بهت مگه ؟ هان چاه

 . زد لب و انداخت زیر را سرش بلوط

 . گفتی -

 راستین با زدن حرف خاطر به من اگه ، شد نمی پشیمون راستین اگر ، نمیداد جواب بازیت سوپرمن امروز اگه -

 تنها و تک که کردی فکر خودت با چی ؟ کنی می فکر آدما به راجع چی تو ؟ میشد چی کردی فکر یومدم نمی

 ؟ کثافت این ی خونه تو رفتی

 . است نقشه اش همه نمیدونستم.  کردم می دین احساس بهش.  بود داده نجات زندگیمو ستاره -

 ؟ بگی من به شد نمی -

 ... خب...  تو از یعنی...  من خب -

 ؟ نه بشه تموم برات چیزا خیلی قیمت به مسئله این بذاری خواستی می و بودی ناراحت من از شما -

 : گفت و کرد نگاه هوراد به پشیمان چشمانی با بلوط

 . ببخشید -

 . زد تلخی لبخند هوراد

 رو قّاح همه کنیم تعریف سومی نفر یه برا رو افتاده بینمون که اتفاقاتی اگه اینکه ؟ سوزم می چی از دونی می -

 یه کنن می فکر همه که هورادی این کنه نمی فکر کس هیچ.  شده ظلم تو به کنن می فکر همه.  تو به میده

 غهصی اون وقتی که نمیده حق من به هیچکس.  شد خاکستر و گرفت آتیش تو کارایِ با معناست تمام به عوضی

 جایِک تا بزنه تهمت عاشقشی که کسی به دوستت بهترین وقتی فهمه نمی کس هیچ.  بشم دیوونه دیدم رو نامه

 منطقی همیشه برخالف کنم می سعی و وایسادم اینجا اآلن که منی کنه نمی درک هیچکس.  سوزه می قلبت
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 وت شده پاره لباس با و کنم می هرکاری آوردنش دست به خاطر به و دارم دوستش که رو کسی وقتی کنم برخورد

 . کنم می گریه خون دارم اآلن فهمه نمی هیچکس.  میشم حالی چه بینم می عوضی یه ی خونه

 که خطایی.  بود رفته خطا اینبار بلوط و بود شده عوض هوراد.  نزد تهمت.  نکرد قضاوت.  رفت و زد را هایش حرف

 . باشد داشته برایش گزافی قیمت بود ممکن

 . رساند هوراد به را خودش و کرد تند پا بلوط

 ؟ میری کجا حاال -

 . کنم جمع و وسایلم هتل میرم دارم -

 . کرد سد را هوراد راه دیگر بار تعجب با بلوط

 ؟ بشه چی که -

 ردنک زندگی حق بازم خوام نمی.  خونی می درستو اینجا هم تو روستا گردم برمی من.  بیفته اتفاقی نیست قرار -

 . بگیرم ازت آرامشو تو

 ؟ بذاری تنهام خوای می -

 فکر تا بدم فرصت بهت یکم بهتر.  نمیده جواب کنم می هرکاری من.  نمیشه ولی کنم جبران بودم اومده من -

 میکنی اجراش و گیری می رو تصمیمت تو من با یا من بدون فهمیدم امروز.  باشی فشار تحت خوام نمی.  کنی

 . برم من بهتره پس

 . گذشت بلوط کنار از بازهم هوراد

 آن با بلوط این و کرد سد را هوراد راه.  شد هوراد راه سد دوباره و کرد راستین و ستاره و خودش نثار فحشی بلوط

 . بود انداخته راه کشمکشی چه شده پاره مانتو

 . بذاریم قراری یه بیا -

 ؟ چی -

 . بکنم تو برایِ حماقتم یه خوام می امروزم حماقت جبران به من -

 . کرد نگاه بلوط به شده ریز چشمان با هوراد

 . کردی بیرونم همیشه برای اونجا از چون گردم برنمی عمارت اون به من -

 ؟ خب -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

288 

 

 . باشه شدنی شاید...  بیاری زینتم و بگیری خونه اینجا که همون یعنی...  دادی که پیشنهادی اون اما -

 : گفت و گرفت هوراد مقابل را اش سبابه انگشت بلوط که نشست هوراد های لب روی کمرنگی لبخند

 . نشو وارامید الکی پس بیفته ای دیگه اتفاق هیچ نیست قرار.  خونه اون تو میام نباشم تنها اینکه خاطر به فقط -

 : گفت و زد بلوط به چشمکی هایش دلتنگی و ها دلخوری تمام میان در هوراد

 ؟ دنبالت بیام فردا -

 ؟ چی برای -

 . ببینیم خونه بریم -

 : گفت و گرفت نفسی بلوط

 . بگیرم تصمیم خیابون وسط پوره پاره لباس این با تونم نمی.  بریم اینجا از بگیر تاکسی یه فعال -

 . بانو دیگه امرِ -

 . کن مسخره خودتو -

 . شدند دور همیشه برایِ شده نفرین خیابان آن از هردو و گرفت تاکسی سرعت به هوراد

*** 

 . کرد خوردن به شروع زینت منتظر و سنگین نگاه زیر و کشید مقابلش را غذا ظرف هوراد

 ؟ خب -

 : پرسید تعجب با و کرد بلند را سرش زینت صدای با

 ؟ چی خب -

 . بگو شو بقیه -

 . کرد پاک را لبش و کرد رها بشقاب در را قاشقش

 . ااینج برگشتم خودمم خونه رسوندم سرو خیره سیندرالیِ اون.  بیرون اومدیم راستین خونه از.  که نداره بقیه -

 : گفت و کرد اخمی.  نشست میز پشت و کشید عقب خودش برای صندلی زینت

 ؟ اومدی کردی ول خدا امون به رو دختره ؟ کردنت جبران بود این -

 . نشست هوراد های لب روی بزرگی لبخند
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 اآلن منم.  کردیم اجاره بزرگ خونه یه رفتیم فرداشم.  خونه رسوندمش.  دیگه میگی تو که شوری این به نه -

 . ببرم وسایلمونو از یکم و تو اومدم

 ؟ داره فاصله شهر با چقدر خودمون روستای همین مگه ؟ بگیرین خونه بودین مجبور حاال ؟ اینجا نیومد چرا -

 . دیگه میومد و دانشگاه میررفت

 . شد خیره اش خورده نیم بشقاب به و زد تلخی لبخند هوراد

 مکن چیکار.  گردم برنمی وقت هیچ دیگه منم کردی بیرونم همیشه برای عمارت اون از میگه.  بیاد نشد راضی -

 . خورم می پاشو دارم هم حاال کردم خودم که غلطیه این.  حقیقته ولی بودن تلخ عین در خاله

 یک.  بود جدید برایش پذیرفت می را اشتباهاتش و میداد حق همه به که هورادی این.  زد کمرنگی لبخند زینت

 . بس و بود نوظهوری فرد

 ؟ چه یعنی نرسی و باشی عاشق داند می چه زینت و بود کرده تغییر هوراد

 که ییرتغ شوی پشیمان بعد و دنیا هایِ عشق تمام به بزنی که پا پشت دانست نمی زینت و بود کرده تغییر هوراد

 . شوی می ساخته دوباره و شوی می کوبیده دور یک هیچ

 ساله چندین دنیایِ تمام هیچ که خودت باشد خالی شدن سیراب و رسیدن از که دستت و بود کرده تغییر هوراد

 یِها صبوری و بلوط ، هایش عاشقانه و بلوط ، هایش مهربانی و بلوط.  داشت را ارزشش بلوط و میدهی تغییر را ات

 مساوی بودن زن گاهی و داشت را دنیا های فداکاری تمام ارزش اش بخشنده همیشه قلب و بلوط ، اش اندازه بی

 ابعاد مامت یعنی بودن زن.  نکنیم ثابت خواب تخت در تنها را بودن زن یادبگیریم کاش.  ها بدی تمام تغییر با است

 تو در چیز همه...  یعنی زن.  کند پُر را مرد یک های سلول تمام حضورت بویِ یعنی زنیت.  کنی اشباع را مرد یک

 . شود می تمام

 . فشرد را دستش کمی و گذاشت هوراد ی شده مشت هایِ دست رویِ دست زینت

 برمی بلوط که رو روزی دوباره عمارت این مطمئنم من.  نباش ناراحت.  شدی نزدیک هدفت به کلی اآلنم همین -

 اآلنم همین تو ولی میکشه طول یکم بلوط کردن راضی کن قبول.  میبینه رو میشیم جمع هم دور همه و گرده

 . بیاری بدست و بلوط که نمونده چیزی دیگه.  رفتی پیش خوب

 . کشید ای زده حسرت آه هوراد

 که کوهیه کندن از تر سخت گاهی شکسته دل زدن بند.  زینت خاله نیست آسون کنی می فکر تو که هم انقدرا -

 . کند شیرین برایِ فرهاد
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 سنف کرد می فکر که گذشته و بهار به.  میشد کم هایش نفس حجم روزها این چقدر و شد بلند میز پشت از هوراد

 مخلوط هم در روزها این بد و خوب هایِ حس و شد می مچاله سینه در قلبش.  شدند می تر کوتاه و کوتاه هایش

 . بودند شده

 ؟ میری کجا -

 . خستم یکم.  خاله اتاقم تو میرم -

 ؟ چی غذات پس -

 . شدم سیر -

 عالج چیز هیچ آید می که غم.  شوی می سیر دنیا تمام از هیچ که غذا شود می سرازیر روانت و روح در که غم

 و بودن از باالتر عذابی چه و تو از دور و است کنارت درمان دوای گاهی و هایت غم منبع جز به نیست هایت تلخی

 . نداشتن

 . بود وسایلش و اتاق این تنگ دلش چقدر و کشید دراز تختش رویِ هوراد

 همان.  دش تصویر چشمانش مقابل بود خریده بلوط برایِ که نگینی تک انگشتر تصویر و شد خیره اتاقش سقف به

 اهیگ.  نبود هیچکس از گله جایِ و بود خودش تقصیر.  نگرفت جای بلوط ی حلقه انگشت در هرگز که انگشتری

 است نداشته وجود ازل از چیزی همچین انگار که سخت انقدر.  شود می سخت زیادی ساختن کنیم می که خراب

. 

 حاال و خرید را آن اش قلبی احساس و خودش از مطمئن ، شد مطمئن که روزی از که بود انگشتری تنگ دلش

 زیادی انگشتر آن انگار و خواست می را انگشتر آن دلش.  بود شده انداخته دور شیشه خرده مشت یک با انگار

 . بدهد را عشقت بوی اگر فقط شود می مقدس برایت هم کاغذ تکه یه گاهی.  بود مقدس برایش

.  شدند می دیده باغ عریان و کشیده فلک سربه هایِ درخت.  گرفت قرار اتاقش پنجره سمت به و چرخید کمی

 : گفت و کشید عمیقی نفس هوراد

 21 هک رو آرامشی بذار.  بگیرم آرامش دخترت کنار بذار.  نگیر ازم فرصتشو.  کنم جبران بذار.  کن کمکم لقا مه -

 . کنم تجربه بلوط کنار دوباره کردم گُمش ساله

 و بست را هایش چشم.  بست را هایش چشم و زد لبخندی خورد اش پنجره شیشه رویِ که باران کوچک قطرات

 . بلوط به نزدیکی حس از پُر خوابی.  رفت آرامی خواب به

*** 
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 تنرف وقت حاال و بود آمده دنبالش به هوراد.  شد بلند و گرفت را کوچکش چمدان و کیف بلوط خانه زنگ صدای با

 . بود

 خاطرات از پُر و کوچک اگرچه خانه این.  زد کمرنگی لبخند و انداخت وسایلش از شده خالی خانه به نگاهی

...  مثل عشق مثل.  هوراد مثل هایی خوشی.  داشت همراه به برایش هم زیادی هایِ خوشی اما بود هایش تنهایی

 . منتظر و مراقب همیشه تیزبین چشم یک

 آرامش با را ها پله.  گذشت چوبی در از و بست را هایش چشم.  کرد نگاه خانه به دیگر یکبار و کرد باز را خانه در

 . شد می تنگ قدیمی و کوچک آپارتمان این برای دلش روزی شاید و گذراند دیگری از پس یکی

 چشمانش در اشک ناخودآگاه.  دید مقابلش مشکی چادر آن با را زینت شدن خارج محض به و کرد باز را آهنی در

 ربهتج دوباره و نرسیم تا گاهی و شد رو و زیر زینت دیدن با دلش.  نشست صورتش رویِ بزرگی لبخند و زد حلقه

 در را خودش مرزی هیچ بی بلوط و شد می شکسته یک به یک ها تحریم.  است تنگ دلمان فهمیم نمی نکنیم

 . کرد حس زینت آغوش

 دوباره ی تجربه است خوبی حس و ریخت می اشک سکوت در بلوط و فشرد می آغوشش در را بلوط مادرانه زینت

 . شوند می سرازیر سمتت به که ای خالصانه های مادرانه ی

.  ردک می نگاه رویش روبه صحنه به انتها بی خوشی یک با هوراد و کرد می دلتنگی ابراز و فشرد می را بلوط زینت

 . شود می فراهم جبران فرصت گاهی تنها گاهی اما بود خودش ها دلتنگی و ها جدایی این مسبب هرچند

 : گفت و شد خیره بلوط خیس چشمان در و کرد دور خودش از را بلوط زینت

 . ببینمت بازم کردم نمی فکر -

 . رفت بلوط به ای غره چشم ، جو کردن عوض برایِ و کرد مکثی

 . بشیا استخون و پوست اینطوری نبینم دیگه.  میرسم بهت خودم امروز از.  شدی الغر چقدر

 و شود نگران برایت که باشی داشته را کسی است خوب.  داشت دوست زیادی را ها مادرانه این و زد لبخندی بلوط

 . بزند غُر جانت به

 . خیابونیم تو ناسالمتی.  بریم بیاین خواستین اگه -

 هاست زیبایی انتهایِ زندگی گاهی و کرد جلب خودش سمت به را زینت و بلوط توجه کوتاه اعتراض این با هوراد

 . برد لذت و کرد حس را لحظاتش باید تنها

 نداشت لب به لبخند و پاییزی عصر یک.  شدند هوراد ماشین سوار باهم دو هر و زد لبخند زینت ، زد لبخند بلوط

 . بگیرد شکل میرفت که آرامشی به میزد لبخند هم لقا مه شاید و زیباست چه
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 کرده انتخاب که ای خانه.  شد وارد ذوق با بلوط.  رفت کنار و کرد باز را ایشان اجاره واحد در آرامش با هوراد

 های فرش.  ای قهوه کرم هایِ پرده.  سفید های مبل.  بود شده داشتنی دوست زیادی ساده چیدمان آن با بودند

 . بودند شده پهن خانه هایِ پارکت رویِ که زیبایی تزئینی

 . انداخت بلوط آمده کِش هایِ لب به نگاهی و ایستاد کنارش هوراد.  زد زیبایی لبخند بلوط

 ؟ شده خوب دکوراسیونش -

 ؟ بچینی سلیقه با انقدر رو اینجا بیای کردی وقت کی.  شدم عاشقش.  شده خوب خیلی.  آره -

 . داد دستش داخل کلیدهایِ به تابی هوراد

 . کردم دخالت چیدمان مدل تو یکم فقط من چیدن کارگرا شو بقیه اینجا فرستادم و خریدم و وسایل -

 . ایستاد هوراد و بلوط مقابل نارضایتی با ها خواب اتاق بررسی از بعد زینت

 ؟ بمونیم عمارت تو شد نمی حاال.  میگیره اینجا نفسش آدم ؟ کوچیکه انقد چرا اینجا -

 : گفت و کرد مهار را اش خنده بلوط

 روز چند.  دنج و کوچیک.  داشتنیه دوست و خوشگل خونه هم خیلی اتفاقا.  میگیری ایراد نیومده چقدر خاله -

 . کنی می عادت باشی اینجا

 . متری 244 ایهِ اجاره خونه یه تو موندن به رسیده کارمون دوتا شما بازی گربه و موش دست از.  واال نمیدونم -

 : داد ادامه و شد تر غلیظ زینت اخم

 . عمارت برگردم بتونم منم که بیاین کنار باهم زودتر -

 . کشید اش پیشانی به ای کالفه دست بلوط و زد لبخندی هوراد.  رفت و کرد نازک چشمی پشت بعدهم

 بریم باید احتماال.  بمونه روز چند اینکه حال به وای میکنه اینطوری نیومده هنوز.  کنه رحم بهمون خدا -

 . کنیم رزرو جا تیمارستان

 . کوبید کتفش در محکم و چرخید هوراد سمت به عصبانیت با بلوط.  شد تبدیل ریز هایِ خنده به هوراد لبخند

 ؟ داشت خنده حرفم کجایِ.  کوفت -

 : گفت و مالید را کتفش کمی هوراد

.  میدی سال 24 زیر فحشِ.  میزنی مشت.  شده باز روت نیومدیم هنوز.  داره قدم خونش معلومه.  اومد خوشم نه -

 . میرسیم هم بهتری جاهایِ به بگذره هفته یه
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 کنار از و گرفت را چمدانش هوراد ی کنایه از پر هایِ حرف به اعتنا بی و فشرد هم رویِ را هایش دندان بلوط

 . گذشت هوراد

 تعجب با و برداشت عقب به قدم یک زیبایی نفره دو تخت دیدن با که گذشت هوراد اتاق کنار از درهم هایِ اخم با

 . شد اتاق وارد

 . اومدی اشتباه منه اتاق اینجا کنم فکر -

 : گفت طلبکاری لحن با و انداخت باال را ابرویش تایِ یک بلوط

 ؟ چیه نفره دو تخت این حکمت دونم نمی فقط.  میدونم -

 ؟ داره شرعی مشکل ؟ گرفتم دونفره تخت که کردم کبیره گناه.  افتادما گیر بدبختی چه -

 راشب نفره یه تخت میخوام کوچیکه خیلی اتاقم گفتی یادمه من که اونجایی تا ولی نداره شرعی مشکل نخیر -

 ؟ خریدی خودت برا همایونی تخت همچین رفتی برگشته نظرت که شده چی حاال بگیرم

 . کشید دراز آن رویِ و رساند تخت به را خودش قدم چند با هوراد

 شهب هم شدم وار عیال که زمانی بگیرم دونفره تخت یه یهو گفتم هستم اقتصادی آدم خیلی من که اونجایی از -

 . کرد استفاده

 . زد بلوط به بزرگی نیشخند و کرد قالب سرش زیر را دستش هوراد

 یلدل کنم زندگی خونه یه تو باهات دوباره کردم قبول چون.  نیست خبرایی همچین.  زدیا صابون و دلت خیلی -

 . کنم ازدواج باهات بخوام نمیشه

 ... خب من ولی ببخشی منو حاالها حاال نتونی شاید تو میدونم -

 ؟ چی تو -

 : گفت تمام بدجنسی با و خندید بلوط به دلش در کمی هوراد

 . کردم پیدا جایگزینتم اتفاقاً.  بگیرم زن وقتشه.  میشه سالم 19 داره کم کم من -

 : گفت و زد انفجار حالِ در بلوطِ به چشمکی

 بیرون نهمیز بغلش از صدتا میگه کاویان آقایِ یه.  میگیره تحویلم خیلیم تو برعکس.  خوبیه دخترِ چه نمیدونی -

. 

 . نکوبد دیوار به را سرش هوراد دست از تا کند کنترل را خودش کرد می سعی بلوط و آمد کِش هایش لب هوراد
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 : گفت بود شده سرخ عصبانیت و حرارت شدت از که صورتی با بلوط

 . کن ازدواج ایکبیری همون با برو.  الیق هرچه خالیق.  درک به -

 . کرد سیخ تنش بر را مو هوراد جمله که شود خارج هوراد اتاق از تا برداشت را چمدانش دیگر بار

 ؟ کنه می زندگی ما رویِ روبه واحد تو گفتم بهت راستی -

 هوراد هب شک با بلوط.  شد کوبیده خانه در که کند نثارش ناسزایی تا برگشت بلوط رسید پایان به که هوراد جمله

 . رساند در به را خودش سرعت به و کرد نگاه

 . کرد باز را در و کشید عمیقی نفس

 ... و همانا در کردن باز

 ؟ نیستن کاویان آقای ببخشید.  سالم -

 هک رفت کنار در مقابل از.  کند سالم کرد فراموش.  داد تکان سری و کرد نگاه مقابلش دخترِ به شده شوک بلوط

 . شد پرسی احوال مشغول گرمی به و گرفت را جایش هوراد

 بود زدن حرف مشغول هنوز هوراد.  بود درگیر زیادی ذهنش و نشست ها راحتی از یکی رویِ سست پاهایِ با بلوط

 . بودند تر دلفریب و زیباتر او از اطرافش دخترهایِ تمام چرا و

 . میزند را دلت ناخواسته که تلخ آنقدر ؟ است تلخ رقیب داشتن حس چرا و بست را در لبخند با هوراد

 . بگه آمد خوش خواست می.  بودا همین گفتم که دختره -

 . اند کرده فرو ات سینه در دسته تا پشت از را خنجر انگار میکشی بو که را رقیب و

 ؟ بلوط خوبه حالت -

 مظلوم گاهی.  ربود را ها فرصت و بود یاغی باید گاهی نیست دسترس در چیز همه همیشه بگیرند یاد آدمها کاش

 . رفته دست از هایِ فرصت و مانی می تو وقت آن دزدند می را ات زندگی هایِ فرصت باشی که

 . نشست بلوط مقابل نگرانی با هوراد

 ؟ شده چیزی -

 : زد لب و کرد نگاه هوراد چشمان در بلوط

 . خوبم.  نه -

 . بس و باشد خودش ذهن کرده علم قد هم رقیب این شاید و شد اتاقش راهی و شد بلند جایش از
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 : گفت و زد نامطمئنی لبخند بست سرش پشت که را در

 . منه عاشقه فقط هوراد.  نیست ممکن چیزی همچین میدونم من -

 چون کنیم قمار را نیستمان و هست تمام شود نمی ، است ممکن دنیا این در چیز همه بگیرند یاد آدمها کاش ای و

 . شود می خاک و خورد می ضربه ها غیرممکن همین از گاهی انسان.  دانیم می غیرممکن را واقعه یک

 . خورد در به ضربه چند که گذشت نمی اتاق به ورودش از ای دقیقه چند هنوز

 . کرد باز را در و کشید عمیقی نفس بلوط

 . شد نگران کمی اش آشفته قیافه و هوراد دیدن با

 ؟ شده چیزی -

 ؟ تو بیام میشه -

 . کرد باز بیشتر را در و داد تکان سری بلوط

 : گفت و زد تکیه در به.  بست سرش پشت را در و شد وارد آلود اخم ای قیافه با هوراد

 ؟ شد چت یهو بلوط -

 . نشد چیزی -

 . اتاقت تو کردی فرار بعدم و ریختی بهم هال تو انقدر که شد چیزی یه چرا -

 یدآ می باال جانت کنی می حس که سخت آنقدر شود می سخت کردن بازی نقش گاهی و زد رنگی کم لبخند بلوط

. 

 ... فقط نشد هیچی راحت خیالت -

 ؟ چی فقط -

 . میومد خوبی دختر نظر به.  شد حسودیم زیباییش به لحظه یه دیدم رو دختره این وقتی -

 کم هی که گیرد می بازیشان ها نمک انگار شود می پایین و باال خونت فشار آید می وسط که رقیب از تعریف پایِ

 مین فرقی کند می طلب که گفتن راست دلت.  نیست ای چاره اما کنند می منقلب را تو بد حالِ و شوند می زیاد و

 . بس و کنی اعتراف توانی می فقط تو است میان در کسی چه پایِ کند
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 وطبل ی چانه زیر دست.  ایستاد بلوط مقابل و زد زیبا لبخند یک.  اند زده نامش به نیشکر کارخانه انگار هوراد

 هست بودن عاشق از تر شیرین حسی و شد خیره بلوط ی زده نم کمی چشمان در.  کشید باال را سرش و گذاشت

 ؟

 . بدونی همیشه خوام می رو چیزی یه -

 . کرد نگاهش منتظر بلوط

 . نمیاد من چشم به ای دیگه هیچکسِ هستی تو تا -

 . غلتید بیرون بلوط چشمان از اشکی قطره

 . کرد پاک را بلوط اشک حوصله با هوراد

 . بدونی هم رو ای دیگه چیز یه خوام می -

 : گفت و کرد مکث کمی

 . میشی همراهم ابد تا و بخشی می منو بدونم کافیه فقط گذرم می هام دارایی همه از بودن تو با برای من -

 . بخندی یا کنی گریه دانی نمی پیوندد می واقعیت به که هایت خیال و خواب.  کرد بغض بلوط

 . شادی یا است جایز بغض دانی نمی گیرد می حقیقت رنگ که ات دیرینه سالهایِ آرزویِ

 . زد تلخی لبخند هوراد

 . کنم می صبر عمرم آخر تا بودن تو با برای من......  هست هم دیگه چیز یه -

 و زد بلوط موهایِ رویِ ای بوسه.  کشید آغوش به را بلوط اختیار بی و کرد پاک را بلوط های اشک بازهم هوراد

 : کرد زمزمه

 . زندگیم روز آخرین تا...  توام درگیر من.  نکن اذیت خودتو انقدر.  همین است همسایه یه فقط اون -

- 

 ! توست بازوان من کوچک جغرافیای -

 … من سرزمین این شود تر تنگ کاش ای -

 

 . داد جا هوراد وجود بخش آرامش گرمایِ در را خودش بیشتر بلوط و فشرد آغوشش در بیشتر را بلوط

 من مثل روند می خواب به
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 … تــــو بازوان میان ، جهان های ساعت تمام

 . باشد ها دوستی و ها آشتی تمام سرآغاز تواند می لبخند یک گاهی

 . بیاورد ارمغان به را دنیا هایِ عشق تمام و بشکند را سکوت ی روزه تواند می نگاه یک گاهی

 . برد لذت و بود عاشق باید فقط...  گاهی

 . کرد نگاهش عاشقانه و کرد جدا خودش از را بلوط هوراد

 ریاینطو دیگه یکی بودن بهتر خاطر به که قیافت نه خودتم عاشق من.  کنیا حسودی کسی به نبینم دیگه -

 . لب تو میری

 . سازند می را ها خاطره ترین پررنگ و شوند می جمع هم رویِ کمرنگ لبخندهایِ همین و زد کمرنگی لبخند بلوط

 خودمان که کند می را آغوشی طلب وجودمان ی ذره به ذره گاهی چقدر و گرفت فاصله بلوط از قدم به قدم هوراد

 . گناه اش تجربه و خطاست طلبش دانیم می هم

 . چرخید بلوط سمت به کمی و کرد باز آرامی به را در هوراد

 ؟ ببخشی منو نشده وقتش هنوز -

 دیگر یکبار هایش سختی تمام با ببخشیم ساده گاهی کاش و تنهایی این ی ادامه بر بود تاییدی مُهر بلوط سکوت

 . باشیم ما برنده اینبار شاید دهیم اثبات فرصت

 . مونم می منتظرت بازم من باشه -

 . شد خارج اتاق از و زد دیگری لبخند و

.  ماند می برزخ مثلِ.  کنی دوری هم و بخواهی هم است سخت خیلی.  شد رها زمین رویِ بلوط شد بسته که در

 . کند نمی تغییر چیزی اما میزنی پا و دست آن از رهایی برایِ که تلخ برزخ یک

 می تر سخت و تر سخت روز هر هوراد برابر در مقاومت.  بست را هایش چشم و کشید اش پیشانی به دستی بلوط

.  نبود خودش دست اما شکند می همیشه برایِ مقاومت این که آمد خواهد روزی دانست می هم خودش.  شد

 مرور کمتر.  نبود فراموشیشان بر دلیل بودنشان کمرنگ.  بودند اما بودند شده تر کمرنگ گذشته خاطرات

 . نبود بخشیدن بر دلیل شدنشان

 به نگاهی.  کشید بیرون را کوچکش خرس و کرد باز را چمدان در.  رفت چمدانش سراغ و شد بلند جایش از

 . فشرد دستانش در را آن و انداخت هوراد یادگاری
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 و داد عروسک به کمی فشار.  بست را چشمانش.  کشید دراز تختش رویِ و گرفت آغوش در را کوچکش خرس

 . کرد هایش چشم مهمان را خواب

 رویِ که کمی عرق.  بود گذرانده دانشگاه در را ای کننده خسته روز.  کرد باز را خانه در کالفه و خسته بلوط

 . کرد پاک را بود نشسته اش پیشانی

 ؟ کجایی ؟ زینت خاله -

 . بلوط اینجام -

 ذابع بانی و بود نشسته مبلی رویِ لب به لبخند زینت.  شد خشک دَم در و انداخت ها مبل سمت به نگاهی بلوط

 . بود مقابلش نیز بلوط

 . داریم مهمون.  جان بلوط اینجا بیا -

 : گفت خنده با زینت.  رفت جلو ناهماهنگ هایی قدم با بلوط

 . جان زهره بلوطه این -

 . داد ادامه و کرد بلوط روبه زینت

 . روییمونه روبه همسایه.  جونه زهره خوشگلم دختر این -

 . کرد دراز را دستش و ایستاد بلوط مقابل زهره

 . ساختمون این به اومدین خوش خیلی ، بگم بهتون نشد وقت پیش دفعه.  خوشبختم -

 شامه.  کرد می خطر احساس.  خواست می گریه دلش چقدر و انداخت زهره ی شده دراز دست به نگاهی بلوط

 زیبا دخترِ این بودن از میزد جوش دلش اما دانست نمی را غلطش یا درست.  بود کشیده بو را زهره خطرِ اش زنانه

 . شان خانه در

 . فشرد را زهره دست بودند شده ایجاد ناخودآگاه که هایی اخم و مکث کمی با

 . خوشبختم باهاتون آشنایی از منم -

 . ما پیش بیا کن عوض لباستو برو جان بلوط -

 انتهایش بی افکار در غرق.  کشید اتاقش تا را خودش اش شده سنگین پاهایِ با و داد تکان سری اجبار به بلوط

 . زد چنبره تختش روی و کرد تعویض را هایش لباس
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 مستثنی هم بلوط و شوی می حسود باشی که عاشق.  آورد می فشار قلبش رویِ سنگینی ی وزنه کرد می حس

 زهره دیدن انگار و کرد می حسادت.  سوزاند می را وجودش تمام ناخوشایند حس این و کرد می حسودی.  نبود

 . کند بیرون خانه از را کنه دخترکِ این هوراد آمدن از قبل خواست می دلش.  داشت را دادن جان حکم برایش

 . کرد خارج محکم را نفسش و گذاشت اش پیشانی رویِ دستی

 زد بل و شد حلقه نگین به خیره.  آورد بیرون را بود خریده برایش هوراد که ای حلقه و برد بالشتش زیر را دستش

: 

 ؟ کنم چیکار باید حاال -

 . ببرد را هوراد مانند کسی دل توانست می مطمئناً.  کرد فکر زهره به و کرد سکوت کمی

 ... یا بدم دوباره فرصت یه باید ؟ ببخشمش شده وقتش یعنی -

 . شد خارج اتاق از و برگرداند بالشت زیر را حلقه پریشان

 . زد زهره به تصنعی لبخند و نشست ها مبل از یکی روی

 ؟ بود چطور دانشگاه -

 : گفت کوتاه و انداخت زینت به نگاهی

 . بود خوب -

 . کشید می راحت نفس یک بلوط و رفت می زودتر دختر این کاش.  کند سکوت ابد تا خواست می دلش

 ؟ چیه رشتت جون بلوط -

 . کاربردی شیمی -

 ؟ آخرین ترم -

 . اولم ترم تازه نه -

 . است عجیبی موجود زیادی کرد می حس بلوط و کرد می نگاهش زهره.  انداخت بلوط به نگاهی تعجب با زهره

 ؟ عجیبه خیلی -

 : گفت و زد کوتاهی لبخند زهره

 آخه.  باشین آخر ترم باید کردم فکر همین برای سالتونه 11 گفتن خانم زینت میدونین یعنی...  که عجیب نه -

 . کردم تعجب همین برای خوندم می ارشد بود که سالم 11 من
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 . کرد هوراد نثار دل در فحشی و کرد قالب درهم را هایش دست بلوط

 . بخونم درس نداشتم موقعیتشو -

 خدا.  داره حسابداریم لیسانس فوق بلده که هنری کارهایِ بر عالوه.  هنرمنده خیلی ما خانم زهره این بلوط -

 . خانوادش برا کنه حفظش

 راه گردِ از تازه دخترکِ این خواست می دلش بلوط.  انداخت زهره به آمیزی تحسین نگاهِ و زد را حرف این زینت

 . کرد می خودش جذب را ها نگاه تمام داشت نرسیده هنوز.  کند آویز حلق را رسیده

 : گفت و جوید را دستش ناخن کمی خشم شدت از بلوط

 ؟ بیاری چایی مهمونت برایِ خوای نمی خاله -

 . کوبید اش گونه بر نمایشی زینت

 . مادر میارم اآلن.  بریزم چایی کردم فراموش کل به.  برسرم خاک اوا -

 . شد آشپزخانه وارد و شد بلند سرعت به و

 ؟ نمیان هوراد آقا -

 . پرسید ناخودآگاه.  بود زده بیرون حدقه از بلوط هایِ چشم

 ؟ گفته بهت اسمشو خودش -

 . شد دستپاچه زهره

 منظوری...  زدشون صدا هوراد...  خانم زینت شنیدم همینطوری من...  بود باز خونتون در...  خب دیروز...  نه -

 . نداشتم

 . بکوبد دیوار به محکم و بگیرد را زهره سر خواست می دلش.  فشرد هم رویِ را هایش دندان بلوط

 ؟ نه یا میان نگفتین -

 ... نمی امروز نه -

 می وجودش در خون کرد می حس بلوط.  شد داخل هوراد و شد باز خانه در که بود نشده تمام حرفش هنوز و

 . نکند خراب را چیز همه و نکند فوران کرد می سعی تنها جوشد

 . داد زهره و هوراد و خودش به فحشی دلش در بلوط.  برداشت قدم زهره و بلوط سمت به خاصی آرامش با هوراد

 . سالم -
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 . کرد سالم زیرلبی و کرد نگاه بود منتظرش که هورادی به بلوط

 . نشست بلوط کنار و زد شیطنتی پُر لبخند بلوط درهم صورت دیدن با هوراد

 : گفت و گرفت هوراد مقابل را چای زینت

 . پسرم اومدی خوش خیلی -

 . برداشت را چای هوراد

 . داره خوردن واقعا چایی این.  خاله مرسی -

 : کرد زمزمه آرام و گذاشت بلوط مقابل و برداشت دیگری چایی هم بعد

 . بخور چایی نخور حرص -

 . بود انفجار مرز در دیگر بلوط

 . خورم نمی -

 . کنه حفظش خدا.  آورد در تنهایی از منو اینجا اومد امروز خانم زهره جان هوراد -

 تیدس دستی را بلوط بود کرده قصد انگار.  بفرستد روستا به هم را زینت خواست می دلش.  گزید را لبش بلوط

 . کرد می معرفی را زهره رسید می هرکس به که کند بدبخت

 : گفت و زد ای مردانه لبخند هوراد

 . بزنید سر بهش میشه خوشحال.  تنهاست خیلی بلوط و من نبود تو زینت خاله.  اومدین خوش خیلی -

 . زد بزرگی لبخند زهره

 . میزنم سر خانم زینت به بتونم هروقت.  حتما چشم -

 . جون زهره شد سرد چاییتون -

 . بس و بود زهره کردن خفه هدفش تنها که دانست می خدا و زد را حرف این بلوط

 هب آرام بلوط که کرد اش نداشته هنرهایِ و زهره از کردن تعریف به شروع و گرفت دست در را مجلس دوباره زینت

 . زد غُر هوراد

 . اتاقت تو برو پاشو -

 . انداخت بلوط به نگاهی متعجب هوراد
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 . داریم مهمون بینی نمی مگه ؟ چرا -

 . نکردم بیرونش نگرفتم رو دختره این دست تا برو پاشو میگم بهت -

 ؟ کنی می حسودی -

 : گفت و کرد نگاه هوراد چشمان در مستقیم بلوط

 . نکردم آبروریزی تا برو پاشو پس بشم شریک بقیه با اموالمو نداده یادم خان همایون.  کنم می حسودی آره -

 . خندید ریزریز هوراد

 بشه منفجر داره امکان هرلحظه که حسودی این کجا دوست مهمون و آروم بلوط.  بودمت ندیده اینطوری حاال تا -

 ؟ کجا

 : گفت و شد خم بلوط مقابل برود اتاقش به اینکه از قبل اما کرد عذرخواهی و شد بلند لبخند با هوراد

 . بدونی فقط خواستم.  داری دوسم گفتی بهم غیرمستقیم اآلن همین -

 . شد اتاقش وارد و خندید بازهم هوراد

 : گفت می همیشه که افتاد خان همایون حرف یاد و زد محوی لبخند هوراد حرف این با بلوط

 " کنی می تعبیرش داشتن دوست به تو بگه بهت که هم ناسزا معشوقت باشی که عاشق – "

.  است آفتابی و خوب چقدر زندگی هوایِ گاهی و هوراد تعبیرهایِ و بود بلوط هایِ حسودی مصداق حرفش این

 . کنی زندگی عاشقانه و باشی عاشق...  باید فقط دارند شیرین پایان هم آور عذاب و تلخ هایِ لحظه گاهی

 . برگشت بلوط سمت درهم هایی اخم با و بست زهره سر پشت را خانه در زینت

 . یدید خونیتو دشمنِ انگار کردی می نگاه بدبخت دختره این به یجوری ؟ چته امروز هست معلوم اصال تو دختر -

 . بدتره اونم از -

 . زدنه حرف چجور این میشناسی نیست هم هفته یه دخترو این تو.  سرم به عالم خاک -

 یجوری میگه شیطونه.  بره برداره بزنه قاپ و هوراد خواد می نرسیده راه از هنوز کنه دختره.  میگم دروغ مگه -

 . نشه پا جاش از بزنمش

 . کشید درهم بیشتر را ابروهایش زینت

 ؟ سننه رو تو و من بدزده و هوراد قاپ بخواد گیرم اصال ؟ چی دیگه.  باشه خوشم -
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 نمی درکت هم ها ترین نزدیک کنی می حس که رسد می ها وقت گاهی.  کرد نگاه زینت به شده سالح خلع بلوط

 . کرد نمی درک را دخترش هم مادر همیشه زینتِ که روزهایی همان از.  بود روزها همان از امروز انگار و کنند

 . فرستاد پایین را دهانش آب بلوط

 . نمیاد خوشش دخترا مدل این از هوراد ، آویزوناست دختر این شبیه یعنی...  اصال...  ولی نداره ربطی ما به خب -

 این برایِ آستینی یه من حداقل بذار نیست مشخص خودت با تکلیفت که تو.  بچه باشه خودت کار تو سرت تو -

 . دیگه میشه داره پیر.  بزنم باال پسر

 احساساتش و خودش قتل به کمر انگار امروز بود پشتش همیشه که زینتی.  شد خیره زینت به زده بُهت بلوط

 . بود بسته

 ؟ بلوط -

 حرارت پزی آجر ی کوره یک در را بدنش کرد می حس.  چرخید هوراد سمت به و گرفت زینت از رو پریشان بلوط

 . بود شده گرمش انقدر که میزد بیرون بدنش هایِ سلول از بخار انگار.  دهند می

 . کرد نگاه هوراد به استیصال با

 : گفت خنده با هوراد

 ؟ بزنیم حرف باهم یکم داری وقت -

 اعصاب کمی و بود چسبیده صورتش رویِ که ای خنده همان با هوراد.  شد اتاقش وارد و داد تکان سری بلوط

 . بست را در و شد بلوط اتاق وارد کرد می متشنج را بلوط

 : گفت هوراد نشدنی تمام لبخند از کالفه بلوط

 ؟ نمیشه تمومم که خندی می چی به بگی میشه -

 . بزنی منو بگم ترسم می -

 . حریفی نفرو صد تنه یه خودت رسه نمی تو به زورش کسی نترس -

 . خندید دیگر کمی هوراد

 . کنی می حسادت بدبخت زهره این به چرا الکی دونم نمی من.  شدی دار خنده کال امروز دونی می -

 برات دختر اون.  فهمی نمی نیفته اتفاق تا تو کنم می حس و دونم می من که رو چیزی چون کنم می حسادت -

 . شازده داره نقشه
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 . ارهد ای مزه چه ببینم بشه عاشقم دیگه یکی بذار یبارم نرسم و باشم عاشق من نمیشه که همیشه.  بهتر چه -

 . شد درهم صورتش و زد پوزخند بلوط

 . نچشیدی رو باشه عاشقت دختر یه اینکه طعم شیرینتون گذشته تو خانم ستاره وجود با اصال که تو -

 گاهی و بود زده طعنه کلماتش با ناخواسته یا خواسته بلوط.  شد آن جایگزین اخمی و شد جمع هوراد لبخند

 قیمت به ها زدن زخم گاهی بگیریم یاد کاش.  کند می عفونت ندانسته و شود می زخم هایمان حرف ناخواسته

 . شود می تمام چیزها خیلی

 : گفت و شد بلوط چشمان میخ درهم هایِ اخم همان با هوراد

 آدمی یه فقط نبود عاشق ستاره اطالعت محض فقط شدی موفق که کنی زهر امروزمو خوشی خواستی می اگه -

 حکم براش هاش خواسته به نرسیدن که بود آدمایی اون از.  برسه داره دوست چی هر به کرد می سعی که بود

 . بیاری زبونت رویِ اسمشو حتی نداره لیاقت که ضعیف آدمِ یه.  داشت و مرگ

 از را هوراد نبود هم بعید رفت می پیش همینطور اگر.  بود کرده خراب را چیز همه ناخواسته.  گزید را لبش بلوط

 . بدهد دست

 . گرفت عمیقی دمِ

 ... خواستم نمی من -

 : گفت و کرد بلند را دستش هوراد

 . شنیدم و شنیدم می باید که چیزی.  نیست مهم -

 درهم هایِ اخم همان با.  کشید بیرون اش نفتی آبی جین جیب از را ای برگه و کرد خالی را نفسش عصبی هوراد

 . گرفت بلوط سمت را برگه

 . انداخت آن به نگاهی سرگردان و گرفت را برگه بلوط

 ؟ چیه این -

 . پدرم میراث از سهمت -

 : داد ادامه و کشید گردنش پشت دستی کالفه هوراد

 توصی...  سرمو به زد گذاشته ارثیه توهم برایِ بابام فهمیدم وقتی.  خوندم رو نامه وصیت هوتن و تو از قبل من -

 . کردم عوض رو نامه

 . خورد گره درهم بلوط هایِ اخم
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 من...  من.  بود قضیه ظاهر این ولی کردم می توجیه خودمو اینطوری یعنی باشی محتاج من به خواست می دلم -

 خواستم می همین برایِ...  همین برایِ کنی می ترکم رفتارام و کارا با دونستم می.  بری پیشم از خواستم نمی

 . بگیرم و رفتنت جلویِ

 به قدم به قدم.  خورد سُر دیگری از بعد یکی اشکش های قطره و کرد مچاله دستش در نخوانده را برگه بلوط

 . کرد نگاه چشمانش در و شد نزدیک هوراد

 . نامردی خیلی -

 . زد هق و کوبید هوراد ی سینه به مشتی

 می خودم از روز هر.  شکستی باورهامو منو کارت با تو.  نیست مهم برام کوفتی امالک اون.  هوراد نامردی خیلی -

 چطوری یعنی کردم می فکر روز هر ؟ کرد می ترحم بهم خان همایون که بودم بدبخت انقدر من یعنی پرسیدم

 . شکستم من.  لعنتی شدم داغون من.  باشه تظاهر ها محبت اون تمامِ میشه

 بی هم بلوط تقالهایِ.  کشید آغوش در را بلوط و بُرد پیش دست.  خرید جان به را بلوط هایِ حرف تلخی هوراد

 . داشت نگه آغوشش در را او هوراد و ماند اثر

 . نشاند اش پیشانی رویِ ای بوسه و زد تلخی لبخند.  کشید باال کمی و گرفت را بلوط صورت طرف دو

 . بوسید را بلوط اشکی چشمان و شد خم اینبار.  خوردند سُر سرهم پشت ها اشک قطره

 . سوخت می بلوط پوست رویِ اش بوسه جایِ انگار و گذاشت بلوط پیشانی رویِ را اش پیشانی

 : کرد زمزمه و فشرد خودش به را بلوط بیشتر

 . لوطمب شرمندم.  بدم دستت از ترسیدم می.  کنم می چیکار دارم فهمیدم نمی.  گلم ببخشید.  عزیزم ببخشید -

 می آتش هوراد دستان در هایش زنانه تمام و بود شده فراموش دلخوری.  بست چشم بلوط و بوسید را بلوط گونه

 . شد

 ... تا بُرد جلو را سرش و کرد بلوط به نگاهی هوراد

 ؟ خورین نمی چایی ها بچه -

 ینیه بلوط.  چسبید را اش بینی و گفت بلندی آخ هوراد.  خورد هوراد بینی به سرش که کشید عقب محکم بلوط

 : گفت نگران و کشید

 . بردار دستتو ؟ شکست ؟ ببینم ؟ شد چی -
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 که بود حرام برایش بلوط هایِ لب از بوسه انگار.  بود پیچیده جانش در درد هم بود گرفته اش خنده هم هوراد

 . افتاد می اتفاقی هربار

 : گفت و شد داخل بلوط و هوراد صدایِ شنیدن با زینت

 ؟ آوردی خودت سر بالیی چه -

 . دیوار تو خورد بینیم هیچی -

 . کند مداوایش تا بُرد بیرون اتاق از را او زینت که گفت دیگری آخِ هوراد.  کرد نگاه هوراد به تعجب با زینت

 : گفت و بست را چشمانش.  بماند اتاق همان در داد ترجیح.  بود گرفته اش خنده بلوط

 . نشد اینبارم -

 . خندید خودش حرف این به و

 . کوبید اش شانه رویِ محکم و شد نزدیک صدف به سر پشت از تخسی با بلوط

 : گفت و شد جمع اش چهره.  فشرد و گذاشت اش شانه رویِ دست صدف

 ؟ سنگینه انقد چرا.  دستت بشکنه -

 . زدم یواش خوبه تازه.  شدی نارنجی نازک چقدر.  بابا خب -

 . خندید خودش حرف به دل در و

 ؟ بود چطور امتحان -

 . شد درهم امتحان اسم شنیدن با بلوط قیافه

 . کرده طرح سوال دیگه کتاب یه از استاد کردم می حس.  بود افتضاح -

 . برسی مشقت و درس به که مونه نمی وقتی دیگه خانتونی هوراد فکره تو که انقدر.  حقته -

 . هست که همینی -

 بهانه بی و کرد می شیطنت.  است شده ها گذشته بلوط همان کرد می حس.  آورد در صدف برای ته تا را زبانش و

 نمی هایش کنایه و نیش و ها حرف یاد دیگر میدید که را هوراد.  بودند شده تر کمرنگ ها غصه و غم.  خندید می

 را این ترس لحظه هر دید می که را هوراد.  نداشت را پناه بی ی بچه یک حس دیگر دید می که را هوراد.  افتاد

 زا بیشتر دلش ، کوبید می بیشتر قلبش ، میزد لبخند دید می که را هوراد.  شود قضاوت ناعادالنه که نداشت
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 دبو ها تنهایی از اش ناجی هوراد اینبار.  نبود اش تنهایی هایِ شب کابوس آن هوراد دیگر.  میشد رو و زیر گذشته

 . بود اش زندگی ناب هایِ لحظه ی سازنده...  هوراد اینبار. 

 ؟ گذره می خوش هپروت -

 . شد خیره صدف به گنگ بلوط

 ؟ چی یعنی -

 . بود شیری راه کهکشان تو شما منتهی کردم صدات بار ده یعنی -

 . زد شیطنتی پر لبخند و

 از.  بود کرده برف هوایِ دلش و بود ماه دی.  افتاد راه دانشگاه خروجی سمت به و زد کمرنگی لبخند هم بلوط

 . کشید می فرشته پایش و دست حرکات با و کشید می دراز آنها روی که هایی برف همان

 دلبخن.  دید را برف ی پراکنده و کوچک هایِ دانه و انداخت آسمان به نگاهی تعجب با شد سرد که اش بینی نوک

 . کند حس وجود تمام با خواست می را امسال برف اولین.  کرد باز را هایش دست و زد بزرگی

 . کنی بغلش که نیست اینجا هوراد چلت و خل خودِ جون به ؟ کردی باز و دستات چرا دیوونه چته -

 . زد سرش پشت محکم و کرد نگاه صدف به چپی چپ بلوط

 . بدبخت منحرف -

 . داد بلوط به فحشی و داد ماساژ آرام را سرش پشت صدف

 : گفت و انداخت صدف خوشحال و سرحال ی قیافه به نگاهی بلوط

 ؟ خبره چه خوشحالی امروز گرفتی می بغل غم زانویِ که همیشه برعکس -

 . زد کمرنگی لبخند صدف

 . زدم حرف ستاره با دیروز -

 . کشید درهم را ابروهایش ستاره اسم شنیدن با بلوط

 . برگرده زندگی به ستاره دوباره کردم نمی فکر وقت هیچ.  بلوط خوشحالم خیلی -

 ؟ چی یعنی -

 هست که هرچی ولی نه یا شده معجزه دونم نمی.  کنه حمایتش کرده قبول باباش.  خانوادش پیشِ برگشته -

 . خوشحالم خیلی گرفته سامون و سر دوباره بچگیام همبازی اینکه از.  خوشحالم منم.  خوشحاله ستاره
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 . زد پوزخندی بلوط

 . موندنیه اینجا حاالها حاال جونش راستین آوردن بدست برای کردم می فکر -

 . شد جمع خودش در و کشید عمیقی نفس صدف

 ییک آویزونه خودشونو خوان می شده طور هر نمیشن حمایت نزدیکانشون طرف از کنن فکر وقتی آدما میدونی -

 شتشپ پدرش فهمیده که حاال ام ستاره.  کنن زندگی بتونن و بگیرن حمایت که بچسبن یکی به خوان می.  کنن

 . باشه راستین آویزون نمیخواد دیگه وایساده

 : داد ادامه و کرد کوتاهی مکث صدف

 نمک می ساپورتت بخوای جور هر ولی خوامت نمی گفت ستاره به.  بوده بازی یه کاراش تمام گفت بهش راستین -

 گهدی.  خوابم می راحت خیال با شبا دیگه حاال.  شد یکسره ستاره تکلیف حداقل.  شد بهتر اینطوری نظرم به. 

 . نیستم راستین به رسیدن برای اش احمقانه کارایِ و ستاره نگران

 . خوشبختم براش منم ولی نباید اینکه با.  خوبه -

 تحمای.  نیست پیچیده هم زیاد زندگی و شد خیره آمدند می فرود بیشتری شدت با حاال که هایی برف به بلوط

 می خراب را ها خوبی ها آدم نباشد که شدن داشته دوست و داشتن دوست.  کنند می جنایت ها آدم نباشد که

 . میدهد جهنم بویِ نفسشان هر و دهند می پرورش سنگ ، قلب جایِ به ، کنند

 . بدانیم را ها محبت ترین کوچک قدر است کافی فقط نیست پیچیده هم زیاد زندگی

*** 

 . شد ور حمله شومینه سمت به و بست را در بلوط

 ؟ سرآوردی مگه دختر چته -

 : گفت و زد زینت به نیشخندی بلوط

 ؟ خاله کو سالمت -

 ؟ تو یا کنم سالم باید من.  بچه بکش خجالت -

 . بوسید را زینت ی گونه ناگهانی حرکت یک در.  رفت زینت سمت به و گرفت فاصله شومینه از

 . خانم خوشگل بر سالم -

 . کرد نازک چشمی پشت زینت
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 ؟ خونه می خروس کبکت امروز چته دوماً.  سالم علیک اوالً -

 ؟ دونی نمی مگه جونم زینت -

 : تگف و کرد نگاه برف سفید های دانه به.  کشید را پرده و برد پنجره پشت و گرفت را زینت دست بالفاصله و

 . زمستون برف اولین -

 . زد لبخند و کشید را بلوط لپ زینت

 . برف برا دیوونه این کنن می ذوق شوهر برایِ مردم.  کرده ذوقیم چه گنده دختره ببین -

 . بود برف های دانه به خیره همچنان بلوط و برگشت آشپزخانه به زینت

 . کرد می دعوتش گذشته به ذهنش و کرد می نگاه ها برف به

 . کرد خان همایون به رو و کشید سرش رویِ را کاله بلوط "

 . حاضرم من -

 : گفت زیرلب و خندید خان همایون

 . حاضره همیشه شیطنت و خرابکاری برا -

 : گفت و انداخت خان همایون بازویِ در دست بلوط

 . دیگه بازیه برف یکم.  بزن غُر کم -

 . گذشته ازم سنی من دختر -

 . هاست ساله 14 مث دلت ماشااهلل که توام.  دله مهم -

 ؟ میذاری کاله سرم داری -

 تخت مهمونه منو هفته یک زدی بهم که برفایی گوله با پارسال نیست یادت.  میگم دروغ مگه.  بابا نه ؟ من -

 ؟ کردی سرماخوردگی و خواب

 . شد می بلوطکش زبان حریف اگر عمراً و خندید همایون

 ها برف از قسمتی رویِ.  دوید ها برف سمت به و کرد ول را خان همایون دست بلوط رسیدند که عمارت حیاط به

 . خندیدن به کرد شروع و خوابید

 . شد خالی صورتش رویِ برف از پر سطلی که بود خندیدن مشغول بلوط
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 ".  کردن پرتاب برفی گلوله خان همایون به کرد شروع و زد کنار را ها برف داد و جیغ با

 ؟ کنی می فکر چی به -

 . گذاشت قلبش رویِ دست هوراد صدای شنیدن با بلوط

 . ترسوندیم -

 ؟ کردی می فکر چی به حاال خب -

 . خوب ی خاطره یه -

 ؟ برفه به مربوط -

 . خان همایون هم برف هم -

 : کرد زمزمه و چکید بلوط چشم گوشه از اشکی قطره

 . شده تنگ براش دلم -

 . زد غمگینی لبخند هوراد

 . منم -

 . بزنم حرف باهاش بشینمو بغلش برم خواد می دلم -

 . منم -

 . خاکش سر برم خواد می دلم -

 : گفت و کشید عمیقی نفس هوراد

 . پیشش برمت می روز یه...........  منم -

 : گفت و کرد جمع بغلش در را هایش دست هوراد

 ؟ بیرون بریم چیه نظرت -

 ؟ اآلن -

 . بپوش گرم لباس فقط.  آره -

 ؟ جدی -

 . برو بدو.  آره -
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 ات ایستاد اتاقش آینه مقابل.  کرد عوض را لباسش سرعت به.  دوید اتاقش سمت به و زد گشادی لبخند بلوط

 : گفت و آمد بند ای لحظه برایِ نفسش.  شد خشک تقویم رویِ چشمش که کند سرش را شالش

 ؟ کنم چیکار حاال.  وای ای -

 : گفت و کوبید اش پیشانی به محکم و نشست تختش رویِ و گرفت تقویم از چشم

 . نبود یادم اصال چرا.  لعنتی -

 : گفت و کرد تقویم به نگاهی دیگر بار

 . مونده روز دو فقط بلوط سرت تو خاک -

 تولد شد نمی باورش هم هنوز.  فشرد می پوستش رویِ را هایش ناخن و بود کرده مشت را هایش دست بلوط

 . بخرد کادویی چه دانست نمی و بود مانده روز دو.  است کرده فراموش را هوراد

 ؟ فکری تو چرا -

 . انداخت هوراد به نگاهی

 . همینطوری -

 ؟ شده چیزی -

 . بابا نه -

 : گفت شد می پیاده که همانطور و کرد متوقف برفی از پر زمین مقابل را ماشین هوراد

 . شو پیاده نیست چیزی که حاال پس -

 . بست نقش هایش لب روی بزرگی لبخند و انداخت برف از پر زمین به نگاهی حواسی بی با بلوط

 . انداخت ها برف رویِ را خودش و شد پیاده ماشین از سرعت به

 . باش مواظب -

 . زد هوراد صورت به و کرد درست بزرگی برف گلوله هوراد به توجه بی اما بلوط

 . نشست زمین روی و گفت بلندی آخ هوراد

 . نشست هوراد مقابل و شد بلند عجله با بلوط

 ...خد وای ؟ شده چیزیت.  ببینم بردار دستتو -
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 . انداخت ها برف روی را بلوط بدجنسی لبخند با و برداشت را دستش هوراد که بود نشده تمام حرفش هنوز اما

 . دیوونه آی.  نکن -

 . ریخت می بلوط رویِ برف و خواند می کُری هوراد و خندید می و کشید می فریاد بلوط

 بی لبخندهایِ.  خندیدند ها دلخوری تمام از دور به.  دویدند هم دنبال و کردند بازی برف ساعت یک از بیشتر

 . بگیریم را آنها و کنیم دراز دست است کافی تنها کنند می حرکت مان شانه به شانه بهانه

 : گفت و کرد نگاه بود شده قرمز سرما از که بلوط صورت به هوراد

 . برگردیم بیا دیگه بسه -

 . کنم می خواهش.  نریم نه -

 . نخوردی سرما تا بیا.  شینیم می ماشین تو نمیریم باشه -

 . شود سوار بلوط تا کرد باز را در.  کشید ماشینش سمت به و گرفت را بلوط دست هوراد

 ؟ میای دنبالم بادیگاردا عین چرا حاال -

 . برف تو بری دوباره ببینی دور منو چشم نیست بعید تو از.  ماشین تو میشینی بشم مطمئن خوام می -

 . کرد روشن را بخاری و شد ماشین سوار هم هوراد شد سوار که بلوط

 . بیار در کالهتو و دستکش -

 ؟ چرا -

 : گفت گرفت می بلوط سر از را کاله که همانطور هوراد

 . بخاری جلو بگیر دستتو.  خوری می سرما.  شدن خیس -

 . شد خیره بود پاهایشان رد از پر حاال که سفیدی های برف به و گرفت بخاری جلوی را دستش بلوط

 : گفت و کرد سکوت کمی

 ؟ بپرسم سوال یه -

 . بپرس -

 . کرد نگاه هوراد به و گرفت ها برف از چشم بلوط

 ؟ شده خان همایون ی صیغه مامانم فهمیدی کجا از -
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 . زد تلخی لبخند هوراد

 ؟ پرسیدی سوالو این اآلن چرا حاال -

 . افتادم یادش یهو همینطوری -

 . کشید عمیقی نفس و کرد کوتاهی مکث هوراد

 دایص و بازه نیمه اتاقش در دیدم ولی کنم سوال بابام از رفتم.  بودم کرده پیدا مشکل درسام از یکی تو روز یه -

 عقد کردی می قبول کاش گفت لقا مه به بابام که شنیدم اونجا......  لقاست مه دیدم رفتم که جلوتر.  میاد پچ پچ

 . کنیم

 ؟ گفت چی مامانم -

 . کرد نگاه بلوط غمگین چشمان در هوراد

 ینم.  بگیرم مادرشونو جایِ خوام می یا باباشونم زن من کنن فکر و بشه عوض بهم پسرا دید خوام نمی:  گفت -

 . بمونم خوب دوست یه براشون همیشه خوام می ، بفهمن پسرا خوام

.  میزد حرف مادرش با حتما.  کرد می گریه حتما بود تنها اگر.  شد خیره هایش دست به و داد تکان سری بلوط

 مادرانه طعم هم زیاد و بودش داده دست از سالگی 5 در که کرد می را مادری هوایِ دلش آمد می که لقا مه اسم

 . بود نچشیده را هایش

 . زد کمرنگی لبخند و گرفت را بلوط های دست هوراد

 . نکن ناراحت خودتو -

 . کرد رها را هایش اشک باالخره بلوط

 . نبود تقصیر بی مامانمم اومد پیش بینمون که تفاهمایی سوء این تو باالخره.  دلخورم ازش یکم -

 تو هم.  خودمونه اشتباهات به مربوط تو منو اآلن مشکالت.  نباش دلگیر ازش پس نبوده مقصر وقت هیچ لقا مه -

 می حس بودی هوتن ی صیغه شنیدم وقتی.  داشتی سهم توهم خوب ولی بیشتر من حاال.  من هم بودی مقصر

 بعدش حرفای و اتفاقا.  سخته مردی هر برای ، من برای تنها نه بود سخت برام.  سوزم می دارم خدا جهنم تو کردم

 . کردی روشن کارت با تو آتیششو ولی بود کنترلم غیرقابل خشم خاطر به

 دوش به را اشتباهات و تقصیرها تمام نفر یک دعوا یک در.  گفت می راست هوراد.  انداخت پایین را سرش بلوط

 . دارند نقش اشتباهات در دونفر هر همیشه کشد نمی

 : گفت و کرد خیس زبانش با را اش شده خشک لب بلوط
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 . نمیزنی حرف بهش راجع دیگه آخه....  ؟ اومدی کنار صیغه موضوع با -

 توضیح برام خواستی خودت هروقت گذاشتم فقط سخته برام هضمش هنوزم نیومدم کنار نه بخوای راستشو -

 . بدی

 به وضیحت یک اشتباه ی صیغه آن با بود چه هر.  بدهد توضیح بود وقتش شاید.  کشید اش پیشانی به دستی بلوط

 . بود بدهکار هوراد

 ؟ بدم توضیح برات داری دوست اآلن -

 . آره -

 : گفت و کرد مکث کمی بلوط

 روز اون تا که ساله 12 دختر یه.  من جایِ بذار خودتو.  بود شده سخت خیلی برام زندگی خدمتکارت شدم وقتی -

 خونه تو اضافی و خدمتکار میشه و گرده برمی ورق یهو ولی نکشیده سختی هیچ و بوده مرادش وفق بر چی همه

 وضعیت این از بتونه که ریسمونی به زدن چنگ اونم داشتم هدف یه فقط ذهنم تو.  بود بدی حس خیلی.  خودش

 ازم.  اشتباه یه.  بود پوسیده ریسمون یه کنم می فکر که حاال......  ریسمون اون شد برام هوتن......  بده نجاتم

 بتنس احساساتمو بتونم من تا بشیم صیغه ماه دو داد پیشنهاد بعد ولی نکردم قبول اول.  کرد ازدواج درخواست

 ونا تو.  کردیم صیغه پدر رضایت بدون پس بود هم قانونیم قیم و بود کرده فوت خان همایون چون.  بفهمم بهش

 محرم یکی با دوماه نمیشه ولی نبودم عاشقش من.  گذروندیم می باهم هامونم فرصت ترین کوچک حتی دوماه

 . میدونی خودت دیگه که بقیشم و کردم قبول ازدواجشو پیشنهادِ.  نشی وابسته بهش و باشی

 . بود گفته را چیز همه باالخره.  کشید راحتی نفس بلوط

 را وجودش بود ریخته بهم را چیز همه که لعنتی ی صیغه آن به راجع شنیدن.  بست را هایش چشم هوراد

 . کرد می خاکستر

 ؟ ببخشی منو اشتباهم خاطر به میشه -

 . انداخت بلوط به ای آشفته نگاه هوراد

 یم واقعا تو ، کردم می موافقت ازدواجتون با من اومدیم اصال ؟ بوده منطق بی و سطحی خیلی تصمیمت میدونی -

 ؟ کنی شروع هوتن با و عشق بدون زندگی یه خواستی

 ایم دیگه هرکس.  بدم نجات خودمو و برم عمارت اون از شده طور هر خواستم می ولی کردم اشتباه دونم می -

 . بکنه کارو همین بود ممکن بود من جایِ

 . افتاد راه و کرد روشن را ماشین حرف بی هوراد
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 ؟ ناراحتی دستم از -

.  خوامت می همینطوری من ولی برادرم نه میدونم خودم حق و سهم رو تو چون ناراحتم آره.  نه بگم اگه دروغه -

 نه بودیم زندگیمون خونه سر تو منو اآلن نبودن ها گذشته این اگر.  بدم اهمیتی گذشته به خوام نمی دیگه

 . واالخون آالخون اینطوری

 . بوسید را هوراد گونه خوشحالی از و کوبید بهم را هایش دست خوشحال بلوط

 : گفت و کشید اش گونه رویِ دست و کرد بلوط به نگاهی تعجب با هوراد

 ؟ بود دیگه کسِ یا بودی خودت جدی -

 . نشست سرجایش و خورد را لبخندش بلوط

 . شد خم بلوط سمت به کمی و زد شیطنتی پر لبخند هوراد

 . انداخته راهت خوب طرف ؟ گردی می کیا با جدیداً -

 : گفت و شد خیره هوراد چشمان در بلوط

 . ادبت بی خود با -

 را بلوط کار مدام هوراد برسند خانه به تا.  برگرداند شیشه سمت به را رویش و کرد درازی زبان هوراد به هم بعد

 حس را تغییرات خودش.  بود خوشحال دلش در اما خورد می حرص ظاهر به بلوط و خندید می و کرد می یادآوری

 ثابت که هورادی.  بسازد هوراد کنار در را آینده و بریزد دور را گذشته تمام بود رسیده وقتش شاید.  کرد می

 . نیست گذشته منطق بی و دنده یک هورادِ آن دیگر بود کرده

 . رفت اتاقش به هایش لباس تعویض برای هوراد شدند که خانه وارد

 . نشست بلوط کنار داغ چای فنجان یک با زینت

 . جونت تو رفته سرما دختر بخور بگیر -

 وجودش تمام در زندگی حس و فشرد اش زده سرما دستان میان را داغ فنجان.  گرفت را چای و زد لبخندی بلوط

 . شد پخش

 ؟ کنیم چیکار فردا پس برای خاله -

 . نیست یادت کردم فکر ؟ میگی و هوراد تولده -

 ؟ خاله بگیرم چی نظرت به.  نخریدم براش هیچی هنوز.  فهمیدم امروز -
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 . بافتم براش پلیور یه که من.  دونم نمی واال -

 : گفت و کرد مزه را چایش کمی.  داد تکان سری ناامیدی با بلوط

 . کردم فراموش رو فرشته کل به بودم مشکالتم درگیرِ که انقدر ؟ خبر چه هوتن و فرشته از خاله -

 . فشرد را بلوط دست و زد غمگینی لبخند زینت

 . بشه خوشبخت منم دختر خداکنه.  خوبه اونم -

 ؟ افتاده اتفاقی مگه ؟ زینت خاله میزنی حرف دوپهلو چرا -

 . خوبه چی همه ؟ باشه شده قراره چی دخترم نه -

 ؟ شده طوریش فرشته.  نکن رنگ منو خاله -

 : گفت و کشید زانوهایش روی دستی زینت

 زد یهو میزدم حرف باهاش که دیروز.  نیست سرحال دیگه فرشتم.  دارن مشکل هم با یکم.  دخترم بگم چی -

 می داپی حالی چه برنیاد تو دست از کاری و بکشه زجر ات بچه وقتی ببینی نشدی مادر.  شد خون دلم.  گریه زیره

 . کنی

 . گرفت دست با بود ریخته صورتش رویِ که اشکی قطره و گرفت دست در را زینت ی چروکیده هایِ دست بلوط

 زیر زده شنیده که رو تو صدای ، نازک دل که هم فرشته بوده شوهری و زن دعوای یه حتما.  نکن گریه خاله -

 . گریه

 و آسمون و زمین باشه دیگه نفر یه با که دل.  بشه جهنم زندگیش شد باعث اشتباهش.  بلوط کرد اشتباه فرشته -

 . توِ با دلش نیست من ی فرشته با دلش هوتن.  مونه می نفر یه همون با ببافی هم به

 رب غم آوارِ شد بسته که زینت اتاق در.  شد بلند بلوط کنار از و کرد پاک اش چروکیده هایِ چشم از را اشک زینت

 مبازیه زجرِ به راضی بلوط اما بود زده بلوط به را نارفیقی خنجر پشت از که بود دوستی فرشته.  ریخت بلوط سرِ

 . نبود هایش کودکی همراز و

 رودب نارفیقش برپایِ خاری خواست نمی هم هنوز بلوط اما بود ریخته بلوط وجود به زهر طعم اش نارفیقی با فرشته

. 

 ؟ کنی می گریه چرا -

 . کشید نمناکش صورت رویِ دست و کرد بلند سر هوراد صدایِ با بلوط

 . شده تنگ دوست یه برایِ دلم همینطوری -
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 : گفت و زد تصنعی لبخند بلوط.  کرد می نگاه بلوط به درهم هایِ اخم با هوراد

 . ام خسته یکم.  کنم استراحت میرم -

 و کرد هوراد قدرتمند ی پنجه به نگاهی بلوط.  شد کشیده عقب به اتاقش قدمی یک در اما گذشت هوراد مقابل از

 . درهمش هایِ اخم به نگاهی

 ؟ شده چی -

 ؟ کردی می گریه بودی نشسته که شده چی.  بدونم خوام می همینو منم -

 . باشی نگرانم انقدر کردم نمی فکر -

 . بُرد بلوط نزدیک را سرش.  فشرد بیشتر را بلوط بازویِ هوراد

 . کنی فکر من از غیر کسی به خوام نمی.  بدم دستت از که اینم نگران همه از بیشتر.  نگرانتم همیشه من -

 . نگرانی الکی کنم نمی فکر هیچکس به من -

 . گفت می چی بهت زینت شنیدم.  کنه می کار خوب هنوز گوشام -

 . شوند تکرار گذشته سوءتفاهمات خواست نمی دلش.  کشید عمیقی نفس و بست چشم بلوط

 . دارن مشکل باهم یکم انگار.  همین میزدیم حرف فرشته و هوتن به راجع داشتیم فقط ما -

 که باشه من به اگه.  کنی دوتا اون زندگی قاطی خودتو وقت هیچ خوام نمی.  نداره ربطی ما به دوتا اون زندگی -

 . نبینمشون عمرم آخر تا میدم ترجیح اصال

 . میشه اذیت هوتن با زندگی تو داره فرشته اما -

 . کنه ازدواج هوتن با گرفت تصمیم خودش.  نداره ربطی ما به -

 . کنم کمکش باید من.  دوستمه فرشته اما -

 : گفت اش شده چفت هایِ دندان میان از هوراد.  شد بیشتر هوراد دستان فشار

 اون درآوردی دوتا اون زندگی از سر بفهمم اگه حالت به وای بلوط.  کنم نمی دخالت من ولی منه برادرِ هوتنم -

 ... وقت

 : گفت بلوط که برگرد اتاقش به تا کرد رها را بلوط هوراد

 ؟ میشه چی بعدش -

 . شد مشت هوراد دستان
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 . نمیارم اسمتو دیگه قسم لقا مه روح به -

 . بود رسیده جنون مرز به خشم شدت از که کرد می نگاه هورادی به تعجب با بلوط

.  بکشد گند به را چیز همه هوتن ترسید می هوراد.  ترسید می.  کوبید بهم محکم را در و شد اتاقش وارد هوراد

 از هوراد.  برود هوا به و شود دود لحظه یک در هایش دلخوشی تمام ترسید می.  بگیرد او از را بلوط ترسید می

 . بفهماند بلوط به را ها حرف این تا بود کسی کاش و ترسید می هوتن

 هوراد مقابل اخم با بلوط.  بود ایستاده پنجره مقابل بلوط به توجه بی هوراد.  شد داخل بلوط و شد باز اتاق در

 : گفت و ایستاد

 . کنی می تهدید منو اینطوری باشه آخرت دفعه ولی گیرم می ندید هذیوناتو دفعه این -

 . کرد نگاه بلوط به و گرفت بیرون پوش سفید فضای از چشم هوراد

 . بفهم اینو میشم دیوونه باشه میون در تو دادن دست از پایِ وقتی من -

 . بفهمی اینو بهتره توام میدی دست از منو زودتر کارات این با اما -

 ؟ بزرگیه خواسته باشی داشته ارتباط اونا با خوام نمی اینکه -

 . کنی قانعم باید ولی نه -

 اون زا بعد کنم می خواهش.  نکن عمل فکر بی انقدر پس تویی هوتن و فرشته ناسازگاریایِ دلیل میدونی خودت -

 کشیدنِ آتیش به بیشتر برای هیزم یه میشی فقط تو.  کن فکر یکم اینبار گرفتی که ای عجوالنه هایِ تصمیم همه

 . کنن درست زندگیشونو خودشون بذار کنار بشین و عقلت بی دلِ اون رو بذار پا.  زندگیشون

 میگذاشت زندگیشان جهنم میان پا اگر و بود هوتن و فرشته مشکالت تمام دلیل بلوط.  گفت می راست هوراد

 . شد می تر خراب چیز همه

 . ندارم کارشون به کاری.  باشه -

 . کرد خالی را اش شده حبس نفس و بست را هایش چشم حرف این شنیدن از هوراد

 : گفت هوراد شود خارج اتاق از بلوط اینکه از قبل

 ؟ بپرسم سوال یه -

 . کرد نگاهش منتظر بلوط

 : داد ادامه و برد موهایش میان دستی هوراد
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 ... یعنی...  اتفاقی...  بینتون...  بودین صیغه وقتی -

 . همین بشناسم هوتنو به احساسم بیشتر بود قرار فقط من.  نشد هیچی......  نه -

 کاش کرد فکر و بست را هایش چشم هوراد رفت که بلوط.  شد خارج اتاق از بلوط و زد کمرنگی لبخند هوراد

 . برود کنار اش زندگی سر از همیشه برای هوتن ی سایه میشد

 و کباری کروات به.  بود رسیده خودش به بود توانسته که آنجا تا و بود تولدش روز.  انداخت هوراد به نگاهی بلوط

 . بود چشم در زیادی هوراد امروز انگار اصال.  کشید پوفی و کرد نگه سیاهش

 صورتش روی ناخواسته اخمی.  خورد گره زهره براق چشمان و خندان صورت به نگاهش و چرخاند چشم بلوط

 . شد نمایان

 : گفت گرفت می را شربت سینی که همانطور و رفت زینت سمت به

 ؟ نکنی دعوت رو عفریته این شد نمی -

 . داری مردم ی بچه به چیکار تو.  دختر سرم تو عالم خاک -

 : گفت و انداخت زهره به نگاهی زینت

 . داشتنیه دوست و خانم چقدر کن نگاه -

 . داشتنیه دوست خیلی آره -

 : کرد زمزمه زیرلب بعدهم

 . نیستم لقا مه دختر نکردم کم خونه این از رو تو شرّ امروز من اگه.  کنه آویزنه ی دختره -

 هوراد برای نفره سه جشن یک خواست می دلش.  شد خارج آشپزخانه از شربت سینی با و زد مصنوعی لبخند

 رد زینت کاش کرد فکر و کشید عمیقی نفس بلوط.  بود ریخته بهم را چیز همه زهره از زینت دعوت اما بگیرند

 . ماند می روستا همان

 : کرد زمزمه و انداخت بلوط به عمیقی نگاه هوراد.  کرد تعارف را شربت و شد خم هوراد مقابل بلوط

 . امروز کردی خوشگل چه -

 ؟ میبینی منم بانو زهره جوار در مگه -

 . میزنیم حرف داریم فقط ما بلوط حرفیه چه این -

 . کنه کر فلکو گوش هاتون خنده صدای مونده کم دیگه میزدین حرف چقدر دیدم آره -
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 . زد کوچکی لبخند هوراد

 . کوچولو حسود -

 به ردنک تعارف بدون را شربت سینی و گذشت هوراد مقابل از تصنعی لبخند یک با بلوط.  برداشت را شربت هوراد

 . خرید جان به را زینت غلیظ ی غُره چشم و نشست هوراد نزدیک مبلی روی و گذاشت میز روی زهره

 : گفت و شد بلند زینت

 ؟ نکردی تعارف زهره به و شربت چرا مادر اوا -

 شربت داشت سراغ خودش از که ادایی و ناز تمام با هم زهره.  کرد تعارف زهره به و گرفت را شربت سینی زینت

 . کرد تشکر و برداشت را

 : گفت و زد پوزخندی بلوط

 ، که باهامون نداره تعارف است صابخونه خودش مونه نمی مهمون مثل دیگه ماست خونه بس از جون زهره آخه -

 . خوره می بخوره چیزی بخواد

 . زد کجی لبخند زهره

 . دارم برمی خودم بخوام چیزی نندازین زحمت به خودتونو..  جون زینت آره -

 . برگرداند هوراد سمت به را رویش و کرد زهره نثار پررویی بلوط

 : زد لب و کرد نگاهش جدیت با هوراد

 . زشته -

 . کرد نگاه زهره به اخم با و گرفت هوراد از رو بلوط

 ؟ میشه سالتون چند امسال هوراد آقا -

 : گفت و زد لبخندی هوراد

- 19 . 

 . زد ای ناباورانه لبخند زهره

 . باشه سالتون 15 یا 10 کردم فکر من.  خوره نمی بهتون اصال وای -

 : گفت و کرد نگاه زهره به درآمده جا از چشمانِ با بلوط
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 یدار نظری همچین که نفری اولین شما سالشه سی باالی کنه می فکر بینه می هرکی و هوراد که اوال جون زهره -

 ؟ برن می کار به خانما برای رو تمجیدی و تعریف همچین کنی نمی فکر بعدم

 . گفته دروغ خوره می بهشون سی از بیشتر هوراد آقا گفته هرکی.  جون بلوط نه -

 . زد بزرگی لبخند و کرد نگاه هوراد سمت به زهره

 . شده می حسودیشون زدن بهتون و حرف این که اونایی احتماال هوراد آقا -

 . ببرد گوش تا گوش اش میوه کارد با را زهره خرخره خواست می دلش.  گرفت دندان به را لبش حرص با بلوط

 زیادی زهره هایِ تملّق و تعریف از انگار هوراد.  زد پوزخند و انداخت هوراد ی شده باز نیش به نگاهی بلوط

 . بود آمده خوشش

 نور در خانه.  کرد روشن را دور تا دور های هالوژن و کرد خاموش را خانه های چراغ زینت شد خورده که ها میوه

 بود شده چیده آن روی ریز شمع 19 که شکالتی کیک با زینت.  کرد می القا را آرامش حس و بود فرورفته مالیمی

 . شد سالن وارد

 بود مانده جا کوچکی و تاریک خانه گوشه در ذهنش انگار بلوط و خواندند می را مبارک تولدت شعر زینت و زهره

 یاد.  نکرد فوت هرگز که شمعی یاد.  نشد خورده هرگز که تولدی کیک یاد.  افتاد کورخودش و سوت تولد یاد. 

 ولدتت شعر برایش تا نبود کسی که بود جامانده تاریکی خانه در کوتاهش و ریز هایِ تپش.  نکرد هرگز که آرزویی

 . بخواند را مبارک

 . کرد می تصور را کوچک و تاریک خانه همان هم او انگار و انداخت بلوط به کوتاهی نگاه هوراد

 . پسرم کن فوت و شمع -

 . داد تکان سری و انداخت زینت به نگاهی هوراد

 . نره یادتون آرزو -

 پشت هوراد.  میزد پا و دست خاطراتش هپروت در هنوز بلوط.  داد تکان سری بازهم و انداخت زهره به هم نگاهی

 : گفت کند فوت را کیک اینکه از قبل ولی نشست مبلش روی کیک

 ؟ بلوط -

 . کرد نگاه هوراد به و گرفت را چشمش اشک نم.  شد پرتاب دنیا این به انگار هوراد صدای با بلوط

 : گفت و زد مهربانی لبخند هوراد

 . بشین پیشم اینجا بیا -
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 ؟ چرا -

 . بیا تو -

 هم زیاد میداد نشان زهره ی رفته درهم هایِ اخم.  نشست مبل روی هوراد کنار و داد تکان سری ناچار بلوط

 . بود کشیده بو دقیق و درست بلوط ی زنانه ششم حس انگار و نیست راضی

 . فشرد و گرفت را بلوط سرد دست هوراد

 . کنیم فوت باهم و کیک خوام می -

 . کرد نگاه هوراد به تعجب با بلوط

 ؟ باهم چرا -

 . کنی فوت و کیک من با باید االن نگرفتیم برات امسال که تولدی اون جای به -

 . داد تکان سر لبخند با و شد جمع بلوط چشمان در اشک

 . کنی آرزو برام تو امسال خوام می راستی -

 . فشرد بیشتر را بلوط دست

 . کن آرزو و ببند چشماتو حاال -

 باهم و کرد باز چشم هوراد 3...1..2 صدای با.  هوراد نه خودش برای اما کرد آرزو.  کرد آرزو و بست چشم بلوط

 . زدند دست برایشان اجبار به زهره و لبخند با زینت.  کردند فوت را ها شمع

 بار که آن وقت.  بود وقتش اآلن شاید.  کشید بیرون را کوچکی جعبه و برد شلوارش جیب داخل دست هوراد

 . کند بازسازی را شده ویران های گذشته که بود رسیده وقتش باالخره شاید.  کند خودش برای را بلوط دیگر

 : گفت و کرد باز را جعبه در و زد زانو بلوط پای مقابل

 ؟ کنی می ازدواج من با -

.  بلوط بازهم و بود حلقه یک بازهم.  شد نمی باورش.  کرد نگاه جعبه داخل ساده ی حلقه به شده شوک بلوط

 و کرد نگاه هوراد منتظر درچشمان بارانی چشمانی با بلوط.  شد گفته که درخواستی اینبار و بود هوراد بازهم

 بهرو صحنه به تنیده درهم هایی اخم با زهره و حیرت با زینت.  رفت اتاقش به و شد بلند جایش از ناگهانی خیلی

 مقابلش میز روی را حلقه ی جعبه.  شد بلند زمین روی از و زد تلخی لبخند هوراد.  کردند می نگاه رویشان

 . سب و بود شده قرمز تنها غرورش حفظ برای اما ببارد قطره قطره رفت می که کشید چشمانی به دستی و گذاشت
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 رودب اتاقش به خواست و گفت ببخشیدی.  بود رفته باد به امیدهایش تمام.  کرد رها را اش شده حبس نفس هوراد

 یءِش و گرفت را هوراد ی شده مشت دست.  ایستاد هوراد مقابل اشکبار چشمانی با بلوط.  شد باز بلوط اتاق در که

 . داد قرار آن داخل کوچکی

 به تعجب با.  بود دستانش در حاال اش شده گم ی حلقه.  ایستاد نفسش...  و کرد باز را مشتش تعجب با هوراد

 : آمد زبان به بلوط که کرد نگاه بلوط

 . برداشتمش ها شیشه بین از رفتم عمارت از که روزی همون -

 : گفت و گرفت هوراد مقابل را چپش دست بلوط

 . مثبته جوابم -

 ی حلقه انگشت در را آن و بوسید را انگشتر نگین هوراد.  خورد سُر هوراد چشمان گوشه از شوقی اشک قطره

 . کرد فرو بلوط

 : کرد زمزمه بلوط زیرگوش و کشید آغوش به را بلوط آرام و شد خیره بلوط چشمان در قرار بی هوراد

 . گرفتم که بود تولدی هدیه بهترین این.  ممنونم -

 را هوراد بعد و بلوط اول و شد نزدیک زده هیجان زینت.  گرفت فاصله کمی و زد بلوط ی گونه به ای بوسه هوراد

 کامشان نخورده را کیک.  میزد موج نفرشان هرسه قلب در شادی.  رفت و گفت کوتاهی تبریک زهره.  بوسید

 . شود می شیرین زیادی بخشیدن گاهی و بود شده شیرین

 . بود خوبی شب

 . خندیدند زیاد

 . بودند شاد زیاد

 . میزد موج میان این خوشبختی و خندید می و گذاشت می سرشان سربه زینت

 

 "...  شوم خوشبخت دارم آرزو...  من اما شوند پولدار و معروف,  زیبا دارند آرزو ها بعضی "

 

 . برد خودش اتاق سمت به و گرفت را بلوط دست هوراد

 : است خوانده جایی کرد می فکر و رفت می پیش قدم قدم بلوط
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 ... دنیاست ی روزانه حراج خوشبختی:  میگفت مرد گیله "

 "... دیگریست داستان کنیم نمی پیشنهاد قیمتی و داریم نمی بر قدمی ما اینکه

 

 خریده را آن گذشتن و بخشش قیمت با او و بود زده حراج چوب به را خوشبختی زندگی که بود خوشحال بلوط

 . بود

 . آمد خودش به شد بسته که اتاق در

 . ببرد باال را تو اوج تا تواند می مرد یک ی عاشقانه های نگاه و کرد می نگاهش خودش خاص لبخند با هوراد

 ؟ دارم حسی چه دونی می -

 : زد لب و کرد نگاه هوراد به لبخند با بلوط

 ؟ حسی چه -

 : کرد زمزمه و بست را هایش چشم و کشید عمیق نفس هوراد

.  نمبز فریاد خیابونو تو برم دیوونه یه مثل خواد می دلم که خوشحالم انقدر.  نمیشم جا جسمم تو کنم می حس -

 . خوشبختم بدونن همه خواد می دلم

 دلت باید فقط.  است خوب شدن دیوانه و زدن داد گاهی و غش و غل بی و ساده اعتراف این به زد لبخند بلوط

 . بگیرد نبض به را ات زندگی های رگ خوشبختی و باشد شادی از مملو

 . دز کمرنگی لبخند و کشید عمیقی نفس.  زد پیوند بلوطش پیشانی به پیشانی و گذاشت جلو قدمی هوراد

 . دادم دستت از همیشه برای کردم می فکر -

 . پیچید بلوط بدن دور دست

 . بشن گردنگیرم ام گذشته های حماقت ترسیدم می -

 . بوسید و گرفت را بلوط موهای از ای دسته

 . گذشته اشتباهاتم سر از لقا مه کنم می حس.  میزنه لبخند بهم داره خان همایون کنم می حس امشب -

 . بود کرده جاخوش بلوط های لب روی زیبایی لبخند

 . خندید می لبشان و جوشید می پوستشان زیر شادی
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 . زیباست عشق

 زیست عاشق و بود عاشق باید

 . کشد می نفس تنها کند نمی زندگی عشق بی انسان. 

 . زیباست هم انتظار عشق برای

 . زیباست هم شکست

 . است خاطره هم جدایی و نرسیدن

 . دارد جریان زندگی یعنی کند سنگینی کسی یاد به قلبت از گوشه یک که همین

 جاده به چشم ، بریزد اشک ، بزند لبخند گیرد نمی یاد آدم اما است ساده اگرچه کشیدن نفس و عشق از فارغ

 . برسد خبری تا بدوزد

 . ندارد فرق برایت شب و روز نباشی که عاشق

 . دانی نمی را لحظات قدر نباشی که عاشق

 . کنی نمی حس را زمان گذر

 . کنی نمی مزه را وصال شیرینی و جدایی تلخی نباشی عاشق

 . زندگیمان های لحظه لحظه در باشیم هنرمند یک ما همه کاش.  است هنر ماندن عاشق و شدن عاشق

 . زد بلوط پیشانی به کوتاهی بوسه هوراد

 ؟ بکنم خواهشی یه میشه -

 . گرفت فاصله هوراد از کمی بلوط

 . حتما -

 ؟ کنیم عقد زودتر هرچه میشه -

 : گفت و کرد نگاه هوراد به تعجب با بلوط

 . بشن دلگیر و ناراحت دستمون از خوام نمی.  کنیم خبر هم رو فرشته و هوتن میشه اگه ولی ندارم حرفی من -

 با و کرد خیس را لبش کمی.  اش خوشبختی برای بود خطر زنگ یک هوتن.  شد حبس هوراد ی سینه در نفس

 : گفت کالفگی
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 . میدیم خبر هم اونا به بگیریم جشن خواستیم که بعد کنیم می عقد االن حاال -

 آدم تمام از دور ، فرشته از دور ، هوتن از دوز.  باشد دور خواست می دلش.  کشید اش پیشانی به دستی هوراد

 . داشتند اش خوشبختی به چشم که هایی

 . فشرد کمی را آن و گذاشت هوراد بازوی روی دست دید را هوراد کالفگی که بلوط

 . ندارم حرفی منم.  باشه تری راحت اینطوری تو اگه -

 . کشید راحتی نفس حرف این شنیدن با هوراد

 . بانو کنم می جبران.  خدا به گلی خیلی -

 . میزد لبخند چسبید می جانش به که بانو لفظ

 . میرسد خوشبختی بوی چقدر و بود هوراد بانوی

 . آید می پرواز بوی

 . درخشد می بارانی اسمان در کمان رنگین انگار

 : گفت و کرد پا آن و پا این کمی بلوط

 . کنی استراحت بهتره ای خسته خیلی.  دیگه برم من -

 . شد اسیر هوراد بازوان حصار در که برود در سمت به تا برداشت قدمی

 : زد لب و بلوط بدن عطر از گرفت نفس هوراد

 . حاال بودی ؟ بانو کجا -

 . سوخت کشیده زبانه احساسات کوره در و شد سرخ بلوط

 . است گویاتر ها چشم زبان گاهی و کردند می نگاه هم به سکوت در دو هر.  چرخاند را بلوط آرامش با هوراد

 : گفت و نشست هوراد های لب روی هم اینبار بلوط های دست که بلوط روی کرد خم را سرش هوراد

 . بشیم محرم اول.  نه االن -

 همه هک اینبار.  شده طلسم کردن شیطنت و بودن تو با انگار.  بابا باشیم خوش یکم بذار.  بانو میشیم محرمم -

 ؟ پیچونی می منو داری خودت امانه و امن چی

 . زد خجولی لبخند بلوط
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 . کشید عقب دست بلوط بوسید که را بلوط انگشت هوراد

 : کرد زمزمه و شد خیره بلوطکش صورت به ثانیه چند هوراد.  بست چشم بلوط و رفت جلوتر کمی هوراد

 . محرمیت بعد برا میذاریمش.  بردی تو ام ایندفعه -

 . شد مواجه هوراد بلند ی خنده با اما کرد باز چشم کرد آزاد را اش شده حبس نفس بلوط

 ؟ شده چی -

 : گفت بلندش های خنده میان هوراد

 ... بود قرار مگه ؟ بودی کرده حبس نفس اینطوری که بکنم چیکارت خواستم می کردی فکر -

 . خندید ریزریز و خورد را حرفش ادامه و

 . زد هوراد سینه در مشتی حرصی بلوط

 . حیایی بی تو چقدر ؟ کردم چیکار مگه بخندی آب رو -

 ؟ حیا بی چرا -

 ؟ میزنی من به چیه حرفا این -

 ؟ بگم چی خواستم می میدونی کجا از بانو نگفتم بقیشو که من -

 . شناسم می خوب رو تو منحرف جنس من -

 : گفت و انداخت بلوط گردن دور دست هوراد

 . خوریم نمی مشکل به آینده در بهتره اینطوری.  شناسی می منو منحرف جنس که خداروشکر خب -

 . شد خندان هوراد های پنجه اسیر دستش هم باز که برود خودش اتاق به خواست و کشید کوتاهی جیغ بلوط

 . بخوابم برم خوام می کن ولم -

 ؟ بخوابی بری همیم ماله که رو شبی اولین میاد دلت -

 : گفت بود هایش لب روی که بدجنسی لبخند با بلوط

 . کن فکر شده نصیبت که افتخاری این به و بمون بیدار صبح تا تو.  خستم خیلی.  میاد دلم اره -

 . کنم می فکر بهش کنارمی تو وقتی اما کنم می فکر بهش باشه -

 . کشید دراز تخت روی آرام هوراد.  نشستند تخت روی هردو و کشید را بلوط دست
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 . بانو بکش دراز -

 . خوام نمی -

 . دختر تولدمه مثال بیا راه من دل به و امشب -

 . کشید دراز هوراد کنار و زد کجی لبخند بلوط

 . بود کرده سکوت و بود شده خیره سقف به هوراد

 . بود سخت برایش بودند شده سرازیر قلبش به یکجا که هایی خوشبختی باور شاید

 . شد خیره هوراد رخ نیم به و چرخید پهلو به دید را هوراد طوالنی سکوت که بلوط

 . داد حرکت هوراد صورت روی را انگشتانش نوک و زد کمرنگی لبخند

 . بود خدا لبخند از انعکاسی لبخندهایشان انگار و زد لبخند هم هوراد

 ؟ بپرسم چیزی یه -

 . بانو بپرسه کی نپرسی سوال تو -

 . شد تر پررنگ بلوط لبخند

 . بزنم لبخند خواد می دلم بانو میگی بهم وقتی -

 . برگردوند بهم رو تو که کنم شکر خدارو خواد می دلم بینم می رو تو وقتی منم -

 . کشید را هوراد لپ بلوط

 . جون پسر بریز زبون کم -

 . خانم بپرس سوالتو -

 ؟ نمیشی ناراحت -

 . نپرس میکنه خراب خوبمونو شب کنی می فکر اگه -

 . پرسیدم ازت...  یبارم...  دلمه تو وقته خیلی آخه -

 . زد کجی لبخند هوراد

 . بپرس پس -

 . کرد نگاه بود شده قفل درهم که هایی دست به و گرفت هوراد از نگاه بلوط
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 . دادی موضع تغییر زود انقدر چرا که سواله برام -

 . کرد می حراج گلویش به بغض هم هنوز گذشته به راجع زدن حرف.  کشید عمیقی نفس

 ... تو اما.  موندم تنها همیشه برای...  کردم می فکر...  برم زندگیت از همیشه برای گفتی...  گفتی بهم وقتی -

 به را بلوط آرامی به بود شکسته درهم را بلوطش که بغضی از متاثر هوراد و چکید بلوط چشم از اشکی قطره

 . کشید آغوش

 : گفت و زد بلوط موهای روی ای بوسه

 . گل خانم ببخشید -

 . کرد پاک را هایش اشک بلوط

 . سخته برام یکم بهش راجع زدن حرف...  فقط بودم مقصر منم.  وقته خیلی.  بخشیدمت -

 . کن فراموشش.  نزن حرف بهش راجع پس -

 . بزنم حرف بذار.  بگم خوام می نه -

 . کرد سکوت هوراد

 مین مقصر منو دیگه.  اومدی زود خیلیم.  اومدی تو اما بینمتون نمی وقت هیچ دیگه کردم می فکر رفتم وقتی -

 ؟ خبرم بی ازش من که شده عوض چی.  دونستی

 . فشرد آغوشش در را بلوط بیشتر هوراد

 حرف . گرفتم تصمیم بچگانه.  کردم قضاوت اشتباه.  رفتم خطا سالها این تمام.  کردم می اشتباه لقا مه به راجع -

 . بود سخت.  شکستم بوده تر پاک گل برگ از لقا مه فهمیدم وقتی بدون اینو فقط سخته برام روزا اون از زدن

 بابام.  گردوند برمی رو ازم زینت.  نبود لقا مه.  نبودی تو.  بود جهنم زندگیم.  کرد می خفم داشت وجدان عذاب

 ولق.  دادم قولی یه بهش.  خاکش سر رفتم دنبالت بیام گرفتم تصمیم وقتی.  اشتباه سال 21 بودمو خودم.  نبود

 . بریم باهم دادم قول.  خاکش سر ببرمت دادم

 . بوسید را بلوط چشمان.  شد خیره بلوطکش ی زده طوفان چشمان در و کشید تر پایین را سرش

 ؟ لقا مه خاک سر بریم میای -

 : گفت و زد لبخندی بلوط

 . میام -
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 : گفت و خندید هوراد

 ؟ بخوابیم حاال -

 . رفت پایین تخت از و آمد بیرون هوراد بغل از بلوط

 . بخیر شب.  بخوابیم اره -

 . دیگه بخوابیم باهم بیا همینجا ؟ میری کجا -

 . بخیر شب.  بخواب تنها شما.  آقا کنه گیر گلوت تو ترسم می -

 : کرد زمزمه و گذاشت هم روی چشم بست که را در.  شد خارج اتاق از و زد لبخندی

 . خان همایون ممنونم.  مامان ممنونم -

 . برد خوابش سرعت به که بودند کرده تزیق جانش و روح زوایای تمام به آرامش انگار کشید دراز که تختش روی

 نفس توان می تر راحت نباشد که دلخوری و کینه.  است همین زندگی و رفت خواب به آرامش در ها مدت از بعد

 . کشید

 . زیستن شاد و بودن شاد برای دوباره فرصت یک دادن و کوچک یا بزرگ بخشش یک ، است همین زندگی و

*** 

 . برداشت را خانه کل هوراد بلوطه بلوط صدای و شد بسته بلندی صدای با خانه در

 . رفت هوراد استقبال به لبخند با و بست را کتاب بلوط

 ؟ سرت رو گذاشتی رو خونه خبرته چه.  آقا سالم -

 ؟ نمیشه باورت بلوط وای -

 ؟ مگه شده چی -

 : گفت و کرد رها را نفسش هوراد

 . گرفتم محضر وقت دیگه ساعت دو برای -

 : گفت مانندی جیغ صدای با بلوط

 ؟ محضر ؟ چی -

 . بشی آقاتون عقد بریم تا بشی حاضر داری وقت ساعت یه ام حاال.  دیگه اره -
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 . داد هل اتاق سمت به را متعجب بلوط و زد بزرگی لبخند هوراد

 . میشه دیر دیگه برو -

 . برگشت هوراد سمت به استرس با بلوط

 . زشته نگرفتیم اجازه زینت خاله از.  نکردیم کاری هیچ ؟ کنی عوض وقتشو نمیشه هوراد -

 مینه تفریح و گردش میریم دوتایی بعدم است ساده عقد یه که بگیریم جشن نیست قرار.  عزیزم نخور غصه تو -

 . شد خوشحال خیلیم گرفتم اجازه صبح خودم من زینتم خاله از. 

 : گفت و گرفت دهن به را ناخنش بلوط

 . ندارم لباس...  من...  خب...  چیزه -

 . گذاشت بلوط بغل در را بود دستش که بزرگی پاکت و زد دیگری لبخند هوراد

 . است سلیقه خوش چه شوهرت ببین برو.  لباس اینم -

 : گفت هوراد که برود خواست و داد تکان سری بلوط

 . وقت یه نکنی تشکر -

 بهم خبرشو یهو و کنی می من چشم از دور که زیرزیرکی کارای این یا کنم تشکر ات عجله همه این خاطر به -

 ؟ میدی

 . من به بسپر شو بقیه کن خوشگل برو فقط تو.  بانو نگیر سخت -

 . شد اتاقش وارد و زد لبخند دیگر بار بانو لفظ شنیدن با بلوط

 . کرد نگاه خودش به و ایستاد آینه مقابل

 روز.  بود شده خدمتکار و بود رسیده فرش به عرش از روز یک.  بینی پیش غیرقابل و بود عجیب روزگار گردش

 نشانده عرش به روزگار دست دوباره حاال و بود خورده شکسته عشق در.  بود شده دور تعلقاتش و عمارت از دیگر

 که یبیگاه و گاه های لبخند و شوق اشک از غیر به نبود اشکی.  نبود غمگین دیگر.  نبود تنها دیگر حاال.  بودش

 . نشست می هایشان لب روی

 . شد حمام وارد و گرفت را چشمش نم

 ای تازه جان لبخندش گاهی از هر.  کرد مالیمی آرایش.  باشد همیشه از زیباتر خواست می.  گرفت کوتاهی دوش

 . میزد خودش برای چشمکی آینه در و گرفت می
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 ایشه لب روی عمیقی لبخند و کرد باز را شده کادوپیچ بسته کودکانه ذوق و شوق با رسید که ها لباس به نوبت

 . گرفت جان

 . بود شده کامل براقی سیاهی و سفید روسری با که دوختی خوش و رنگ سفید مانتو.  بلند سفید دامن

 و زد لبخند.  زد لبخند.  درخشید می آینه در عروس یک مثل.  کرد نگاه آینه در دیگر یکبار پوشید که را ها لباس

 قدم آینده سوی به خدا بر توکل با و کرد اطمینان ، زد لبخند.  اند خوشحال هم مادرش و خان همایون بود مطمئن

 . بسازد را آن هوراد کنار در بود قرار که ای آینده.  برداشت

 

" 

 شادی

 ایست پروانه

 کنی تقال چه هر که

 .... کنی شکار را آن توانی نمی

 باشی آرام باید

 بنشیند هایت شانه روی تا

 " باد پروانه از پر....  هایت شانه

 . زد چرخی هوراد به رو و شد خارج اتاق از لبخند با بلوط

 ؟ شدم خوشگل -

 . شد کج کمی هوراد صورت

 ؟ بگم راستشو -

 . معلومه خب -

 ؟ نمیشی ناراحت -

 . انداخت خودش پای سرتا به نگاهی.  رفت کنار بلوط های لب از لبخند

 ؟ شدم بد انقدر یعنی -

 . کرد پر را خودش و بلوط بین فاصله قدم چند درهم صورت همان با هوراد
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 آیی می که من سمت به "

 که شوم می ماهی شبیه

 شادی از

 گنجد نمی خودش تنگ در

 ، بیرون پرد می

 "...  شود می غرق تو هوای در و

 

 . کرد بررسی را صورتش کمی و گذاشت بلوط صورت طرف دو را گرمش های دست

 ... بینم می کنم می دقت بیشتر که حاال -

 : گفت و زد لبخندی

 . بانو شدی ماه مثل -

 . شد داغ بدنش تمام و گرفت ضربان بلوط قلب

 . بود زن هم بلوط

 . دیگر های زن تمام مثل زن یک

 . نبود پیچیده

 . نداشت بزرگ های خواسته

 . داشت را ها ثروت بهترین حکم برایش کرد می نگاهش عاشقانه اش زندگی مرد که همین

 . دنیا های زن تمام سادگی به زن یک هم بلوط

 . آمیز محبت کالم و خواست می گرم نگاه کمی دلش

 ... بود زن یک هم بلوط

 ... دارد گاه تکیه به نیاز که زن یک

 ... قوتش نقاط و ها ضعف تمام با زن یک
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 ... شود می شکوفا گل برگ مثل شدن لمس با که احساسش تمام با زن یک

 ... بود زن یک هم بلوط

 ؟ هایش خوشی زیاد حجم از شد می تر بلوطکش چشم اگر بود بعید و نشاند بلوط ی گونه روی ای بوسه هوراد

 ؟ دونستی می دارم دوست خیلی بلوطی -

 

 آمدی می باید تو "

 شد نمی سخت انقدر جهان تا

 نیست دیر هم حاال

 گل یک گاهی

 را باخته بازی

 " کند می بُرد

 

 . کرد پاک را هایش اشک بلوط

 . دونستم می -

 ؟ مقابلم در نه باشی کنارم همیشه ؟ باشی پشتم همیشه میدی قول -

 . توام طرف من بازم بشه که چیم هر.  باشم کنارت همیشه ی همیشه میدم قول.  میدم قول -

 : گفت و گرفت خودش به جدی قیافه بلوط

 . بدی قولی یه باید توام -

 ؟ چی -

 . باشی داشته دوستم همیشه بده قول -

 . کنم می سعیمو -

 . زد کجی لبخند بلوط

 . نمیدی قول الکی که خوبه -
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 . میارم در قاشق با چشمشو خودم بگه بهت کمتر گل از که روزی -

 . برگشتند زینت سمت به هوراد و بلوط

 . خندید می ریریز بلوط و کشید می نشان و خط هوراد برای هایش اخم با زینت

 : گفت و درآورد بلوط برای شکلکی دید را بلوط های خنده که هوراد

 . شد دیر دیگه بریم -

 . شدند خارج خانه از باهم همگی و زدند لبخند زینت و بلوط

 

 کوچک حیاط یک "

 که ای حوضچه و

 ... است زده بغل را قرمزها ماهی

 خانه این در زند می موج عشقی چه

 همدیگر به ماهم بیا

 "...  کنیم نگاه

 

*** 

 . انداخت بلوط سر روی اش مادرانه های دست با و کشید بیرون کیفش میان از سفیدی چادر زینت

 . دخترم خودمه عروسیه ماله چادر این -

 . گرفت تر محکم را چادر و زد کمرنگی لبخند اش زده طوفان نگاه با بلوط

 . نشاند مبلی روی هوراد کنار را بلوط لبخند با زینت

 . شد صدف ی دوستانه لبخند درگیر نگاهش و چرخاند چشم بلوط

 . بود کنارش در هم صدف که بود خوشحال چقدر

 . داشت هم را زینت

 . بود کنارش در هم هوراد
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 . باشند عقدشان شاهد تا بودند آمده هم هوراد دوستان از نفر دو

 . مادرش جز به بودند همه

 . ندید را او هرگز که پدری جز به

 . داشت گردنش به پدری حق که مردی.  خان همایون و

 . بلوطکش به بود خوش دلش.  جدید شروع این به بود خوش دلش.  بود خوشحال هم هوراد

 . گرفت دستانش انتهای بی گرمای میان در را بلوط زده یخ دستان و کرد دراز دست

 

 باشی که مرد "

 گیری می عاشقانه را زنی دست وقتی

 باید را بودن مرد فهمی می تازه

 " کرد احساس زن ظریف دستان میان در

 

 . فروخورد را گلویش بغض بلوط

 . کنیم شروع مراسمو تا بگیرین دوماد و عروس سر روی رو پارچه لطفا -

 . ایستاد دیگر طرف در صدف و طرف یک در زینت

 . شود بخت سفید بلوطک که بسابد قند برایش تا نبود کسی

 ... کاش ای و نشست می بغض روی بغض

 ؟ بسابم قند من میشه -

 . دیدند می خواب همه شاید و...  چرخید ورودی در سمت به سرها همه

 . است مقابلشان فرشته که میدیدند خواب همه شاید

 .  باشد خواب یک شاید

 . بودند کرده سکوت همه

 . انداخت می چنگ جانش و روح به ترس اما هوراد
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 . بود همراهش هم هوتن پس بود آمده فرشته اگر

 . اش زندگی راه سد همه این حضور از ترسید می

 . کرد بلندش و گرفت را بلوط دست.  ایستاد بلوط مقابل و آمد جلو اطرافیان سکوت در فرشته

 . زد بلوط ی کرده بغض صورت به مهربانی لبخند

 ؟ دلگیری ازم انقدر ؟ کنی ازدواج من بی خواستی می معرفت بی -

 : گفت کرده بغض بلوط

 . کنیم دعوتتون...  گرفتیم مراسم وقتی...  بود...  قرار...  نه -

 . چرخید هوراد به رو فرشته

 ؟ دادین یاد بهش شما رو معرفتی بی نکنه ببینم -

 . زد تصنعی لبخند هوراد

 . اومدین که شدیم خوشحال -

 . زد دریا به را دلش و کشید اش شده آراسته موهای به دستی

 ؟ نیومد هوتن راستی -

 : گفت ای آهسته صدای با و کرد سکوت کمی فرشته

 . نگفتم بهش.  نه -

 . گرفتند قرار جایگاهشان در همگی عاقد صدای با

 . سابید هوراد و بلوط سر روی بارانی چشمانی با و گرفت دست به را کوچک های قند فرشته

 . بیند نمی را خوشبختی رنگ که چسبیده را اش زندگی دامن بلوط آه کرد می فکر همیشه

 . سابید می قند بلوط سر باالی اشکی چشمان با او اینبار که بودش داده چرخ آنقدر روزگار دست

 . روزگارش و خودش از گرفت دلش

 . آمد خودش به بود بلوط جواب منتظر که عاقد صدای با

 . بست را قرآن بلوط

 ؟ بدی بله خوای نمی.  کشتی رو ما که شما بانو -
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 . زد لبخندی بلوط

 ؟ دادی زیرلفظی شما -

 . کن راحت رو همه خیال بده رو بله.  بود مادیات فکر به نباید که االن عزیزم -

 . گذاشت بلوط دست کف را انگشتر جعبه بدجنسی با و کرد فرو کتش جیب در دست هوراد

 ؟ وکیلم خانم عروس -

 . کشید عمیقی نفس بلوط

 . بله........  زینت خاله و مرحومم مادر و پدر از اجازه با -

 . گفتند تبریک و زدند دست همه شد خارج بلوط دهان از که بله

 هایش اخم بود خریده اش خواستگاری برای هوراد که انگشتری دیدن با اما کرد باز را هوراد هدیه جعبه بلوط

 . شد درهم

 . کرد اخم بیشتر و ایستاد هوراد مقابل

 ؟ چیه این -

 . عزیزم دیگه زیرلفظیه -

 . خودمه انگشتر که این -

 . زد نیشخندی هوراد

 . کنم خرج پول الکی بود کاری چه.  بودیش نگرفته ازم هنوز که تو خوب -

 . فشرد را هوراد پای روی کفش پاشنه با بلوط

 . برسیم توافق به میدم قول بردار بدبخم پای رو از رو سانتی صد سوزن اون...  نکن بلوط...  آخ -

 . خندیدند هوراد حرف به همه

 . شد سینه به دست و کشید کنار را پایش خوردش می فرو که ای خنده با هم بلوط

 . منتظرم خب -

 ؟ نمیشه حساب خریدم عقد برای که لباسایی اون -

 . نُچ -
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 ؟ بخرم بعدا نمیشه -

 . کرد دراز هوراد مقابل را دستش بلوط

 . هوراد بیاد کن ردش -

 . بیاد کنم رد چیو بابا نخریدم -

 ؟ بگیرمش بیام خودم یا میدیش خودت هوراد -

 . شد خیره بلوط به ظن سوء با هوراد

 ؟ نه یا خریدم چیزی من میدونی کجا از تو اصال -

 . نکشیدم جیغ تا باش زود حاال.  آقایی ششم حس -

 . نداره چندانی فرق بکشی جیغم دیگه بردی همه جلو آبرومونو االنشم همین واال -

 . بوسید را اش گونه و انداخت بلوط گردن دور دست صدف

 . بده زیرلفظیشو.  نکن اذیت منو بلوط هوراد آقا -

 : گفت غُر با و کرد جدا بلوط گردن از را صدف دست هوراد

 . کم شرتون.  منه ماله امروز از دیگه شما بلوط.  دختر اونور برو! .  من بلوط.  شد صاحابش زودم چه -

 . زد کمرنگی لبخند هم عاقد.  خندیدند یکصدا بازهمه

 . کنید امضا و دفتر بیارید تشریف خانوم عروس با بده رضایت دوماد آقا -

 . ناب و بود تکرار بی قطعا محرمیتشان های اولین این و گرفت دست در را بلوط دست هوراد

 . بلوطک بریم بیا -

 . نیست امضا از خبری ندادی زیرلفظیمو تا -

 . میدم آخرشب و زیرلفظیت.  کنم راحت و خیالت بذار -

 : گفت آهسته و برد بلوط گوش نزدیک را سرش و

 . خودم اتاق تو اونم -

 . حتما اومدم منم -

 . میای -
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 . بینیم می حاال -

 . گذاشت بلوط دهن داخل شکالتی هوراد شد امضا که دفترها

 . دستم رو بمونی کنی غش همینجا ترسم می زدی امضا انقدر بخورش تند تند -

 . نمکدون شدی بامزه انقدر حاال تا کی از -

 . دیدنش خواست می بصیرت چشم بودم -

 . پیچاند را هوراد گوش زینت

 . باشه حواست.  کنیا می اذیت بلوطمو داری همش امروز.  پسر بریز زبون کم -

 . خوادما نمی دیگه بلوط این بعد میاد کِش.  گوشمو این کن ول جون خاله -

 ... زد لبخند زینت

 .... زد لبخند بلوط

 ... زد لبخند هوراد

 ... زد لبخند صدف

 ارمغان به برایش اشک و حسرت تنها اش زندگی های ثانیه تمام در اش طرفه یک عشق.  کرد بغض فرشته و

 . بود آورده

 اخمویش مرد برای دلش.  بزند لبخند و باشد شاد کنارش در هوراد مانند یکبار برای تنها هوتن بود این آرزویش

 . بود داده ثمر اش طرفه یک عشق کاش و رفت می

 . نشست مبل روی بلوط کنار هوراد

 . بد بخت این به لعنت.  که نذاشتن.  بیرون بریم بگیریم زنمونو دست خواستیم شب یه -

 ؟ کجا میرفتیم کردیم می ول رو تا سه این.  دیگه گفت می راست خدا بنده زینت خاله.  میزنی غُر چقدر -

 . بشی سوپرایز یجا ببرمت خواستم می.  رفت خودت ی کیسه از چه من به -

 . کنی سوپرایزم خواستی می زیرلفظیت مثل البد آره -

 ؟ نشدی سوپرایز خدایی -

 . پررویی خیلی -
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 : گفت کرد می تعارف هوراد به را بشقاب درون سیب که همانطور بلوط

 ؟ نیست خودش تو زیادی فرشته نظرت به -

 . برداشت سیبی بُرش متفکر هوراد

 . کرده فرق خیلی.  بگم همینو خواستم می منم اتفاقا -

 ؟ آقایی -

 ؟ بله -

 . جانم بگو.  که نمیزنه تاول زبونت -

 ؟ آقایی -

 . نمیشما خر من بگم اولش همین بذار کنی شروع توام جانم بگم اینکه از قبل -

 . کنم نمی خسته خودمو پس خب -

 ؟ داری چیکارم بانو ببینم بگو حاال -

 . گرفت را هوراد دست و کرد صورتش چاشنی لبخند کمی بلوط

 ؟ نمیشی ناراحت بشینم فرشته پیش برم یکم اگه -

 . کنی خرم خوای می گفتم دیدی -

 . عزیزم جون از دور -

 . بیار در دلم از یکم حداقل قبلش ولی برو نداره عیب.  بدشانسم همینطوریشم که من -

 خط چند دانست نمی هم خودش.  بود گرفته اش خنده.  شد بلند کنارش از و بوسید را هوراد ی گونه هوا بی بلوط

 ارکن در هایش پروایی بی به داد می پر و بال که داشت تاثیری چه دانست نمی هم را معنایش که عربی ی نوشته

 . هوراد

 . نشست فرشته کنار در و کشید عمیقی نفس

 چشم هوراده این تقصیر خودم جون به ؟ بودیم نکرده دعوتت که ناراحتی نکنه.  امروز ساکتی چقدر تو دختر -

 .میگیم رو همه گرفتیم جشن گفت هوراد ولی کنیم دعوتتون گفتم من.  سفیده

 . نیستم ناراحت.  عزیزدلم نه -

 ؟ شده چیزی فرشته -
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 ؟ چطور -

 . نیستی سابق فرشته اون -

 . کافیه همین من برای.  خوشحالی تو اینکه مهم.  نیست مهم -

 . میکنه ناراحت منم تو ناراحتی ولی -

 . فشرد را بلوط دست فرشته

 ودیب خوشبختی الیق تو همینکه برای.  بودی بهتر من از همیشه تو دوتا ما بین.......  بکنم اعترافی یه خوام می -

 . نه من ولی

 ؟ شده چی ببینم بگو.  میزنی که چیه حرفا این.  فرشته کنی می نگرانم داری -

 و نشست تخت روی فرشته.  رفتند بلوط اتاق به هردو گرفت را دستش بلوط نشست فرشته جان به که بغض

 . ریخت بیرون قطره قطره اش خورده ترک احساسات

 . کشید فرشته اشکی صورت روی دست بلوط

 ؟ شده چی ببینم بگو.  کنی می دیوونم داری -

 تو یشهم کردم بد من ؟ خواهری ببخشی منو میشه ؟ شدم بخت سیاه که کردی نفرینم ؟ کردی نفرینم تو بلوطی -

 ؟ ببخشی منو

 . بوسید را اش گونه بلوط.  کرد رها بلوط آغوش در را خودش هق هق با فرشته

 ؟ باشم داشته خواهرمو بدبختی آرزوی تونم می مگه.  بکنم نفرین رو تو بکنم غلط من.  عزیزم میگی چی -

 نوزمه اون.  بلوط کردم خریت.  باشم داشته هوتنو تونم می کردم فکر که کردم اشتباه.  کردم اشتباه من بلوط -

 مترک می دارم خواهری ؟ سرباال تُفِ نشم که کنم چیکار ؟ خواهری کنم چیکار.  میشم خفه دارم بلوط.  تو با دلش

. 

 . فشرد خودش به را فرشته بیشتر بلوط

 ؟ شده چی بگو.  برم قربونت.  عزیزم -

 تونم نمی.  بکشم نفس هوتن بدون تونم نمی.  بلوط تونم نمی.  میشه تموم داره چی همه.  میشیم جدا داریم -

 . خواهری

 . شد می رمق بی کم کم و آورد می باال را هایش حسرت بلوط آغوش در فرشته
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 . است طرفه یک همیشه طرفه یک ی جاده بدهند یادمان کاش

 . است طرفه یک همیشه طرفه یک عشق بدهند یادمان کاش

 . شد نخواهد ما برای هرگز نباشد ما با که دلی بدهند یادمان کاش

 . نخریم جان به را ها طرفه یک ریسک بدهند یادمان کاش

 ... بدهند یادمان کاش

 ... بدهند یادمان کاش

 . انداخت رویش را روتختی و خواباند خودش تخت روی را فرشته ، بلوط

 بهترین هم هنوز او اما بود کرده فدا را دوستیشان فرشته که است درست.  دوخت فرشته به را غمگینش نگاه

 . بود بلوط دوست

 . بود اش گذشته اسرار محرم هم هنوز

 . دیگر بود عاشق.  بود کرده عشق فدای را دوستیشان یکبار تنها بود گذشته مهربان دوست همان هم هنوز

 . نیست چیزی دیگر که دوستی یک کنی می رو و زیر هم را دنیا تمام باشی که عاشق

 . بود منتظرش اتاق در کنار هوراد.  شد خارج اتاق از و گرفت فرشته از نگاه

 . زد ای خسته لبخند بلوط

 ؟ آقایی میدونی رو چیزی یه -

 ؟ بانو رو چی -

 . خوشحالم خیلی دارمت که این از -

 . داد جا آغوشش میان در را بلوط آرامی به و برداشت قدم بلوط سمت آهسته آهسته هوراد

 ؟ خوشگله خانوم دونستی می رو چیزی یه -

 ؟ رو چی -

 . داشتم زندگیم تو که هستی ای هدیه بهترین تو -

 . انداخت هوراد گردن دور دست بلوط

 . آقایی گرفته دلم -
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 . کنی فراموش غمِ هرچی کنم می یکاری االن.  عزیزم باش نداشته غم داری منو تا -

 . کشید بیرون جیبش از رنگی قرمز دستمال.  کرد جدا آغوشش از را بلوط

 ؟ چیه این -

 . چشمت به ببندم خوام می -

 : گفت و خندید ریزریز بلوط

 . بازیا رمانتیک این نمیاد بهت خدایی -

 . بست بلوط چشم روی را دستمال بلوط های پرانی مزه به توجه بی هوراد

 ؟ داری حسی چه االن -

 : گفت و زد خندی تک بلوط

 . گیرن می قرمز دستمال جلوشون که گاوایی این حس -

 : گفت و خندید کمی هم هوراد

 . انداختنت بهم.  داری عقلی مشکل توام.  نیاوردیم شانس زنم از -

 . بخواد دلت خیلیم -

 . دیگه میخوادت دلم -

 . گرفت رنگ بلوط صورت

 ... عشق رنگ

 ... خواستن رنگ

 ... شدن خواسته رنگ

 . شدند اتاق وارد باهم و کشید را بلوط دست هوراد

 همیشه اما است ظریف و کوچک هایت دست و ها شانه.  ای شده آفریده زن که است همین زندگی هدیه بهترین

 . میزنی رقم کوچکت دستان با را تغییرات بزرگترین و کنی می تحمل را بارها ترین سنگین

 . مرد یک خاکستری دنیای کردن رنگی...  یعنی بودن زن

 ... تو دستان در زندگی...  یعنی بودن زن
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 ... خدا آفریده بهترین...  یعنی بودن زن

 . شد ریخته جانش به کنجکاوی شد بسته سرشان پشت که در

 ؟ کنم باز چشمامو -

 را آن آرام خیلی و نشست دستمال روی هوراد دست او از زودتر که برد رنگ قرمز دستمال سمت به را دستش و

 . کرد باز

 . کرد باز چشم بلوط و رفت کنار رنگ قرمز پوشش

 . شد گرد آنی به چشمانش و کرد باز چشم

 . شد باز تعجب از دهانش و کرد باز چشم

 ؟ بود بلد کارها این از هم هوراد مگر...  و کرد باز چشم

 . انداخت هوراد به کوتاهی نگاه

 . کند باور را چیز همه تا بود محرکی نیروی هوراد های لب روی لبخند

 زمین روی اتاق قسمت ترین ای گوشه در قرمز های گلبرگ با که زیبایی قلب به و گرفت فاصله هوراد از کمی

 . کرد نگاه بود شده ساخته

 . است بینی پیش غیرقابل زیادی گاهی هوراد و زد لبخندی تَر چشمان با

 ضایف به نور هایشان شعله با و بودند گرفته جای تاریک اتاق کنار و گوشه در که قطوری رنگ سفید های شمع به

 . شد خیره پاشیدند می اتاق

 . کرد می نگاه جانش از عزیزتر های العمل عکس به و بود برده فرو جیب در دست هوراد

 . دختر این بودن به بود خوش دلش

 . گرفت بیشتری عمق لبخندش

 . بود ایستاده بود داده لقا مه که قولی پای

 . بود ایستاده قولش پای بود کشیده که هایی سختی تمام قیمت به

 . بود آورده دست به را بلوط

 . بود کرده خوشحالش

 . میزد لبخند هوراد به زندگی انگار و بود خوشحال بلوط
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 . شد نزدیک بلوط به قدم به قدم

 . کشید آغوش به را بدنش ظریف حجم

 : کرد زمزمه بلوط گوش کنار و گرفت نفس

 ؟ اومد خوشت -

 . خندید بود بارش آماده که چشمانی همان با و چرخید هوراد آغوش در بلوط

 . کرد نزدیک هوراد به را خودش بیشتر و انداخت هوراد گردن دور دست

 . خیلی.  خیلی.  ممنونم ازت خیلی -

 . نریز اشک دقیقه به دم انقدر پس.  بانو تو دل ته از ی خنده لحظه یه برای میدم رو دنیا تمام من -

 . آقایی شوق اشک -

 . برد فرو هوراد گردن در سر بلوط

 . بلدی کارا این از بودی نگفته -

 . میاد خوشت اینکارا از خیلی گفت بهم یکی -

 ؟ کی -

 . بُرم می سَر خودمم آرزوهای تو آرزوهای شدن برآورده برای من اینکه مهم.  نیست مهم -

 . سوخت هوراد قلب و بوسید را هوراد گردن

 . افتاد خرمنی بر که ای شعله و...  آتش یک...  بوسه یک

 . کشید عمیقی نفس و بست چشم هوراد

 . کرد دور خودش از را بلوط کمی

 . کرد حرکت رنگ قرمز قلب سمت به و کرد محکم بلوط کمر دور را دستش

 . کشید پایین هم را بلوط و آمد فرود گلبرگ از پوشیده قلب کنار زمین روی

 . کشید بیرون انگشتری و برد ها گلبرگ میان دست

 را الشمس شرف رنگ زرد نگین آن با قدیمی انگشتر و کشید بیرون را اش حلقه و گرفت را بلوط چپ دست

 . کرد جایگزینش
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 . بوسید را بلوط دست و انگشتر روی و زد لبخندی

 اینم.  عروسم دست بندازم گفت و داد بهم و انگشتر این عمرش آخر روزای بابام.  مامانمه انگشتر این -

 . بانو زیرلفظیت

 . بوسید را انگشتر روی و زد لبخند بلوط

 . نمیارم درش دستم از وقت هیچ -

 . کشید تر نزدیک را صورتش و انداخت بلوط گردن دور دست هوراد

 . زد گره بلوطش پیشانی به پیشانی

 ... و برد جلو را سرش بلوط چشم در چشم

 . بود گرفته را گریبانشان که هایی سختی تمام از شدند رها و بستند را چشمانشان.  شد بسته بلوط چشم

 . را جدایی و سختی یکسال کردند فراموش و اند بسته چشم

 . ایستاد حرکت از زمان و بستند چشم

 . ایستاد چیز همه و شد معلق خدا شنی ساعت انگار و بستند چشم

 . شدند جدا ازهم باالخره و رفتند همیشه از کندتر ها ثانیه

 . کند پنهان را اش شده سرخ های گونه تا گرفت پایین سر بلوط

 . است ایستاده اش زندگی راه در هوتن کند فکر اینکه بدون.  ترس بی.  دغدغه بی.  آرام آرامِ.  بود آرام اما هوراد

 . کشید می خجالت و کرد می عوض رنگ رویش به رو که بود زنی گرم دلش

 . گذاشت بلوطکش سر روی سر و کشید آغوش به را بلوط آرام

 ... بودن باهم های لحظه در غرق حرف بی و ساکت دو هر

 ... مطمئن و آرام دو هر

 ... نبود ترسی

 ... نبود سدی

 ... نبود مهم هایش نقشه و هوتن تپید می هم برای که هایشان دل

 ... باشد باعثش توانست می مرگ تنها که جدایی و بود مهم بود خورده گره هم به که هایشان دست
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 ... نبود مهم چیز هیچ

 ... چیز هیچ

 

 باشی تو "

 من

 شوم می فدایت قدم به قدم

 باشی تو

 زنم می جلو دلتنگی های لحظه از

 کنم می کجی دهن بسته درهای تمام به

 ها بست بن به

 ... نام یک با همه هایی خیابان به

 من و باشی تو دارم دوست

 کنم گم را ها نشانی

 ندانم هم را خانه راه

 بفهمند همه تا

 حواس کم من برای

 من و باشی تو که جاست آن خانه

 "...  شوم فدایت قدم به قدم

 . کرد گرفته خاک قبر سنگ به نگاهی هوراد

 . نشست داشت ساله 21 قدمت که قبری کنار پا دو روی و برداشت را اش دودی عینک

 . زد تلخی لبخند

 . مامان سالم -

 ؟ بود برده کار به چه برای هوراد دقیقا را مادر لفظ و انداخت هوراد به نگاهی تعجب با بلوط
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 . کشید عمیقی نفس هوراد

 ؟ آوردمش دیدی ؟ آوردم و دخترت دیدی ؟ کردم وفا قولم به دیدی -

 . رفتند می فرو نه و چکیدند می نه که مرد یک های بغض حرمت به لحظه چند.  شد سکوت لحظه چند

 . دوری سالها حرمت به سکوت لحظه چند

 . بود کرده مادری اما نبود مادر که زنی حرمت به سکوت لحظه چند

 . گذشت تفاهم سوء در که سالهایی تمام حرمت به...  سکوت لحظه چند

 ؟ هوراد خوبی -

 . گذاشت بلوط دست روی دست و بلعید را بغض فشرد را پهنش های شانه که بلوط دست

 . بلوطک خوبم -

 ؟ شدی عجیب انقدر چرا پس -

 . کردم می وفا بهش باید که بودم داده قولی یه فقط.  بانو نشدم عجیب -

 ؟ خوبی اآلن -

 . بود مانده جا هایش کودکی میان جایی دلش انگار و انداخت لقا مه قبر سنگ به نگاهی هوراد

 . خوشحالی و دلتنگی سر از لبخندی.  زد کمرنگی لبخند

 . بهترم خیلی االن -

 . شدند خارج روستا آرام همیشه قبرستان از و خواندند خان همایون برای هم ای فاتحه

 . کرد عقبگرد قدم یک هوراد نشست ماشین در که بلوط

 . زد لب و کرد لقا مه پایان بی های مادرانه ابدی آرامگاه ی حواله دور از نگاهی

 . خوشحالی و آرامش این خاطر به.  بلوط خاطر به.  ممنونم -

 . شد ماشین سوار و گذاشت جلو قدم و زد دیگری لبخند

*** 

 : گفت بلوط به رو و کرد متوقف را ماشین قبرستان از جلوتر کمی

 ؟ بزنیم عمارت به سر یه بریم موافقی بلوط -
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 . گزید را لبش هوراد شد جمع که اخمش و رفت بند که بلوط نفس

 . بود گذشته روزهای چرکین دل هم هنوز بلوطکش

 . آورد می کم هایش نخواستن و ها رفتن میان جایی گشت برمی که عقب به هم هنوز بلوط

 . میزد درجا بود شده رانده آن از که عشقی و تنهایی میان جایی گشت برمی عقب به وقتی هم هنوز بلوط

 . بیاید کنار گذشته روزهای حقیقت با بود نتوانسته روزهایش این های خوشی کنار در هم هنوز بلوط

 رویارویی وقت که لحظه این در اما اند کشیده کنار اش زندگی از را شان سایه ها گذشته کرد می فکر و بود عاشق

 . است آورده کم کرد می حس بود عمارت آن از رفتن روزهای با

 . زد گره بیشتر را هایش اخم

 . ببینم و عمارت اون خوام نمی دیگه -

 ؟ هوم ، بشی رو روبه ساختی خودت برای که هیوالیی اون با باشه بهتر شاید -

 . شد هوراد چشم در چشم بلوط

 . بشن تکرار خواد نمی دلم دیگه که کنه می زنده برام رو روزهایی خاطره عمارت اون.  تونم نمی -

 . شد سرازیر دلش به آرامش گرفت قرار هوراد های دست گرم حجم میان که دستش

 و خشیبب منو تونستی وقتی.  نیست اینطوری ولی کنم زنده برات رو روزا اون خاطره باید منم باشه اینطوری اگه -

 . کنی فکر عمارتم اون تو بودن به تونی می یعنی بذاری کنار رو گذشته

 . باشد داشته جواب حق حرف که برسد روزی کاش و بست چشم بلوط

 . داره شرط یه -

 ؟ خانومم شرطی چه -

 نداری حق وقتم هیچ دیگه.  بیرون میام عمارت اون از همیشه ی همیشه برای میشم اذیت دارم خیلی دیدم اگه -

 . بیاری من جلوی عمارت اون از اسمی

 . نشست بلوط دست پشت هم گرمی ی بوسه و هوراد های لب روی گرمی لبخند

 ؟ دیگه امر.  بانو چشم -

 . کرد سکوت و زد لبخند بلوط

 ... کرد حرکت عمارت سمت به و کرد روشن را ماشین هوراد
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*** 

 . کشد می آتش به را اش هستی تمام استرس شود می پارک عمارت مقابل که ماشین

 . گیرد می پیش را پشتی حیاط راه و شود می پیاده ماشین از هوراد به توجه بدون

 . کند می یادآوری را تنهایی تلخ روزهای ذهنش کمتر گیرد می قدم بیشتر چه هر

 می ساکت دم در رفتنش روز تاریک فریادهای که دارد را مسکن حکم عمارت این خاک انگار و گیرد می قدم

 . شوند

 . شود می تکرار صداها و گیرد می قدم

 " ؟ چطوره بابا دختر "

 ... و گرد می قدم

 . بده آب بلوط درخت این به برو بیا بابا عزیز "

 . کند می گل اش بازی تخس و شود می کمر به دست

 . بده آب بهش بگین باغبون به.  بدم آب رو گندگی این به درخت تونم نمی من -

 . خندد می خان همایون

 ".  دختر تو دست از امان -

 . شود می ظاهر رویش پیش حیاط بلوط درخت و گیرد می قدم

 . کند می زمزمه و کشد می درختش تنومند ی تنه روی دست.  رود می جلوتر و میزند لبخند

 . بود شده تنگ ات تنه روی کشیدن دست برای دلم -

 . شد حسودیم بهت کلی کاشت تو برای و درخت این بابا وقتی -

 . زد کمر به دست و برگشت کودکی روزهای تخس بلوط

 . کردی می حسودی من به همیشه.  نمیره ایم دیگه انتظار ازت -

 . شده دراز زبونت دوباره و اینجا برگشتی که بینم می -

 . بیاد در چشات تا -

 . انداخت اش عالقه مورد ی گرفته خاک و قدیمی نیمکت به نگاهی.  بود شده بیدار سرکشش روح
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 . نشست آن روی و کشید نیمکت روی دستی

 . نچکید اشکی اما شد تر چشمانش.  بود چشمش در زیادی کنارش در خان همایون خالی جای

 . کرد پُر هوراد را خان همایون های پدرانه خالی جای

 . چسباند سرش به را بلوط سر.  کرد حلقه بلوط ظریف های شانه دور دست

 . کشید میداد بهار بوی که هوایی میان در نفسی

 . داری دوست و نیمکت این انقدر چرا که بود سوال برام همیشه -

 کوچکی کاغذ و کند را زمین کمی.  نشست هایش پایه از یکی کنار و شد بلند زده زنگ نیمکت روی از بلوط

 . داد هوراد دست به را آن و انداخت دستش درون کاغذ به نگاهی لبخند با.  آورد بیرون

 آن در که قدیمی نقاشی یک.  شد سرازیر دلش به زندگی های خوشی تمام و انداخت قدیمی کاغذ به نگاهی هوراد

 در هخوابید آرزوهای دنیا یک با کودکانه نقاشی یک.  بود ایستاده هوراد کنار در و بود تنش به عروس لباس بلوط

 . آن پشت

 . جنبیده می گوشش و سر بچگی از دخترمون.  جووووونم -

 . کشید هوراد دست از را کاغذ بلوط

 . که نداری جنبه -

 . داری دوسم خیلی فهمیدم اآلن -

 . من کردن اذیت و گرفتن نادیده سال چند از بعد نه فهمیدی می قبال باید و این -

 . داد می نشان هم فرزندش به را آن روزی شاید و کرد مدفون زیرخاک دوباره را کودکانه نقاشی بلوط

 . رفت فرو محکمی و گرم حصار میان پشت از که کوبید بهم را اش خاکی های دست شد بلند که زمین روی از

 : کرد زمزمه کشید جلو سر هوراد

 درخت.  نیستم روزت دو یکی عاشق من.  کردم می سرکوب خواستنمو اما داشتم دوست سالها این تمام در من -

 . نکنی شک خواستنم به وقت هیچ بده قول.  داره چندساله ریشه منم عشق

 . کنم می سعیمو -

 . گرفت فاصله و بوسید را بلوط ی گونه

 . میشه شب داره برگردیم بهتر -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

353 

 

 . شد ماشین سوار و افتاد راه بلوط از جلوتر هوراد

 . گزید لب و انداخت بلوط به کوتاهی نگاه هوراد

 . بود مردد گرفتن دهن به زبان و زدن حرف و کردن باز لب میان دلش

 . را هایش خواسته تمام داد قورت اصال و کرد خالی پرصدا را نفسش

 ؟ شده چیزی -

 . شد غافلگیر بلوط ی شده ریز نگاه با و کرد بلند سر

 ؟ بشه چیزی قرار مگه نه -

 . است باخته زن این مقابل در را قافیه فهمید نشست لبش کنج که بلوط پوزخند

 ینپای سرتو و میشی پشیمون دوباره بعد بگی چیزی یه کنی می باز دهن و کنی می نگام هی که نشده چیزی -

 ؟ میندازی

 . کشید غذاخوردن از دست هوراد

 . زد دریا به را دلش

 . بود نگفتنشان از بهتر هایش خواسته گفتن

 ؟ کنم چینی مقدمه یا بگم مقدمه بی -

 . نشست بلوط و زینت های لب روی لبخند

 . مطلب اصل سر برو -

 . عیده دیگه روز چند -

 . زد تکیه صندلی پشتی به بلوط

 ؟ خب -

 . عمارت بریم کنیم جمع میگم -

 . کرد می نگاه هوراد به شده ریز چشمان با و بود کرده سکوت بلوط

 . عمارتم دلتنگ منم.  پسرم خوبیه فکر اتفاقا -
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 االب بلوط برای ابرویی.  نشست هوراد های لب روی شیطنتی پُر لبخند زد هوراد پیشنهاد به تایید مُهر که زینت

 ... اما بیندازد راه بلوط بود قرار که بود جنگی منتظر و انداخت

 ؟ بریم کی.  موافقم منم باشه -

 . آمد بند تعجب از هوراد زبان

 ؟ ندیدی آدم مگه چیه -

 ؟ نداری مشکلی تو یعنی ؟ بریم جدی جدی -

 ؟ باشم داشته باید مشکلی چه -

 : گفت پُر دهان همان با و بُرد دهانش داخل را برنج از پُر قاشق بلوط

 ؟ بریم بعدازظهر -

 . بریم...  باشه -

 . کشید عمیقی نفس و بست چشم هوراد

 . بود مشکل برایش بلوط کردن درک گاهی

 . کرد می رفتار انتظار خالف گاهی

 . شد می آتش روی آب و کرد می صلح رفت می جنگ توقع که جایی

 . کرد تشکری زینت از و شد بلند میز سر از بلوط

 . کنم جمع وسایلمو میرم من -

 . زد لبخندی و افتاد راه اتاقش طرف به

 . شد می حل وجودش در و نشست می دلش کنج خوب روزهای این شیرینی

 . نکند خراب را خوب روزهای این خواست می دلش بهانه با یا بهانه بی اصال و زد لبخند

 . کند خراب را چیز همه و بترسد نبود دلیلی پس بود برآمده عمارت آن پس از یکبار

 . بود آرزویش نهایت این و هایشان کودکانه عمارت به برگشت از بود خوشحال هورادش

 ... داد می زندگی طعم بلوط برای هوراد لبخند

 ... عشق طعم
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 . زندند می جوانه یک به یک دوباره حاال و کرد خاکشان دلش کنج روزی که آرزوهایی تمام طعم

*** 

 . شد عمارت وارد زینت و هوراد از زودتر

 ... ترسید می اولش

 ... لرزید می پاهایش و دست

 . زد کوچکی لبخند ایستاد که عمارت سالن وسط

 . نبود شدن اذیت برای چیزی

 . بودند شده خاک هایش گذشته همان در ها گذشته انگار

 ... ترسید نمی دیگر اما کرد می یادآوری ذهنش

 ... زد می لبخند اما نخواستش هوراد که آمد می یادش

 این در کردن زندگی و ماندن دلش تصورش برعکس...  اما عمارت این از کندن دل لحظه به لحظه شد می تصویر

 . خواست می را عمارت

 ؟ بیرون برو زندگیم از همیشه برای گفتم بهت عمارت همین تو روز یه یادته -

 ... برنگشت

 ... نکشید درهم ابرو

 ... نشد تنگ دلش

 . آور عذاب سراب آن گذراندن برای کرد خداروشکر تنها

 . بست چشم و کرد بغل بودند شده سرد روزها آن یادآوری به از کمی که را بازوهایش

 . یادمه -

 . بوسید را گردنش و انداخت بلوط گردن دور دست هوراد

 ... داریم سهم هم زندگی تو گذشته از بیشتر...  هم کنار اینبار...  اینجاییم حاال اما -

 . بوسید را بلوط دست

 ... کن فراموش ساختم برات که رو ای کننده ناراحت ی گذشته اون -
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 روزهای از بخشی...  منه زندگیه از بخشی گذشته اون...  نمیشه فراموش وقت هیچ ، هوراد نمیشه فراموش -

 ... گذروندم که سختیه

 . فشرد را هوراد دست

 به امروز تا میذاشتیم سر پشت باید رو روزا اون.  کنه نمی ناراحتم بهش کردن فکر دیگه باش مطمئن اما -

 مساختی زلزله روی زندگیمونو که موند می این مثل کردیم می ازدواج باهم موقع اون اگه.  بشیم مطمئن عشقمون

 . امن ساحل یه به رسیدیم حاال اما. 

 . کمه داد بهم رو تو که کنم شکر هزاربارم روزی رو خدا -

 . سررسید هم زینت شد اش بوسه هدف که بلوط شقیقه

 . داریم مهمون که کنین جمع عاشقیتونو و عشق بساط -

 . شد جدی ناگهانی خیلی هوراد

 ؟ کی ؟ مهمون -

 . دیگه هوتن و فرشته...  مادر باشه تونه می کی -

 . آمد خودش به کشید تیر که قلبش

 . گذاشت جلوتر قدمی

 ؟ گفته بهشون کی ؟ میان دارن چی برای -

 . بشیم جمع دورهم همه گفتم.  باشیم پال و پخش عیدی نخواستم.  دیگه گفتم من خب پسرم وا -

 ... شد مشت دستش

 ... کرد می درد قلبش

 . کند ویران را چیز همه تا بود آمده طوفان شک بی و

 جمعشان برای سین هفت ی سفره و بود شده خشک لبش کنج ای خنده خرابش حال و هوراد به توجه بی بلوط

 . چید می

 . داد مدل چروک را آن کمی و کرد پهن زمین روی را رنگ آبی ساتن پارچه

 . چید پارچه روی خاصی نظم با را رنگ ای فیروزه و کوچک دار پایه های کاسه

 . گذاشت قدیمی و زیبا ای نقره ی آینه مقابل هم را آن بود آورده خودش با هم را اش سبزه
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 . داد جا سبزه ی گوشه هم را آن و انداخت تنگ درون جوش و جنب پر ماهی به نگاهی

 . داد جا آن روی هم را قرآن و انداخت سینش هفت ی سفره به دیگری نگاه

 ؟ شده خوب -

 . بیندازد ها مبل سمت به نگاهی تا کرد تحریکش هوراد سکوت

 ؟ شده خوب میگم -

 . بود فاصله بینشان دنیا دنیا انگار اما بود نزدیکش هوراد

 . بود نشنیده هوراد و بود پرسیده سوال بلوط

 . بودند کرده رسوخ حواسش اعماق تا گذشته اتفاقات و هوتن

 . آمد نمی هوتن کاش و سوخت می اش معده

 . نبود هوتنی کاش و بودند شده سرخ وارده فشارهای حجم از دستانش

 . نبود ای گذشته کاش و بود شده خاموش و منفعل مغزی مرگ بیمار یک مثل مغزش

 . کرد می فرار هوتن از دنیا آخر تا و گرفت می را بلوط دست خواست می دلش

 . سازد می کوه بلوطش برای کاه از هوتن بود مطمئن اما نبود بزرگ اش گذشته حماقت

 و شدنشان بزرگ به بود زده دامن هوتن دیوانگی که بود اساس و پایه بی دروغ مشت یک اش گذشته های حرف

 . آسمان تاریک دل در شهابی مانند محو...  میشد محو هوتن کاش

 ؟ هوراد -

 . کرد نگاه بلوط به قرمز چشمان با و آمد خودش به اش شانه خوردن تکان با

 ؟ عزیزم بله -

 . کنم می صدات دارم ساعته سه کجایی -

 . خدمتم در کن امر حاال.  کردم می فکر داشتم ببخشید -

 . کشید درهم ابرو بلوط

 ؟ شده خوب سین هفت سفره میگم -

 . انداخت رنگ ای فیروزه سفره به سرسری نگاه هوراد
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 ؟ نباشه خوب نتیجه و بدی انجام رو کاری تو میشه مگه.  خانومم آره -

 . لرزید هورادش دل و گذاشت نمایش به را سفیدش های دندان لذت در غرق بلوط

 ؟ چه میداد دست از را بلوط اگر

 ؟ میزد پسش بلوط اگر

 ؟ کرد می چکار شد می یکسان خاک با دوباره چیز همه اگر

 ؟ میزد زندگیشان سر بر و کرد می چوب را گذشته بلوطش اگر کرد می چه عاشقش قلب با

 ؟ هپروت تو میری هی چرا ؟ تو خوبی ؟ هوراد کجاست حواست -

 : زد لب شرمنده و کشید اش کرده عرق پیشانی به دستی هوراد

 . کنم استراحت میرم.  خستم یکم.  خانومم ببخشید -

 . کنم می صدات اومدن ها بچه.  برو باشه -

 . بلوطش از کند دل و داد تکان سر

 . چرخید پاشنه روی و نیامد دلش اما گذاشت پله اولین روی قدم

 ؟ بلوط -

 ؟ پرت حواس آقای بله -

 ؟ میدی قولی یه -

 ؟ قولی چه -

 چیهی تو بدون کاویان هوراد.  میشم نابود من کنی پشت بهم که روزی.  برنگردون رو.  نکن پشت بهم وقت هیچ -

 . هیچی.  نیست

 . آقایی کنم می سعیمو -

 . کرد نگاهش زده حسرت هوراد

 ؟ دی نمی صددرصد قول وقت هیچ چرا -

 تحت رو قرارا و قول همه که میاد پیش ای غیرمنتظره اتفاقای یه ها موقع یه.  ندارم خبر فردام از من چون -

 . اربــــــــاب کنم می سعیمو من ولی.  میده قرار الشعاع
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 . کاشت هوراد های لب روی کمرنگی لبخند ای لحظه برای و کشید را ارباب

 ؟ نه کنی اذیت میاد خوشت -

 . تو دادن حرص خوبه خیلی.  اربــــاب اره -

 . کرد آرام را هوراد دل کمی بست نقش بلوط لب روی که بزرگی لبخند

 . کرد حبس اتاقش در را خودش و گذاشت بعدی های پله روی پا

 ... کند فکر کمی بود بهتر شاید

 ... دهد دلداری خودش به کمی

 . کند عزاداری رویش پیش ی زده طوفان های ساعت برای کمی و

*** 

 : کرد زمزمه گوشش زیر صدایی و نشست چشمانش روی پشت از دستی

 ؟ کیم من بزن حدس -

 . بیشتره کیوش آی تو از جلبک ؟ کیم من بزن حدس میگی ضایعت صدای اون با خنگی چقدر تو دخترم -

 . کشید عقب دست و کرد ای خنده فرشته

 . بود خون دلش هوراد مثل هم او و خندید

 . سوخت می قلبش ته شاید و خندید

 . خواست نمی را دوستش بهترین شوهرش کاش و خندید

 ... کاش و خندید

 . شد نشین ته هایش غم کمی شاید فرورفت که بلوط آغوش در

 . نبود رقیب بلوط

 . نبود رقیب هرگز

 . بود هوتن اشتباه تصمیم و خودش دل از اشتباه

 . خواهری اومدی خوش -

 . گزید می لب فرشته و کرد می خطابش خواهر بلوط

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

361 

 

 . بود کشیده گند به را خواهری ی واژه شاید فرشته و بود کرده خطابش خواهر بلوط

 . شوند نمی رقیب خواهرها.  نبوده خواهر بوده هرچه بلوط برای کرد می فکر اصال

 . سالم -

 . انداخت فرشته تن بر رعشه هوتن صدای

 

 …… دیگه یکی برای اون ولی کنی زندگی اون برای تو یعنی طرفه یک عشق "

 . بود عاشقش شوهرش که خواهری کنار در لحظه همین در.  بودند شده شروع لحظه همین از هایش عذاب

 دید، فالگیر را کشیدی دستم کف که خطهایی "

 ، تویی اند شده تمام که آنهایی

 " است من عشق دارد ادامه وقفه بی که آنهایی

 

 . کرد بلند سر بلوط

 . لبخندی هیچ بدون

 . اخمی هیچ بدون

 . بود ای کینه و دلگیری هر از پاک

 . امدی خوش خیلی.  سالم -

 . میزد وجب را بلوط و بود شده چشم سراپا مشتاق هوتن

 می خفه نزده جوانه و شدند می تلنبار دلش در که هایی اشک در غرق فرشته و بود بلوط پرت نگاهش هوتن

 . شدند

 

 ...کند نمی پیدا خواهد می که را کسی کس، هیچ گاهی"

 رسیم، می هم به دیر یا ها، انسان ما

 " فهمیم نمی که زود آنقدر یا
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 . شوند تمام روزی پایانش بی های عذاب این کاش ای و نبود او برای هرگز که هوتنی از گرفت نگاه

 

 …باش فقط "

 !…کافیست هستی که همین

 ..!…من از دور

 .!…من بدون

 میکند؟؟؟ فرقی چه

 !!میخری گل

 !!است خوب

 !نیست؟ من برای

 !!!نباشد

 ..…کافیست میشود خشک آفتاب یک زیر رختمان که همین

 " …شیرین حماقت این به دلخوشم

 . شد تر نزدیک بلوط به قدم به قدم هوتن

 . بست چشم فرشته و بلوط حضور از وجودش کردن سیر برای کرد باز آغوش

 . بسوزاند را گلویش اش معده زرداب تا بست چشم

 . نشکند و نبیند را تلخی تا بست چشم

 

 ام کرده تنگ را جایی کنم می حس روزها این "

 "...  دیگری برای تو قلب در جایی

 

 . کرد اخم و رفت عقب قدمی بلوط
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 . کرد نگاه بود شده دورتر بلوط که ای فاصله قدم یک به تعجب با هوتن

 . کنم بغلت خواستم می ؟ عقب رفتی چرا -

 . نداره لزومی -

 . زد پوزخندی هوتن

 ؟ بودم حامیت همیشه.  بودم پناهت و پشت همیشه من رفت یادت ؟ رفت یادت چی همه ندیدی و من روز چهار -

 ؟ رسمش اینه ؟ گردونی برمی قدم من برا

 . کنند ریزریز را هوتن تا آمدند می باال که جمالتی تمام کند خفه تا فشرد هم روی دندان بلوط

 . ندهد را جانب به حق مرد این جواب تا فشرد هم روی دندان

 . نرنجد هورادش تا فشرد هم روی دندان

 . آورد جا به را نوازی مهمان رسم تا فشرد هم روی دندان

 . داشت درد هم فرشته

 . داشت بغض

 . خورد نمی تکان آب از آب اما میداد قورت را دردهایش

 . بود حرام انگار و خواست می مُردن حس دلش

 ندیدش هرگز که مردی عشق به تپید می هم هنوز که دلی به لعنت و خواست می هوتن صورت در کردن تُف دلش

. 

 . نشنیدش هرگز که مردی

 . مقابلش انگیز نفرت مرد عشق به تپید می دلش

 

 ... ندیدم را نخواستنش که خواستمش آنقدر من "

 "...  ندید را من از چیز هیچ که نخواست آنقدر او

 عوضی هم شاید.  است شده عوض زیادی رویش روبه مرد کرد می فکر بلوط و فشرد هایش جیب در دست هوتن

 . بود شده

 . بس و کرد سالم یک تنها هوتن و گرفت آغوش در را دخترش تک شوق با زینت
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 . نبود خبری گذاشت می زینت سر سربه که شوخ و مودب هوتن ازآن دیگر

 جسمی دوریشان.  بودند دور هم از زیادی حاال کردند می زندگی عمارت این در هم کنار در روزی که هایی آدم

 ... نبود

 ... بود روحی

 ... بود قلبی

 . خوردند بود آورده زینت که را هایی شربت و نشستند که ها مبل روی

 . بودند غریبه چند مثل

 . آشنا زیادی هایی غریبه

 : گفت و شد خیز نیم بلوط

 . کنم صدا و هوراد میرم من -

 . شد تنیده درهم بیشتر هوتن های اخم

 . همید خونی دشمن دوتا شما دونم می من که اونجایی تا.  باشی صمیمی باهاش انقدر کردم نمی فکر -

 . کرد نگاه گزید می لب و بود انداخته پایین سر که ای فرشته به شده ریز هایی چشم با بلوط

 . شد نزدیکتر بود نشسته کنارش که فرشته به کمی و شد رها مبل روی حرف بی

 ؟ نگفتی بهش مگه -

 . انداخت بلوط به ای شرمنده نگاه نیم فرشته

 . نتونستم -

 . شد سکوت کمی

 . بود خودش در غرق هرکس

 . بود گرفته دهان به زبان فرشته

 . است شده برادرش زن بلوطش بگوید بود عاشقش که مردی به توانست نمی

 . نداشت هم را هوتن ناراحتی طاقت اما بود ناراحت و دلگیر

 . سالم -
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 . آورد بلوط های لب روی لبخند هوراد صدای

 . بود آمده مردش

 . نبود تنها

 . نبود غریب

 . شد بلند جایش از نشدنی تمام های اخم همان با هوتن

 . کرد دراز دست و رسید مقابلش هوراد

 . کرد لمس را هوراد دست انگشتانش نوک و داد زیرلب سالمی هوتن

 . نشست دیگری مبل روی او به توجه بی هوراد اما بشیند کنارش هوراد تا شد جا جابه کمی بلوط

 یا فاصله گذشته دیگر دانست می.  کند نمی فراموشش اش گذشته روزهای مرد دانست می.  بود نشده...  ناراحت

 . مهربان انسانی حجم آن برای بود تنگ دلش.  کرد می لجبازی دلش اما نبود ناراحت.  اندازد نمی بینشان

 . شد بلند حاکم سنگین جو از خسته بلوط

 . بخورم هوا بیرون یکم میرم من -

 . کرد سکوت و انداخت بلوط به کوتاهی نگاه هوراد

 . بکوبد دیوار به را شده ساکت زیادی امروز مرد این سر خواست دلش دید که را هوراد سکوت

 . رفت پشتی حیاط سمت به و گرفت رو حرص با

 ؟ شد می چه فهمید می هوتن اگر و بود کرده خوش جا محبوبش نیمکت روی

 . بگیرد تصمیم اش زندگی و خودش برای بود حقش اصال

 . بود زده بند هوتن از بعد را اعتمادش شکسته چینی که هورادی برای رفت می دلش اصال

 ؟ نشستی اینجا چرا -

 . شد می تبدیل ها مکان ترین نحس به گاهی که نیمکتی این به فرستاد لعنت و بست چشم

 . تو میرم دارم دیگه.  همینطوری -

 . شد بلند

 . ایستاد
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 . هورادش حرمت به

 . فرشته حرمت به

 . کرد نشستنش به مجبور و گذاشت اش شانه روی دست هوتن

 ؟ کنی می فرار همش چرا.  بزنیم حرف یکم بشین -

 . کنم نمی فرار -

 . معلومه -

 . کشید بیرون نخ یک و کرد خارج جیبش از سیگاری پاکت هوتن

 . خورد هم بلوط دل باریک حجم آن پیکر به زد آتش که چوبی فندک

 . هایش بچگی پسرک با بود فرقش آسمان تا زمین هوتن این

 . برگرداند رو و داد چین را اش بینی

 ؟ شدی سیگاری حاال تا کی از.  کن خاموشش -

 . جانش به شد زهر هوتن تلخ لبخند

 . کردم اضافه غلطای وقتی از -

 . کشید نفسی بلوط داد جان هوتن زیرپای که سیگار

 . کشید موهایش به دست هوتن

 ...ت به کردن پشت.  بلوط کردم اشتباه گذشته تو من -

 . آورد باال را دستش بلوط

 . کنم می خواهش.  کن تمومش.  بسه -

 . شد هوتن ی پنجه اسیر بازویش نرسیده دوم به اول قدم شد بلند که نیمکت روی از

 . کنم درست چیو همه تا بده من به فرصت یه.  بلوط میشم خفه دارم.  بزنم حرف بذار -

 . وقاحت این از شد گرد بلوط چشم

 . بزند را هوتن حیات رگ خواست می دلش

 . زندگیت به بچسب.  نداری فرصتی تو -
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 . تویی من زندگی -

 . کشید نزدیکتر را بلوط

 . کنم می شروع تو با و جدید زندگی یه و میدم طالقش.  میدم طالق رو فرشته دارم -

 . کرد نگاه هوتن به ناباور

 . بود بریده سر را انصاف رویش روبه مرد

 . بود عیار تمام نامرد یک رویش روبه مرد

 . کوبید هوتن گوش زیر قدرت تمام با و کرد بلند را آزادش دست

 . شد فشرده دلش و ریخت هایش اشک

 لجن به ؟ آوردی خودت سر به چی.  هوتن کثافتی یه تو.  نداری رو فرشته لیاقت تو.  عوضی متنفرم ازت -

 . رو ها گذشته داشتنی دوست پسر اون کشیدی

 خواد می دلم شنوم می زنمو صدای وقتی من.  خوام نمی زنمو من.  عاشقم من.  بفهم اینو نیستم عوضی من -

 . بمیرم

 . کرد می آتشفشان و میزد جیغ بلوط

 . کردی تباه زندگیشو کردی غلط پس -

 . زد اش سینه به محکمی مشت هوتن

 کنم جمع زدمو که گندی خوام می حاالم کردم حماقت ؟ میشه خنک دلت ؟ میشی راضی ؟ خوبه کردم غلط آره -

 . خواستگاریت میام میدمو طالقش. 

 . بسوزد بود حقش رویش روبه مرد

 . وجودش تمام بلکه دلش تنها نه

 . برد باال را اش حلقه و انگشت و زد پوزخندی

 . دارم دوسش خیلیم.  دارم شوهر من.  آقا رسیدی دیر -

 . میگی دروغ -

 . نمیگه دروغ -

 . بود شان خیره اخم با و جیب به دست که چرخید هورادی سمت به هردو سر
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 . آمد جلوتر قدمی

 . کرده ازدواج عشق با.  کرده ازدواج -

 : غُرید زده حرص و چرخاند بلوط سمت سربه هوتن

 ؟ موندی بیشرف یه با که احمقی انقدر یعنی ؟ نکردی ول و عوضی راستین مگه تو -

 . فشرد دست در را بلوط ی سرمازده دست و ایستاد بلوط کنار هوراد

 : گفت زیرلب نشست که یشان خورده گره های دست به هوتن حیران نگاه

 ؟ چی یعنی حرکت این -

 . کرد نزدیکتر را بلوط و کرد سپر سینه هوراد

 . نداری جایی ما بین توام.  شوهرشم منم.  زنمه بلوط یعنی -

 . خندید هوتن

 ... غم با

 ... درد با

 ... ناباوری با

 . کنین سر به دست منو تونین نمی ولی.  بود خوبی دروغ -

 ؟ فرشته نه مگه.  بوده عقدمون شاهد زنتم.  ببینیش کنیو باز چشمتو بهتره.  حقیقته.  نیست دروغ -

 . شد فشرده بلوط دل آمد بیرون درختان پشت از که فرشته

 . خورد تکان هوراد حرف تایید در تنها سرش و بود روان فرشته اشک

 . گرفت را اش یقه و کرد حمله هوراد سمت به خشمگین ببر مثل هوتن

 . کشید جیغ بلوط که زد هوراد صورت به محکمی مشت

 . کرد فوران هایش حسرت و کرد نگاه بلوط به رنگش سرخ چشمان با

 . کرد نگاه هوراد به و روگرداند

 ؟ نامردی و کثافت انقدر ؟ بشی صاحبش خودت که کردی در به میدون از منو -

 . کرد پاک را بود شده خونی که لبش کنار و داد هول را هوتن دست یک با هوراد
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 دگیزن به که کرد اضافه غلط تو دل.  همیشه.  بود من ماله بلوط ولی کردم اشتباه که درسته.  نیستم نامرد من -

 یه براش تو.  نبود عاشقت بلوطم.  بودم عاشقش من اما.  نیستی هنوزم.  نبودی عاشقش تو.  شد وابسته من

 . من از فرار برای بودی دستآویز

 . کثافت نگو دروغ -

 . زد فریاد

 . بود عاشقم بلوط -

 . آمد جلو قدمی بلوط

 . خواستم می و هوراد همیشه بچگی از من.  نبودم عاشقت من.  نبودم نه -

 . کنی ازدواج من با خواستی می ؟ فهمی می ، کردی صیغه من با تو -

 . کنم پیدا نجات بود شده پیدا زندگیم تو یهو که بدبختی همه اون از خواستم می فقط من -

 . زد پوزخند هوتن

 . دادی بازی منو پس -

 چی همه تو...  میزنی دم ازش که ای عالقه به...  من به.  چی همه به زدی پا پشت که بودی تو این.  ندادم بازیت -

 . من نه کشیدی گند به رو

 . انداخت هوراد به تیزی نگاه هوتن

 ؟ هوراد نه مگه بودم مجبور من -

 . انداخت سرپایین هوراد

 . بود وقتش

 ... باخت می یا ها ثانیه این در امروز

 ... مُرد می همیشه برای یا

 ؟ زدم پا پشت عالقم به که شد چی بگی عزیزت زن به خوای نمی ؟ ساکتی چرا -

 . ریخت نمی بیرون و چرخید می هوراد چشمان کاسه در اشک

 . را اشتباهاتش تمام و او...  ببخشد بلوطش کاش و کرد می مقاومت بودن محکم برای توانش آخرین با

 . چرخید هوراد دور هوتن
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 . بگم براشون خودم بذار

 . ایستاد بلوط مقابل

 بزرگ باهاش که شدم ای دختربچه دیوونه بگم که رفتم...  کنم ازدواج باهات خوام می بگم که پیشش رفتم -

 ... اما کنم رسمی خوام می ایمو صیغه زن بگم تا رفتم...  کشیدم نفس کنارش و شدم

 ... را برادرش زندگی تمام دهد باد به تا گرفت نفس

...  گرفتم آتیش...  خوندمش...  دیگه ی برگه یه...  دیگه یکی...  کرد رو نامه وصیت یه...  آوردم که تو از اسم -

 ؟؟ بود نوشته توش چی دونی می...  شدم دیوونه

 . کرد مشت دست هوراد

 بلوط نداشت امکان بود زده رقم که ای گذشته آن با.  کرد نمی باورش بلوط گفت می راهم حقیقت اگر حتی

 . کند باورش

.. . هیچی یا فرشته یا...  ؟ میفهمی منو...  ؟ میفهمی...  میدم دست از اموالمو تمام یا کنم می ازدواج فرشته با یا -

 ؟ گفت چی عزیزت شوهر میدونی اما کنم نمی قبول گفتم...  نه گفتم...  بودن نذاشته کنار من برا رو تو

 . انداخت هوراد به تلخی نگاه

 تگف...  کنی می دلبری براش گفت...  میدی نخ بهش گفت...  مادرتی مثل توام گفت...  بود خراب لقا مه گفت -

...  دوستشه بهترین گفت...  راهه بهترین فرشته گفت...  بسوزونش گفت...  کرد دیوونم...  مادرشه مث دختر این

 درشما مثل دختر این نذارم گفت من به مرد می داشت وقتی بابا گفت...  سمه مثل ما خانواده برای دختر این گفت

 ؟ فهمی می...  بزنه ضربه بهمون

 . کرد هوراد حواله را اش زده طوفان نگاه بلوط

 ... بلوط و کرد می التماس چشمانش با هوراد

 ... هوتن به لعنت

 ... بود رفته هوتن

 ... شدن مطلقه و خوردگی خط استقبال به رفت می که ای شناسنامه و شکسته دلی با بود مانده فرشته

 ... بود شکسته هوراد

 ... بلوط و

 . بود گذرانده اتاقش در را گذشته روز دو
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 .. بود کرده فکر

 ... بود کرده فکر

 ... بود کرده فکر

 ... بود گذرانده سر از هم قبال را تنش این مثل چیزی

 ... بود شنیده هوراد از هم قبال را ها حرف این

 ... بود بخشیده یکبار را هوراد

 ... نداشت جدید بخشش به نیاز عشقش و هوتن زدن عقب

 ... خواست می وقت فقط بلوط

 ... تنفس کمی

 ... بود رفته هوتن

 ... بود رفته موقع همان

 . نشست تخت روی شد زده که اتاقش در

 . شد وارد افتاده پایین سری با گذشته روز دو مثل هوراد و چرخید دستگیره

 ؟ بزنیم حرف میشه -

 ... سکوت

 . بدم توضیح خوام می...  فقط کنم توجیه اشتباهمو خوام نمی -

 ؟ هست مگه توضیحم برای چیزی -

 . کرد نگاه بلوط چشمان اعماق در هوراد

 . بود عالقم خاطر به کردم هرکاری -

 ؟ بود عالقت خاطر به تهمتم همه اون -

 . بودم غرق ای بچگانه تفاهم سوء چه تو قبال که میدونی.  اشتباهه از پر من گذشته...  نگو اینطوری بانو -

 . زد باال بلوط بدجنسی رگ

 . شد تر غلیظ اخمش
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 . مشخصه ما تکلیف.  نذاشتی بخششی جای -

 . ایستاد ای لحظه برای هوراد قلب

 ... شد می خاکستر کرد می ترکش بلوط اگر

 ... بلوط بی هوای در داد می جان

 ... ایستاد هوراد مقابل بلوط

 ریآخ دفعه.  باشه حواست میدم طالقت باشی بدی بچه اگه اما.  کنم ولت تونم نمی دیگه کردیم عقد که حیف -

 . بخشیدمت که بود

 ؟ کنی می شوخی -

 . زد هوراد زیرگوش محکم و کرد بلند را دستش بلوط

 ؟ میزنی چرا...  آخ -

 ... و بلوط نیشخند

 ... دیگه کنی باور خواستم -

 . را بلوطکش و خودش کرد مهمان روزه دو دلتنگیه ی اندازه به بوسه یک و کشید آغوش به را بلوط هوراد

 ... بود آرام هوراد آغوش در بلوط

 ... آرام

 ... آرام

 ... شود می آغاز زندگی و

 ... همینجا از

 ... اند رفته کنار مشکالت تمام که لحظه همین در

 ... اما انتظارند در تر بزرگ و تر سخت مشکالت و آینده

 ... اینجا و دهیم می شکست را ها تلخی هم کنار در ما

 ... است زندگی راه اول و ها جدایی آخر

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Taranom 25 | ارباب مرگ پیش رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

372 

 

 .... داره ادامه زندگی....  بندیم می پروندشونو خوشبختی اوج تو اینجا و شد شروع آدما این قصه روزی یه

 ... کردن همراهیم آخراش حتی یا وسطاش که اونایی از بودن کنارم لحظه اولین از که دوستانی اون از ممنون

 ... کنم تموم رو قصه این نتونم که نیستم نگران دیگه...  خوابم می راحت امشب باالخره ماه چند از بعد

 ایه شخصیت....  داشتم نظر در من که نشد پایانی اون ولی شد شروع بندی چارچوب با قصه این همیشه برعکس

 ور پایان ها شخصیت اینبار...  قلمم و من نه دادن جهت قصه این به اونا نفهمیدم که کردن درگیرم انقدر قصه این

 .... کرد می فرق چیزا خیلی االن بود من دست اگر که....  نویسنده من نه آوردن بوجود

 .... نقد های بچه از ممنون

 ... مدیران از ممنون

 ... بود شماها از بیشتر تعدادشون گاهی که عزیزی مهمونای از ممنون

 

18  .2  .2390 

 ح.  ترنم

  علی یا

 

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 رمن قالب در شعرهایتان یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 بگیرید تماس با ما و مراجعه ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار

 

http://www.negahdl.com/

