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دستامو از سقف بسته و مثل يك شيء بي ارزش آآآ 

ارزيابيم ميكنه يه شالق تو دستشه كه مدام باهاش 

 بهم ضربه ميزنه:

 حقيري! كثيفي! دختره دهاتي!-

 

با نفرت نگاهش ميكنم كه سرشو مياره جلو چشاي سرد 

 و مغرورشو با وقيحانه ميخ نگاهم ميكنه:

 

 بهت اجازه دادم نگاهم كني؟-

 

و ضربه محكم شالق روي تنم ميشينه و جيغ ميزنم! 

 مثل ديوونه ها! خنده اش عصبيه!  ميخنده

 

ميره پشتم مي ايسته و لباسمو جر ميده يهو سردي 

چاقو رو روي كمرم حس ميكنم! تمام وجودم به لرزه 

 در مياد و مي نالم:

 

 داري چيكار ميكني؟!-

 

بي رحمانه چاقو رو درست جايي ميكشه كه با شالق زخم 

زه كرده. جيغي از ته دل ميزنم كه چاقو رو ميندا

 زمين و و دستمال سفيد شب زفافمون رو برميداره:

اونا خون بكارتتو ميخوان ولي من فقط بهشون خون -

 ميدم!
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درحالي كه از درد كمرم هق هق ميكنم شروع ميكنم به 

فحش دادنش. خاتون مي گفت شب زفاف درد داره ولي من 

 نمي دونستم اينطوري!

 

در حجله رو باز ميكنه و دستمال رو پرت ميكنه سمت 

 جمعيت و صداي كل زن ها و شادي مياد. 

 

مهموني ادامه پيدا ميكنه و من با لباس حجله ام از 

درد به خودم مي پيچم! فكر مي كردم وقتي عروس خان 

زاده ميشم زندگي شاهانه اي در انتظارمه ولي اين 

 وحشي بازيا رو نميدونستم.

 

پاهاشو كه نزديك ميشه مي شنوم. خم ميشه و صداي 

چاقوي آغشته به خونم رو برميداره و جلوي صورتم 

 تكون ميده:

 

 اممم كجا بوديم؟! -

 

 و با لحنش ترسناكي ادامه ميده:

 

ماهه ٢ساله بايد مثل پوست بچه ١٣پوست صورت دختر -

صاف و لطيف باشه، نه؟ خوب نميشه خط خطيش كنم؟! 

 هوم؟

 

ز اندازه گشاد ميشه و اون چاقو رو چشام بيش ا

 نزديك صورتم ميكنه. جيغ ميزنم:
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نه تورو خدا... نه ...كمك...كمك... يكي به دادم -

 برسه!

پهناي چاقو رو به صورتم ميكشه. انگار داره از اين 

 كارش لذت ميبره! با لبخند ميگه:

 بترس! زن بايد از شوهرش بترسه!-

 

 نشون ميده:بعد خودشو مشغول فكر كردن 

 

اوه! تو هنوز زنم نشدي نه؟!! انقدر كثيف و چندش -

به نظر ميرسي كه دلم نمياد نزديكت شم! بايد اينجا 

بموني! مثل يه تيكه آشغال! چه باحال! آشغال! اسم 

 تو چيه؟!

 

 هق هق كردم كه با چاقو ضربه اي به گونم زد:

 اسمت چيه؟-

 

 با گريه گفتم:

 نارين!-

 

 روي گونه ام فشرد:تيزي چاقو رو 

 بگو آشغال!-

 

 سعي كردم سرمو عقب بكشم ولي چاقو رو بيشتر فشرد:

 اسمت چيه؟-
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تن و بدنم از ترس ميلرزيد وحشت زده سردي چاقو ته 

 دلم رو خالي ميكرد.

 

فقط سيزده سالمه و بي پناهي رو با تمام وجودم حس 

 ميكنم.   تند تند ميگم:

 آشغال... اسمم آشغاله...-

 

و رو باال ميبره با وحشت چشامو ميبندم كه با يه چاق

حركت طناب باال سرمو ميبره. محكم روي زمين ميفتم 

 طوري كه سرم  جلوي پاهاشه!

 

چونه ام درد ميگيره. از درد ناله خفيفي ميكنم كه 

 فرياد ميزنه:

 بلند شو!-

 

بلند ميشم كه كمرم از درد تير ميكشه. هنوز جاي 

زور مي ايستم با خشم بهم  زخم چاقو مي سوزه. به

 نگاه ميكنه:

 

ساله نميتونه زن من باشه، اين رو ١٣يه آشغال -

 فهميدي؟!!

 

فكم ميلرزه و با ترس تو خودم جمع ميشم كه فريادش 

 منو از جا ميپرونه:

 

 فهميدي؟!!-
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تند تند سرمو تكون ميدم كه با پوزخند و تحقير 

 سرتاپامو برانداز ميكنه:

 

 رو مرتب كن و رو تخت منتظرم بمون.اين خراب شده -

 

همين كه داخل دري كه گوشه اتاقه ميشه من هم زمين 

ميخورم. پاهام تحمل وزنمو نداره. زانوهامو بغل 

 ميكنم و هق هق از بين لبام خارج ميشه.

 

 من خونوادمو ميخواستم. زير لب اروم زمزمه ميكنم:

 

مامان... )هق ميزنم( بابا... )هق ميزنم( -

 ...)هق ميزنم( خان داداش...نرگس

 

سردمه تنم درد ميكنه من بايد برم ... من بغل 

 مامانمو ميخوام! اينجا كدوم جهنميه؟؟

 

وقتي گفتن خان ده من رو واسه پسرش خواستگاري كرده 

خونواده ام خيلي خوشحال شدن. ولي من از عروس شدن 

ميترسيدم آخه عمه خانم مي گفت نمي تونم بازي كنم 

 سنگين باشم! و بايد

 

با اين حال چون مامان گفت با اين كارم اونا هم 

وضعيتشون خوب ميشه و ديگه بابا مجبور نيست تو 

 بيجار مردم كار كنه قبول كردم!
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البته قبول كردنم يه چيز كامال نمايشي بود واسه 

 اينكه اونا قبل گفتن به من قبول بريدن و دوختن! 

  

وسك پارچه ايم توي يه حاال من جاي بازي كردن با عر

حجله بودم تا شب زفافم رو با خان بگذرونم ولي 

 هيچوقت فكر نميكردم حجله به اين وحشتناكي باشه.

 

از درد زخم روي كمرم به خودم ميپيچم. مامان نگفته 

بود شب حجله مرد زن خودش رو ميزنه. از چيزي به 

اسم بكارت حرف زده بود كه با بوس يه همچين چيزايي 

 بين ميره.از 

 

چرا نگفته بود قراره منو كتك بزنن تا بكارتم از 

 بين بره؟ بينيمو باال ميكشم. از همه متنفرم!

 

اگه مي دونستم عروس بودن چنين عواقبي داره از 

 خونه فرار ميكردم ولي چنين جايي نميومدم!

 

پسر خان از اون دري كه داخلش شده بيرون مياد. 

راف رو مرتب كنم ولي يادم مياد موقع رفتن گفت اط

با اون درد مگه ميشد تكون خورد؟ با ترس به كنج 

 تخت ميرم كه با اخم نگاهم ميكنه:

 لباساتو در بيار! سريع باش!-

 پتو رو روي سرم ميكشم و جيغ ميزنم:

 نـه!-

 

مثل بيد به خودم مي لرزم و از مامان و بابا واسه 

 سپردنم به اين آدم وحشي متنفر ميشم!
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نزديك شدن قدم هاش و بعد اون كشيده شدن پتو صداي 

از روي سرم دلمو تو هم ميپيچونه. اشكام گونه هامو 

 خيس ميكنه و تو چشاي يخ زده و بي رحمش زل ميزنم:

 تو رو خدا ازم دور شو!-

 

دست باال اومده اش كه آماده فرود روي صورتمه مشت 

 ميشه. يه قدم به عقب برميداره و رو به من ميگه:

 از اينكه قبول كردي زنم شي پشيمونت ميكنم!-

 

از در حجله بيرون ميره. هق هق ام اوج ميگيره. با 

دستاي سرد و لمسم لبه پتو رو مي گيرم و روي خودم 

 مي كشمش.

 

 اگه زن شدن اين بود من هيچوقت اينو نمي خواستم!

 

جشن و صور عروسيم تا صبح ادامه داره. مردم ميخندن 

ولي عروس گوشه حجله داره از قصه دق و شادي مي كنن 

 ميكنه. 

 

 نميدونم خان زاده كجا رفته! ولي آرزو ميكنم

 كاش هيچوقت برنگرده.  

 

هوا گرگ و ميشه كه از كمر درد چشم باز ميكنم. تن 

 نحيفم رو تكون ميدم و چشم تو اتاق مي چرخونم. 
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صبح ميشه يه  ٥انگار هنوز برنگشته! ساعت تقريبا 

 يچم دورم.مالفه ميپ

يه مالفه ميپيچم دورم و از حجله بيرون ميام هيشكي 

بيرون نيست و حياط بخاطر جشن ديشب بهم ريخته بنظر 

 ميرسه.

 

درمونده اطراف رو نگاه ميكنم. دلم فرار ميخواد به 

جايي كه خودمو بغل بگيرم و واسه زخماي روي تنم 

 اشك بريزم.

 

 صدايي رو مي شنوم:

پا برهنه هستي؟ بيا... بيا واي خانم جان چرا -

 بريم داخل...

 

به سمت پيرزن با پوست چروكيده اش بر ميگردم. چشاش 

 مهربون و گرمه. بازوم رو ميگيره و همراهش ميشم.

 

وارد عمارت بزرگي ميشيم كه به اندازه غم من 

 بزرگه! و به اندازه بزرگيش احساس تنهايي ميكنم!

 

ه نرده هاي چوبي همونطور كه دستام بين بازوي پيرزن

رو ميگيرم. براي لحظه اي دلم ضعف ميره و چشام 

 سياهي. سكندري ميخورم كه اون منو محكمتر ميگيره:

 خانم؟ حالتون خوبه؟-

 

 دستمو به سرم ميگيرم:

 سرم گيج رفت.-
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و پشت بند اين حرفم روي پله ها جا ميگيرم. 

 دلسوزانه نگاهم ميكنه:

 شيرداغ بيارم. بيايد ببرمتون به اتاق تا بعد-

 

تشكري زير لب ميكنم و دوباره بلند ميشم. اين دفعه 

 نميذارم بازومو بگيره و پشت سرش به راه ميفتم.

 

در قهوه اي سوخته معرق كاري شده ي زيبايي مي 

 ايسته كه تا حاال مثلشو تو روستا نديدم.

 

خونه ما كاه و گلي بود ولي اينجا فرق داشت. همه 

 با بود.چيز برق ميزد و زي

 

داخل ميشم و  اتاق بخاطر پرده ها تاريكه. پيرزنه 

قدم برميداره و پرده ها رو ميكشه ولي با ديدن 

 جسمي روي تخت وحشت زده و بريده ميگه:

آ...قـ..ااا... آقا... ببخشيد... شرمند... فكر -

 نميكردم اينجا باشيد كه خانم رو آوردم...

 

م خيز شده و با خان زاده رو مي بينم كه روي تخت ني

نيم تنه برهنه و چشايي خواب آلود ما رو از نظر مي 

 گذرونه.

 

پيرزن عقب عقب از اتاق خارج ميشه و من هنوز 

بالتكليف اون وسط ايستادم. موقع بيرون رفتن صداشو 

 مي شنوم:
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 اآلن شير ميارم.-

 

اون ميره و من با نفرت به قيافه به ظاهر مظلوم و 

 خيره ميمونم.خواب آلود خان زاده 

 

 طولي نميكشه كه ابروهاشو تو هم مي كشه:

 كي گفته بايد اونجا بموني و زل بزني به من؟!-

 

نميدونم اين حاضر جوابي از كجا به مغز سيزده ساله 

 و خامم ميرسه:

 زن بايد پيش شوهرش باشه اينطور نيست؟-

 

قهقهه اي بلند سر ميده طوري كه حس ميكنم عقلش رو 

بعد چند دقيقه خنده اش جاشو به اخمي  از دست داده.

 ترسناك ميده:

يك بار ديگه اسم نحست رو كنار اسمم بياري -

 نميذارم آفتاب فردا رو نميبيني!

 

 يه قدم جلو ميرم با وجود لرزيدن پاهام از ترس:

تو كتاب قصه هايي كه عمو عارفم داشت هميشه كسايي -

! شما كه همديگه رو دوس داشتن باهم ازدواج ميكردن

 چرا با من ازدواج كرديد؟

 

شر و ور نگو اصال كسي بهت گفت حرف بزني؟ حرف نزن -

 الل موني بگير!
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شونه باال ميندازم و موهايي كه دورم ريخته رو عقب 

 ميدم:

حرف زدن دو تا آدم باهم مشكلي داره؟ نميتونيد -

 جاي اين حرف ها بهم جواب بديد؟!

 

از ترس نفسم حبس  با خشم بلند ميشه و نزديك مياد.

ميشه ولي تموم جسارتم رو جمع ميكنم عقب نرم و 

 همونطور بي حس و سرد تو چشاش زل بزنم.

 

 دستشو باال ميبره:

 جواب بلبل زبونيات چكه! حاال كجا بوديم؟-

 

 لب ميزنم:

چرا ديروز اون رفتار رو باهام داشتيد؟ كمرم -

ازدواج زخمه... نميتونم به پشت بخوابم... همه بعد 

 اين كارها رو ميكنن؟

 

 چونم رو بين دستاش گرفت و سفت فشرد:

دلم ميخواد فكت رو بشكونم تا كمتر بجنبه! يا خفه -

 شو يا از اتاقم گمشو بيرون!

 

چشام از اشك پر ميشه. ميتونه توهين كنه ولي جواب 

دادن بلد نيست. فكم بين دستاش درد ميگيره و چيزي 

 تا شكستنش نميمونه.

 

زده ميشه و اون پيرزنه با ليوان شير تو سيني در 

 نزديك مياد و اون دستشو عقب ميگيره.
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 پيرزن شير رو به سمتم ميگيره:

 

 بفرماييد خانم...-

ولي قبل اينكه من برش دارم دستاي اون جلو مياد و 

زير سيني ميزنه. ليوان ميفته روي زمين و هزار 

 تيكه ميشه:

 اين خونه فرقي نداره!هه خانم؟ اين زن با كلفتاي -

 

 و با خشم تو چشمام زل ميزنه:

حق نداري به خدمتكاراي من دستور بدي! خودتم بايد -

 شونه به شونشون كار كني! فهميدي؟!

 لبريز از نفرت ميشم و يه قدم به عقب برميدارم:-

 پس خدمتكارا پيش موجود وحشي مثل شما نميخوابن!-

 

ه و روي صورتم همين كه بهش ميتوپم دستش باال مير

ميخوابه. سيلي كه بهم ميزنه براي لحظه اي دنيا رو 

 جلو چشام سياه ميكنه.

 

 لبمو ميگزم و بغضم رو قورت ميدم:

 ميرم پيش بقيه خدمتكارا...-

 

و به سرعت از اتاق بيرون ميرم. با هق هق از پله 

 ها پايين ميرم كه سينه به سينه ي مردي در ميام. 
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ظر جوون مياد با كنجكاوي منو نميشناسمش ولي به ن

از نظر مي گذرونه. لباساي پاره ام خجالت زده ام 

 ميكنه و هنوز از خشم نفس نفس ميزنم.

 

 صداش آرومه:

 حالت خوبه؟-

 

چشاش بنظر مهربون مياد. ميخوام جوابشو بدم كه 

 صداي پيرزنه كه له له كنان دنبالمه مياد:

 خانم... جان ... خانم جان....-

 

 يهو شك زده ميگه:ولي 

 آقا يزدان شماييد؟ الهي من قربونتون برم...-

 

پيرزن چند تا پله رو زودتر پايين مياد و جلوي 

 چشاي وق زده ي من خم ميشه تا پاي اونو ببوسه!

 

متعجب به فرد ناشناس روبه روم نگاه ميكنم كه خم 

ميشه و دست پيرزن رو ميگيره و اجازه اين محبت  

 ميده!افراطي رو بهش ن

 

 يه بوسه روي دستاي اون ميزنه:

 

 منو به گناه ننداز خاتون... شما جاي مادرمي.-

 

 پيرزن با بغضي كه صداشو گرفته ميگه:
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 اين عمارت بدون شما سوت و كور بود آقا...-

 

حوصله م داره سر ميره از حرفاشون! ميخوام برم و 

خودمو با اين لباس هاي نامناسب يه جاي گور به گور 

 .كنم

 

 ولي اون بازوم رو مي چسبه:

 تو زن برادرمي؟-

 

 چشام پر از ترس ميشه. اين برادر همون حيوونه؟

 

 لبمو ميگزم و ميگم:

 بـ..بله!-

 

 ميخنده و دندوناش رديف ميشه:

من يزدانم... ببخشيد تا االن افتخار اشنايي -

 باهاتون رو نداشتم بانو!

 

اون رو چشام متعجب ميشه! منم انتظار مهربوني از 

 نداشتم. ادامه ميده:

هر چند برادرم هم فك كنم همون ديشب باهاتون آشنا -

 شد همين طوره؟!

 

 و پوزخندي ميزنه كه پيرزن به بازوش آويزون ميشه:

 آقا اتاقتون رو براتون آماده كنم؟ چيزي ميخوايد؟-
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 نگاهشو از من كن سوالشو بي جواب گذاشتم ميگيره:

 

 ميخوام حموم كنم. بگيد برام آب داغ كنن.-

 

و يه نگاه به من ميندازه ميره. پيرزن هم پي اوامر 

اون من رو فراموش ميكنه. پوفي مي كشم و كالفه وسط 

پذيرايي مجلل عمارت ميمونم كه حاال با باال اومدن 

خورشيد روشن شده و فضاي زيبا و دكوراسيونش تو 

 ديدمه.

 

طي اهالي به زودي بيدار ميشن و من موندم چه غل

بكنم. قصد ندارم از چشمشون قايم شم. بايد يه جوري 

 به خان زاده هالي مي كردم كه كارش اشتباهه!

 

واسه همين به يكي از صندلي هاي سلطنتي عمارت تكيه 

 ميدم و منتظر بقيه ميمونم. 

كم كم سر و كلشون پيدا ميشه. ميتونم پدر و مادر 

خانم  خان زاده رو تشخيص بدم. با ديدن من ابروهاي

 باال ميپره ولي واسه شوهرش تو هم گره ميخوره.

 

انگار مردهاي اين خونواده با مهربوني  رابطه خوبي 

 نداشتن! با دو قدم خودش رو به من ميرسونه:

 

 تو عروس اين عمارتي؟!-
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لبامو بهم ميمالم و صدايي مثل "بله" ازش خارج 

ميشه. چشاي سردش  ترس رو به دلم مي لرزه. چقد 

 چشاي پسرشه!  شبيه

 

 همونقدر وحشي و بي احساس:

كي به تو گفته حق داري اينطوري وسط عمارت ول -

 بچرخي سليطه!

 

 دستش رو باال مياره كه زنش از لباسش مي چسبه:

 

 خواهش ميكنم  خشايار خان آروم باشيد...-

 

از اين مرد هم متنفر شدم! چقدر مثل پسرش بي رحم و 

چقدر تو روستا ثروت و عوضي بود. اين خانواده هر 

 اسم و اعتبار زياد داشتن برعكس اخالق  نداشتن!

 

فكم روي هم فشرده ميشه. آرزو ميكنم كاش يه پسر 

 بودم و مي تونستم تو دهن همشون بزنم!

 

ولي امثال پدرم رو به ياد ميارم كه با وجود مرد 

 بودن بازم نميتونن جلوي اينا مقاومت كنن!

 

ره اش رو به سمتم ميگيره و خشايار خان انگشت اشا

 با خشم ميگه:

 

تو وظيفه ات اينه خفه خون بگيري و واسه شوهرت -

 پسر بياري!
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به تنم لرز مياد. من؟ من بچه از كجا بيارم؟! من 

كه خودم بچه بودم! كسي جرعت نداشت روي حرف خان 

حرف بزنه. ولي من اين چيزا رو نمي نميفهمم و مثل 

 . لرزون ميگم:بقيه از مقامش نميترسم

 

بچه؟ بگيد كجاست برم بيارم... بخدا من نميدونم -

 پسر بچه خانزاده كجاست!

 

صداي داد خان ديوارهاي عمارت رو به لرزه در 

 مياره:

 

 من رو مسخره ميكني دختره ابله؟!-

 

 از ترس سرم به سينه ام مي چسبه و آروم ميگم:

 

 نه به خدا!-

 

 زنش نزديك مياد:

 

 فهمه شما ببخشيدش...بچه است نمي -

 

صداي خان زاده كه داره يكي يكي از پله ها پايين 

 مياد به گوش ميرسه:
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پس خودتونم قبول داريد يه دختر بچه رو به عقدم -

 در آورديد؟!

 

 مادرش سرزنشگر ميگه:

 

 اهـورا...-

 

 خشايار خان به سمت پسرش برمي گرده و با حرص ميگه:

 

ت چيكار داره؟! اين دختر اين ريختي وسط عمار-

 ميخواي سر زبونا بيفتيم؟!

 

خان زاده رو به روي پدرش قرار مي گيره. جفتشون 

خشن و بي پروان. رو به روي هم آماده حمله بنظر 

 ميرسن! با خشم مي توپه:

 

 نه! من جلو اينكه سر زبونا بيفتيد رو گرفتم...-

 

دست من رو ميگيره و مجبورم ميكنه بچرخم. لباس 

مال كمرم رو در معرض ديد قرار داده. خان پاره ام كا

 زاده ادامه ميده:

 

 با اين...-
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مادرش هيني ميكشه و من چشام پر ميشه. اميدوارم 

پدرش اين پسر سركش رو كه اين بال رو سرم آورده 

 تنبيه كنه.

 

 مي شنوم:

 تو چيكار كردي پسره ي عوضي؟!-

 

 نگاهشو نمي گيره و بنظر خان اصال از پررويي پسرش

 راضي نيست:

 

 آبروداري كردم!-

 

و بعد اين حرف كاسه صبر خان لبريز ميشه و صداي 

سيلي كه تو صورت پسرش ميزنه تو سالن عمارت مي 

 پيچه!

 

از ترس دستمو روي صورتم ميذارم و جاي صورت خان 

 زاده گز گز رو روي پوستم حس ميكنم.

 

كمي عقبتر ميرم تا بينشون قرار نگيرم. آرزو ميكنم 

 تا از اين مكانه نفرين شده محو شم ولي محاله! 

 

صداي نفس نفس زدن هاي خان زاده رو ميشنوم خون 

جلوي چشماشو مي گيره. هر چند بعد مكالمه ي چند 

دقيقه ايم از خشايارخان متنفر شدم ولي چشامو مي 

 ينم.بندم تا اگه بي حرمتي بشه نب
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ولي صداي يزدان پسر كوچيك خان كمي اوضاع آشفته رو 

 از فضا دور ميكنه:

 همتون براي خوش آمد گويي به من جمع شديد؟!-

 

 خان زاده ناباور برميگرده:

 

 داداش...-

 

يزدان خان چند تا پله رو يكي ميكنه و خودش رو به 

 آغوش برادرش ميندازه و يه صحنه هندي خلق ميكنه:

 

 واستون تنگ شده بود!منم دلم -

 

خشايار خان با تك سرفه اي اظهار وجود ميكنه ولي 

غرور اجازه نميده به سمت پسرش پرواز كنه و به 

 آغوش بكشدش:

 

 كي برگشتي؟-

 

يزدان خان از برادرش جدا ميشه و نميذاره عقده بغل 

 كردن تو دل پدرش بمونه. بغلش ميكنه و ميگه:

 

 ولي نشد... خواستم تا عروسي داداشم برسم-

 

بعد سراغ مادرش ميره و حس ميكنم كه همه در شوك 

برگشته پسر كوچيك خونواده منو به فراموشي مي 
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سپارن واسه همين تك سرفه اي واسه اظهار وجود 

 ميكنم.

 

كه خان يادش ميفته بايد اخم كنه و برمي گرده سمت 

پسرش اهورا و انگشتش رو به نشانه تهديد تكون 

 ميده:

 

قضيه به راحتي نميگذرم! آبروي من بچه  از اين-

بازي نيست كه تو بهم بريزيش... تا كجا ميخواي 

 بتازوني؟

 

 و اون با دل پرش ميتوپه:

 

تا وقتي شما ياد بگيري اين زندگي منه و حق -

انتخاب دارم... تازه چهلم زنم گذشته و تو برام 

 عروس مياري؟!

 

يده شده يزدان خان از دست مادرش كه دور بازوش پيچ

 رو پس ميزنه و نزديك پدر و برادرش واميسته.

 

انگار اونم به اندازه من از گالويز شدن اين دو گرگ 

 وحشي ميترسه! هيچ كدوم قصد كوتاه اومدن ندارن!

 

خان پوزخندي ميزنه و يه قدم به پسرش نزديكتر 

 ميشه:
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بي عرضگيت رو تقصير اون خدا بيامرز ننداز! تو -

 ساله بخوابي!١٣با يه دختر  نتونستي شب حجله

 

همين حرف اهورا خان رو جري تر ميكنه پدرش دست 

 گذاشته رو غرور مردونه اش:

 

من بي عرضه ام؟! من تموم تحقيراي شما رو تحمل -

كردم با حرفاي دو هزاريتون و بخاطر وارث بودنم 

زندگيم به ٌگه كشيده شد... ولي پسر كوچيكتون فرنگ 

 رفته و تحصيل كرده! 

 

 نفسي گرفت و داد زد:

منه بدبخت يه تنه تموم امر و نهي هاتون رو انجام -

 دادم ولي اين دختر...

 

مكثي مي كنه و منو به سمت خودش ميكشه. طوري كه 

پشتم به اونه و سر فرو افتادم به طرف خان. شونه 

 هامو بين پنجه هاش ميگيره و تكونم ميده:

 

 اليق من نيست ...اين لقمه اي كه براي من گرفتي -

 و بعد اين حرف هلم ميده سمت برادرش: 

 

 به پسركوچيكت بگو شب زفاف رو باهاش تجربه كنه...-

 و در ادامه با غيظ ميگه:

 

 براي حفظ آبروت!-
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درحالي كه تعادلم رو از دست دادم و تو بغل يزدان 

خان افتادم مخم سوت ميكشه. سرم رو  ميارم باال  كه 

 فته.چشام به چشاش مي

 

اونم به اندازه ي من از گفته ي برادرش چهارستون 

 بدنش به لرزه در مياد. 

 

سريع من رو پس ميزنه كه خودم رو جمع و جور ميكنم. 

 ناباور ميگه:

 

 خان داداش...-

 

ولي اون به سمت پله ها برمي گرده و از اون محيط 

 متشنجي كه درست كرده فرار ميكنه.

تشون برده اعضاي همه چهارنفري كه تو هال ما

خانواده ي خان هستن، جز پيرزني كه خدمتكاره و 

 بنظر دايه پسرهاست. 

 

خان نگاهشو از پله مي گيره و روي صورت تك تك ما 

 مي چرخونه:

 

گوش كنيد ببيند چي ميگم! كه اينجا شد همين جا  -

خاك ميشه...  يه كلمه از حلقوم كسي بپره زندگيشو 

 حروم ميكنم! 

 

 و با انگشت اشاره من رو نشون ميده:بر ميگرده 
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هيشكي نمي فهمه اون دختر از حجله باكره بيرون -

 اومده!

 

جيك كسي در نمياد و من با بچگيم مي فهمم اوضاع   

داغونه. با توضيحات اطرافيانم فهميدم چيزي اين 

 وسط درست نيست!

 

و خان زاده نبايد تو حجله با چاقو  اون بال رو سرم 

كار ديگه باهام كنه. با اين وجود مي بياره و يه 

 خواستم بيخيال همه اتفاق ها گم شم و برم!

 

با اشاره خان پيرزني كه ميفهمم بهش بي بي حميرا 

 ميگن به سمتم مياد و بازو ميگيره:

 

 بريم رختتو عوض كن دختركم...-

 

همراهش به اتاق كوچكي كه حدس ميزنم ماله خودشه 

خودش له له كنان ميره  ميره. اشاره ميكنه بشينم و

 تا برام لباس بياره.

 

اتاق كوچك با يه پنجره رو به حياط كه داخلش يه 

تخت و كمد آينه بود. با فرش پر نقش زرشكي روي 

 زمين. 

 

حتي اتاق خدمتكارشونم بهتر از خونه ماست! نه بوي 

 نم خفه ات ميكنه و نه سرما لرز به تنت مي ندازه.
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يز گرد و كوچك كنار تخته. يه چراغ نفتي هم روي م

همه جا تميز و بي گرد و خاكه. همه چيز كامله ولي 

چرا در و ديوار هاي اين خونه حس زندگي به آدم 

 نميدن و بيشتر به قفس شباهت دارن؟!

 

پوفي ميكشم كه بي بي حميرا در رو باز ميكنه. دستش 

 پره و لباسايي كه آورده رو روي تخت ميذاره:

 

 بپوشيش مادر؟ يا كمكت كنم؟ دختركم ميتوني-

 

با محبت حرف ميزنه و به آدم حس خوبي ميده. لبخندي 

 ميزنم:

 

 ميتونم..-

 

 پشتشو بهم ميكنه:

 

 من پيش در مي ايستم... تموم شد بگو بيام داخل.-

 

چشمي ميگم و لباسم رو در ميارم. دامن چين دار 

ابريشمي و پيرهن بلندش رو تنم ميكنم. مثل لباس زن 

 روستاست و من اصال خوشم نمياد از اين لباس ها.هاي 

 

خيلي دست و پا  گيرن. نمي تونم باهاشون بازي كنم 

و تو باغ بدوم. آهي ميكشم و يادم ميفته زن خان 
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زاده بايد تموم كودكيش رو رها كنه و سر سنگين 

 باشه. 

 

به بي بي ميگم بياد داخل و اون بعد اين حرفم مياد 

شينه. شونه اي كه به احتمال  و كنارم روي تخت مي

زياد از اتاق مشتركم با خان زاده آورده رو به دست 

 ميگيره و شروع ميكنه به شونه كردن موهام.

 

همونطور زير لب شعر محلي زمزمه ميكنه. صداش برام 

مثل يه الاليي ميمونه. نتونستم خوب بخوابم واسه 

 همين بي صبرانه منتظرم كارش باهام تموم شه.

 

 شونه كشيدن موهام شروع به بافتنشون مي كنه. بعد

 

موهاي بلندم رو از دو طرف مي بافه و مياره جلو و 

كلي سوره و آيه تو صورتم فوت ميكنه. تشكري مي كنم 

 و خواب آلود نگاهش ميكنم. 

 

لبخندي به روم ميزنه و من خمار سرم رو روي بالشت 

 ميذارم:

 

شامو مي خيلي خوابم مياد... فقط چند لحظه چ-

 بندم... زود بيدارم كنـيد...

 

آخر جمله ام رو درحالي ميگم كه لبام تكون نميخورن 

 و شايد صداهاي ناواضحي به گوش اون ميرسه. 
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خواب به دنيام حاكم ميشه و روح خسته ي سيزده ساله 

 ام كمي آروم مي گيره.

بعد چند ساعت وقتي چشمامو باز ميكنم محيط ناشناس 

 و از سرم ميپرونه.خواب آلودگي ر

 

سيخ مي شينم و چشمامو ميمالم. بخاطر زخم كمرم يه 

طرفه خوابيدم و تنم خشك شده. كمي كتفم رو ماساژ 

ميدم و به قيافه داغونم تو آينه رو به روي تخت زل 

 ميزنم.

 

عروسي يهوييم و همه اتفاقا مثل يك فيلم از جلوي 

 ميشم.چشمم عبور مي كنن. آهي مي كشم و از جا بلند 

 

شروع به قدم زدن توي اتاق مي كنم كه در باز ميشه 

 حرف بي بي حميرا نصفه ميمونه:

 خانم جان شايد خوابه....-

 

با ديدن زن خان سرم رو پايين مي ندازم كه نزديك 

 مياد:

 

 تو نبايد اينجا باشي برگرد به اتاقت...-

 

 آروم لب ميزنم:

 

يك اتاق ولي خانزاده گفتن حق ندارم باهاشون تو -

 بمونم...
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 بي حوصله ميگه:

 

 دنبالم بيا...-

 

نگاهي به بي بي  ميكنم كه پلكاشو يبار باز و بسته 

 ميكنه:

 

 برو دختركم...-

 

سرم رو تكون ميدم و دنبال همسر خان به راه ميفتم. 

بي بي خيلي زود ميفهمه واسه اينكه من "خانم" بشم 

 زوده و من رو دخترم صدا ميكنه.

 

تو اين لحظات چقدر اين محبت هاش ميتونه  نمي دونه

دلگرمم كنه. براي بار دوم تو امروز  پله ها رو 

 باال ميرم و جلوي در معرق كاي شده مي ايستم.

 

منتظرم كه اون در رو باز كنه كه بر ميگرده سمتم و 

 بر اندازم ميكنه:

 

پسرم رفته بيرون فعال كسي تو اتاق نيست... تو برو -

رفي نزن باشه؟ من هم برم ببينم برات تو اگه اومد ح

 كاچي آماده كردن يا نه!

 

اينو ميگه و ميره. ولي من داخل نميرم چون يه ترس 

عجيبي تو دلم به اون اتاق دارم. مي خوام به ديوار 
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تكيه بدم كه ياد زخمم ميفتم. آهي ميكشم و پشت سرش 

 صداي پاهايي رو مي شنوم كه از پله باال مياد.

 

طپش ميفته كه مبادا باز با خان زاده رو قلبم به 

بروشم. اعتراف ميكنم كه ازش مي ترسم. همونطور دست 

به دهن كز ميكنم كنار در كه با ديدن يزدان دلم 

 آروم ميشم.

 

برقي كه چشاي اين پسر داره تو چشاي هيچكدوم از 

اعضاي اين خانواده نيست! انگار فقط اون مي تونه 

 مهربوني كنه.

 

خفه ميگم سالم كه با خنده نگاهي به سر تا  با ديدنش

 پام ميكنه:

 

 اينا چيه تنت كردي؟!-

 

متعجب به لباسي كه اكثرا تموم زن هاي روستا مي 

 پوشن ميكنم و دستي به پارچه ابريشميش ميكشم:

 

 اين لباسه! شما نديده بوديد تا به حال؟-

 

و با همون چشاي درشت شده زل ميزنم بهش و منتظر 

 يشم.جوابش م

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

30 Hiltun.ir 

همونطور كه ميخنده نزديك ميشه. چون ازش ترسي 

ندارم مي ايستم تا نزديك شه. رو به روم قرار مي 

 گيره:

 

امممم لباسه ولي بنظرت تو ٌگم نشدي توش؟ خيلي -

 برات بزرگه!

 

 شونه اي باال ميندازم:

 بي بي حميرا برام آوردش...-

 

دستش روي شونه هام مي شينه مثل برق گرفته ها 

هش ميكنم. نكنه اونم اذيتم كنه؟! با همون نگا

 لبخند كنج لباش ميگه:

 

هر لقمه اي كه هر كي برات گرفتن ميخوري دختر؟! -

 مگه خودت دست نداري؟

 

منو مي چرخونه و همونطور كه شونه هام بين پنجه 

 هاشه به سمت اتاق مشتركم با برادرش هدايتم ميكنه:

 

كه مناسب يه  بيا ببينيم اينجا چي پيدا مي كنيم-

 ساله باشه... ١٣بچه 

 

ساله يعني ١٣لبام به لبخند مي شينه. بهم ميگه بچه 

مثل بقيه انتظار نداره مثل زن خان زاده رفتار 

 كنم؟
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ديگه ازش نمي ترسم! بنظر واقعا با بقيه اين 

 موجودات درنده فرق ميكنه!

داخل اتاق كه ميشيم شونه هامو ول ميكنه و كنارم 

 مي ايسته:

 

 لباسات كجان؟-

 

 شونه باال مي ندازم:

 

 مگه قراره لباساي من اينجا باشه؟-

 

 اوهومي ميكنه:

 

آره اينجا اتاق تو هم محسوب ميشه پس وسايالت -

 اينجاست.

 

نه امكان نداره! چون يادمه مامانم گفت وسايالمو -

برندارم كه اليق خونه خان زاده نيست. اونا برام 

 لباس و وسايالي نو ميخرن!

 

 مي خنده:

 

 پس بريم وسايالي تازه ات رو پيدا كنيم...-

 

كمد رو باز ميكنه و از روي شونه نگاهي بهم مي 

 ندازه:
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 اوه... اسمت چي بود؟-

 

 لب ميزنم:

 نارين...-

 

 و اون حرفش رو ميزنه:

 

 بيا بيين اينجا چقدر لباس هاي قشنگ هست برات!-

 

تير با هيجان به سمتش قدم بر ميدارم كه كمرم 

ميكشه. صورتم رو جمع ميكنم و دستمو به كمرم 

 ميگيرم.

 

آخي از بين لبام خارج ميشه و همين باعث ميشه چند 

ثانيه بعد يزدان نگران دست رو بازوم بذاره و 

 بپرسه:

 

 حالت خوبه؟ چي شد؟-

 

 دستمو از روي كمرم برداشتم:

 

نميدونم چرا قدم برداشتم كمرم تير كشيد... جاي -

 زخمم...
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 بذار ببينم...-

 

اينو ميگه و پشتم قرار ميگيره و بلوز ابريشميم رو 

باال ميده لمس انگشتش رو كنار زخمم حس ميكنم و لب 

 ميزنه:

 

 اوه اوه... اين بايد بخيه ميخورده...-

 

 انگشتشو نوازش وار دورش ميكشه و ادامه ميده:

 

 درد داره نارين؟-

 

 پيچم: لب هام آويزون ميشه و دستامو تو هم مي

 

اوهوم... وقتي راه ميرم لباسم بهش ميخوره جونم -

 در مياد...

 

بايد يه چيزي بزنيم نرم شه...پوست زخمت زمخت -

 شده...

 

اينو ميگه و ميخواد بلوزمو رو ول كنه كه يهو در 

با شدت باز ميشه و گرگ زخمي مياد داخل. چهره درهم 

 اهورا خان واقعا وحشت آوره و دلم رو از ترس به

 طپش ميندازه.
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يزدان خان كمي ازم فاصله ميگيره كه اون با 

 پوزخندي ميگه:

 

 نكنه داشتي حرفمو گوش ميدادي برادر؟!-

 

 چه حرفي رو؟-

 

 يزدان خان متعجب اينو ميگه كه داداشش مي توپه:

 

 شب زفاف با همسرم!-

 

ابروهام باال ميپره. تا اآلن كه من رو آشغال خطاب 

 شدم همسرش؟! ميكرد. يهو چي شد كه

 يزدان ابروهاش رو تو هم مي كشه و با بدخلقي ميگه:

 

داداش دارم خودخوري ميكنم احترامت رو نگه دارم! -

فك كنم ديگه وقتشه من و تو بشينيم مردونه صحبت 

 كنيم...

 

اهورا خان بي توجه به هر دوي ما شروع به باز كردن 

 دكمه هاي پيرهن سفيدش ميكنه:

 

اسه گفتن باشه، سر ميز نهار مي فكر نكنم حرفي و-

 بينمت...جاي در رو كه ميدوني؟!
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از اين بي احترامي كه به داداشش ميكنه حتي منم 

حرصم ميگيره. يزدان با قدم هاي محكمي به سمت در 

ميره منم ميخوام دنبالش برم كه بازوم توسط اهورا 

 خان كشيده ميشه.

 

 زل ميزنه تو چشماي سركشم و مي غره:

 

 كجا؟تو -

 

چشمام از تعجب درشت تر از حد معمول ميشن. لب 

 ميزنم:

 

قبل اينكه شما با بي احترامي پرتم بندازينم -

 بيرون مي خواستم از اتاقتون برم!

 

بازوم بين پنجه هاش فشرده ميشه و  دردم ميگيره 

 ولي صدام در نمياد:

 

 توي الف بچه به من درس اخالق ميدي؟! -

 

با ابروهايي كه تا حد ممكن  جوابي ازم نمي شنوه و

 تو هم گره خوردن صورتم رو از نظر مي گذرونه:

 

يه خدمتكار منتظر دستور اربابش مي مونه... -

فهميدي؟! از اين به بعد حق نداري وقتي من چيزي 

نميگم كاري كني! نه بياي داخل اتاق! نه از اينجا 

 بيرون بري!
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هم فشار كالفه ميشم و بهم ميريزم ولي فكم رو روي 

ميدم تا سرش هوار نكشم. دلم نميخواد بهم دستور 

بده!دلم نميخواد حق انتخابم رو ازم بگيره. من هم 

يه آدم بودم مثل اون... حق نداشت بهم بگه چيكار 

كنم! ولي سكوت كردم چون بهم ياد نداده بودن از 

 حقم دفاع كنم!

 

بازوم رو ول ميكنه و شروع به باز كردن دكمه هاي 

 نش ميكنه. عقب تر ميرم و زير نظر مي گيرمش.پيره

 

با در آوردن پيرهنش سينه پر مو و سبزه اش رو مي 

بينم. شونه هاش پهنه و مثل مردهاي ديگه شكمش جلو 

 نزده و صافه.

 

 لبمو بين دندونمه و نگاهم خيرشه. كالفه ميگه:

 

ميخواي وقتي شلوارمم در ميارم اينطوري بهم زل -

 بزني؟!

 

 پشت سر هم پلك ميزنم و گيج نگاهش ميكنم:چند بار 

 

 شما گفتيد از اتاق نرم بيرون...-

 

دستشو بين موهاي نسبتا بلندش ميكشه كه نامرتب تر 

 از اوني كه هستن ميشن:
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 برو از اون كمد لعنتي لباساتو بردار...-

 

 و تاكيد ميكنه:

 

 همشون رو!-

 

 شروع به برداشتن لباس هايي تازه اي كه براي منه

ميكنم. ديدنشون يه ذوق خاصي رو تو وجودم به وجود 

 مياره.

 

سالع ام مياد، علي رغم ١٣يه فكر احمقانه تو مغز 

عذاب هايي كه خان زاده بهم داده يه چيز مثبت 

 دارم. لباسايي كه از بچگي آرزوشون رو داشتم!

 

البته منكر اين نميشم كه اآلنم بچه ام! طوري كه 

رو شيره بمالن كه نفهمم ميتونن با اين ها سرم 

 بدبخت شدم!

 

سال ازم  ١٣و قراره بقيه عمرم رو با يه مردي كه 

بزرگتره زندگي كنم! اختالف سني كه بين همه ي مرد 

روستا عادي بود ولي اين مرد عالوه بر اين مورد يه 

 نكته بد ديگه هم داشت، تند خويي و دست بزن!

 

به دست مي پوفي ميكشم و يه پيرهن بلند و سفيد رو 

گيرم. خيلي زيبا و راحت بنظر مي رسن. طوري كه به 

 سرم ميزنه با اين لباس محلي عوضش كنم. 

نگاهمو اطراف اتاق مي چرخونم كه ميبينم داره 

 كمربندش رو در مياره و در همون حال نزديكم ميشه. 
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يه لباس ديگه از تو كمد برميداره و ميره تو قسمت 

جدا كننده چوبي تبديل شده گوشه اي اتاق كه با يه 

 به يه جاي خوب واسه عوض كردن لباس!

 

لبخندي ميزنم و منتظر مي مونم كارش تموم شه. 

بيرون كه مياد با چشاي براق و هيجان زده ام بهش 

 زل ميزنم، از ترس عكس العملش به لكنت ميفتم:

 بـ...بخشيد...-

 دكمه هاي پيرهن مردونه سرمه اي رنگش رو ميبنده.  

 

اهميتي به اينكه صداش كردم نميده ولي از اونجايي 

 كه مي دونم كر نيست ادامه بدم:

 ميتونم برم اونجا لباسم رو عوض كنم؟-

 

و به اون ديوار چوبي اشاره ميكنم. جوابمو نميده و 

به جاش از اتاق بيرون ميره. پوفي مي كشم و با 

 خودم ميگم:

 به درك كه جواب نميدي!-

 

ميرم لباسامو عوض ميكنم و اهميتي به درد گرفتن  

زخمم موقع پايين آوردن لباس نميدم. جلوي آينه قدي 

 كه تو اون قسمت تعبيه شده مي ايستم. 

قدم بخاطر به بلوغ رسيدنم داشت بلندتر مي شد و 

 اندامم تو اين لباس سفيد زنانه تر بنظر مي رسيد.
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يه كاله خوشگل  دلم كفش هاي پاشنه دار مي خواست با

 كه مثل زناي اشراف زاده بشم!

  

به فكرم لبخندي ميزنم و از اون قسمت خارج ميشم. 

وسط اتاق چرخي با لباس ميزنم و هيجان زده با صداي 

 بلند ميخندم.

 

بيشتر ميچرخم. طوري كه سرگيجه مي گيرم ولي از رو  

نميرم. يه بچه دلش به همينا خوشه ديگه، نه؟ بازي 

 دامن لباسش كه تو هوا مي رقصه.كردن با 

 

حواسم به هيچ جا نيست و دارم هيجان جديدي رو 

تجربه ميكنم. حتي نمي فهمم كي در اتاق باز ميشه و 

وقتي مي ايستم همه اتاق دور سرم مي چرخه و نمي 

 تونم تعادلم رو حفظ كنم.

 

چند تا قدم بر ميدارم كه پاهام مي لرزه تا ميام 

م حلقه ميشه و من با خيال راحت بيفتم دستي دور كمر

 چشامو روي هم ميذارم تا سرگيجه ام بهتر شه.

 

يكم كه ميگذره آروم الي چشمامو باز ميكنم و با 

 نگاه خندون يزدان خان رو به رو ميشم. پچ ميزنه:

 حالت خوبه خانم كوچولو؟-

 

از بغلش بيرون ميام سعي ميكنم رو دو تا پام 

 وايستم:

 

 فك كنم!-
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و به قسمت بااليي سرم كه سنگين شده مي كشم. و دستم

 لبخندشو حفظ كرده و چقدر نگاه اين آدم مهربونه:

 

 شوهرت كه اذيتت نكرد؟-

 

 از كلمه شوهر يه جوري ميشم. خيلي سنگينه برام:

اممم مدت زياد نيست كه شما از اينجا رفتيد! فك -

 كنم فرصتش پيش نيومده اذيتم كنه!

 

ميخندم. دستش جلو مياد و لپمو پشت اين حرفم آهسته 

 بين دو انگشتش ميگيره و مي كشه:

 

 همينه بخند كوچولو!-

 

همين باعث بلندتر خنديدنم ميشه و بعد اون صداي بي 

 بي حميرا مياد كه سالم بلندي ميكنه.

 

يزدان خان ازم فاصله ميگيره. دو تا خدمتكار پشت 

مي  سر بي بي هستن. نگاهشون كه بين من و يزدان هان

 چرخه حس خوبي رو بهم نميده.

 

لب ميگزم و ازش فاصله ميگيرم. بي بي دستور ميده 

سيني ها رو تو قسمت نشيمن اتاق روي ميز گرد 

 بذارن. دو تا مبل زرشكي كنار ميز گذاشته شده. 
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اون ها دستور بي بي رو اجرا و دست به سينه به ما 

 نگاه خيره ميشن كه باز داد پيرزن در مياد:

 

بيرون باشيد! هر وقت گفتم ميايد ميز رو جمع -

 كنيد...

 

 دور ميشن ولي پچ پچ هاشون رو ميشنويم:

 

شوهرش پيشش نيست ديدي؟ به نظرت خان زاده باهاش -

 رابطه داشته!

 

بي بي با حرص در رو ميبنده تا حرفاشونو نشنويم. 

نزديك ما دو تا ميشه. تو نگاهش سرزنشي هست كه 

 پايين بندازم.باعث ميشه سرم رو 

 

 يزدان ميگه:

 

 طوري شده خاتونم؟-

 

 بي بي آروم لب ميزنه:

 

تو اين اتاق چي ميخواي پسرم؟ خوبيت نداره دور زن -

برادرت باشي... ميبيني كه با رفتاراي برادرت كلي 

 حرف پست سرتون هست... رعايت كن...

 

 يزدان پوزخندي ميزنه:
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 كنه!يه بچه چطور ميتونه مثل يه زن رفتار -

 

 بي بي دستاي يزدان خان رو ميگيره و نوازش ميكنه:

 

پسرم تو فرنگ رفتي... دنياديده شدي ولي تو اين -

روستا تا بوده همين بوده... يه نفس كه نمي توني 

 جلوشون وايستي...

 

 

 يزدان كالفه ميگه:

 

داره به زن ها ظلم ميشه... داره در حق بچه ها -

 م... ظلم ميشه... نميتونم تحمل كن

 

 آروم ولي محكم ادامه ميده:

 

نميتونم اجازه بدم برادرم با اين بچه همخواب -

 بشه!

 

خيلي دوست داشتم بدونم همخواب شدن يعني چي؟ ولي 

حس مي كردم چيز خوبي نيست. هر چيزي كه مربوط به 

 برادر يزدان بود نمي تونست خوب باشه!

 

نگاهمو اطراف اتاق مي چرخونم كه ميبينم داره 

 كمربندش رو در مياره و در همون حال نزديكم ميشه. 
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يه لباس ديگه از تو كمد برميداره و ميره تو قسمت 

گوشه اي اتاق كه با يه جدا كننده چوبي تبديل شده 

 به يه جاي خوب واسه عوض كردن لباس!

 

لبخندي ميزنم و منتظر مي مونم كارش تموم شه. 

زده ام بهش بيرون كه مياد با چشاي براق و هيجان 

 زل ميزنم، از ترس عكس العملش به لكنت ميفتم:

 بـ...بخشيد...-

 دكمه هاي پيرهن مردونه سرمه اي رنگش رو ميبنده.  

 

اهميتي به اينكه صداش كردم نميده ولي از اونجايي 

 كه مي دونم كر نيست ادامه بدم:

 ميتونم برم اونجا لباسم رو عوض كنم؟-

 

اشاره ميكنم. جوابمو نميده و و به اون ديوار چوبي 

به جاش از اتاق بيرون ميره. پوفي مي كشم و با 

 خودم ميگم:

 به درك كه جواب نميدي!-

 

ميرم لباسامو عوض ميكنم و اهميتي به درد گرفتن  

زخمم موقع پايين آوردن لباس نميدم. جلوي آينه قدي 

 كه تو اون قسمت تعبيه شده مي ايستم. 

سيدنم داشت بلندتر مي شد و قدم بخاطر به بلوغ ر

 اندامم تو اين لباس سفيد زنانه تر بنظر مي رسيد.
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دلم كفش هاي پاشنه دار مي خواست با يه كاله خوشگل 

 كه مثل زناي اشراف زاده بشم!

  

به فكرم لبخندي ميزنم و از اون قسمت خارج ميشم. 

وسط اتاق چرخي با لباس ميزنم و هيجان زده با صداي 

 م.بلند ميخند

 

بيشتر ميچرخم. طوري كه سرگيجه مي گيرم ولي از رو  

نميرم. يه بچه دلش به همينا خوشه ديگه، نه؟ بازي 

 كردن با دامن لباسش كه تو هوا مي رقصه.

 

حواسم به هيچ جا نيست و دارم هيجان جديدي رو 

تجربه ميكنم. حتي نمي فهمم كي در اتاق باز ميشه و 

سرم مي چرخه و نمي وقتي مي ايستم همه اتاق دور 

 تونم تعادلم رو حفظ كنم.

 

چند تا قدم بر ميدارم كه پاهام مي لرزه تا ميام 

بيفتم دستي دور كمرم حلقه ميشه و من با خيال راحت 

 چشامو روي هم ميذارم تا سرگيجه ام بهتر شه.

 

يكم كه ميگذره آروم الي چشمامو باز ميكنم و با 

 يشم. پچ ميزنه:نگاه خندون يزدان خان رو به رو م

 حالت خوبه خانم كوچولو؟-

 

از بغلش بيرون ميام سعي ميكنم رو دو تا پام 

 وايستم:

 

 فك كنم!-
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و دستمو به قسمت بااليي سرم كه سنگين شده مي كشم. 

 لبخندشو حفظ كرده و چقدر نگاه اين آدم مهربونه:

 

 شوهرت كه اذيتت نكرد؟-

 

 سنگينه برام:از كلمه شوهر يه جوري ميشم. خيلي 

اممم مدت زياد نيست كه شما از اينجا رفتيد! فك -

 كنم فرصتش پيش نيومده اذيتم كنه!

 

پشت اين حرفم آهسته ميخندم. دستش جلو مياد و لپمو 

 بين دو انگشتش ميگيره و مي كشه:

 

 همينه بخند كوچولو!-

 

همين باعث بلندتر خنديدنم ميشه و بعد اون صداي بي 

 ه سالم بلندي ميكنه.بي حميرا مياد ك

 

يزدان خان ازم فاصله ميگيره. دو تا خدمتكار پشت 

سر بي بي هستن. نگاهشون كه بين من و يزدان هان مي 

 چرخه حس خوبي رو بهم نميده.

 

لب ميگزم و ازش فاصله ميگيرم. بي بي دستور ميده 

سيني ها رو تو قسمت نشيمن اتاق روي ميز گرد 

 ار ميز گذاشته شده. بذارن. دو تا مبل زرشكي كن
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اون ها دستور بي بي رو اجرا و دست به سينه به ما 

 نگاه خيره ميشن كه باز داد پيرزن در مياد:

 

بيرون باشيد! هر وقت گفتم ميايد ميز رو جمع -

 كنيد...

 

 دور ميشن ولي پچ پچ هاشون رو ميشنويم:

 

شوهرش پيشش نيست ديدي؟ به نظرت خان زاده باهاش -

 ه!رابطه داشت

 

بي بي با حرص در رو ميبنده تا حرفاشونو نشنويم. 

نزديك ما دو تا ميشه. تو نگاهش سرزنشي هست كه 

 باعث ميشه سرم رو پايين بندازم.

 

 يزدان ميگه:

 

 طوري شده خاتونم؟-

 

 بي بي آروم لب ميزنه:

 

تو اين اتاق چي ميخواي پسرم؟ خوبيت نداره دور زن -

رفتاراي برادرت كلي برادرت باشي... ميبيني كه با 

 حرف پست سرتون هست... رعايت كن...

 

 يزدان پوزخندي ميزنه:
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 يه بچه چطور ميتونه مثل يه زن رفتار كنه!-

 

 بي بي دستاي يزدان خان رو ميگيره و نوازش ميكنه:

 

پسرم تو فرنگ رفتي... دنياديده شدي ولي تو اين -

 روستا تا بوده همين بوده... يه نفس كه نمي توني

 جلوشون وايستي...

 

 

 يزدان كالفه ميگه:

 

داره به زن ها ظلم ميشه... داره در حق بچه ها -

 ظلم ميشه... نميتونم تحمل كنم... 

 

 آروم ولي محكم ادامه ميده:

 

نميتونم اجازه بدم برادرم با اين بچه همخواب -

 بشه!

 

خيلي دوست داشتم بدونم همخواب شدن يعني چي؟ ولي 

خوبي نيست. هر چيزي كه مربوط به حس مي كردم چيز 

 برادر يزدان بود نمي تونست خوب باشه!

 بي بي براي دلداري بازوش رو مي چسبه:
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ميبيني اهورا خان هم همچين مايل نيست پس خودت رو -

آزار نده پسرم... حاال هم برو از اتاق بيرون! عقل 

 مردم به چششونه نميدونن تو دلت پاكه!

 

حرف ديگه اي به سمت در اتاق يزدان خان بي هيچ 

ميره همين كه بازش ميكنه دو تا خدمتكار  كه انگار 

به در چسبيده بودن با زور تعادلشون رو حفظ و صاف 

 مي ايستن.

 

به نظر ميومد فالگوش وايستاده باشن. پوزخندي به 

لبم مياد. نميدونم يزدان خان چطور نگاهشون ميكنه 

 كه به لرز ميوفتن!

 

 بي بي سرشون داد ميزنه: با رفتن اون

 

گم شيد پايين سليطه ها! كار ديگه اي جز فضولي -

 نداريد!

 

دختر ها با قدم هاي تندي دور ميشن كه بي بي خم 

 ميشه و زانوهاش رو ميماله:

 

 واي كه چقدر باال اومدن از اين پله ها سخت شده!-

 

 به مبل ها اشاره ميكنم:

 

 بيايد اينجا بشينيم...-
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دتر ازش ميشينم و به جون كاچي خوش رنگي و خودم زو

 كه بوش حسابي اشتهام رو تحريك كرده ميفتم.

 

بي بي كنارم ميشينه و همونطور كه من ته بشقاب رو 

در ميارم كمرم رو نوازش ميكنه و برام شعر محلي 

 ميخونه.

 

بشقاب خالي رو بر مي گردونم به سيني كه همزمان 

ان مياد داخل و من ميشه با باز شدن در اتاق. همسرخ

به احترامش بلند ميشم و اون به بي بي كه ميخواد 

 از جا پاشه ميگه:

 

 بي بي الزم نيست بلند شي... تو هم بشين!-

 

جمله آخرش رو به من ميگه. مي شينم و دستامو تو هم 

 ميپيچم.

 

همونطور سر پا ميمونه و بنظر ميرسه ميخواد موضوع 

 مهمي رو بگه. نفسي مي گيره:

 

 بايد امشب با پسرم بخوابي!-

 

براي لحظه اي نگاهمو به بي بي ميگيرم كه وقتي 

ميبينم اون هم چشم به لب هاي همسر خان دوخته، لب 

 ميگزم و سرمو پايين مي ندارم.
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دليل اين همه اصرارشون براي خوابيدن با پسرشون رو 

نميفهمم وقتي اون بهم گفته بايد با خدمتكارها 

دان خان مهربون هم نسبت به بخوابم و نظر يز

 خوابيدن من و خان زاده خوب نيست! 

 

 صداش رو مي شنوم:

 

نميدونم تا چه حد از رابطه ميدوني! ولي تنها كسي -

كه ميتونه ما رو از اين بي آبرويي خالص كنه تويي! 

بايد باهاش بخوابي! اگه ديشب نتونستيد تو شب زفاف 

 كاري كنيد بايد امشب انجامش بديد!

 

 وقتي جوابي ازم نميشنوه نسبتا بلند ميگه:

 

 فهميدي؟!-

 

صداي بلندش شونه هامو مي پرونه. نگاه گيجم رو كه 

 ميبينه رو ميكنه به بي بي:

 

به اين بچه حالي كن زفاف چيه! خان داره ديوونه -

 ميشه! اين موضوع نبايد بيشتر از اين كش بياد!

 

 بي بي حميرا بي پروا ميشه:

 

 د بچه! يه بچه رو چه به همخواب شدن؟!خودتون ميگي-
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 همسرخان با خشم نگاهش ميكنه:

 

ساله بودم كه زن شدم! اون در برابر من بالغ ١١من -

 ترم هست! 

 

بي بي انگار از نگاه هاي دريده ي اون مي ترسه كه 

چيزي نميگه. همسر خان آخرين نگاه رو بهم ميندازه 

م چرا ته و به سمت در ميره و من به اين فكر ميكن

 چشماش يه حس دلسوزي داشت؟

 كالفه به بي بي كه با ناراحتي بهم خيره شده ميگم:

 

چرا خودتونو ناراحت مي كنيد باهاش ميخوابم تموم -

 ميشه!

 

آهي ميكشه و سيني رو بر ميداره كه بره. در رو 

براش باز ميكنم و به اين فكر ميكنم كه منم همراهش 

 سمتم:برم يا نه كه بر ميگرده 

 

 درستش همينه مادر بايد انجامش بديد!-

 

 نفسي ميگيره و ادامه ميده:

 

 ميگم خدمتكار ها بيان براي شب آماده ات كنن!-

 

با اينكه حرفاش برام پشت هاله اي از ابهامه سر 

 تكون ميدم و در رو پشت سرش مي بندم.
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به سمت پنجره ي چوبي بزرگ ميرم و بازش ميكنم. 

 داخل اتاق مياد رو مي بلعم. هواي تازه اي كه

 

مثل هر عروس ديگه اي دلتنگ خونوادمم ولي برعكس 

بقيه ازشون دلخور هم هستم! اينكه من بخاطر ثروت 

 خان اينجام قلبمو آزار ميده.

 

همه نگاه ها روم زومه نمي فهمم كدوم كار م درستهو 

كدوم غلط! خان زاده نميخواد باهام همخواب شه و 

بقيه اصرار مي كنن اين كار انجام منو ببوسه ولي 

 شه!

 

شايد بايد خودم ازش بخوام؟! با اين فكر لبمو 

ميگزم! خيلي از من خوشش مياد برم ازش درخواست هم 

 بكنم؟! هيچ هم فكر خوبي بنظر نمي رسيد!

 

پوفي ميكشم و مي خوام پنجره رو ببندم ولي كسي 

 صدام ميكنه:

 

 هي! هي!-

 

باغ يزدان خان رو مي متعجب سر خم ميكنم و تو 

بينم. لبخندي ميزنم و دست تكون ميدم كه اشاره 

 ميكنه"بيا اينجا" نگران نگاهش مي كنم!

 

وقتي اصرارش رو با ايما و اشاره مي بينم. پنجره 

رو مي بندم تا از اتاق بيرون برم. از پله ها 
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سرازير مي شم و خوشحال از اينكه كسي اطراف نيست، 

 م.از عمارت بيرون مير

 

براي رفتن به باغ عمارت رو دور ميزنم خيلي محتاطم 

تا كسي من رو نبينه. بعد حرف هايي كه خاتون به 

يزدان خان زد حس اينو دارم كه نزديك بودن بهش كار 

 درستي نيست!

 

زير پنجره اتاق اهورا خان كه ميرسم مي بينم كه 

 يزدان خان هم اونجا منتظرمه. نگاهش ميكنم:

 

 صدام مي كنيد كه بيام بيرون!فكر كردم -

 

 دستشو به سمتم دراز ميكنه:

 

 بيا بريم باغ!-

 

نگاهم بين دستاش و چشماش رد و بدل ميشه و آروم 

دستاي يخ زده و لرزونم رو توي دستاي مردونه و 

 بزرگش ميذارم.

 

 دست نحيف و كوچيكم رو فشار ميده: 

 

 چقدر سردي!-
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دش مي كشه. چون و پشت بند اين حرفش من رو دنبال خو

 حركت غيرمنتظره است سكندري ميخورم. 

 

دستم بين دستش فشرده ميشه و با يه حركت من رو تو 

بغلش ميكشه. ترس افتادن روي زمين قلبم رو به طپش 

 مي نداره. 

 

سرم رو باال ميارم كه نگاه يزدان خان رو روي صورتم 

 مي بينم. لبخندي بهش ميزنم:

 

 ...مرسي كه نذاشتيد بيفتم-

 

 حلقه دستاش دور كمرم به طرز عجيبي تنگتر ميشه:

 

 هيچوقت نميذارم!-

 

 حركتش من رو كمي هراسون ميكنه كه لب ميزنه:

 

 نارين؟-

 

 آروم جواب ميدم:

 

 بله؟-

 

 همونطور كه قصد نداره من رو رها كنه ميگه:
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اندام تو بالغ تر از يه دختر سيزده ساله بنظر مي -

تو رو به عقد داداشم در  رسه، شايد بخاطر همينه

 آوردن!

جمله اش رو به حساب تعريف ميذارم و دوس دارم 

زودتر منو ول كنه ولي اون نگاهش جوري عجيب ميشه 

 كه معنيش رو نمي فهمم. مردمكش روي صورتم ميچرخه.

 

آب دهنم رو قورت ميدم و  ولم ميكنه. دستش رو بين 

 موهاي كوتاه و مرتبش مي كشه:

 

 متاسفم!-

 

فه نفسم رو بيرون مي فرستم. رفتار آدم هاي اين كال

عمارت يكي از يكي عجيبتر بود! لبمو به دندون 

 ميگيرم:

 

 من رو صدا كرديد...-

 

مي خواستم باهات حرف بزنم، بريم تو باغ قدم -

 بزنيم؟

 

 سرم رو تكون ميدم:

 

باشه فقط زودتر چون خدمتكارها قراره بيان من رو -

 با خان زاده همخواب شم! واسه شب آماده كنن تا
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 برميگرده و با چشماي گشاد شده اي نگاهم ميكنه:

 

 نارين؟-

 

 جواب ميدم:

 

 بله؟!-

 

 هيچ ميدوني همخواب شدن يعني چي؟-

 

اين حرف رو ميگه و منتظر به لبام چشم ميدوزه. 

سرمو به نشون نه به طرفين تكون ميدم. پوزخندي 

 ميزنه:

 

نميتونستي به اين معلومه كه نميدوني! وگرنه -

 راحتي درباره اش حرف بزني!

 

دستم كشيده ميشه و همراهش به باغ ميرم. ارديبهشت  

ماهه و همه جا سرسبزه و عطر گلها لبخند به لب 

مياره. جلوتر كه ميريم  به تخته سنگي ميرسيم كه 

 از كنارش آب عبور ميكنه. 

 

آبش به قدري كمه كه حتي بهش نميشه گفت رود ولي 

ره ي قشنگي رو ايجاد كرده. روي تخته سنگ منظ

 ميشينه ولي من نشستن رو چمن ها رو ترجيح ميدم. 
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وقتي سكوت طوالني ميشه، خسته از نقش كشيدن روي 

 زمين نگاهش ميكنم:

 

 گفته بوديد باهام حرفي داريد!-

 

 چشماشو به من ميدوزه:

 

 اوهوم!-

 

 پس زودتر بگيد من عجله دارم...-

 

حرفم پاهامو تو بغلم جمع ميكنم و  و پشت سر اين

 چونه ام رو روش ميذارم.

 

 شروع به حرف زدن ميكنه:

 

 دوست داشتي اآلن زن داداشم نبودي؟!-

 

 اولين چيزي كه به دهنم ميرسه رو به زبون ميارم:

 

 مگه من حق انتخاب دارم؟ -

 

 هر كسي حق انتخاب داره!-

 

 مشتاق بهش چشم مي دوزم:
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ن خانزاده نباشم؟ يعني زن هيچكس يعني من ميتونم ز-

 ديگه اي نباشم!

 

 سرش رو نزديك مياره و مي خنده:

 

 اوهوم! تو همين االنشم زنش نيستي!-

 

چشام از تعجب گشاد ميشه. يعني چي زنش نيستم؟ 

منتظرم حرفاشو ادامه بده كه يدونه آروم به نوك 

 بينيم ميزنه:

 

 !برگرد خونه... بعدا بازم باهم صحبت ميكنيم-

 

بلند ميشم و پشت لباسمو مي تكونم و تو همون حال 

 لب ميزنم:

 

 ولي من ميخوام بيشتر بدونم! چرا زنش نيستم!-

 

 سر پا مي ايسته:

 

نارين يكي انگار داره از تو عمارت ما رو نگاه -

 ميكنه، تو برو بعدا حرف ميزنيم.

 

اين رو ميگه و مسيرش رو كج ميكنه. من ميمونم و يه 

تو سرم. من واقعا زن اهورا خان نيستم؟  عالمه سوال
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پس اهالي روستا چي ميگن؟! به زور جلوي حس 

 كنجكاويم رو ميگيرم و به سمت عمارت به راه ميفتم.

از در كه داخل ميرم بي بي حميرا هراسون سمتم 

 مياد:

 

 كجا بودي دختر؟!-

 

 لبخندي ميزنم و سعي ميكنم خونسرد باشم:

 

 تو باغ قدم ميزدم...-

 

وس ندارم بگم همراه يزدان خان بودم يه حسي بهم د

ميگه اگه بشنوه سرزنشم ميكنه. ابروهاشو تو هم 

 ميكشه و چروكاي صورتش عميقتر ميشن:

 

تو مطبخ ميگفتن تو رو با يزدان خان ديدن! ميگن -

نكنه سر و سري باهاش داره كه فرداي شب حجله اش تو 

 ؟!باغ با اون قرار ميذاره! متوجهي چي ميگم

 

 پوفي ميكشم و ميگم:

 

من دوس ندارم اينجا باشم! از اينجا بدم مياد! -

دوس دارم برم خونمون با اينكه از پدر و مادرمم 

 بدم مياد!

 

نيشگوني از بازوم ميگيره و با خشم نگاهم ميكنه. 

 مي دونم اين عصبانيتشم از سر دلسوزيه:
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دخترجان زندگي خاله بازي نيست! تو اينجا زن -

اده اي! كالهتو محكم بگير! تو اين عمارت پر خانز

آدم هاييه كه منتظرن جانمازت رو از زير پات بكشن! 

 مي فهمي كه چي ميگم؟!

 

يه جورايي معني حرفش رو مي فهمم و ترس ته دلم رو 

پر ميكنه. سرم رو تكون ميدم كه نفسش رو بيرون 

 ميده و بازوهاي الغرش رو تو بغل مي كشه:

 

اتاقت بعد نهار دخترا ميان سرخاب حاال برو تو -

سفيداب بزنن به صورتت واسه شب عين ماه شي 

 دختركم...

 

*** 

روي تخت  چهار ستون اتاِق خان زاده نشستم و جاي 

پرده هاي سفيدش رو تور هاي قرمز گرفته كه با 

 پيرهن بلندم همرنگه. 

 

يه چارقد قرمز هم انداختن رو سرم و صورتم رو 

گفته من تو اين لباس هاي قرمز  آرايش كردن و كي

 زيبا به نظر مي رسم؟

 

نميخوام خودم رو تو آينه ببينم چون فقط ديروز  

تداعي ميشه. وقتي كه وسط خونمون با اين لباس ها 

نشسته بودم و دختراي هم سنم با شادي دورم آواز 

 محلي مي خوندن و زن ها كل مي كشيدن. 
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مزيتي داشت كه  نمي دونستم اومدن به اين عمارت چه

 بخاطر جشن و سور راه انداختن.  

 

واسه همين از لباس هاي تنم متنفرم و دامن پر چينش 

هيجان زده ام نميكنه و بيشتر اضطراب رو تو قلبم 

 پمپاژ مي كنه.

 

هوا رو به تاريكي ميره و اتاق رو شمع ها و چراغ 

نفتي خوشگل روي ميز گرد روشن كردن. دلم تو هم پيچ 

 .ميخوره

 

اونطور كه خبرش بهم رسيده خان زاده تشريف بردن 

 شهر وكم كم بايد سر و كله اش پيدا شه. 

 

من هم از صبح توي اتاقم و حتي واسه غذا خوردن 

پايين نرفتم و بي بي هم به طرفداري از من به خانم 

گفته كه بهتره تو اتاقم باشم و خودمو مريض احوال 

حجله دختر بيرون  نشون بدم تا بعدا حرف نشه از شب

 اومدم.

 

 نفسمو بيرون ميدم! فرق دختر با زن چيه اصال؟

 

خود درگيري هاي ذهنم با باز شدن در اتاق تموم 

ميشه و قلبم يه ضربه محكم به قفسه ي سينه ام مي 

كوبه. مي تونم تو اون روشنايي كم اخماي اهورا خان 

 رو ببينم.
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رعشه به در رو باشدت روي هم ميذاره و صداي دادش 

 تنم مي ندازه:

 

اينجا چه غلطي ميكني؟! نگفتم با خدمتكار ها -

 ميخوابي؟!

مي لرزم از ترس و صورتم رنگ ميبازه. به خودم 

دلداري ميدم كه يه امشب رو قوي باش و از پس اين 

 ديو دو سر بر بيا! 

 

پس آب دهنم رو قورت ميدم و آروم و بدون ارتعاش 

 تارهاي صوتيم ميگم:

 

باهاتون همخواب شم... فقط يه امشب رو  اومدم-

اينطور باشيم بعد ميرم پيش خدمتكار ها مي 

 خوابم... هر چي بگيد گوش ميكنم!

 

چند لحظه بر و بر خيره ام ميشه و بعد قهقهه اي سر 

ميده. اون ترس خفته تو كنج دلم بيدار ميشه. تو 

خودم جمع ميشم و حس ميكنم جاي چاقو تو كمرم تير 

 ميكشه.

 

يه قدم مياد جلو و دستش ميره سمت دكمه هاي پيرهن 

 سفيدش:

 

من هي خواستم با تو خوب تا كنم! كه آدم باشم! تو -

نذار! بيا نشونت بدم پيچيدن به پر و بال اهورا 

 خان چه تاواني داره!
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نگاهم متعجبه و اون پيرهنش رو در مياره و ميندازه 

ه با روي زمين. حاال نزديك تخت وايستاده و دار

 شلوارش ور ميره.

 

زشت نيست كه ميخواد بدون شلوار باهام بخوابه؟ 

شايدم ميخواد اونو در بياره و پيژامه تنش كنه! با 

 اين فكر چشمامو روي هم فشار ميدم:

 

 شما لباستون رو عوض كنيد، راحت باشيد!-

 

صداي پوزخندش و بعد افتادن كمربندش روي زمين رو 

ميخوره و بعد اون تخت  مي شنوم. سيبك گلوم تكون

 جير جيري ميكنه.

 

مي فهمم كه فرو رفتگي گوشه اش بخاطر اهورا خانه. 

 همونطور كه ناخنم رو كف دستم فرو ميكنم ميگم:

 

 لباس پوشيديد؟! چه زود!-

 

خودم سوال مي پرسم و جوابش رو خودم ميدم. خيلي 

استرس دارم. ميترسم چشم باز كنم و نگاه ترسناكش 

 اشه!خيره ام ب

 

گرمي دستي رو روي گونه ام حس ميكنم و چشمام بي 

اختيار تا آخرين حد ممكن باز ميشه و صورتش رو 

 جلوي صورتم ميبينم.
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 اخماش توهمه. قفل نگاهشم كه ميگه:

 

 خودت اينو خواستي ِمن بعد هر چي شد پاي خودت ...-

 

صورتش رو نزديكتر مياره. هنوز مثل يه جوجه ترسون 

 كه چشماش روي لباي نيمه بازم ميفته.بهش زل زدم 

 

خودش رو جلوتر مي كشه و من هنوز گيجم و نمي دونم 

 حركت بعديش چي ميتونه باشه.

 

دستي كه هنوز روي گونه ي سمت راستمه و نفس هاي 

 خوش عطري كه پخش ميشه تو صورتم مسخم  ميكنه.

 

لباش جلو مياد تا نزديكي لبهام متوقف ميشه. قلبم 

طپشش تند ميشه كه اون سريع خودش رو عقب  به يكباره

 ميكشه:

 

 اين رسمش ني! -

 

مي ايسته و كالفه دستشو الي موهاي تقريبا بلند و 

 بهم ريخته اش ميكشه:

 

من كه نبايد با تو ماليم باشم! بايد بزنم آش و -

الشت كنم بفهمي من آدِم تو نيستم! دختره ي شاسگوِل 

 احمق!
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يجان داره بند مياد به درحالي كه نفسم از فرط ه

 هيكل ورزيده اش از پشت نگاه ميكنم. 

 

ولي چشمام از روي كمرش پايينتر نمياد. خجالت زده 

سرم رو پايين ميندازم و ديد زدن مرد لخت رو به 

 روم رو تموم ميكنم!

 

صداي نفس هاي تند و عصبيش رو مي شنوم به يكباره 

شم ولي  به سمتم هجوم مياره كه از ترس ميخوام بلند

روي تخت ميفتم و اونم تمام وزنش رو روي تنم 

 ميندازه.

چشمام تا حد ممكن گشاد ميشن و دستاي لرزون و يخ 

 كرده ام رو روي سينه ي داغ و پر طپشش ميذارم:

 

 چرا اينطوري مي كنيد خان زاده؟!-

 

مردمك چشماش روي اجزاي صورتم ميچرخه. غرور تو 

 نگاهش حس ميشه:

 

تي باهات بخوابم؟ دارم همين كار رو مگه نمي خواس-

 ميكنم!

 

 سعي ميكنم وزنشو از روم بردارم:

 

 بله ولي روم نه! كنارم...-
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انگشتشو از روي نبض شقيقه ام تا كنار گوشم مي كشه 

 پچ ميزنه:

 

 مگه نمي خواي بكارتت رو بگيرم؟!-

 

پلكامو يك بار به نشانه ي "آره" باز و بسته ميكنم 

 كه ادامه ميده:

 

 واسه همينه بايد روت بخوابم نه كنارت!-

 

 سرخ و سفيد ميشم و با خجالت لب ميزنم:

 

 ميخوايد منو ببوسيد؟-

 

 پوزخندي ميزنه و با همون لحن آروم جواب ميده:

 

نه.. من نمي بوسمت! ميكنمت! بدجور ميكنمت! طوري -

 كه از اين درخواستت پشيمون شي!

 

چشماش ميدوزم  با اين حرفش وحشت زده و گيج چشم به

كه نيم خيز ميشه و يقه لباسمو چنگ ميزنه. از خشم 

چند تا رگ ريز اطراف چشمش باد ميكنن و من نمي 

 تونم بپرسم چرا انقدر عصبيه و متنفره ازم!

 

با يه حركت يقه لباسمو جر ميده و انگار بهم صاعقه 

 ميزنن كه ميلرزم و سينه ام به باال ميپره.
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رده ام به برجستگي بدنم نگاهشو از يقه جر خو

ميدوزه. آب دهنمو قورت ميدم و با خجالت دستمو 

 محافظ برهنگي سينه ان قرار ميدم:

 

 چرا داريد اينطوري مي كنيد؟-

 

سرشو مياره نزديك و كنار گوشم طوري كه نفس هاي 

 داغش پخش ميشه روي پوست گردنم:

 

 تا بكارتت رو بگيرم.-

 

ميگيره تا بشينم.  دوباره ميره عقب و از شونه هام

بعد دستش ميره سمت لبه هاي لباسم. مي ترسم مانعش 

شم و جاش بغض ميكنم و لبامو محكم روي هم فشار 

 ميدم.

 

پيرهن و دامنم رو درمياره و ميندازه گوشه ي تخت. 

حاال من با لباس زير و جوراب هاي بلندي كه خدمتكار 

 ها تنم كردن جلوش موندم.

 

و پايين ميشه. دستام مشت ميشن نگاهش روي تنم باال 

و آرزو ميكنم كاش مثه يه قطره آب تو زمين فرو برم 

 ولي تو اون وضعيت جلوش نمونم!

 

عصبيه و نفس نفس ميزنه. ترديد رو تو چشماش 

ميبينم. دستشو مياره جلو يكي از سينه هامو تو 

 مشتش ميگيره.
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چشمام بسته ميشه و از الي پلك بسته ام يه قطره اشك 

 اه گونه ام رو پيدا ميكنه. نفسش تند ميشه:ر

 

 زر زر نكن! خودت خواستي!-

 

و پشت بند اين حرف سينه ي ديگه ام رو هم بين دستش 

 ميگيره و از روي لباس زير فشارشون ميده. 

 

پلكام يه لحظه باز ميشن و چشمم به بين پاش ميفته 

كه داره كم كم بزرگ ميشه! وحشت زده زير دستش 

 ميزنم:

 

 بريد اونور خواهش ميكنم...-

 

از اينجا به بعد راه برگشتي نداريم... قبال اينكه -

 چيزي ازم بخواي باس فكر اينجاشم ميكردي!

 

خودش رو نزديك ميكشه و سرش رو توي گردنم فرو 

 ميكنه.

 

تقال مي كنم تا پسش بزنم ولي با پامو با پاهاش قفل 

رو و مثل ماري شكارم ميكنه. زبونش روي گردنم 

 قلقلك ميده و ميرسه تا روي سينه ام:

 

من كه آماده شم شب پر دردي رو واست رقم ميزنم -

 دختره ي سريشِ احمق!
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و بدنش رو به تنم ميماله. لباش مي چسبه به گردنم 

 و با ميك زدنش حس ميكنم زنبور نيشم زد.

 

دهنش كمي باز ميشه و دندوناش تو پوست گردنم فرو 

دستاي بزرگش جلوي دهنم رو ميرن جيغي ميزنم كه 

 ميگيرن:

 

 هيس شو! دارم تورو به خواست دلت ميرسونم!-

حس چيز سفتِ و بزرگي بين پام دلمو از ترس زير و رو 

ميكنه و با اون دهن چفت شده و چشماي ترسيده و وق 

 زده با خواهش نگاهش ميكنم.

 

بي رحِم و بويي از انسانيت نبرده و همه جوره مي 

يش رو به رخ بكشه. خواهش از اون خواد سلطه گر

 احمقانه ترين كار دنيا مي تونست باشه.

 

و من چشماي پر خواهشم رو مي بندم و خودم رو به 

 دستِ سرنوشت مي سپارم. 

 

لزجي بزاق دهنش رو روي پوست اطراف سينه ام حس 

 ميكنم و صدايي از بين لبام خارج نميشه. 

 

من رو ميگيره با دستش يكي از پاهاي چسبيده به هم 

 و بينشون فاصله ميندازه. خودشو بينش جا ميده.
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پلكام محكم روي هم فشرده ميشه و عضالتم رو منقبض 

ميكنم. آماده ي اينم كه عوضي بازي رو در حقم تموم 

 كنه.

 

كمرشو ميبره عقب و همين كه ميخواد خودش رو بهم 

بكوبه در اتاق باز ميشه و صداي يزدان از حنجره اش 

 ن در مياد:لرزو

 

 دا...داش...-

 

اهورا خان هول زده و با حرص مالفه اي روي تن 

برهنمون ميكشه و همونطور كه سرشو پايين آورده و 

 نزديك صورتم نگه داشته لب ميزنه:

 

مگه طويله اس؟ چته عين خر سرتو پايين انداختي -

 اومدي تو اتاق مرد متاهل؟

 

و متعجب چند بار با چشماي پر مژه ام پلك ميزنم 

نگاهش ميكنم. چشمش به چشمم ميفته.انتظار اين همه 

 آروم بودن ازش رو ندارم!

 

بيشتر تو اين موقعيت ها بهش مي خورد بره كله 

يزدان خان رو بكنه! پوفي ميكشه و نفسش توي صورتم 

 خالي ميشه. صداي  داداشش مياد:

 

 بايد حرف بزنيم! اين كار درستي نيست...-
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مي ترسم باز دق و دليش   سر من  كالفه ميشه و من

خالي بشه! با چشايي گشاد و حرصي مالفه رو  پس 

 ميزنه و از روي سرشونه به برادرش نگاه ميكنه:

 

 جـانم؟ خوابيدن با زنم كار درستي نيست اخوي؟!-

 

با كنار رفتن مالفه باال سينه هام رو كه در معرضه 

 ديده با دستام مي پوشونم و لعنت مي فرستم به

اهورايي كه شرم و حيا رو قورت داده! لب ميگزم و 

اميدوارم يزداني كه سرش رو با خجالت انداخته 

پايين چشمش بهم نيفته. تو همون حال جواب برادرش 

 رو ميده:

 

 فقط ولش كن بيا حرف بزنيم!-

 

 دستاي خان زاده مشت ميشه:

 

ِد ن ِد وسط كارم مثل مگس وز وز نكن! بيرون باش -

 شه حرفم ميزنيم! كارم تموم

 

 صداي يزدان باال ميره و با صالبت ميگه:

 

 نميخوام بهش دس بزني!-

 

پشت اهورا خان به اونه  و نميتونه چشماي سرخ شده 

و عصبيش رو كه رو به روي منه ببينه. مي ترسم هر 
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لحظه مالفه رو كامال بندازه كنار و بره يقه اش رو 

 بچسبه. با فك منقبض شده اي ميگه:

 

يزدان گمشو بيرون! نذار بيام بخوابونم دم -

 گوشت...

 

بيا بخوابون داداش... ولي با دختري نخواب كه -

 هنوز سيكل نشده!

 

اهورا خان از روي تخت پايين ميره و من سريع مالفه 

رو تا  زير گردنم باال مي كشم. يزدان خان مي چرخه 

 و پشتش به ما  منتظر شلوار پوشيدن برادرش ميشه.

 شنوم كه ميگه:مي 

تا چه حد ميتونن عوضي باشن! تا چه حد!باس با اين -

 خشايارخان دو كلوم مردونه حرف زد!

 

پشت بند اين حرفش با همون نيم تنه برهنه و 

همونطور كه اندام ورزيده اش رو به رخ مي كشه از 

 اتاق بيرون ميره.

 

نفس راحتي مي كشم و به سمت كمدي كه هنوز لباسام 

رم و يه پيرهن سفيد با  دامن گلدار داخلشه مي

 برميدارم.

 

اول در اتاق رو ميندم و بعد شروع ميكنم به 

پوشيدنش. بخاطر تازه عروس بودنم لباساي سفيد 

 زيادي دم دستمه.
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خودمم حس اينو دارم تو لباس سفيد معصوم و دوس 

داشتني تر بنظر ميرسم. مشغول مرتب كردن موهام 

از بيرون، باعث ميشه از ميشم كه سر و صداهايي  

 اتاق خارج بشم.

 

صداي عربده ي اهورا خان باعث لرزش استخون هام 

 ميشه:

خشايارخان من نوكر حلقه به گوشت نيستم! تا االنم -

هر چي گفتي گوش دادم احترام بزرگيت بود ولي از 

 اين به بعد كسي حق نداره تو زندگيم دخالت كنه!

 

خشونتي كه تو صداي صداي خان آرومتر ولي با همون 

 پسرشه ميگه:

 

من اگه نبودم كه تو لباس عزا از تنت در -

نمياوردي! ميخواستي تا آخر عمرت به پاي يه مرده 

 بپوسي!

 

 

آروم آروم مسير پله ها رو پيش ميگيرم و صداشون 

 واضح تر ميشه:

 

تو بودي و من تا ته دنيا شرمنده اون مرده شدم! -

فتنش زير يه خروار خاك شرمندش شدم كه يه سال از ر

نگذشته و رخت دامادي تن كردم! چيزي كه توباعثشي 

 خشايارخان!
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صداش درد داره. آخرين پله رو هم پايين ميام و جز 

يزدان خان و همسرخان و بي بي چند نفري كه نمي 

شناسم هم مي بينم و فكر ميكنم اينا كين كه اين 

 موقع شب اينجان؟!

 

د. چشم هاي وحشي اهوراخان نگاه ها به سمتم برميگر

 وحشت زده ام ميكنه و صداش آرومتر به گوش ميرسه:

 

تو مهره هاي زندگيمو چيدي و من اونو مقصر -

 دونستم...

 

 به من اشاره ميكنه و ادامه ميده:

 

 درحالي كه اون خودش قرباني بوده!-

  

حسابي از حرفاش گيج ميشم و به سمت در عمارت ميره 

نگران برهنه بودنشم. درحالي كه دلم و نميدونم چرا 

همراهش ميره مجبورم نزديك اين آدم هاي جديد برم و 

 بهشون سالم كنم.

 

متوجه ميشم كه يكي از زن ها كه فربه و فوق العاده 

سفيد و اخموئه خواهِر خان خديجه هست و اون يكي 

 حلما دخترش همراه شوهرش اكبره.

 

نم و نگاه درحالي كه موهامو با دستم مرتب ميك

 نگرانم از پنجره به بيرونه روي مبل ها جا ميگيرم. 
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همين كه ميخوام حرفاي اهوراخان رو آناليز كنم 

 خواهرش بهم لبخند ميزنه:

 

 كم حرف بنظر ميرسي!-

 

 لبخندي بهش ميزنم:

 

 حس ميكنم اينجا حرف زدن جرمه!-

 

نخودي ميخنده و چالي رو گونه اش نمايان ميشه. 

رش به دلم مي شينه و حس ميكنم اونم همون لحظه مه

 مثل يزدان تو اين عمارت طرف منه.

 

خان عصبي آب مي نوشه و دامادش اكبر پيپ مي كشه و 

متفكر به اون خيره ست. حس خوبي بهش ندارم واسه 

همين جمع و جورتر ميشينم و خودم رو به سمت حلما 

 مي كشم:

 

 تو هم همسن من ازدواج كردي؟-

 

 و طره اي از موهاي لختم رو ميگيره: دستش جلو مياد

 

 ساله ازدواج كردم!٥نه من بزرگتر بودم... نزديك -

 

 همين كه موهام از بين دستاش رها ميشه ميپرسم:
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 اآلن چند سالته؟ -

 

 ميخنده:

 

 بيست و سه سالمه...-

 

سالگي كنار پدر و ١٨با حسرت بهش نگاه ميكنم. تا 

بايد از فكر  مادرش بوده ولي من تو سيزده سالگي

 اينكه شوهرم لخت رفته بيرون حرص بخورم؟!

 

گفتم شوهر؟ اصال من چرا بايد به اون اهميت بدم؟ 

لبمو به دندون ميگيرم. اصال بميره هم به من مربوط 

 نميشه، چرا بايد كاسه ي داغتر از آش شم؟

 

تو همين فكرها سرم رو به سمت زن ها ميچرخونم و 

و عمه خانم با همسرخان توجهمو به حرف هاي بي بي 

 ميدم.

انگار  قراره اونا تا روز پاتختيم تو عمارت سر 

كنن. چقدر بدم مياد از اين رسم و رسوم ها! جاي 

اينكه اآلن فكر اين باشن اهورا خان لخت تو حياط مي 

 چرخه دارن راجع اين موضوع  كسل كننده حرف ميزنن!

 

ميكنه! و باز اين مغز من داره نگراني بي مورد 

پوفي ميكشم و از جام بلند ميشم. نگاه ها به سمتم 

 بر ميگرده. نيمچه لبخندي ميزنم:

 

 خسته ام. بايد بخوابم...  -
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 همسر خان بلند ميشه:

 

 تا اتاق همراهت ميام.-

 

خوش حال ميشم از همراهيش چون ميتونم بپرسم قراره 

دقيقا كجا بخوابم. ميبينم مسير پله ها رو پيش 

 ميگيره.

 

ناچار دنبالش راه ميفتم وقتي به در اتاق اهوراخان 

 مي رسيم ميگم:

 

 ايشون گفتن حق ندارم پامو اينجا بذارم!-

 

 برميگرده سمتم و با اخم ميگه:

 

مگه باهات نخوابيده؟! اون واسه اون وقتي بود كه - 

باهات لج بوده حتما اآلن مزت رفته زير دهنش! 

 اداهاشو نديدي؟

 

نگرونم نگاهش ميكنم. يعني اگه بهش بگم با چشماي 

اوضاع اونطوري كه اون فكر ميكنه پيش نرفته چي 

 ميشه؟!

 

جلوتر از من راه ميفته و چراغ رو از روي ميز گرد 

توي اتاق برميداره و نزديك تخت ميشه. روي مالفه 
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خون ريخته شده. ناخودآگاه دستم به سمت كمرم ميره. 

 چرا متوجه خونريزيم نشدم؟

 

 همسرخان با رضايت لبخندي ميزنه:

 

 خدايا شكرت!-

 

چراغ رو روي زمين ميذاره و شونه هاي من رو بين 

دستاش ميگيره و در حالي كه با چشم هاي پر ذوقي 

 نگاهم ميكنه ميگه:

 

پسرم سر بلندمون كرد... حاال تو زن اين عمارت -

شدي! جاييت كه درد نميكنه؟ بگم برات كاچي درست 

 كنن؟!

 

وام تو ذوقش بزنم و از طرفي ميترسم بازم ازم نميخ

درخواست هاي بي جا كنن! واسه همين سرمو پايين مي 

 ندازم:

 

 ممنون االن فقط خواب ميخوام...-

 

 ازم دور ميشه و ميگه:

 

بخواب... فقط اون مالفه ها رو دور بنداز تا كسي -

 نفهمه شب زفافت امشب بود!
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شم و سمت پنجره از اتاق خارج ميشه و من پوفي ميك

ميرم. با ديدن باغ ياد صبح و حرف هاي يزدان خان 

 ميفتم.

 

اينكه گفته بود من زن خانزاده نيستم. كاش 

ميتونستم معني حرفشو بفهمم! ولي خب اونم بعد رفتن 

خانزاده به حياط غيب شده بود! االنم كه نميشه برم 

دنبالش بگردم و ازش بپرسم كه حرفاش چه معني داره 

 صد تا نگاه رومه و منتظرن دست از پا خطا كنم!آخه 

 

در نتيجه واسه ي گذروندن اين شب دراز خودم رو 

مشغول جمع كردن مالفه ها ميكنم و بعد لباسم رو در 

ميارم و مي بينم كه پشتش حسابي خونيه و كسي توي 

 نور كم چراغ نفتي متوجهش نشده! 

 

كاش از جلوي آينه به زخم زمخت شده ام نگاه ميكنم. 

يزدان خان ميخواستم بهش مرهم بزنه. با اين فكر 

همون لباس كثيف رو تنم مي كنم و از اتاق بيرون 

 ميزنم.

 

نمي دونم چرا منتظر نميمونم فردا شه و بعد سراغ 

 اون برم. انگار قصد ندارم امشب تموم شه!

 

توي راهرو يكي يكي اتاق ها رو از نظر مي گذرونم. 

 ان خانه؟!يعني كدوم اتاق يزد

 

توكل بر خدا يكي از درها رو باز ميكنم كه با ديدن 

وضعيت رو به روم هيني ميكشم و چشمام رو محكم مي 

 بندم.
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ديدن يزدان تو اون وضعيت برام خيلي برام خجالت 

آوره. لباش روي لب دختري ناشناس و دستش در حال 

 حركت روي پايين تنه اون .

 

دشون رو ميبينم. چشمام كه باز ميشه نگاه وحشت ز

دختره چارقد افتاده روي شونشو جلوي صورتش ميگيره 

و با زدن تنه اي به منِ گيج و مبهوت از اتاق بيرون 

 ميزنه و پا به فرار ميذاره.

 

يزدان خان هم كه به خودش اومده با اخم به سمتم 

مياد و شونه ام رو ميگيره و منو ميكشه داخل اتاق 

و به ديوار ميچسبم و  و در رو ميبنده. عقب ميرم

مثل كسي كه اشتباه بزرگي كرده سرم رو پايين 

 ميندازم.

 

نفسش رو بيرون ميده و نزديك مياد. خم ميشه به 

 سمتم و با چشماي ريز شده ميگه:

 

 بهت نگفتن موقع رفتن به اتاق كسي در بزني؟!-

 

 با صداي خفه اي ميگم:

 

 نمي دونستم اينجا اتاق كيه!-

 

ير چونه ام و فشاري ميده تا سرم رو انگشتش مياد ز

باال بگيرم و تو چشماي سرخ شده اش نگاه كنم. 

 زبونمو روي لبم ميكشم و اون ميگه:
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ديگه بدتر! سرتو انداختي پايين و اومدي تو اتاق -

 يه پسر مجرد! اصال كار خوبي نيست!

 

 چند بار پلك ميزنم:

 

 شما  منو كشيديد داخل! پشت در بودم كه!-

 

 ميخنده و دندوناش رديف ميشه:

 

يعني هر پسري تو رو بكشه داخل اتاقش انقدر رام و -

 بي سر و صدا اطاعت ميكني؟!

 

 چشمامو درشت ميكنم و لبامو جلو ميدم:

 

 شما كه هر كسي نيستيد يزدان خان!-

 

 لپمو از دو طرف ميكشه و چشماش برق ميزنه:

 

 ديدي؟! زبون نريز بچه! فقط بگو ما رو تو چه حالي-

 

 لبمو به دندون ميگيرم و با خجالت ميگم:

 

 ديدم كه اون دختره رو مي بوسيديد! چرا؟ كي بود؟-

 

 پوفي ميكشه و زير لبي با خودش ميگه:
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 پس ديده!-

 

چشماش باال مياد و به مني كه منتظر جوابم خيره 

 ميشه:

 

 آدما لباي اوني رو كه عاشقشن ميبوسن!-

 

 بي هوا ميگم:

 

اهوراخان عاشقمه؟ اونم منو بوسيد!  واي يعني-

 البته گردنمو!

 

بعد محكم زبونمو گاز ميگيرم تا ادامه ندم. گونه 

 هام ارغواني ميشه.

ابروهاش همديگه رو به آغوش ميكشن و پوزخندي  

 ميزنه:

 

 نه اين عشق نيست... ديگه نذار كسي تورو ببوسه!-

 

شه دستمو به گونه هام ميكشم و حتي خجالتم باعث نمي

 از پرسيدن سوالم منصرف شم:

 

 يعني نذارم كسي عاشقم شه؟-
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 ابرو باال ميندازه:

 

 فعال براي اين چيزا خيلي كوچيكي!-

 

 سرمو به نشونه تاييد حرفش تكون ميدم و ميگم:

 

 من اومده بودم يه چيزي بهتون بگم!-

 

 بگو...-

 

و بعد ازم فاصله ميگيره. سرم رو باال ميارم و 

 اقش رو از نظر ميگذرونم لب ميزنم:همونطور كه ات

 

اومدم تا درباره ي حرفاي توي باغ واضح باهام -

 صحبت كنيد.

 

ميشينه روي رو تخت چوبيش با رو تختي ابريشمي 

 سبزش:

 

اين موقع شب اومدي تو اتاق پسر جوون تا از اين -

حرفاي كسل كننده بزني؟ اصال شبها ذهن من كار 

 هاي بدنم كار ميكنه!نميكنه! فقط بعضي از اندام 

 

 

 ابروهام باال ميپره:
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 اندامتون چيكار ميكنه؟!-

 

 ميخنده و موذيانه ميگه:

 

كارايي كه اگه توي نيم وجبي سر نمي رسيدي با -

 دختري كه عاشقشم مي كردم!

 

 صورتم باز رنگ ميگيره:

 

باشه من برم تا اون بتونه بياد شما به كارتون -

 برسيد!

 

 برم و تو همون حال ميگم: پشتمو بهش ميكنم تا

 

ولي صبح وقتي جاي ديگه جز اندامتون به كار افتاد -

 راجع اون مسئله بهم بگيد!

 

و بدون منتظر جوابي از جانبش از اتاقش بيرون 

 ميزنم. 

 

طبقه دوم عمارت  با پيچ پله ها به دو قسمت تقسيم 

ميشه.اخرين اتاق اهوراخان تو قسمت شرقي و اتاق 

غربي عمارته.نمي دونستم بقيه درهاي اون تو قسمت 

توي راهرو متعلق به كي هستن و از ترسم بدون اجازه 

 كنجكاوي به خودم، مسير اتاق رو پيش مي گيرم.



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

85 Hiltun.ir 

*** 

ديشب بعد اومدنم تو اتاق روي مبل هاي كنار ميز 

گرد خوابم برده و حاال كه گرگ و ميش زده بيدار 

 م.ميشم تا تن خشك شده ام رو كش و قوسي بد

 

اتاق رو از نظر ميگذرونم و اتفاقات اين چند روز 

اخير از جلوي چشمم ميگذره! اين خواب پر آرامشم رو 

مديون اينه كه شب اهورا خان نيومده و تخت خالي 

 احتمالم رو ثابت ميكنه.

 

از اتاق بيرون ميرم تا صورتم رو بشورم. با ديدن 

خدمتكاري كه مشغول گردگيري طبقه پايينه كارم 

راحتتر ميشه. ازش ميپرسم كجا ميتونم دست و رومو 

بشورم و اون ميره و برام تشت آب داغ و حوله مياره 

و تازه مي فهمم خانواده خان با چه آسايشي زندگي 

 ميكنن!

 

 خدمتكا با گفتن:

 

 خانم چيزي نياز داريد؟-

 

 و شنيدن:

 

 نه ممنون!-

 

 دور ميشه و درست بعد رفتنش در عمارت باز و قامت

اهوراخان رو بين چهارچوب مي بينم. سيخ مي ايستم و 
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اون با اخمي كه بين ابروهاشو و تن و بدني كه 

 حسابي كثيف به نظر مي رسه بهم مي توپه:

 

 حموم رو برام آماده كن!-

 

بي توجه چشماي درشت شده ام از تعجب مسير پله ها 

رو مي گيره و وقتي چند پله باال ميره صداي بلندش 

 رو از جا مي پرونه:باز من 

 

 با توعم!-

 

چشم با لكنتي بهش ميگم و با حالت زاري مسير مطبخ 

رو  پيش مي گيرم تا از خدمتكارها بپرسم چيكار 

 كنم!

 

يكي از دخترا كه اسمش مريمه ديگ آب رو ميذاره تا 

 داغ شه طوالني نمي كشه كه آب به جوش مياد.

 

بعد با كمك خدمتكار ديگه اي از دو طرفش مي چسبن و 

تا حموم ميارنش و تو قسمتي كه واسه آب تعبيه شده 

ميريزن. من تو حموم منتظر مي ميمونم تا برن و 

 اينبار با آب سرد برگردن. 

 

تو همون حال پاچه شلوارم رو باال ميدم و دامن 

 پيرهن بلندمو جمع ميكنم. دخترا دماي آب رو تنظيم

 مي كنن و بعد ميرن. 
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با ترس و هيجان به ديوار سرد حموم تكيه ميدم و 

منتظر اومدن خانزاده ميمونم. از در وارد ميشه. يه 

حوله دور كمرش پيچيده. اميدوارم اون رو باز نكنه 

 چون من از خجالت همين جا جون ميدم!

 

ميره و روي سكوي وسط حموم ميشينه و عجيب آروم لب 

 ميزنه:

 

 بشور!-

 

لب ميگزم و نزديكش ميشم. چشماشو بسته و همين دلمو 

آروم و هيجان رو دور ميكنه. كاسه ي مسي رو پر از 

 آب ميكنم و روي سرشونه ي پهنش ميريزم. 

 

عبور قطرات رو تا روي شكم صاف و بدون چربيش دنبال 

ميكنم. روي سينه اش كمي مو داره و اندامش خيلي 

 نظر ميرسن.پهنه و عضله هاش قوي ب

 

همونطوري خيره اشم كه به طور غيرمنتظره اي چشماش 

رو باز ميكنه و  از بي دست و پا بودنم كاسه از 

 دستم زمين ميفته و صداي گوش خراشي ايجاد ميكنه!

 

نگاه وحشيش باعث هجوم سرما به تنم ميشه با اخمي 

كه بين ابروهاشه و چهره اش رو خشن ميكنه لب 

 ميزنه:

 

 ديدم بزني! آوردم بشوري! نياوردمت-
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با لب هايي آويزون كاسه مسي رو از روي زمين 

برميدارم و پرش ميكنم. انقدر ازش ميترسم كه 

نميتونم بگم قصدم ديد زدنش نيست و فقط برام جاي 

سواله بين اين همه مردهاي شكم گنده روستا اون 

 چطور ميتونه انقدر خوب باشه؟!

 

 

زم و كاسه ي بعدي رو دوبار ديگه روي تنش آب ميري

توي موهاي بلندش ميريزم. اخماش تو هم ميره و 

ميترسم كه كار اشتباهي كرده باشم ولي صداش در 

نمياد و با خيال راحت نفس حبس شده ام رو آزاد 

 ميكنم.

 

يادم مياد مامان هميشه ما رو اينطوري مي شست و 

 منم داشتم مثل اون انجامش ميدادم.

 

 كه ميرسم لب ميزنم: به شست و شوي موهاش

 

 با چي بشورم؟-

 

و به سدر و حناي آماده روي سكو نگاهي ميندازم و 

 اون فك خوش حالت و كشيده اش رو تكون ميده:

 

 سدر!-

 

سدر رو روي موهاش ميريزم و با نوك انگشتام شروع 

به ماساژ موهاش ميدم. وقتي چشماي درنده اش رو 
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كارم رو بسته من خيلي آروم و با اعتماد بنفس 

 انجام ميدم.

 

امان از وقتي كه نگاهي كه باهام پدركشتگي داره رو 

 بهم ميدوزه! دلم فقط فرار ميخواد!

 

آب رو روي موهاش ميريزم و انقدر تكرارش ميكنم تا 

 سدر به خوبي از موهاش شسته ميشه.

 

بعد دستم رو روي بدنم ميكشم و شروع به شستن 

ا انتهاي شكمش ميكنم. كف دستم از روي سينه اش ت

 ميره. لبمو ميگزم و با خجالت ميگم:

 

 برم بيرون تا بقيه ش رو خودتون انجام بديد؟-

 

پلكاش باز ميشه و نگاهمو كه روي حوله دور كمرشه 

 دنبال ميكنه. پوفي ميكشه:

 

 تو رختكن بمون صدات ميكنم!-

 

خوشحال از اينكه نذاشت اونجاشم من بشورم به رختكن 

بمونم. تو رختكن قسمتي رو به حوله ميرم تا منتظرش 

ها و قسمت ديگه سكويي كه روش پارجه نرمي انداخته 

بودن واسه ماساژ تعبيه شده . ميشينم روي اون سكو 

 و منتظر ميمونم تا صدام كنه.
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ازم حوله ي ديگه اي ميخواد و من فوري حوله رو به 

دستش ميرسونم و وقتي بيرون مياد ميره روي سكوي 

تعجب نگاهش ميكنم. نكنه ميخواد خودش خودش ماساژ. م

رو ماساژ بده؟ همونطور ايستادم تا كه وقتي لب 

 ميزنه:

 

 منتظر چي هستي؟! بيا ماساژم بده!-

 

چشمام تقريبا از كاسه ميزنه بيرون و حرص ميخورم. 

اين مردك پيش خودش چه فكري كرده؟ درحالي كه با 

ي پام حرص پاهامو روي زمين مي كشم و دمپايي تو

 صداي بدي رو ايجاد ميكنه نزديك ميرم:

 

 چطوري ماساژ بدم؟!-

 

 بمال! ماليدن كه بلدي!-

 

سرمو تند تند تكون ميدم و پلك ميزنم! شايد از پس 

اين بر بيام! شروع به ماليدن عضالت كمرش ميكنم. 

بازم چشماشو مي بنده و من حتي از اين حركتشم حرصي 

 ميشم!

 

بسته و مشت و مالش ميدم صورتش همونطور كه چشماشو 

رو از نظر مي گذرونم. اگه كسي اون ديو صفتيش رو 

نديده بود فكر مي كرد اين بشر با اين ابروهاي پر 

و كشيده شده تا شقيقه هاش و چشم هايي پراز مژه 

هاي سياه و بيني باريك و قوس دارش و لب برجسته و 

 فك مستطيلي چقدر مهربونه!
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شه و من دست پاچه نگاهم رو از مي چشماش يهو باز مي

گيرم ولي نميدونم چرا حس ميكنم تو ته اون چشماي 

 عسليش علي رغم كينه و نفرت هميشگي كمي خنده هست:

 

 

خسته نميشي انقدر نگام ميكني؟ فك ميكردم بچه اي -

 ولي انگار تو عاشق ديد زدن  پسرايي!

 

 در جوابش سكوت نميكنم:

 

م مجبورم بهتون نگاه كنم! وقتي دارم ماساژتون ميد-

 مگر اينكه چشم بسته انجامش بدم!

 

 عه؟ پس چشماتو ببند!-

  

و يه بشر تا چه حد مي تونه يه دنده و بدخلق 

 باشه؟!

 با عصبانيتي كه برام بي سابقه اس بلند ميگم:

 

عه! پس اين وضعيت رو ادامه نميدم! حتي اگه به -

 وظيفم بود!چشمتون خدمتكارم باشم اينا بيشتر از 

 

بعد گفتن اين حرف ها اون رو با حيرت پشت سرم جا 

ميذارم و از حموم ميرم بيرون. دو تا خدمتكار كه 

مطمئنم فال گوش وايستادن هول زده ميخوان برن كه 

 از خشمم در امان نميمونن:
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دفعه بعد تنبيه كسي كه فالگوش وايسته يه چَك -

 آبداره!

 

كيه ام رو به ديوار تو پيچ راهرو گم ميشن و من ت

ميزنم و حس ميكنم كمرم چقدر داره تير ميكشه! يعني 

تموم اين عصبانيت بخاطر اينه كه تنم تا اين حد 

 كوفته اس؟!

 

 

دستي به گونه هاي ملتهبم مي كشم و از اونجا بيرون 

ميرم. بي بي رو مشغول حرف زدن با دختري ميبينم 

خان كه  ميخوام به سمتشون برم اما با ديدن يزدان

 اون دور و بر مي پيچه مسيرم رو كج ميكنم.

 

 صداش مي كنم:

 

 يزدان خان؟-

 

 مي ايسته و به سمتم ميچرخه. گردنش رو ميخاره:

 

 جونم؟-

 

 خودم رو بهش نزديكتر ميكنم:

 

 قرار بود حرف بزنيم...-
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 حس ميكنم نگاهش به پشت سرم مي پره:

 

 خب ... باشه... حرف بزنيم ... مي شنوم!-

 

ميدونم حواسش بهم نيست و اين اعصاب خرابي كه 

 نميدونستم از چي نشات مي گيره باعث ميشه تند بگم:

 

 شنيدن نميخوام! حواستون رو بديد به من!-

 

گيج و منگ به من مظلومي كه حاال اخمام توهمه و در 

 حال نمايان كردن اون روي سگمم نگاه ميندازه:

 

 چيزي شده؟-

 

پشت سرم ميكنم و نفسم رو  از روي شونه نگاهي به

 بيرون مي فرستم:

 

ببخشيد ولي من واقعا ميخوام راه نجاتم رو بهم -

 نشون بديد...

 

 

دستشو دور شونه ام ميندازه و من رو به سمت در 

 عمارت هدايت ميكنه: 
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 بيا راه نجاتت رو نشونت بدم...-

 

 

 به در كه ميرسيم مي ايسته:

 

 اينا از اين در كه بري بيرون خالص ميشي! -

 

بعد شونه ام رو رها ميكنه و عقب مي ايسته. حس 

ميكنم خون به صورتم هجوم مياره و نميفهمم چرا 

 انقدر عصبانيم؟!

 

من مسخره ي شمام؟! چرا خوشتون مياد باهام بازي -

 كنيد؟

 

جمله آخرم رو بلند ميگم طوري كه انگار توجه اون  

 ي بي رو جلب ميكنم. ابروهاش باال ميپره:دختره و ب

 

 هيس آرومتر... بيا بريم بيرون صحبت كنيم! -

 

 ديگه با شما كاري ندارم!-

 

بعد اين حرفم با ابروهايي درهم طوري كه بي بي 

نميتونه بخاطر كنار هم بودنمون سرزنشم كنه به سمت 

 پله ها ميرم.
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رده حرفاي اون يزدان احمق تو دلم يه نور روشن ك

 بود ولي حاال با اين كارش تموم درونم فرو ميريزه.

 

لشكر اميدم شكست خورده و دستم روي زير دلم كه 

شديد تير مي كشه به سمت اتاق ميرم. اتاق اهوراخان 

 كه حاال به نظر واسم يه جور پناهگاه محسوب ميشه!

 مي پرسه:

 

 چي شده دخترم؟-

 

 با حالت زاري ميگم:

 

 ماهيانه ام!اهوراخان گفتن -

 

صداي ريز ريز خنديدن دخترا رو مي شنوم. دلم 

ميخواد با ناخن هام چنگ بزنم به صورتشون. بي بي 

از بازوم ميگيره من رو به اتاق ميبره. بعد گفتن 

اينكه منتظرش بمونم از اتاق خارج ميشه و بعد 

 دقايقي با يه پارچه با دوخت خاص بر ميگرده.

 

شورت بپوشم. وقتي پشتش رو مجبورم ميكنه اون همراه 

بهم ميكنه با خيال راحت اونارو ميپوشم. حاال حس 

 بهتري دارم. انگار يه جور محافظ برام  گذاشتن!

 

بي بي ميگه برم تو اتاقم استراحت كنم تا واسم 

كاچي بيارن. منم كه انگار دلم حسابي لوس شدن 

 ميخواد به طبقه باال ميرم. 
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زير پتو ميخزم و چشم مي خبري از اهوراخان نيست و 

 بندم.

  

*** 

 

ماهيانه شدنم مثل بقيه چيز هاي زندگيم برام به 

سادگي تموم نميشه! مثل اآلن كه يزدان خان با قيافه 

ي عصبي جلوم طول و عرض اتاق رو طي ميكنه و 

 سرزنشگر نگاهم ميكنه:

 

باهاش خوابيدي ديگه؟ باهاش خوابيدي و به فكر راه -

بهم مي توپي راه خروج اين عمارت نجاتي؟! مياي و 

 كجاست و انقدر بي اراده و ضعيفي!

 

جوابش رو نميدم. ميخوام فكر كنه همونطوره كه 

ميگه! هم بي حالي ماهيانه ام و هم سردي مامانم 

روز پاتختي حالم رو گرفته بود و داد و بيداد هاي 

 مرد روبه روم برام بي ارزشترين چيز بود.

 

 پوزخندي ميزنم:

 

اين به شما چه ربطي داره؟! نميدونم چرا داريد به -

 ازدواج من و برادرتون حساسيت نشون ميديد!

 

 مياد نزديك و دندوناشو روي هم فشار ميده:
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من يه روشن فكرم! از برادرم انتظار چنين حركت -

ناجوانمردانه اي در برابر يه دختر كوچولو احمق 

 نداشتم!

 

دستمو به ديوار  سرم واسه لحظه اي گيج ميره و

 ميگيرم:

 

پس با اين دختركوچولو كاري نداشته باشيد و بريد -

به همون دختركوچولويي برسيد كه شبونه به اتاقتون 

 مياد!

 

نفسش رو عصبي بيرون ميده. درست از وقتي كه بطور 

اتفاقي حرف بين بي بي و همسر خان از خون روي تخت 

سرزنشم رو شنيده من رو يه گوشه گير انداخته و 

ميكنه ولي نميدونه اين صورت رنگ پريده و اندام 

نحيفم بيشتر از هر موقعي تشنه محبته و اين سرزنش 

 ها منو بيزار ميكنه از اين عمارت لعنتي!

 

دلم ميخواد فرار كنم و برم ولي همش حس ميكنم همه 

جا سياهي ميره. يه قدم به جلو بر ميدارم كه يزدان 

 خان بازوم رو ميگيره:

 

اون دختر كوچولو نيست! اون هم عقلش هم بدنش -

آماده زن شدنه ولي تو... تو قرار بود انقالب اين 

 روستا شدي ولي... نا اميدم كردي!

 

 لبام ميجنبه:
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كسي كه اميد رو ميكشه شمايي... ديگه سعي نكنيد -

 به من حس اينو بديد كه مهم هستم!

 

س دست به ديوار ازش دور ميشم. تنها كسي كه ح

ميكردم تو اين عمارت كمي محبت حاليشه يزدانه ولي 

 اونم از ليستم خط ميخوره.

 

حاال فقط بي بي رو دارم و شايد خواهر خان زاده كه 

همش بهم اهميت ميده! واي كه چقدر از روز شروع اين 

 ماهيانه ام حساس شدم! كي تموم ميشه اين لعنتي؟!

ون باال هم نمي فهمم چطور پله ها رو باال ميرم ولي ا

چيز خوبي در انتظارم نيست. لباسا و وسايل ريخته 

شده جلو اتاق و در قفل شده ميگه صاحبش ديگه كم كم 

 صبرش لبريز و  عمر من تو اتاقش سر مياد!

 

پس با همون حال خرابم كنار ديوار سر ميخورم و 

بيشتر و بيشتر از در و ديوار اين عمارت بدم مياد. 

ياره و مثل قطره هاي درشت اشك به چشمام هجوم م

 مرواريد از گوشه چشم سر ميخوره.

 

چقدر دلم رفتن ميخواد. كاش اون دري كه يزدان خان 

براي خروج از اين عمارت نشونم داد به يه دنياي 

ديگه باز ميشد و تا پا بيرون ميذاشتم از اين 

 آدمها فرار ميكردم.

 

بعد ديدن نگاه هاي سرد مامانمم تو پاتختي حتي 

ديگه دلم اونارو هم نميخواد! گلوم تلخ تلخ و نفس 

 كشيدن برام ميشه. صداي حلما رو مي شنوم:
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 نارين... نارين چي شده دختر؟-

 

نگاهش ميكنم روز پاتختي آخرين ديدارمون بود و ازش 

قول گرفتم بهم زود به زود سر بزنه! به زور از جام 

 بلند ميشم و با چونه لرزون ميگم:

 

 نيست! فقط... فقط...چيزي -

 

 نگاهي به وسايالم ميندازه و پوفي ميكشه:

 

 منم سر از كاراي مردهاي اين عمارت در نميارم!-

 

 بينيمو باال ميكشم:

 

 بنظرت ميذارن من جاي ديگه اي بمونم؟ -

 

 دستامو ميگيره  و  فشار ميده:

 

شايد طبقه پايين اتاق اضافي باشه كه بتوني -

ش بذاري... فقط صبر كن برم وسايالتو موقتا داخل

 مامانم رو خبر كنم.

 

بعد اين حرفش ميره و نگاهم دنبالش پر ميكشه و تا 

 جايي كه ميتونم ببينمش دنبالش ميكنم.
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بعد آهي ميكشم و به ديوار تكيه ميزنم و فكر 

 ميكنم"بعد اين چي ميشه؟" 

 

وقتي همسر خان زاده با در قفل شده اتاق پسرش رو 

زم ميخواد بي سر و صدا به طبقه پايين به رو ميشه ا

 كوچ كنم تا بفهمن اين شازده چه مرگشه!

 

حلما كمكم ميكنه تا وسايلم رو به اتاقي كه درست 

 زير پله هاي طبقه باال قرار دارن ببرم. 

 

يه اتاق با تخت چوبي و آينه و ميزش و يه دريچه كه 

پنجره محسوب ميشه و خيلي دلگير به نظر ميرسه! 

 بي بي از اينجا دلبازتره!  اتاق

 

ناراحت وسط اتاق ايستادم و پيشنهاد حلما رو براي 

كمك رد ميكنم و بعد رفتنش شروع به مرتب كردن 

 وسايلم ميكنم.

 

يه حسي ته دلم  بهم ميگه كه هيچوقت به اتاق دل 

باز خان زاده بر نميگردم و قراره تا آخر عمرم تو 

 بمونم!اين اتاق بين رطوبت و گرد و خاك 

 

واسه همين ميرم و از تو مطبخ دستمال و  تشت آب رو 

به سختي رو دستاي كم جونم حمل ميكنم و به اتاقم 

 ميارم. 

 

با جون و دل شروع به سابيدنش ميكنم و حتي سياهي 

 رفتن چشمام ال به الي اين جنب و جوش جلومو نميگيره.
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وقتي دارم كف زمين رو مي سابم تنم بي رمق ميشه و 

با صورت روي زمين ميخورم. پلكام سنگينن ولي 

 مقاومت ميكنم با چيره شدنشون.

 

سعي ميكنم بلند شم ولي سرم سنگينتر از اونيه كه 

بتونم خودم رو باال بكشم. نميدونم چقدر تو اون 

 حالت ميمونم.

 

 تا صداي نگراني رو مي شنوم:

 نارين؟ نارين؟-

 

تكونم  يزدان خان دستشو روي شونه ام ميذاره و

ميده. حتي نميتونم لب بزنم كه خوبم! دستش 

 زيرپاهام ميره و من رو روي تخت ميذاره. 

 

كنارم ميشينه و نبضمو ميگيره. بعد دستشو روي 

 پيشونيم ميذاره:

 

 داري تو تب مي سوزي!-

 

چشمام بسته ميشه و لبام بهم ميخوره ولي صدايي از 

ميشينه  بينش در نمياد. دست يزدان كه روي گونه هام

 بنظرم سرد مياد.

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

10

2 
Hiltun.ir 

كمي كه ميگذره همهمه و صحبت كنارم زياد ميشه. مثل 

وز وز مگسه و دلم سكوت ميخواد!  دستمال خيسي روي 

 پيشونيم حس ميكنم و  حس خوبي بهم دست ميده.

 

از روي پوستم دونه هاي ريز عرق ولي وجودم آتيش 

بيرون ميزنه. نميدونم چقدر تو اون عالم خواب و 

 اريم ولي به خوابم كه ميبره عجيب بهم ميچسبه.بيد

 

*** 

 

بيدار كه ميشم سر مردي روي سينه ام افتاده. ضربان 

قلبم باال ميره و با تكوني ميخورم. با حركتم سر 

بلند ميكنه و من چشماي سرخ و خسته يزدان خان رو 

 ميبينم. يه لبخند ماليم ميذاره:

 

 خوب منو ترسوندي قناري!-

 

 كوفته اس. سعي ميكنم نيم خيز شم: تنم حسابي

 

 حس ميكنم از مرگ برگشتم!-

 

 خدا نكنه!-

 

ته اين حرفش يه اخم قشنگه. لبخند به لبام مياد. 

 دستش فرو ميره تو موهام:
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 تب كرده بودي...-

 

 شما مراقبم بوديد؟-

 

 ميخنده:

 

اوهوم تموم ديشب رو باال سرت بودم... تا تالفي شه -

 كشيدم.فريادهايي كه سرت 

 

لبمو به دندون ميگيرم يه حس عجيبي زير دلمو قلقلك 

ميده و گرمايي به زير دلم تزريق ميشه. برق چشمام 

 رو ميبينه:

 

حق نداشتم اونطوري باهات صحبت كنم تو هنوز بچه -

 اي! بايد مراعاتت رو ميكردم.

 

بهم بر ميخوره كه بهم ميگه بچه! لبام اويزون 

 ميشه:

 

 !بچه نيستم كه من-

 

 كش و قوسي به بدن خشك شده اش ميده:

 

چرا! بچه اي! مخصوصا وقتي خوابي مثل يه گربه -

 ملوسي!
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لب ميگزم و ميخندم. چرا يزدان خان برعكس برادرش 

انقدر مهربونه؟! براي يه لحظه كوتاه آرزو ميكنم 

 كاش به جاي اهوراخان با اون ازدواج كرده بودم!

 

تكون ميدم تا اين افكار بعد سريع سرم رو به طرفين 

مسموم ازم دور شن! اگه يزدان خان بدونه راجعش چه 

 فكري كردم حتما ازم متنفر ميشه!

 

همونطور كه نگاهش به حالت هاي خل وضع منه تقه اي 

به در ميخوره و پشت سرش يه دختر زيبا و كشيده كه 

 قيافه اش بنظر آشناست داخل مياد.

 

ايسته و من با نگاهي يزدان خان دست پاچه سرپا مي 

 كنجكاو نگاهشون ميكنم.

 يزدان با دست اون رو نشون ميده:

 

 دختر خاتونه!-

 

از بس آدم تو عمارت رفت و آمد دارن با وجود اينكه 

چند بار ديدمش ولي كنجكاوي درباره اش نكردم. 

چشماي گرد و مهربون و ابروهاي كم پشت و كموني تو 

ك، چهره ي بانمكي صورت تپل با دماغ و لبهاي كوچي

براش ساخته. اندامش الغر و تو اون پيرهن بلند 

گلدار پستي و بلندي جذابي نداره و زياد تو چشم 

نيست ولي من با تمام بچه بودنم متوجه نگاه هاي 

 شيفته يزدان خان بهش ميشم و با شيطنت لب ميزنم:
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اون سري كه نتونستيم خوب آشنا شيم و شما فرار -

 از آشناييتون خوشوقتم! اسم من كرديد ولي حاال

 نارينه!

 

پوستش سفيده و گلگون شدن گونه هاش از خجالت فوري 

 معلوم ميشه. مياد جلو و دستمو فشار ميده:

 

 من هانيه ام...-

 

لبخندي بهش ميزنم كه دستپاچه جوابشو ميده. يزدان 

 خان سرشو ميخارونه و ميگه:

 

 نيم وجبي خوب بلدي متلك بار كني ها!-

 

 

چشماي شما داره داد ميزنه خبرايي هست وگرنه من -

اهل متلك بار كردن نيستم! ولي از احمق جلوه دادن 

 خودمم خوشم نمياد!

 

 مياد جلو و از دو طرف لپمو مي كشه:

 

 معلومه كه حالت خوبه داري بلبول زبوني ميكني...-

 

 نيم خيز ميشم: 
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چيزي بله بهترم ولي دلم ضعف ميره...ميشه برم يه -

 بخورم؟

 

 هانيه سريع ميگه:

 

 بذاريد من براتون سوپ بيارم!-

 

تا بخوام جوابشو بدم به سمت در ميره و من ميمونم 

 با چشماي پر شيطنت يزدان خان:

 

 با جاريتم آشنا شدي! ميبيني چه دختر مهربونيه؟!-

 

 يه لبخند كوچيك كنج لبام نشست:

 

 ميشه!خوش به حالش كه شوهري مثل تو نصيبش -

 

 نزديكم ميشه:

 

اهورا مرد بدي نيست... فقط تو خيلي كوچيكتر از -

 اوني كه بتوني مرهم زخماش  شي!

 

 نفسم مثل اه از گلوم بيرون مياد:
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من نميخوام براش مرهم شم... نه وقتي كه يادمه شب -

عروسي چه باليي سرم آورد! اون يه ديوونه به تمام 

 معناش!

 

 يزدان دستمو ميگيره:

 

اون خيلي تنهاس نارين... داره دور خودش حصار -

ميكشه ولي اون به ما... به خونوادش احتياج داره. 

حاال كه بينتون اتفاقايي افتاده سعي كن بهش نزديك 

 شي... پيوندي كه بينتونه محكمتر شه.

 

 پوزخندي ميزنم:

آره از اين اتاق خيلي بهش نزديكم كه بتونم به -

 م!ديوار تنهاييش نفوذ كن

 

 دلت ميخواد با اون تو يه اتاق بموني؟-

 

 سرمو باال ميارم و قاطعانه جواب ميدم:

 نه! -

 

 دستمو از بين دستاش بيرون ميكشم و ادامه ميدم:

 

اآلن يه جورايي حتي از زندگي كردن متنفرم! چه -

 برسه به اون كه مسبب زنداني شدنم تو اين عمارته!

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

10

8 
Hiltun.ir 

روج رو پيدا كني! حبس ابد كه نيستي! ميتوني راه خ-

 اگه خواسته قلبيت اينه من كمكت ميكنم كه....

 

 بين حرفش ميپرم و با پرخاش ميگم:

 

 عه! مثل اون سري كه گفتي راه خروج از در عمارته!-

 

لبخندي روي لباش مياد و شروع به قدم زدن تو طول 

 اتاق ميكنه:

 

راه خروج از در عمارته ولي هدفي كه پشت رفتنت -

 هست مهمه!

 

 هدفم خالص شدن از برادرته! -

 

 ميخنده و جواب ميده:

 

اين همه عالقه ات به برادرم قابل ستايشه! اگه  -

اون اتفاق بينتون نيافته بود منم مشتاق كمك كردن 

بهت بودم... يعني االنم هستم! ميتونم بهت بگم راه 

 رفتن چطوريه!

 

 مشتاقانه نگاهش ميكنم:

 

 خب بگو!-
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بگه در باز ميشه و هانيه با سيني تا ميخواد چيزي 

 كه كاسه سوپ روش گذاشته داخل مياد.

انگار نميخواد جلوي هانيه از اين موضوع حرف بزنه  

منم بحث رو كش نميدم و سيني رو روي پاهاي دراز 

 شده ام ميذارم و با ولع شروع به خوردن ميكنم.

 

اونا هم كنار گوش همديگه به نظر عشقوالنه در 

ي دونم چرا ته دلم غصه جمع ميشه و يه ميكنن. نم

جورايي به هانيه حسودي ميكنم. انگار بعد پريود 

شدنم يه بعد ديگه از من ظهور كرده و حاال دارم 

 باهاش آشنا ميشم.

  

 ته كاسه رو در ميارم و رو ميكنم به هانيه:

 

 تموم شد ميشه كاسه رو ببري؟-

 

سيني  با اينكه ميفهمم نميتونه از يزدان دل بكنه

 رو برميداره و براي بار دوم از اتاق خارج ميشه.

 

 يزدان خان كنار تختم مي ايسته:

 

 راستي چي شد تبعيد شدي اينجا؟-

 

 با شوخي ميپرسه و من با اخم ميگم:

 

 صبح ديدم وسايالم رو انداخته پشت در!-
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 سرش رو ميخارونه:

 

 عجب! پدرم خيلي عصباني بود...-

 

 شونه باال ميندازم:

 

 براي من كه خوب شد! از شرش خالص شدم.-

 

 كنار تخت ميشينه:

 

 ميدونستي آخر نفرت عشقه؟-

 

 چشمامو تو كاسه براش ميچرخونم:

 

 نگو كه تهش عاشق اون برادر ميرغضبت ميشم!-

 

 انگشتشو روي گونه ام ميكشه:

 

 شايد اون عاشقت شد! تو دوس داشتني هستي!-

 

از اينجايي يا آخرش نفهميدم تو به فكر نجات من -

 اينكه به فكر ايني من سنگ صبور برادرت بشم.
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 شونه باال ميندازه:

 

من در حدي نيستم كه بخوام واسه زندگيت تصميم -

بگيرم.  من فقط بهت راه هايي كه ميتوني بري رو 

 نشونت ميدم به عنوان يه دوست!

 لبمو به دندون ميگيرم:

 

 ؟پس ميشه برام از راه هاي رفتن زياد بگي-

 

 بلند ميشه و مي ايسته انگار عزم رفتن كرده:

 

تو همين نزديكيا ميخوام برگردم فرانسه شايد كليد -

 اتاقمو بهت ميدم تا يكم كتاب بخواني! مكتب رفتي؟

 

 سرمو به طرفين تكون ميدم:

 

نه نرفتم ولي عمو عارفم بهم خوندن و نوشتن ياد -

 داده. هميشه داستان ميخوندم...

 

 ميزنه:لبخندي 

 

 خوبه! با همين يه نكته از زن هاي روستا جلوتري!-

 

 باسنم رو روي تخت جا به جا ميكنم:
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 هانيه خوندن و نوشتن بلده؟-

 

ابروهاش كه به نشونه "نه" باال ميپره احساس غرور 

 ميكنم. يه لبخند پهن ميزنم:

 

 شايد وقتي توي فرنگي بهش ياد بدم!-

 

 ه:چشمامو به خنده اش مهمون ميكن

 

 خيلي هم ممنون خانم كوچولو!-

 

بعد گفتن شب بخير از اتاق بيرون ميره و من ميمونم 

با يه عالمه حس عجيب توي سرم. چرا انقدر حس خوبي 

 نسبت بهش دارم؟

 

صبح با تقه اي كه به در ميزنن بيدار ميشم. دو تا 

از خدمتكارهاي عقده اي كه هميشه مثل موش تو سوراخ 

شن و فالگوش وايميستن جلوي در هاي ديوار قايم مي

 دست به كمر موندن:

 

بيدار شو خانم كوچيك! خانزاده امر كردن از اين -

 به بعد بايد تو مطبخ و طويله كمك حال بقيه باشي!

 

 چشمام از كاسه بيرون ميزنه! عجب صبح به خيري!

 لبمو به دندون ميگيرم و با حرصي مشهود ميگم:
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 بيرون باشيد ميام!-

 

عوض ميكنم و موهام دو طرفه ميبافم.   از  لباسمو

اتاق بيرون ميرمو اون دو تا دختر رو ميبينم كه دم 

 گوش همديگه پچ پچ ميكنن.

 

 پوفي ميكشم و دست به كمر ميزنم:

 

 خب؟-

 

 لبخند خبيثي روي لبشون ميشينه:

 

 ميتوني از طويله شروع كني! -

 

 ديدن اون نگاه پر تمسخرشون باعث انگيزه ام براي

در آوردن چشماشون مي شد. دندونامو روي هم 

فشردم.بايد يه كاري ميكردم تا انقدر حس حقارت 

 نكنم!

 

چشمامو تو كاسه براشون ميچرخونم و با قدم هاي 

تندي ازشون دور ميشم. حس حقارت وجودمو گرفته. سر 

ميز صبحونه همه حاضرن با حرص صندلي رو ميكشم كه 

و توجه ها به سمتم صداي گوش خراشي ايجاد ميكنه 

 جلب ميشه. همسر خان لب ميزنه:

 

 آرومتر نارين!-
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 با حرص ميگم:

 

فكر نكنم اگه به شما جاي صبح بخير بگن برو طويله -

 رو تميز كن آروم باشيد!

 

چشم هاش از تعجب گرد ميشه و اهوراخان استكان چاي 

 رو روي ميز ميكوبه:

 

چه غلطي اونوقت تو بجاي تميز كردن طويله اينجا -

 ميكني؟

 

از چشماي خان عصبانيت بيرون ميزنه و رو به اون مي 

 توپه:

 

 بازي جديدته؟-

 

 با بدخلقي جواب ميده:

 

زنمه! هر طور بخوام باهاش رفتار ميكنم! شما هم  -

 حق دخالت تو مسئله زن و شوهري نداريد!

 

 رو به من ادامه ميده:

 

ي از حق نداري سر ميز با ما بشيني و خودت رو يك-

 ما بدوني!
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 يزدان با لحن پر اعتراضي ميگه:

 

 اهورا داري زياده روي ميكني!-

 

 بي توجه به همه رو به من داد ميزنه:

 

 گمشو...-

 

انگار آب سردي روم ميريزن. چشمام پر ميشه و بلند 

 ميشم. با قدم هاي وا رفته به سمت در عمارت ميرم.

 

اشكام روي صورتم ميريزه. يه بشر ميتونه تا چه حد 

 عوضي باشه؟ 

به طرف باغ راه ميفتم. دلم كمي خلوت ميخواد تا 

مغز بهم ريخته ام رو سر و سامون بدم. با پشت دست 

اشكامو پس ميزنم و يه چيزي تو ذهنم عجيب پررنگ 

ميشه. انتقام! انتقام از اين عمارت و خانواده 

مه ي كسايي كه آدم ها رو با پول خان! انتقام از ه

 ميخرن!

 

ولي مغر كوچيك من نمي فهمه انتقام چيه؟!  دستام 

مشته و  زير درختاي نارنج دور خودم مي چرخم. تا 

 حاال حرص و عصبانيت منو اينطور احاطه نكرده بود.

 

بايد يه كاري ميكردم. نبايد باهام اينطور رفتار 

و دنياي كوچيكم كنن وقتي باعث جدايي از خونوادم 

 شدن.
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صداي شكستن چوب هاي كوچيك افتاده روي زمين به 

گوشم ميرسه و من يزدان رو با چهره اي ناراحت رو 

 به روم مي بينم.

سريع  نوك انگشتامو از گوشه چشم تا امتداد اشكم 

 ميكشم. نفسش رو بيرون ميده و نزديكم مياد:

 

 گريه نكن...-

 

 با صداي دورگه از بغض ميگم:

 

هيشكيو ندارم! هيشكيو! حتي خونوادمم منو پيش اين -

 ابليس ول كردن!

 

 دستشو ميذاره رو شونه ام:

 

دركت ميكنم عزيزم! اين مشكل تقصير تو نيست... -

تقصير خونوادتم نيست. هر چي ميكشم از جهل و فرهنگ 

 غلطه!

 

 از پشت هاله اشك نگاهش ميكنم:

 !حس ميكنم تنها كسي كه دوسم داره تويي-

 

سرمو روي سينه اش ميذارم و صداي ضربان قلب آرومش 

 رو ميشنوم. حس خوبي تو وجودم لبريز ميشه. 
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*** 

همسر خان مياد و باهام صحبت ميكنه كه هر چي پسر 

از آسمان افتاده اش ميگه گوش بدم! تا با يكم نرمش 

 خودم رو تو دل شوهرم جا بدم!

 

يچ جاي و نمي فهمه تو اون سن و سال شوهرم به ه

مباركم نيست! بلكه دلم ميخواد يه چاقو بردارم و 

 صورتشو خط خطي كنم!

 

بس كه اين بشر منو همه جوره شكنجه ميده! حتي با 

 اون نگاه تلخ و يخ زده ي عسليش!

 

منم سعي ميكنم يه جوري باهاشون مدارا كنم! هر چي 

 باشه جز اين عمارت نفرين شده جايي رو ندارم!

 

معلومه از هر دو جهان رونده شدم و تو اينطور كه 

اين برزخ حبس ابد خوردم! روز اولي كه به اسطبل 

اسب ها ميرم يه كارگر رو مشغول غذا دادن بهشون مي 

 بينم.

 

 با خجالت سطل آب رو روي زمين ميذارم:

 

 براي تميزكاري اومدم...-

 

 كارگر چشماش برق ميزنه:

 

 تميزكاري بلدي خانم كوچولو؟-
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 به دندون ميگيرم:لبمو 

 

 از پسش برميام!-

 

 نزديكم ميشه:

 

 ميخواي اسب ها رو نشونت بدم؟-

 

دندوناي زردش موقع حرف زدن باعث چندشم ميشه ولي 

 ديدن اون اسب هاي خوشگل باعث ميشه هيجان زده بگم:

 

 آره خيلي دوس دارم!-

 

 دستشو دور كمرم ميندازه:

 

 بيا همراهم...-

 

اسب ها ميريم. كمي يونجه باهم ديگه به نزديكي 

دستم ميده و ميگه ميتونم بهشون غذا بدم. با هيجان 

 ميگم:

 

 گازم نميگيرن؟-

 

 ميخنده و دستي ميكشه به كمرم:
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 نه خانم خوشگل گازت نميگيرن!-

 

 ميخندم و يونجه رو به سمت اسب ميگيرم كه ميپرسه:

 

 خدمتكار جديدي؟ نديده بودمت...-

 

پشت بهم ميچسبونه و اسب  با اين حرف خودش رو از

يونجه رو از دستم ميخوره. از روي شونه نگاهش 

 ميكنم كه دستشو دور كمرم حلقه ميكنه.

 

حس بدي بهم دست ميده. دستمو روي دستاي حلقه كرده 

 اش دور كمرم ميبرم:

 

 ميشه ولم كنيد؟-

 

سرشو فرو ميكنه تو گردنم و زبونشو ميكشه كنار الله 

 گوشم:

 

 يتونم اآلن ولت كنم خانم كوچولو...نه من كه نم-

 

زير دلم بهم مي پيچه و احساس خطر مي كنم. خودمو 

 تكون ميدم:

 

 ولم كن... ولم كن وگرنه جيغ ميزنم...-
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 سعي ميكنه دامن لباسمو باال بكشه:

 

اين موقع روز هيشكي جز من نزديكي اسطبل نيست -

 عزيزم... خودتو خسته ميكني!

 

كمرم ميشينه و حس ميكنم يه جسم عرق سردي روي تيري 

بزرگي رو به پشتم مي ماله. با وحشت دستاشو چنگ 

ميزنم كه منو بر ميگردونه و با دستش محكم مي كوبه 

 تو دهنم:

 

 انقدر وول نخور هر جايي!-

 

 مزه تلخ خون رو حس ميكنم و چشمام پر ميشن.

 دستشو جلو مياره و يقه لباسم رو محكم ميگيره

 

 اين زير چه خبره... جوون ببينم -

 

 ميخواد  جرش بده كه با تمام وجود جيغ ميزنم:

 

 ولم كن آشغـااال...-

 

طوري فرياد ميكشم كه حس ميكنم حنجره ام پاره ميشه 

و گلوم مي سوزه. دستشو باال مياره بكوبه تو صورتم. 

چشمامو با وحشت مي بندم ولي هر چي منتظر ميمونم 

 سيليش روي صورتم نميخوابه.
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آروم الي چشمامو باز ميكنم كه مي بينم اهوراخان با 

صورت بر افروخته مچ دستشو گرفته و رنگ چهره ي 

 كارگر عوضي حسابي پريده. 

 

دستشو ميپيچونه جوري كه صداي قرچ قرچ استخونش به 

گوشم ميرسه. اون رو ميچرخونه و مشتي به زير چونه 

 اش ميزنه:

 

 بي شرف!-

 

با التماس به پاي  كارگر روي زمين ميفته و

اهوراخان ميفته. اشكام روي گونه ام مي ريزه و مثل 

 يه موجود بي پناه شروع به لرزيدن ميكنم. 

 

لگدي به پهلوي اون ميزنه و تفي به صورتش  

ميندازه. ميخواد دوباره بهش حمله ور شه ولي انگار 

با ديدن چهره رنگ پريده و هراسون من بيخيالش 

 ميشه.

 

 شونه هامو بين دستاش ميگيره: مياد سمتم و

 

 اينجا چه غلطي ميكردي احمق!-

 

 

 به هق هق ميفتم و با صداي لرزون و خفه اي ميگم:
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 خودتون گفته بوديد بيام اينجا رو تميز كنم!-

 

پوف كالفه اي ميكشه و مچ دستمو ميگيره. يه لگد به 

 صورت اون آشغال ميزنه:

 

ه گلوله تو يه بار ديگه تو اين عمارت ببينمت ي-

سرت خالي ميكنم حرومزاده! تن لشتو جمع كن و گم 

 وگور شو...

 

 آقا تو رو خدا... خبط كردم.... آقا.... آقا...-

 

صداي نحس و پر عجزشو پشت سر ميذاريم و از اونجا 

بيرون ميزنيم. هنوز مچ دستام گير پنجه هاشه. اگه 

 نميومد نمي دونستم چه باليي سرم مياد. 

 

 لمس هاي اون كثافت مو به تنم سيخه. هنوزم از 

اهوراخان تا نزديكي عمارت همراهم مياد و بعد 

دستمو رها ميكنه. كنار هم مي ايستيم بدون اينكه 

 حرف بزنيم به همديگه خيره ميشيم.

 

تو چشماي من قدرداني و تو چشماش حسي مثل پشيموني 

 ديده ميشه. 

 

م! بعد لب نميزنه چيزي بگه... لب نميزنم چيزي بگ

چند ثانيه نفسشو بيرون ميفرسته و در خالف جهت 

 عمارت شروع به حركت ميكنه.
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اشكام رو پس ميزنم و وارد عمارت ميشم. حلما رو 

ميبينم كه اطراف ميچرخه. نميدونم چرا هر وقت مي 

بينمش حس اينو دارم عمارت رنگ گرمتري به خودش 

 ميگيره.

 

 منو كه مي بينه متعجب ميگه:

 

 

 كردي؟ گريه-

 

با اين جمله اش توجه همه بهم جلب ميشه و يزدان كه 

 مشغول بازي شطرنج با شوهر خواهرشه ميگه:

 

 چي شده نارين؟-

 

 لبمو به دندون ميگيرم:

 

 هيچي!-

مثل يه جوجه خيس و لرزون و بي پناهم كه با چشماي 

پرم به كسايي كه خيره ام هستن نگاه ميكنم. در 

چهره ي عصباني و سرخ  عمارت با شدت باز ميشه و

 اهوراخان معلوم ميكنه اين "هيچي" من يعني همه چي!

 

يزدان بيخيال شطرنج ميشه و به سمت ما مياد و 

همسرخان هم كه انگار از مطبخ بيرون اومده با ديدن 

 اين وضعيت نگران بهمون نزديك ميشه.
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 يزدان خان دستشو به بازوي اهورا ميزنه:

 

 چي شده خان داداش؟!-

 

دستمو جلوي دهنم ميگيرم و آروم هق هق ميكنم. نگاه 

 همسرخان به من ميفته ولي مخاطبش اهوراخانه:

 

 باز اين دختره رو اذيت كردي؟-

 

 اهوراخان با صدايي كه هر لحظه باال ميره لب ميزنه:

 

اگه اون آشغال بي صفت رو به بار ديگه تو اين -

ه بار عمارت يا اين ده ببينم زندش نميذارم! اگه ي

 ديگه چشمم بهش بيفته قاتل ميشم!

 

 همسرخان ميپرسه:

 چي شده پسرم؟ كيو نميخواي ببيني؟!-

 

سر اهوراخان به سمتش ميچرخه و چشماش از خشم گشاد 

 ميشن:

 

 اون كارگر مادر بخطا رفته ي تو اسطبل!-

 

 يزدان خان گيج از حرف هاي برادرش به سمتم برگشت:
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 اسطبل نارين؟!چي شده؟ چرا رفته بودي  -

 

 

 و اون جاي من تشر ميزنه:  

 

اسطبل رفتنش مهم نيست مهم اينه اون كودن -

حرومزاده سگ سفت به خودش جرعت داده به زن من دست 

 درازي كني!

 

اخماي يزدان خان توهم ميره و همسر خان هيني ميكشه 

: 

 

 باليي سرش اورده؟-

 

 با خشونت داد ميزنه: 

 

 واد بال سر زنم بياره!مي شكونم دستايي كه بخ-

 

و اين دومين زنم گفتنش كار دست قلب سردم ميده و 

يه لرزش خفيف به ديواره هاش ميفته. نگاه پر بغض و 

قدردانمو بهش ميدوزم كه چشمش بهم ميفته ولي سريع 

 نگاهشو ازم مي گيره و سمت پله ها ميره.

 

يزدان خان با دستاي مشت شده و رگ برجسته شده ي 

سمت در عمارت ميره. عجيبه  يزدان خان  گردنش به

عصبي شده و مثل كسي شده كه حسابي غيرتشو قلقلك 

 دادن.
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 همسرخان وحشت زده ميگه:

 

 شر بپا نكن يزدان...-

 

 در رو باز ميكنه و از روي شونه به ما نگاه ميكنه:

 

 فقط ميرم ببينم داداشم خوب حقشو ادا كرده يا نه!-

 

دلم به حال اون كارگر  بينيمو باال ميكشم و هيچ

عوضي نميسوزه. بايد تا ميخوره بزننش كه منو به 

 اين روز انداخته.

 

 حلما مياد سمتم و دستمو ميگيره:

 

 بيا عزيزكم بيا بشين تا برات يه آب قند بيارم.-

مي شينم روي مبل زير نگاه هاي آزارگر شوهر حلما! 

 و اون ميره برام آب قند درست كنه.

 

قرار به سمت در ميره دنبال يزدان. حس همسر خان بي 

ميكنم يه سمت قلبم دنباِل يزدان خانِ و طرف ديگه اش 

 براي قدرداني از ناجيم به طبقه باال كشيده ميشه.

 

 رنگت مثل روح شده!-
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شوهر حلما اينو ميگه و يه سيگار گوشه لبش ميذاره. 

خودمو جمع ميكنم و نگاهش چقدر آزار دهنده س! حلما 

وان آب قند رو ميده و وقتي مزه مزه اش بهم لي

 ميكنم ته دلمو مي گيره.

 

چيزي نميگذره كه يزدان خان همراه مادرش درحالي كه 

قطرات ريز عرق رو پيشونيشه و صورتش سرخ و عصبيه 

 از در عمارت داخل مياد.

 

بلند ميشم و مي ايستم ميخوام به سمتش برم كه حلما 

 دستم رو مي گيره:

 

 كجا عزيزم؟-

 

نگاهم بين يزدان و اون مي چرخه و باز روي مبل جا 

 ميگيرم. شوهر حلما ميگه:

 

خوب تو اين مدت كم بين همه محبوب شدي! طوري كه -

 من تو اين چند سال نشدم!

 

با حرص نگاهش ميكنم. يعني اآلن به جايگاه من حسودي 

 ميكرد؟! چشمامو باريك ميكنم و خيره اش ميشم:

 

جزئي از اين خونواده شدم و  آره خب من اومدم و-

شما يكي از اعضاي اين خونواده رو برديد! شايد فرق 

 من و شما اينه!
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جفتشون قهقهه سر ميدن و اون مردك نچسب يك بار از 

 نوك پا تا سرم رو از نظر ميگذرونه:

 

 به نكته ظريفي اشاره كردي!-

 

از نگاهش بدم مياد! عجيب از اين مرد با اون چشماي 

موهاي قهوه اي و سيبيل فر خورده بدم موذي و 

 مياد!حلما چطور تحملش ميكرد؟!

 

ليوان آب قند رو تا ته سر ميكشم و بعد مي كوبمش 

 روي ميز جلوم و لب ميزنم:

 

 ممنونم حلما جان...-

 

بلند ميشم و نمي دونم چرا پاهام من رو به سمت پله 

ها مي كشونه. با پاهام مخالفتي نميكنم تا اينكه 

رو جلوي در اتاق اون خودخواه كمي مهربون  خودم

 پيدا ميكنم.

 

 تقه اي به در ميزنم كه جوابي نميشنوم. لب ميزنم:

 

 ميتونم بيام تو؟!-

 

صدام انقدر آرومه كه بعيد ميدونم بشنوه ولي 

دستگيره رو پايين ميكشم و داخل ميرم. روي تخت 

 افتاده و چشماشو بسته. 
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و ميرم. دكمه هاي يعني خوابه؟! با اين فكر جل

پيرهنش تا روي نافش بازه و موهاش نمدار به نظر 

 مياد. كنار تخت مي ايستم و خيره اش ميشم.

 

قفسه سينه اش به آرومي باال و پايين ميشه. با فكر 

اينكه خوابه كنار پاش زانو ميزنم و كفشش رو از 

پاش در ميارم. بعد مالفه رو بر ميدارم تا روش 

 بكشم. 

 

روي تخت ميندازم و مالفه رو تا زير چونه وزنم رو 

اش ميكشم كه چشماش باز ميشه و دل من هري زمين 

 ميريزه.

 اينجا چي ميخواي؟!-

 

با صداي خشدار و گرفته اي اينو ميگه و من لبمو به 

 دندون ميگيرم:

 

 اومدم ببينم حالتون چطوره؟!-

 

 حال من به تو مربوط ميشه؟!!-

 

ينو ميگه و  سرم رو تكون درحالي كه نيم خيز ميشه ا

 ميدم:

 

 نه!-

 

 پوزخندي ميزنه:
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 جاي در رو كه ميدوني!-

 

با حرص به سمت در ميرم و به اين فكر ميكنم كه بي 

 لياقت تر از اين بشر تو اين دنيا خلق شده؟!

 

از اتاق بيرون ميرم تا ببينم برادرش تو چه حاله! 

  حداقل مطمئنم مثل اين كوه يخ تو ذوقم نميزنه!

 

صورتش خيسه و موهاش كمي نمداره. داره از پله ها 

باال مياد و من به نرده تكيه ميزنم و منتظرش 

 ميمونم. منو كه مي بينه بازوم رو مي چسبه:

 

 تو خوبي؟!-

 

 لبخندي ميزنم:

 

 من خوبم... تو كه چيزيت نشد؟ باهاش درگير شدي؟!-

 

اگه زير مشت و لگدم نميگرفتمش اين خشم منو -

 ديوونه مي كرد!

 

دستش اول روي گونه ام تا زير چونه ام كشيده ميشه 

 و آروم ميگه:

 

 دستش كه بهت نخورد؟!-
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 خون توي چشماش رو كه مي بينم به دروغ ميگم:

 

 اهورا خان به موقع اومدن...-

 

دستش دور كمرم حلقه ميشه و من رو به خودش مي 

 :چسبونه. بغلم مي كنه و زير گوشم زمزمه ميكنه

 

 كوچولوي دوست داشتني!-

 

قلبم تو دهنم شروع به تپيدن ميكنه. بين بازوهاش 

گرمه و تن منم پرحرارت ميشه. كوچولوي دوست 

داشتني؟! من كوچولوي دوست داشتني يزدان خان 

 بودم؟!

 

بعد چند لحظه عقب مي كشه و من علي رغم ميلم از 

 آغوشش بيرون ميام.

 

 خيره چشمام ميشه و لب ميزنه:

 

خوبه كه داداشم حواسش بهت هست... اينطوري منم با -

 خيال راحت برميگردم فرانسه...

 

 چشمام درشت ميشه و دلم بهم مي پيچه:

 

 ميخواي بري؟-
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 مردمك لرزون چشمام خيره لباش منتظر جوابه:

 

اوهوم... ميرم! ديگه مرخصيم تمومه بايد برگردم -

 سر درسم.

 

 بي ريا لب ميزنم:

 

 تنگ ميشه! كاش زود برگرديدلم برات -

منم! نميدونم چرا انقدر دوست دارم زن داداش! -

 خيلي واسه اين عمارت كوچيكي! 

 

 لپمو ميكشه و ازم دور ميشه.  

*** 

روزهاي تكراريم رو تو عمارت مي گذرونم. گاهي كنار 

خدمتكار ها كار ميكنم، گاهي مثل شاهزاده ها سر 

م باعث نميشه ميز مي شينم. دلتنگي براي خونواد

 غرورم رو كنار بذارم و به ديدنشون برم.

 

ديوار بين من و اهوراخان روز به روز محكمتر ميشه 

و كسي هم جرعت نميكنه حرفي بزنه. پچ پچ هاي پشت 

سرمون آزار دهنده هست و مطمئنم كل روستا درباره 

 ما حرف ميزنن!

 

تو اين بين يزدان خان هم عزم رفتن ميكنه. وضعيت 

عمارت آشفته ميشه و حاِل زار همسرخان همه رو عاصي 

 ميكنه.
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دل كندن از پسر كوچيكش براش بنظر سخت مياد. چون 

يزدان خان برعكس برادر بزرگش گرمتر و با محبتتره 

 همه دلتنگش ميشن!

 

مي دونستم امروز ديگه بعد يك هفته حرف رفتن داره 

 ميرم وسايلشو جمع ميكنه. واسه همين از پله ها باال

 و جلوي در اتاقش مي ايستم و تقه اي به در ميزنم.

 

رفتن يزدان خان منو تو اين عمارت تنهاتر ميكنه 

ولي حق اعتراض ندارم به جاش اومدم يه وداع خصوصي 

 باهاش داشته باشم.

 

 در اتاقش رو باز ميكنه:

 

 عه تويي؟! بيا تو...-

 

ره داخل اتاقش ميرم داره لباساشو تا ميكنه تا بذا

 تو چمدون. لب ميزنم:

 

 كمك ميخواي؟!-

 

يكي از پيرهناشو تا ميكنه و ميذاره روي خروار 

 لباس هاش:

 

 نه تموم شد.-
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بعد اين حرف زيپ چمدونش رو ميكشه. و گوشه تخت 

ميشينه. اشاره ميكنه به صندلي كه كناِر ميزكار توي 

 اتاقش قرار داره:

 

 بشين...-

 

 ميكنم:ميشينم و دستامو تو هم قالب 

 

 ديدنِ تو حالمو خوب مي كرد...-

 

 گوشه لبم رو به دندون ميگيرم و ادامه ميدم:

 

 كاش منم همراهت ميام!-

 

 بغض گلومو فشار ميده:

 

 از اين عمارت متنفرم!-

 

 بلند ميشه و صورتمو قاب دستاش ميگيره:

 

قول ميدم از اينجا ببرمت! تو و هانيه رو ميبرم -

 تهران! به يه شرط!

 

 دلم نور اميدي روشن ميشه:تو 
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 چه شرطي؟-

 

 تا برگشتن تموم اين كتابا رو بخون!-

 

و به كتابخونه بزرگ گوشه اتاقش اشاره ميكنه. با 

 ذوق چشماي پر از اشكمو بهش ميدوزم:

 

اگه بهاي آزاديم اين باشه حتما انجامش ميدم. خط -

به خط اين كتابا رو به خاطر بسپارم... قول بده كه 

 بموني! سر قولت

 

 خنديد:

 

 قول ميدم كه سر قولم بمونم!-

 

دستمو به سمت چشمام ميبرم تا اشك احتمالي ريخته 

 به گوشه هاش رو پاك كنم:

 

حاال از رفتنت ناراحت نيستم! چون ميدونم با چي -

سرگرم باشم تا برگردي! اون موقع هم كه بهم گفتي 

 كليد رفتنم رو داري اين بود؟!

 

 :مطمئن نگاهم ميكنه
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با خوندن اين كتابا به جوابت ميرسي! مي فهمي كه -

 بدون من هم مي توني به آزاديت برسي!

 

خيلي خوبي يزدان! من نميدونم چطور اينا رو جبران -

 كنم!

 

 موهامو بهم ميريزه و با خنده ميگه:

 

من كه كاري نكردم دختر! ولي اگه خودتو زياد بهم -

تو باغ تا مديون ميدوني برو و هانيه رو بفرست 

 باهاش وداع كنم!

 

رابطه يزدان با هانيه برام سنگين بنظر ميومد! حس 

اينو داشتم كه با نزديك شدن به اون از من دورتر 

 مي شد و دوستم رو از دست ميدادم!

 

 سرمو پايين انداختم و برخالف ميلم لب زدم:

 

 باشه! برو منم بهش خبر ميدم.-

 باغم...برو خبر بده تا اون بياد من تو -

 

از اتاقش بيرون ميزنم و از پله ها سرازير ميشم. 

هانيه رو كنار بي بي حميرا پيدا ميكنم و دم گوشش 

 ميگم:

 

 يزدان خان تو باغ منتظرته!-
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گونه هاش رنگ ميگيره و چشماش پر هيجان ميشه. يكي 

 از ظرف ها رو  برميداره و بلند ميگه:

 

 من ميرم اينا رو  ميبرم تو انبار...-

 

 و با قدم هاي تندي از مطبخ بيرون ميزنه.

*** 

يزدان خان ميره و مادرش تو سومين روز نبودش بساط 

آش پشت پا رو تو حياط راه ميندازه. ديگ هاي بزرگ 

 و همهمه خدمتكارها من رو به وجد مياورد.

 

منم پا به پاشون كار ميكردم با اينكه همسرخان 

 اينو در شأن زن پسرش نميدونست!

 

همه ي مردم با ظرفاي خالي تو حياط صف بسته بودن 

 تا آش بگيرن. 

چشمم دنبال اهوراخان ميچرخيد. نميدونستم اين   

 همه مدت كجاست. 

خودمو با كار كردن مشغول مي كنم تا بي كس بودنمو 

 فراموش شه.

  

تا ساعت يك دو شب كارهامون طول ميكشه و خسته و 

 ي تخت ميندازم.كوفته به اتاقم ميرم و خودمو رو

 

چشمامو نبسته خوابم ميبره! نميدونم چند ساعت 

 ميگذره با حس خشكي گلوم بيدار ميشم. 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

13

8 
Hiltun.ir 

 

 

خميازه كشان از اتاق بيرون ميام تا برم آب بخورم 

 كه همون موقع در عمارت باز شد. 

سعي كردم تو تاريكي بفهمم اون سايه كيه كه زمين 

 خورد. 

 

تنم شروع به لرزش ميكنه و با استرس و هيجان بهش 

 نزديك ميشم و اهوراخان رو ميبينم. 

 

 چشمام گشاد ميشه:

 

 وا چي شده؟ اهوراخان....-

 

كنارش زانو ميزنم كه سرشو بلند ميكنه و با چشماي 

 خماري نگاهم ميكنه:

 

 گمشو...-

 

 با حرص ميگم:

 

ومتون االن نياز به كمك داريد! اين چرت گويي ار-

 ميكنه؟ پس ادامه بديد!

 

 وزنشو روي كف دستش ريخت:
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 كمكتم... نمـــي خوام!-

 

بريده بريده حرف ميزنه و من با سماجت دستمو  دور 

 بازوش حلقه ميكنم:

 

 تا اتاق ميبرمتون!-

 

دهنش بوي بد و تندي ميده. لبمو به دندون ميگيرم و 

 مي پرسم:

 

 چي خورديد؟ خيلي بوي تندي داره!-

 بــه...تـو.... ربطـي...نداره!-

 

اينو كشدار ميگه. سعي ميكنم كمي از وزنش رو تحمل 

 كنم. با پا در عمارت رو ميبندم.

 

با اينكه به زبون مخالف كمك كردنمه ولي دستشو 

ميندازه روي شونه ام و پله ها رو تا اتاقش ميره 

 باال.

 

به اتاق كه  ميرسيم خودشو  روي مبل ميندازه و از 

وي ميز يكي از شيشه هاي آب شنگولي برميداره. ر

 بابام هم موقع ناراحتي از اينا ميخورد.

 

 واسه همين لب ميزنم:
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 ناراحتيد؟-

 

 نفسشو بيرون ميده و بطري رو به دهنش نزديك ميكنه:

 

 بـ...ـه تــــو... ربطـ...ـي....نـَ...داره...!-

 

 بطري رو روي ميز ميكوبه و بلند ميشه تا به سمت

 تختش  بره ولي تعادلش بهم ميخوره.

 

سريع خودمو بهش ميرسونم تا كمكش كنم كه منم 

همراهش با زانو ميخورم زمين. دستش روي شونه ام و 

 سرش رو نزديك صورتم نگه داشته.

 

نفس هاي گرمش روي صورتم پخش ميشه. لبمو ليس ميزنم 

 و ميگم:

 

 چند قدم برداريد به تخت ميرسيد...-

 

اش رو جلو مياره و روي گونه ام ميذاره. دست ديگه 

 با چشماي درشت شده اي نگاهش ميكنم.

 

چشماش خمار و روي لبامه. سرشو نزديكتر مياره كه 

 كمي خودمو عقب ميكشم:

 

 ميخوايد چيكار كنيد...-
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دستش از روي گونه ام سر ميخوره و چونمو بين مشتش 

 ميگيره:

 

 ميخـــوام... بــبوسمــت...-

 

رو دور كمرم حلقه ميكنه و وزنشو روم دستش 

ميندازه. كف دستمو روي زمين ميذارم تو ازش فاصله 

بگيرم ولي هر چي كمرم به عقب خم ميشه اون روم 

 خيمه ميزنه.

 

از نزديكيش مي ترسم. از اينكه بخواد من رو ببوسه. 

 بغض ميكنم:

 

بوســه مال عاشقاس شما كه ازم متنفريد چرا -

 ببوسيد؟ميخوايد منو 

 

چشماشو مي بنده و لباشو تا چند سانتي لبم نزديك 

 مياره:

 

 عاشقتم ساره! -

 

لباي خيسشو به لبم مي چسبونه. نفسم تو سينه حبس 

ميشه. بوسيده ميشم به جاي ساره نامي و قلبم فشرده 

 ميشه. خانزاده من رو با كي اشتباه گرفته؟
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رو  دستشو دور گردنم ميذاره و اجازه ي هيچ حركتي

 بهم نميده.

 

لب پايينيمو بين دندوناش فشار ميده. تموم تنم زير 

حجم تنش له ميشه. لبام با ولع ميبوسه. دستشو مي 

 فرسته زير پيرهنم و روي كمرم چنگ ميندازه.

 

دردم ميگيره و سرشو كمي عقب ميكشه و جفتمون نفس 

 ميگيريم. 

درست وقتي ميخوام خودمو از زيرش بيرون بكشم سرشو 

م ميكنه و باز ازم لب ميگيره. حركت لب نرمش روي خ

لبام انقدر لذت بخشه كه چشم مي بندم و ميذارم منو 

 ببوسه!

 

دستش چنگ ميشه تو موهاي لختم و باز منو به يه 

 بوسه ي طوالني و نفس گير مهمون ميكنه!

 

سرش عقب ميره و از دو طرف شونه پيرهن خواب سفيدم 

 ه ام پايين مي كشه.با يقه بازش رو تا زير سين

 

خجالت  زده مي خوام خودمو بپوشونم ولي با فرو 

رفتن سرش تو گودي گردنم پس زدنشو فراموش ميكنم و 

 مسخ ميشم.

 

خيسي لباش گردنمو قلقلك ميده و تموم تنم نبض 

ميگيره. چشمامو با لذت روي هم فشار ميدم و شونه 

 هاي پهن و سفتش رو بين پنجه هام فشارش ميدم.
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زير نور كم شمع و صداي نفس نفس زدنمون دارم حس 

 جديد و  يه لذت عجيب رو تجربه ميكنم.

 

دلم ميخواد بيشتر تو بغلش له شم. عقب ميره من رو 

 روي دستاش بلند ميكنه و روي تخت ميذاره.

 

تعادلش بهم ميخوره و خودش هم ميفته روم. چشماي 

ز لب خمارش تو نگاه لرزون و پر هيجانم ميفته و با

 به لب ميرسونه.

 

زير دلم تو هم مي پيچه و قلبم انگار مايع شيريني 

رو پمپاژ ميكنه. دستش رو روي بدنم ميكشه و سينه 

 هاي كوچيكم رو بين دستاش فشار ميده.

 

براي لحظه اي قلبم توي دهنم ميزنه و چشمام خمار و 

پر نياز ميشن. همونطور كه با چشماي خوش رنگش گر 

ام و نفس هاي بي قرارم رو زير نظر گرفتن گونه ه

داره دهن داغش رو نزديك نوك سينه ام ميكنه و ميكش 

 ميزنه.

 

حس ميكنم از هيجان دارم روي تخت جون ميدم. تنم تب 

دار ميشه و دستم رو ميفرستم ميون موهاي نامرتبش و 

 بيشتر بهم ميريزمشون.

 

آروم و ديوونه كننده سينه هامو بين لباش ميكشه و 

ماي سرخ و پر نياز و حرارتش رو توي چشمام حل چش

 ميكنه.
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همونطور كه قصد ديوونه كردنمو داره پيرهن سفيدشو 

در مياره و ميندازه يه كناري و باز منو زير حجم 

 تنش به خلسه فرو ميبره. 

 

بوسه ميزنه روي سرشونه لختم. دست ميكشه بين سينه 

و رگهام هام تا زير نافم و خوشي غيرقابل وصفي رو ت

 جاري ميكنه. 

 

لباسم كامال از تنم در مياد و اگه قبال بهم مي گفتن 

من قراره لخت جلوش بمونم هيچوقت اينو باور نمي 

 كردم.

 

من لختم و فقط يه شورت تنمه و اون با نيم تنه 

برهنه روم خيمه زده و انگشتش رو به جاي جاي تنم 

و ميكشه و لباش از روي سرشونه تا گودي گردنم ر

 بوسه بارون ميكنه.

 

كمرم رو سفت مي چسبه و خودش رو بين پام جا ميده. 

براي اينكه بيشتر به تن داغش بچسبم پاهامو دور 

 كمرش حلقه ميكنم.

 

 چيز بزرگي رو بين پاش حس ميكنم. 

چنگ ميزنم به سرشونه ي پهن و سفتش و با دهاني 

 نيمه باز و چشماي خمار زل ميزنم تو چشماش.

 

ميفرسته پشتمو بين دستاش فشار ميده و شورتم دستشو 

 رو پايين ميده.
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 با استرس و ترس نگاهش ميكنم. لب ميزنه:

 

 از من... نترس عشقم... -

 

عشقم رو با من بود يا باز هم به ياد اون دختري كه 

بعد گفتن اسمش بوسيدتم نمي دونستم! ولي يه حس 

 خوبي تو وجودم رخنه ميكنه. 

 

شه و با قدم هاي نامتعادلي به سمت از روم بلند مي

كمدش ميره و با يه كروات برميگرده. خودش رو كنارم 

 ميندازه و ميگه:

 

 بهم اعتماد داري؟-

 

نگاه متعجبمو بين لباش و كروات توي دستش مي 

 چرخونم:

 

 ها؟-

 

كروات رو ميذاره روي چشمام و از پشت سرم گره 

 ميزنه. كمي دلهره ميگيرم:

 

 كني؟ ميخواي چيكار-

 

جواب نميده و زبون خيسشو روي نافم حس ميكنم. كش 

 شورتمو با انگشتاش ميكشه و از پام درمياره.
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دستش رو از ساق پام تا باال مي كشه  تا به بهشتم 

ميرسه. همه جام نبض ميزنه و احساسات عجيبي تو 

 وجودم بيدار ميشه.

 

لباي گرمشو روي بهشتم حس ميكنم  با دستش بينشو 

 ميكنه و زبون ميزنه.باز 

 

زير دلم تير ميكشه و قلقكم مياد. چنگ ميزنم بين 

موهاش و اين كروات لعنتي روي چشمام كالفه ام 

 ميكنه.

 

ميخوام ببينم بين پام چيكار ميكنه كه همچين حس 

خوبي داره! زبونشو ميچرخونه و بي اختيار آهي 

 ميكشم.

 

 صداي بم و داغ اهوراخان رو مي شنوم:

 

 ميخوام زنم شي ساره... زنِ واقعيم!-

 

يه چيز كلفت رو بين پام حس ميكنم. ميخوام كروات 

رو بردارم كه مچ دستمو مي گيره و اجازه حركتي بهم 

 نميده. با صداي لرزوني ميگم:

 

 من ساره نيستم! داريد منو مي ترسونيد!-
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بوسه اي روي نافم ميزنه. دوباره يه حس شيرين بين 

 ميشه.رگهام جاري 

تنش رو روم باال مي كشه و دستش بين پام رو نوازش 

مي كنه. حس مي كنم از بهشتم مايع غليظي ترشح 

 ميشه.

 

انگشتشو بين چاكش مي كشه و از هم بازش مي كنه. 

همونطور كه زير دلم مي لرزه جسم كلفت و گرمي رو 

 روي بهشتم حس ميكنم. 

 

و ميره. تنم منقبض ميشه و ناخن هام توي شونه اش فر

لباشو روي لبام ميذاره. حواسم پرت ميشه و اون 

 خودشو فشار ميده.

 

طوري كه احساس درد ميكنم. لبش رو تا روي چونه ام 

 ميكشه و فشار و درد تو بهشتم بيشتر ميشه.

 

نفس نفس ميزنه كناِر گوشم و من از درد مي نالم. 

 يهو درد زياد و چيزي داخل بهشتم فرو ميره.  

   

تاهي مي كشم كه با لباش صدامو خفه ميكنه. جيغ كو

دستم ميره سمت كراوات و از جلوي چشمام پسش ميزنم. 

 چشمام ميفته تو نگاه داغش. 

 

مي لرزم و اون منو تو بغلش ميكشه. كمرشو تكون 

 ميده و اون عضو بزرگ داخلم جلو و عقب ميشه.
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عرق از گوشه شقيقه هاش سر ميخوره و دستمو از كتفش 

آخر كمرش ميكشم. حس ميكنم از اينكه اون عضو تا 

 داخل بهشتمه بدم نمياد و لبمو به دندون مي كشم.

 

ضرباتش رو تندتر ميكنه و بعد دقايقي وجودم گرم 

ميشه و اون با آه مردونه اي مايعي رو تو بهشتم 

 خالي ميكنه. 

 

نفس نفس زنان كنارم ميفته و شونه هامو تو بغلش 

ن رابطه عجيبم و سرمو فرو ميكشه. هنوز گيج اي

 ميكنم تو سينه اش.

 

مي فهم اين اتفاقي كه بينمون افتاده همون خواست 

بقيه موقع شب زفافه! فقط يه چيزي متعجبم ميكنه كه 

 چرا برعكس گفته هاشون از من هيچ خوني نيومده؟!

 

غرق افكارمم و نفس هاي منظم اهوراخان خبر از به 

رمش علي رغم كشش بدنم خواب رفتنش ميده. از آغوش گ

 نسبت بهش جدا ميشم و روي تخت ميشينم.

 

با چشم دنبال لباسام مي گردم و پخش زمين مي 

بينمشون. بلند ميشم كه لحظه اي زير دلم تير ميكشه 

و چشمام سياهي ميره. دستمو به پايه كنار تخت مي 

 گيرم. 

 

يكي يكي لباسامو تنم مي كنم تا برم. نميخوام صبح 

ينن از اتاق خانزاده بيرون ميام و از بقيه بب

اونجايي كه تموم مدتي كه تنم رو نوازش مي كرد اسم 

 كس ديگه اي رو زمزمه ميكرد.
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ازش انتظار نميره صبح باهام مثل شاهزاده ها رفتار 

 كنه!

 

بر مي گردم به اتاقم و روي تخت دراز مي كشم. خيره 

 نم.سقف تك تك لحظات بينمون رو از خاطرم مي گذرو

 

زير دلم تير ميكشه و يه لبخند روي لبام مي شينه. 

هنوز مي تونم حركات لباشو حس كنم و چه خوبه اين 

 تصور لعنتي!

 

يعني بازم يه روزي ميشه كه من رو ببوسه و اون كار 

 رو باهام تكرار كنه؟!

حتي از فكرشم يه طوري ميشم و يه لبخند روي لبم 

و انقدر تو  ميشينه. مالفه رو به آغوش مي كشم

 افكارم چرخ ميزنم تا خوابم ميبره.

 

*** 

 

صبح با سردرد از خواب بيدار ميشم. نزديكِ ظهره و 

متعجبم چرا كسي منو بيدار نكرده كه مي فهمم امروز 

حال همسر خان خوب نيست  واسه همين كسي سر ميز 

 حاضر نشده.

 

وقتي به مطبخ ميرم متوجه ميشم واسه خانزاده حموم 

ميكنن. تنم از يادآوري شب گذشته نبض مي آماده 

 گيره.
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منم دلم يه حموم گرم ميخواد ولي به بعد موكولش 

 ميكنم و مي شينم معده خالي و گرسنه ام رو پر كنم.

 

 بي بي حميرا كنارم ميشينه:

 رنگ و روت باز شده نارين؟!-

 

 لبخندي ميزنم و شونه باال ميندازم:

 مرسي!-

  

گرفته و ميخواد بيرون بره كه خدمتكار سيني به دست 

 با كنجكاوي مي پرسم:

 

 براي كي ميبريد؟ -

 

 پشت چشم نازكي ميكنه:

 

 براي خان زاده...-

 

 بلند ميشم و دامنم رو صاف ميكنم:

 

 من ميبرم....-

 

ميخواد مخالفت كنه كه با دخالت  بي بي حميرا ساكت 

ميشه. سيني رو تو دستام ميگيرم و با نفس هاي 

 پله ها باال ميرم. عميقي از
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 وارد اتاق كه ميشم خاليه. تخت هنوز بهم ريخته اس.

 

سيني رو روي ميز ميذارم. از اينكه تو اتاق نيست 

هم خوشحالم هم ناراحت! دلم ميخواد بعد ديشب 

رفتارش رو ببينم ولي ميترسم اونطوري كه انتظار 

 دارم نباشه.

 

رم كه نفسمو بيرون ميدم و مي خوام از اتاق بيرون ب

در باز ميشه و اون درحالي كه حوله دور كمرش بسته 

 داخل مياد. 

 

حس ميكنم قلبم توي دهنم ميزنه! در رو مي بنده و 

 نزديكم ميشه:

 

 همين جا بمون!-

 

جرعت حرف زدن يا تكون خوردن ندارم. دستامو تو هم 

مي پيچم و منتظر مي مونم. وقتي بر ميگرده و رو به 

 رو با دو انگشتش گرفته.روم واميسته شورتم 

 

 لبم رو محكم ميگزم كه ميگه:

 

 احيانا اين مال تو نيست؟!-

 

چشمام رو ميدزدم و حس ميكنم روي تنم عرق مي شينه. 

چرا داره اينو ازم مي پرسه؟ يعني يادش نيست ديشب 

 چه اتفاقي بينمون افتاده؟!
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 صداش بلند ميشه:

 

 باتوعم! ديشب تو اتاق من بودي؟!-

 

 ري پايين ميريزه و دلم تو هم مي پيچه:دلم ه

 

 من... من...-

 

نمي تونم چيزي بگم! با اين اخمي كه بين ابروهاشه 

 مطمئنم از اتفاق ديشب خوشحال نميشه! 

 

 به بازوم چنگ ميزنه:

 

 بهم بگو! ديشب بينمون چه اتفاقي افتاد!-

 

 چشمام پر از اشك ميشه:

 

 هيچي! هيچ اتفاقي!-

 

 ميده و اخماشو تو هم ميكشه:بازوم رو فشار 

 

 تو كه داري راستشو ميگي؟-
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 لبمو به دندون ميكشم و اروم لب ميزنم:

 

شما كه چيزي يادتون نمياد؟ چرا فكر مي كنيد دروغ -

 ميگم؟!

 

بعد اين حرف زل ميزنم تو چشماش.  بازوم رو ول 

 ميكنه و دست ميكشه بين موهاي بهم ريخته و خيسش.

 هم ميدوزه:چشماي ترسناكش رو ب

 

 ميتوني بري بيرون!-

 

تقريبا خودم رو از اتاق پرت ميكنم بيرون. اينطور 

بودن رو دوس ندارم! ضعيف و فراري! دلم ميخواست 

خدمتكار ها مثل حلما و همسرخان ازم حرف شنوي 

داشته باشن ولي خانزاده باعث شده منم يكي از اونا 

 باشم!

 

گم ميخوام برم از پله ها پايين ميرم و به بي بي مي

حموم. تنم خسته اس! روحم خسته اس! افكارم بهم 

 ريخته! شايد آب داغ كمي حالم رو جا بياره!

 

مي بينم چطور خدمتكارا با غيض برام آب آماده 

 ميكنن.

 

يه حس عجيبي داره تو وجودم و قلبم رشد ميكنه! دوس 

دارم همشون رو بشونم سر جاشون و بهشون نشون بدم 

 باالترم! كه من ازشون
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اين بي احترامي و تو سري خور بودن وجودمو نابود 

مي كنه. بايد تموم شه اين همه كوچيك بودن! تا كي 

 قرار بود به هر سازي كه برام ميزنن برقصم؟!

 

انگار مغزم همه برهان ها و منطقي كه تا به امروز  

 داشتم رو رد ميكرد و يه قوانين رو ثبت مي كرد!

 

حق داره حرف بزنه و خودش تصميم اينكه نارين هم 

بگيره! اگه من به اجبار ازدواج نميكردم االن مجبور 

نبود تو قفس زير پله ها كه بهش ميگن اتاق تنها 

 شبم رو صبح كنم!

 

يا اين خدمتكارها براي من چشم غره بيان! دلم مي 

 خواست يه طوري جواب همه اين حقارت ها رو بدم.

 

و سفارش هاش افتادم واسه ناخودآگاه ياد يزدان خان 

همين زودتر به حموم رفتم تا بعد به اتاقش برم و 

 گنجينه اي كه برام گذاشته رو ببينم!

 

*** 

 

موهامو همونطور خيس بافتم و مراقبم كسي  اطراف 

نباشه! قفل در رو مي چرخونم و سريع وارد ميشم و 

 اروم مي بندمش. 

 

نم و اولين اتاق مرتب يزدان خان رو از نظر مي گذرو

 كاري كه ميكنم مي پرم روي تخت دراز ميكشم.
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لبخندي روي لبهام ميشينه وقتي بوش رو استشمام مي 

كنم. نيم خيز ميشم و به كتابخونه اش خيره ميشم. 

 بايد از كجا شروع ميكردم؟

 

جلوتر ميرم يكي از كتاب هاي قطور رو بر ميدارم و 

 .مي شينم پشت ميز مطالعه اش و ورق ميزنم

 

بعضي از اطالعاتي كه تو كتاب نوشته بود برام قابل 

هضم نيست واسه همين برمي گردم سراغ كتابخونه كه 

 يه دفتر پيدا ميكنم.

 

باز مي كنم. انگار يكي يادداشت برداري كرده. 

 لبخند كجي ميزنم:

 

 خيلي بد خطي يزدان!-

 

هر چي دفتر رو ورق ميزنم ذوق زده ميشم چون بنظر 

حاتي رو نوشته كه تو كتاب ها هست و من اونجا اصطال

 نمي فهمم!

خوندن و يادگيري رو دوس دارم طوري كه زمان از زير 

دستم در ميره. حدود يك هفته يا بعد از ظهر يا شب 

ها قايمكي وارد اتاق يزدان خان ميشم و مطالعه 

 ميكنم.

 

اگه به خودم بود كه حاضر نمي شدم يك دقيقه از اون 

ام. اكثر كتاب هاي يزدان خان پزشكيه اتاق بيرون بي

 چون خودش هم داره تو همين رشته تحصيل ميكنه. 
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با كمي باال و پايين كردن كتاب هاش فهميدم همشون 

رو به ترتيب سطح مرتب كرده. اينطوري فهميدنشون 

 برام آسون ميشه.

 

با خودم ميگم كه منم مثل اون دكتر ميشم ولي مگه 

عمارت ميذاره كه من از اينجا اين ديوار هاي بلند 

 خارج شم؟!

 

حلما دو روزه با شوهرش اومدن و تو عمارت مستقر 

شدن. رنگ پريده و مريض به نظر مياد و بي بي حميرا 

همش باال سرشه. شوهرش قراره فردا ببردش شهر تا 

 ببينه چش شده!

 

شمع رو فوت ميكنم كه اتاق يزدان خان تو تاريكي 

كشم و بيرون ميزنم و بعد قفل فرو ميره. خميازه مي

كردن در مي خوام به سمت پله ها برم كه پچ پچ هاي 

جلوم رو -حلما و شوهرش اونجا بودن-اتاق مهمان

 گرفت.

 

كمي گوشم رو نزديك در كردم.حلما ناله مي كرد. 

 صداي شوهرش به گوشم رسيد:

 

من ازت بچه ميخوام! يه فرزند پسر! خان بايد يه -

 اشه تو روستا...جايگزين داشته ب

 

 حلما هق زد:
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خسته ام كردي! خسته! تو چشمت رو مال اموال -

 پدرمه!

 

ابروهام باال پريد. گوشمو كامال به در چسبوندم تا 

 بشنوم:

 

من به فكر خودمونم! اگه خان ده بااليي قلدريش -

بگيره و اينجا رو مال خودش كنه چي؟ كي جلوش 

ون سر دنياس؟ وايميسته؟ پدر پيرت؟ يا يزداني كه ا

يا اون داداش عياشت كه معلوم نيست صبح و شب كجا 

عرق سگي ميخوره؟ من دلم مي خواد تو مثل ملكه ها 

زندگي كني! ولي تو اين راه تو هم بايد كمكم 

 كني... بايد من رو جلو چشم پدرت بزرگ كني!

 

حلما با اشك و زاري جوابشو داد ولي من واينستادم 

جلوي دهنم گرفتم و ازشون دور تا بشنوم. شكه دستمو 

 شدم. 

 

 يعني شوهر حلما مي خواست جاي خان رو بگيره؟!

 

طبق شنيده هاي من كه خان براي رياستش روي 

اهوراخان حساب كرده بود ولي خب كنار زدن اون 

درحالي كه به قول شوهر حلما مشغول عياشي باشه كار 

 سختي نيست!

 

 د. بي خود نبود كه از شوهرش خوشم نميوم
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اون واقعا يه عوضي بود! دلم مي خواست يه جوري 

 جلوش رو بگيرم ولي اينكه چطور؟ نمي دونستم!

كمي اعصابم بهم ريخته س و دست و پام مي لرزه. از 

 پله ها سرازير ميشم. 

 

ميخوام بازم برم به اون اتاقك زير پله و بخوابم 

ولي حس ميكنم از بيرون صدايي مياد. كنجكاو در 

رو باز ميكنم كه در مرد درست جلوي در هستن عمارت 

كه با ديدنم سبدي كه دستشونه زمين ميفته و پا به 

 فرار ميذارن!

 

با چشماي گشاد شده اي به رو به روم خيره ميشم و 

دقايقي بعد تازه از شك بيرون ميام و خم ميشم و 

 سبد رو بر ميدارم.

 

 به نظر سبد بچه مياد . وقتي به دست ميگيرمش يه

 عروسك محلي توشه و يه تيكه كاغذ.

 

پا تند ميكنم و داخل عمارت برميگردم. شمع رو روشن 

 ميكنم و برگه رو تو روشنايي مي گيرم:

 يه ابتر بزرگ روستاي ماست!-

 

تازه معني سبد و بچه رو مي فهمم. گيج و منگ به 

 اطراف نگاه ميكنم. بايد چيكار ميكردم؟!

 

خان يا خان زاده رو انگشت به دهن ميمونم. بايد 

بيدار مي كردم؟! اون وقت نميگن اين موقع شب چه 

 غلطي  ميكردم و چرا اطراف پرسه ميزدم؟
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دودل ام كه يهو در عمارت ميشه و باز خان زاده مست 

 و درحالي كه تلو تلو ميزنه داخل مياد.

 

 به سمتش ميدوم:

 

 اهوراخان؟-

 

 منگ و گيج نگاهم ميكنه:

 

 هان؟-

 

 ش نشون ميدم:سبد رو به

 

از بيرون صدا شنيدم وقتي رفتم دو تا مرد اين رو -

 انداختن و رفتن...

 

 چشماشو ريز ميكنه:

 

 ها؟-

 

چنگ زدم به پيرهنش و با پررويي كه ازم بعيد بود 

 لب ميزنم:

 

 بنظرتون بهتر نيست اين وضع رو تموم كنيد؟!-
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با سر به سبد كه روي زمين افتاده بود اشاره 

 ميكنم:

 

 مي دونيد اونجا چي نوشتن؟-

 

 به كمرم چنگ ميزنه:

 

خفه...شو....فكر ...كردي كي هستي با من اينطوري -

 حرف ميزني؟!

 

 سرمو جلو ميبرم و با حرص لب ميزنم:

 

 بعضيا ميگن زنتونم... غير اينه؟!!-

 

 تقريبا صدامو باال برده بودم. پوزخندي ميزنه:

 

 ميدوني تاوان دادن زدن سر من چيه؟!-

 

 نه نميدونم چيه؟-

 

 سرشو جلو مياره. فاصله مون رو به چند سانت ميرسه:

 

 خفه اش ميكنم به روش خودم... -
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منتظرم كه دستاش دور گردنم حلقه شه ولي با قرار 

 گرفتن لبهاش روي لبام كپ ميكنم.

لعنت به لبهايي كه آتيش به جونم ميندازه و فراموش 

 ميكردم! ميكنم اصال چرا داشتم باهاش صحبت

 

شونه هامو بين پنجه هاش ميگيره و مانع حركتم 

 ميشه. عجيب منو مي بوسه. عميق و دلچسب.

 

همه لبهام اسير لباشه و دستام سر ميخوره از يقه 

اش و كنارم بي حركت ميفته. بعد دقايقي كه من رو 

مدهوش ميكنه عقب ميره و چشماي بي احساسش رو بهم 

 ميدوزه:

 

 خفه شدي؟!-

 

زنم بهش. جوري نفس نفس ميزنم كه نمي تونم زل مي

 جوابش رو بدم. پاهاشو روي زمين ميكشه و دور ميشه. 

 

مثل مسخ شده ها سرجام مي مونم و زل ميزنم به در 

نيمه باز! فكر ميكنم كه تاحاال ديونه نديدم! ولي 

 اگه ديوونه ها شبيه اهوراخان باشن چي؟!

 

نه و يه قطره انگشت لرزونم لب پايينيم رو لمس ميك

اشك از گوشه چشمم مي چكه. چرا يه همچين حس عجيبي 

 رو دارم؟!

 

دلم بال بال ميزنه كه باز لبهاش من رو لمس كنه و 

 از طرفي از اين همه بي محليش فشرده ميشه!
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بر ميگردم و بهش خيره ميشم كه به لطف مشروب چطور 

عاجزانه از پله باال ميره. چرا من ته دلم ميخوام 

 اين مرد به من عالقمند شه؟!كه 

 

اشك هاي بيشتري روي صورتم سر ميخوره. در عمارت رو 

مي بندم و بي توجه به سبد و هر چي كه امشب ديده و 

شنيده بودم دل زخميمو بين دستام ميگيرم و ميرم تو 

 اتاقم!

 

دراز مي كشم و تو تاريكي زل ميزنم به سقف. اشكام 

حم تو گوشم ميرن و سر ميخورن و بعضي از قطرات مزا

 بقيه بالشتم رو نمدار ميكنن.

 

ياد اون شب ميفتم و حرارت گرفتن بين دستاش! لبمو 

بين دندونام ميگيرم و بهش لعنت مي فرستم كه همچين 

 خاطره ي گرمي رو برام گذشته!

 

اين بوسه غيرمنتظره هم روش! اين حركاتش يعني چي؟ 

بود و من  بچه بودم كه نمي فهميدم؟! يا اون ديوونه

 زبون ديوونه ها رو بلد نبودم؟!

 

تموم شب رو با فكر كردن به اون صبح ميكنم و 

 نميفهمم كي به خواب ميرم.

*** 

صبح با حس سر و صدا از بيرون چشم باز ميكنم. با 

اينكه ساعات زيادي از به خواب رفتنم نميگذره از 

 تخت بيرون ميام.
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تموم ديشب از كمي زمان ميبره متوجه اطرافم شم و 

 جلو چشمام بگذره!

 

نگاهم به اينه و چشماي پف كرده از گريه ام ميفته. 

ميخوام بيشتر به اينه نزديك شم كه صداي داد خان 

 من رو از جا ميپرونه.

 

مسيرم رو تغيير ميدم تا بيرون برم. ميدونم اين 

همه داد و فرياد واسه چيه و مي خوام هر چي ديدم 

دا اميدوارم رعيت جماعت رو سر رو بهشون بگم و شدي

 جا بنشونن!

 

هه! طوري ميگم رعيت جماعت انگار همين چند وقت پيش 

 نبود كه من هم جزو اون ها بودم!

 

همه اهالي عمارت دور سبد جمع شدن. خدمتكارا دورتر 

از خونواده خان وايستادن. با اكبر شوهر حلما 

تو  درحالي كه گوشه سيبيلش رو بين دستاش گرفته چشم

چشم ميشم. با نفرت ازش چشم ميگيرم و تك سرفه اي 

 ميكنم تا بقيه متوجه حضورم بشن!

 

 ولي كفايت نميكنه! واسه همين بلند ميگم:

 

 من ديدم كي اون رو آورد!-

 

با اين حرفم همه سر ها به سمتم ميچرخه! زير 

 سنگيني نگاهشون خجالت زده و دستامو تو هم ميپيچم. 
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 لندي به سمتم مياد:خان با قدم هاي ب

 

 حرف بزن! -

*** 

همه جا تاريكه! روي تخت نيم خيز ميشم. انگار تو 

اون اتاقك نمور زير پله نيستم. چشمامو تو اطراف 

 مي چرخونم و با هيجان دستمو جلو دهنم ميذارم.

 

من تو اتاِق خان زاده ام! ناباور و خوشحالم. 

ميخزم. اتفاقات رو مرور ميكنم و با هيجان زير پتو 

نميدونم چرا اون لحظه انقدر آشفته شدم ولي...! 

 ولي اون سرگيجه و حال بد ارزشش رو داشت.

 

سرم رو توي بالشت فرو ميكنم و بو مي كشم بعد گيج 

 و منگ ميشينم و فكر ميكنم چه مرگم شده؟!

 

در اتاق باز ميشه و من چشمامو روي هم فشار ميدم و 

نفتي مياد و روشني  خودمو به خواب ميزنم. بوي چراغ

 رو از پشت پلكاي بسته ام حس ميكنم.

 

يه نفر نزديك ميشه و تخت تكون ميخوره. دستاي سرد 

و يخ زده اي روي پيشونيم مي شينه و بعد دقايقي 

 كنار كشيده ميشه.

 

قلبم بي قرار به سينه ام مي كوبه و صداش رو مي 

 شنوم:
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 بيداري؟ مي توني صدام رو بشنوي؟!-

 

م جواب بدم و با  من رو بفرسته به اون مي ترس

اتاقك كوفتي! واسه همين تكون نميخورم و همونطور 

 تظاهر به خواب بودن ميكنم.

 

نفسش رو كالفه بيرون مي فرسته و مياد زير پتو. چون 

وقت نكردم پ.وزيشن خوابيدنم رو درست كنم كل تخت 

 رو گرفتم.

 

ولي  خيلي نرم من رو كنار ميده تا راحت بخوابه.

 بازم تن گرمش رو حس ميكنم و كه بهم چسبيده.

 

گونه هام داغ ميشن كه پشتشو بهم ميكنه و من آروم 

چشم باز ميكنم و مي بينم كالفه پتو رو روي سرش مي 

 كشه. 

 

انگشت به دهن آروم مي خندم. يه حس خوب تو قلبم 

 پمپاژ ميشه. 

 

با حس اينكه ميخواد به سمتم بچرخه باز محكم 

و مي بندم. سنگيني نگاهشو با بسته بودن چشمام

 چشمامم حس ميشه. صداشو مي شنوم:

 

اصال كي گفته تو مي توني با خيال راحت اينجا -

 بخوابي؟!
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بعد لحظاتي پوف كالفه اي مي كشه و ميشينه و آروم 

 زمزمه ميكنه:

 

 پس من چرا نمي تونم با خيال راحت بخوابم؟!-

 

تونه كنارم با خيال  با خودم فكر ميكنم كه چرا نمي

راحت بخوابه؟! دوباره تخت تكون ميخوره و دراز 

 ميكشه.

 

صورتش سمت منه و اين رو از نفس هايي كه به صورتم 

ميخوره حس ميكنم. سخته اينطوري بودن! ولي بايد 

 باز وانمود به خواب كنم.

 

دستش رو حس ميكنم كه دور كمرم حلقه ميشه و باز 

ه ميشه با خالي شدن نفسش زمزمه هاش با خودش همرا

 روي پوست صورتم:

 

 من با تو چيكار كردم؟!-

 

دستش مي لغزه و باال ميره. خوب ميدونم داره كجا رو 

 نوازش ميكنه! زخمم! زخمي كه خودش باعثشه!

 

يهو ازش بدم مياد! بچگيه و دمدمي بودن! رو مي 

چرخونم و فضاي احساسي كه براش درست شده رو خراب 

 از پوفي كه مي كشه ميفهمم! ميكنم. اينو
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باز تخت تكون ميخوره و انگار بلند ميشه و بعد چند 

لحظه صداي بسته شدن در مياد! متعجب بلند ميشم و 

 به در بسته خيره ميشم.

 

انگار تنها من نيستم كه غيرنرمالم، اونم جزء اين 

 دسته محسوب ميشه!

 

ميخوام دراز بكشم كه يهو در باز ميشه و من گير 

يفتم. با چشماي وحشت زده بهش خيره ميشم كه تو م

 چهارچوب در مونده و به نظر خوشحال از گرفتن مچمه!

 

لب ميگزم و سرمو پايين ميندازم. در بسته ميشه و 

اون جلوتر مياد و كنار تخت مي ايسته. قلبم ميخواد 

از حلقم بيرون بزنه! چقدر وقتي چشمام بسته بود 

 ي رسيد!اين بشر ترسناك به نظر نم

 ابروهاش همديگه رو بغل كردن. با پوزخند ميگه:

 

 ميخواستي منو دور بزني؟-

 

لبمو به دندون ميگيرم و بي صدا سرمو به نشونه نه 

به طرفين تكون ميدم. با زانو مياد روي تخت و خودش 

 رو جلو مي كشه:

 

 مطمئني؟-

 

سرمو براي تاييد حرفش تكون ميدم. جرعت ندارم حرف 

مالفه بين دستم مشت ميشه و اون سرش رو جلو بزنمو 

 مياره:
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 ميدوني تاوان دور زدن من چيه؟-

 

چشمامو باال ميارم و زل ميزنم به چشماش و سرم رو 

 يه بار باال مي ندازم.

 

دستش رو مياره زير چونه ام و بعدپشت دستشو تا آخر 

گردنم ميكشه. مور مور ميشم و با دهاني نيمه باز 

 نگاهش ميكنم.

 

لباس روييم رو انگار وقتي از هوش رفتن از تنم 

بيرون اوردن و من با پيرهن سفيد يقه كش دارم 

 جلوشم.

 

انگشتاشو به لبه هاي كش ميزنه و از دو طرف سرشونه 

هاشو ميكشه پايين. ميتونه خط سينه هاي رسيده ام 

 رو ببينه.

 

برجستگي هام تو اين چند ماه خوب رشد كردن و به 

لبشو ليس ميزنه و من گونه هام گر  چشم ميان.

 ميگيره.

 

داره تاوان دور زدنش رو ازم ميگيره؟! نميگه من با 

 پس دادن چنين تاوان هايي ميميرم و زنده ميشم؟!

 

لب خيسش رو روي شونه ي راستم ميكشه. نفس هام 

منقطع و كشدار ميشه. دلم ميخواد بهش بگم وقتي 
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عجيب و ديوونه  داره اين كار رو باهام ميكنه يه حس

 كننده وجودم رو ميگيره ولي از حرف زدن مي ترسم.

 

تو اتاق نيمه تاريك دستش رو مي فرسته پشت گردنم و 

همونطور كه چشم هاي روشنش روي تنم باال و پايين 

 ميشه لب به لب مي رسونه و من رو مي بوسه.

 

بهم ميريزم و زير دلم تير ميكشه. اختيار بدنم رو 

باال مياد و يقه لباسش رو چنگ ميزنم.  ندارم. دستام

عميق و ديوونه كننده ميبوسه. كل دهنمو بين لباش 

مي كشه و همونطور كه نميخواد اتصالمون قطع شه هلم 

 ميده سرم ميفته رو بالشت و بعد اون وزنش رو تنمه. 

 

جريان خون تو قلبم حس ميكنم! انگار مزه خونم 

به وجودم  شيرينه! شايدم اين شيريني از لباش

رسيده. ميخواد سرشو عقب ببره كه دستاي لرزونمو 

 دور گردنش حلقه ميكنم.

 

چشمام پر ميشه. من اين حس رو دوس دارم. اينجور 

بوسيده شدن رو! دلم نمي خواد تموم شه. اين بار 

 برعكس هميشه لجبازي نميكنه و ادامه ميده. 

 

 همونطور كه لبامو با لباش بازي ميده لباسم رو تا

روي شكمم پايين ميكشه. يه لرز به تنم مياد و دلم 

ميخواد بين بازوهاي بزرگ و حجيمش جا بگيرم و لهم 

 كنه تو اغوشش!

 

سرشو عقب ميبره و اينبار مخالفتي از من نميبينه. 

نفس نفس ميزنه و چشماش تب داره! حس ميكنم زيباتر 
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و جذابتر از هميشه هست و ميدرخشه. نفس نفس زنان 

 ميگه:

 

 دوس داري تاوان بدي؟-

 

بوسه اش باعث شده كله ام داغ كنه و متوجه واژه 

 هايي كه از لبم بيرون ميره نشم:

 

 دوس دارم تاوان بدم!-

 

زل ميزنه تو چشمام و دكمه هاي پيرهنش رو باز 

ميكنه. بعد رهايي از پيرهنش شلوارشم درمياره و 

 خجالت زده ام ميكنه.

 

تاريك باشه ولي حرف زدن  ميخوام بگم كاش اتاق كامال

پيش خانزاده برام سختتر از عمله!  واسه همين نيم 

 خيز ميشم تا از تخت پايين برم و خاموشش كنم.

 

 بازوم رو مي چسبه:

 

 كجا؟-

 

 سرش رو فرو ميكنه تو گردنم:

 

 تازه شروع كرديم تنبيهت رو!-
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 سرم رو خيلي آروم به سمتش مي چرخونم:

 

 م؟ميشه اون رو خاموش كن-

 

 و با دست به چراغ نفتي اشاره ميكنم.

 

 دستم رو ميگيره و پايين مياره:

 

 اولين بارمونم خاموش بود؟!-

 

با اشاره به اون شب خجالت زده سرم رو پايين 

 ميندازم كه نيشخندي ميزنه:

 

 پس اون شب تو بودي!-

 

سكوتم مهر تاييدي به حرفش ميشه. نفسشو بيرون ميده 

 و لب ميزنه:

 

 بيار!يادم -

 سعي ميكنم لباسم رو باال بزنم:

 

 چيو؟-

 

 مچ دستمو مي چسبه و متوقفم ميكنه:

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

17

2 
Hiltun.ir 

 اون شب رو يادم بيار...-

 

 با اين حرفش بي پروا ميشم و زل ميزنم تو چشماش:

 

اون شب شما با ساره بوديد! تو چشماي من يه زن -

ديگه مي ديد... اگه اولين باري وجود داشته باشه 

 شما اسم من رو صدا بزنه.... وقتي ميشه كه لب

 

با آوردن اسم ساره چشماش تيره و فشار دستاش 

 وحشيانه ميشه. مچم درد ميگيره و آخي ميگم. 

 

وقتي ميبينم اگه همونطور به فشار دادن مچم ادامه 

 بده استخونام خورد ميشن ميگم:

 

 اآلن دارم تاوان چيو ميدم؟-

 

 ه:دستمو ول ميكنه و ابروهاشو تو هم مي كش

 

 ديگه حق نداري اسمشو بياري! تو اين حق رو نداري!-

 

پوزخندي ميزنم و نگاهمو به شكم صاف و سينه هاي 

 پهن و هيكل ورزيده اش ميدوزم:

 

باشه من ديگه حرفي نميزنم... شما هم از من چيزي -

نخوايد! براي گناهاي كوچيك تاوان به اين بزرگي رو 

 نمي تونه بدم!
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لباسم رو باال مي كشم و پاهامو از روي تخت مي 

 ندازم كه پايين برم. 

 

 بازوم رو مي چسبه:

 

اين تاوانيه كه هر زن به شوهرش ميده! هر وقت كه -

 شوهرش بخواد تمكينش ميكنه!

 

 از روي سرشونه نگاهش ميكنم:

 

تا اونجايي كه فهميدم شما از وجود من متنفر -

 بوديد. حاال چي عوض شده؟

 

ا آوردن اسم ساره حالم گرفته و دلم ميخواست هر ب

چي فحش بلدم نثار خانزاده كنم كه تو اولين بار 

 مدام با زمزمه كردن اسم اون حل من رو مي گرفت.

 

 كالفه دستشو به گردنش ميكشه و لب ميزنه:

 

 من اون شب پرده ات رو زدم؟-

 

از اين اشاره ي صريحش خجالت زده ميشم و تو جوابش 

 ميكنم كه ادامه ميده:مكث  

 

 هوم؟! ازت خون اومد؟-
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سرمو باال ميارم و نگاهش ميكنم. از جوابي كه 

ميخوام بهش بدم تمام وجودم رو ترس ميگيره ولي 

 جرعت دروغ گفتنم ندارم:

 

 نه!-

 

 ابروهاش باال ميپره:

 

 يعني نكردمت؟!!-

 

مشغول بازي با انگشتام ميشم و از جواب دادن بهش 

كه از پشت من رو تو بغلش ميكشه و به طفره ميرم 

 تخت بر ميگردونه:

 

 پس مجبورم اين كار رو بكنم!-

 

لباسم رو ميده پايين و سينه هامو بين مشتش 

ميگيره. لب ميگزم و با فشار دستاش اخي از ببن 

 لبهام خيره ميشه.

 

شروع به بوسيدن كنار گوشم ميكنه. باز ديوونه 

 ميشم.

 ش خيره ميشم:با چشماي خماري به چشما

 

 چرا اين كار رو مي كنيد؟-
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لباسمو از تنم در مياره و با لذت به اندامم نگاه 

 ميندازه:

 

 تا اون شب يادم بياد!-

 

بعد اين حرف منو روي تخت مي خوابونه و خودش مياد 

روم. قفسه سينه ام تند تند باال و پايين ميشه و 

 هيجان زده ام.

 

افم ميكشه و وقتي به زبونشو بين سينه هام تا روي ن

 اون قسمت ميرسه يه گاز خفيف ميگيره.

 

چشمامو روي هم فشار ميدم و اون انگشتشو روي بهشتم 

 ميكشه و با چشماي هوس آلودش بهم نگاه ميكنه:

 

 خيس و آماده اي دختر!-

 

تمام حجم تنش رو روي جثه ي كوچيكم ميريزه. صورتش 

داغش رو روي رو جلوي صورتم نگه ميداره و نفس هاي 

 پوستم خالي ميكنه.

 

با دستش خودش رو بين پام جا ميده و همونطور كه به 

 مردمك لرزونم خيره ميشه واردم ميكنه.

 

نميدونم اون خيلي بزرگه يا من خيلي تنگم ولي 

حسابي دردم ميگيره و ناخونهامو توي كتفش فرو 
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ميكنم. با چشماش خيره ميشه تو چشمام و آروم آروم 

 داخلم تكون ميده. خودش رو

 

يه لحظه فكرم از اون و اين اتاق جدا ميشه و ميرسه 

به يزدان! اگه مي فهميد من و خانزاده به اينجا 

 رسيديم چه عكس العملي نشون ميداد؟!

 

با ضربه محكمتر اهورا تخت ميلرزه و من آخ بلندي 

ميگم. اون هم لبامو تو دهنش ميكشه و صداي مكيدن 

 يچه.لبام تو اتاق مي پ

 

امشب شـ،هوت جلوي چشماشو گرفته و داره با اين 

حركات من رو گيج ميكنه. مگه بوسه مال عاشق ها 

نبود؟! حس ميكنم بوسه فقط مال عاشق ها نيست و 

 يزدان خان اون شب حرفي زد تا خودش رو توجيح كنه!

 

دستش تو موهام فرو ميشه. ضرباتش برام لذت بخشه. 

وقتي كه مي لرزم و انگار حرارتم رو باال ميبره تا 

 از يه بلندي سقوط ميكنم!

 

حس عجيبيه! يه تجربه جديد! لذت خاصي رو متوجه مي 

شم. اهوراخان ضرباتش رو محكمتر ميزنه و با آه 

عميقي خودش رو ازم بيرون ميكشه و مايع سفيدي رو 

 روي بـ،هشتم ميريزه.

 

 بعد درحالي كه نفس نفس ميزنه به تخت خيره ميشه:

 

 ون شب من باهات خوابيدم؟ چرا ازت خون نيومد؟!ا-
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نيم خيز ميشم و وزنمو روي ارنجم ميريزم. حس ميكنم 

 اگه خون ازم نيومده يه جور گناهكار محسوب ميشم:

 

 شما... شما كه ميگيد چيزي به خاطر نداريد!-

 

تو چشمام خيره ميشه. ميخوام انكار كنم و اميدوارم 

ارونه و متفكر بهم خيره باور كنه. گوشه لبش رو ميخ

 ميشه:

 

 مالفه رو جمع كردي؟!-

 

 با اضطراب سرم رو تكون ميدم:

 

 بله!-

 

 انگار باور ميكنه چون با يه لبخند موذي لب ميزنه:

 

 پس اعتراف ميكني كه اون شب تو بودي!-

موهامو پشت گوشم ميزنم و يه لبخند ميزنم. دستمالي 

 ميكنه.برميداره و باهاش بين پاهامو پاك 

 

تموم اين مدت من ساكتم و بهش چشم دوختم. باورم 

نميشه من و خانزاده يه جا مونديم بدون اينكه اون 

 قلدري كنه!
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بعد اينكه تميزم ميكنه مياد و روي تخت دراز 

ميكشه. من همونطوري موندم و يه جورايي منتظرم 

ببينم اجازه ميده كنارش بخوابم يا نه كه چراغ 

 ميكنه و ميگه:نفتي رو خاموش 

 

 بخواب ديگه.-

 

لبخند پهني ميزنم و دراز ميكشم. پشتش رو به من 

ميكنه و به خواب ميره ولي من تا صبح براي خودم 

 رويابافي ميكنم.

 

*** 

روز ها از پي هم ميگذره بعد اون شب من بر ميگردم 

 به جاي قبليم و برخوردام با خانزاده كم تر ميشه. 

راب و بدي دارم. ديگه بي بي يك هفته اس مدام حال خ

حميرا نميدونه چيكار كنه. ميخواد يكي من رو ببره 

شهر و به دكتر نشون بده چون طبيب هاي محلي هيچي 

 از حالم نميفهمن!

 

 

همسر خان ميگه كه بي بي همراه خانزاده من رو به 

شهر ببره و واسه همين ميره تا پسرش رو راضي به 

 اين كار كنه.

 

برام كت و دامني به رنگ تيره مياره و بي بي حميرا 

من اون رو همراه جوراباي مشكي و كفش مشكي مي 

 پوشم.
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موهام رو برام از دو طرف مي بافه و با رضايت به 

 صورت رنگ پريدم نگاه مي كنه:

 

 روسري هم مي بندي؟-

 

با نارضايتي ابرو باال ميندازم. روسري بستن رو اصال 

مي ذارم و علي رغم دوس ندارم. دستمو روي دلم 

 تشرهاش واسه چروك شدن لباسم دراز ميكشم.

 

اميدوارم همسر خان بتونه پسرش رو راضي كنه چون 

اين حالت تهوع و حال خرابم حسابي زودرنج و بي 

 اعصابم كرده.

 

وقتي در اتاقم باز ميشه فك ميكنم همسرخانه واسه 

 همين سريع بلند ميشم و رو تخت مي شينم.

 

وراخان فرضيه ام رد ميشه. مياد داخل و با ديدن اه

 در رو روي هم ميذاره.

 

 با ناراحتي نگاهش ميكنم:

 

 من رو مي بريد شهر؟-

 

 سرش رو كج ميكنه:
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اومدم ببينم اوضاعت چقدر خرابه! اينطور كه به -

 نظر مي رسه مشكلي نداري!

 

 لب و لوچه ام آويزون ميشه:

 

 نه به خدا حالم خرابه...-

 

مي ايسته. دستش باال مياد. يه لرز به رو به روم 

تنم ميفته! نكنه بخواد كتكم بزنه؟! دستش روي 

 پيشونيم ميشينه:

 

 تبم كه نداري! چته؟-

 

تا دستش از روي پيشونيم برداشته شه دلم زير و رو 

 ميشه. چقدر حسي كه بهم ميداد خوبه!

 

سرم رو كمي باال بردم تا قشنگ بتونم صورتش رو 

 ببينم:

 

مريضي فقط تب نيست كه! من كلي مشكالي ديگه خب -

 دارم.

 

يكي از ابروهاشو باال ميفرسته با چشماي باريك شده 

 نگاهم ميكنه:

 

 شايدم هوس ديدن شهر رو كردي؟!-
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 سرمو به طرفين تكون دادم:

 

 نه بخدا...-

 

 دستمو روي صورتم كشيد و ادامه دادم:

 

 ببينيد چقدر پوستم رنگ پريده س!-

 

و آورد. طوري كه نفس هاش به صورتم مي سرشو جل

 خورد:

 

 هوم؟ ببينم؟! كو؟-

خمار نگاهش ميكنم. سيبك گلوش ميلرزه و يه اخم بين 

 ابروهاش ظاهر ميشه:

 

فك نكن يه شب دو شب باهم خوابيديم خبريه! من فقط -

نخواستم زياد اينجا بهت خوش بگذره و واسه هوسم 

 باهات بودم!

 

 م فرو ميره. چشمام پر ميشه:حرفاش مثل سوزن تو جون

 

 منظورتون رو نمي فهمم!-

 

 شمرده شمرده ميگه:
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يعني اآلن كه ميخوام ببرمت شهر پيش پزشك بيخود -

پيش خودت فكر نكني بهت اهميت ميدم! فقط به خاطر 

 حرفِ مادرمه!

 

همين كه اسِم شهر مياد ناراحتيم از جمالت قبليش پر 

 ميكشه. 

 رو پاك ميكنم: با هيجان اشك گوشه چشمم

 

 واي منو مي بريد؟! ممنون... ممنون!-

 

 عقب ميره و سرش رو تكون ميده:

 

آره به خاتون بگو آماده شه تا ما ماشين رو آتيش -

 كنيم بيرون باشيد...

 

چشمام برق ميزنه! منو اين همه خوشبختي محاله! با 

 هيجان ميگم:

 

 منو سوار ماشين مي كنيد؟-

 

 پس رو كولم ببرم؟-

 

وزخندي با اين روي لبش مياد.  با هيجان از رو پ

 تخت بلند ميشم و دستاشو بين دستام مي گيرم:
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 شما خيلي خوبيد!-

 

اين رو كامال بي ريا و بچگانه به زبون ميارم! تو 

اين سن مغز آدم مثه ماهيه! من خيلي آسون بالهايي 

كه اوايل ازدواج سرم اورد رو به فراموشي سپردم و 

ر صادقانه دستشو مي گيرم و قلبمو براش حاال اينجو

 به طپش مي ندازم.

 

شايد واسه اينكه معصوميت چشمامو مي بينه تو ذوقم 

 نميزنه و بي هيچ حرف ديگه اي از اتاق ميره بيرون. 

 

من هم جلوي آينه ميرم و اميدوارم تو شهر شبيه 

 دخترهاي دهاتي به نظر نرسم!

 

بي بي حميرا چارقد گل گلي سرش ميندازه و به هيچ  

وجه نمي تونه مني رو كه به هيچ صراطي مستقيم 

 نيستم راضي به بستن روسري كنه!

 

 

چون از عمو عارفم شنيده بردم تو شهر برعكس روستا 

زن ها خيلي آزادانه مي گردن به هيچ وجه نمي خوام 

 ظاهر خجالت آوري داشته باشم.

 

ارت بيرون ميام فولكس واگن قورباغه اي  وقتي از عم 

مشكي رنگ رو مي بينم. با هيجان و حيرت نگاهش 

 ميكنم.

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

18

4 
Hiltun.ir 

چون تو عمرم جز كجاوه چيزي به اين حيرت آوري 

نديدم! مردم روستا به قدري فقيرن كه كسي از پس يه 

 همچين چيزي مدرني بر نمياد.

 

راننده تنها درماشين  رو باز ميكنه. درحالي كه 

تونم   فك زمين افتادم رو جمع كنم بعد بي بي  نمي

 حميرا سوار ميشم.

 

اهوراخان كه مي شينه راننده در رو مي بنده و پشت 

فرمون ميره. دستامو تو هم مي پيچونم كه ماشين رو 

 روشن ميكنه.

 

از صدايي كه ميده خوشم مياد. با ذوق به بي بي 

 نگاه ميكنم:

 

 واي خيلي خوبه!-

 

 ازم ميگيره و آروم ميگه: بي بي نيشگوني

 

واي نديد بديد بازي در نيار! با ديدن ماشين -

انقدر رخت سرخ شده كه اصال بهت نميخوره ناخوش 

احوال باشي مادر! يكم دندون رو جيگر بذار تا اين 

 شوهرت ببردت دكتر!

ريز ريز ميخندم. بي بي هم مي فهمه كه دارن تو دلم 

سخت نميگيره. منم  قند مي سابن و بيشتر از اين بهم

با تمام وجود سعي ميكنم مثل يه خانم متشخص رفتار 

 كنم!
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 (١٣٣٢رشت )خرداد 

 

تجمع عابرها تو ميدان شهرداري باعث ميشه به شيشه 

 ماشين بچسبم و نگاهشون كنم. خانزاده لب ميزنه:

 

 ميخواي جاي بيمارستان ببريمت اينجا؟ -

 

نيستم ميگيره و بي بي نيشگوني از من كه يه جا بند 

 رو به اون  جواب ميده:

 

قربونت برم آقاجان اين بچه يهو بي حال ميشه! -

 اينجا بمونيم يهو پس ميفته!

 

حس ميكنم ميخنده و همين پرروترم ميكنه تا باز به 

 شيشه بچسبم.

 

راننده به سمت بيمارستان مي رونه و موقع گذشتن از 

كه داخل بازار دست فروشا بوي ماهي و ادويه هايي 

 ماشين ميان حالم رو بهم ميزنه.

 

سرم رو روي شونه بي بي ميذارم. به بيمارستان 

ميرسيم. پايين ميرم و سعي ميكنم كمرمو راست كنم و 

سينه جلو بدم و موقع قدم برداشتن پاهام كنار هم 

 باشه و از همه مهمتر شونه به شونه خانزاده باشم!
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م! يه جورايي ولي خب موفق نميشم و ازش عقب ميفت

وسط بي بي و خانزاده مثل يه جوجه اردك گمشده قدم 

 بر ميدارم.

 

وسط راه از روي سرشونه عقب رو نگاه ميكنه و مي 

بينه چطور جون ميكنم دنبالش برم و شايد، شايد دلش 

 برام ميسوزه كه  سرعت قدم هاش كم ميشه. 

 

از اينكه كنارش راه ميرم دلم باال و پايين ميشه. 

 ا كت شلوار و موهاي مرتب شده بهش مياد! واقع

 

مي بينم چطور پرستار ها وقتي راه ميرن برميگردن و 

نگاهش ميكنن. دوست دارم دستمو دور بازوش حلقه و 

 اظهار مالكيت كنم ولي خب نميشد!

 

 

واسه همين به همين شونه به شونه بودن هم راضي 

ميشم. ميريم داخل و به نوبت مي مونيم مردم با 

 زار درد ال عالج رو صندلي ها جا گرفتن.ه

 

نوبت ما ميشه. داخل كه ميريم دكتر يه مرد خيلي 

خوشتيپه كه اشاره ميكنه من روي صندلي كنارش 

 بشينم. 

 

بي بي له له كنان در رو ميبنده و من باقدم هاي 

 آرومي روي صندلي ميشينم.

 

 دكتر با لبخند بهم نگاه ميكنه:
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 مشكلت چيه دخترم؟!-

 

متعجب نگاهش ميكنم بهش ميخوره بيشتر هم سن 

اهوراخان باشه ولي بهم ميگه دخترم! انقدر گيج 

 نگاهش ميكنم كه سوالش رو باز ميپرسه. 

 

 بي بي لب ميزنه:

 

 آقاي دكتر بچم داره ميميره! رنگ به رخ نداره....-

قربانت برم يه دوايي چيزي بده انقدر حالت تهوع 

 ودشم باال بياره!داره كه كم مونده دل و ر

 

بي بي اينا رو به زبون محلي ميگه ولي دكتر كه 

انگار رشتي نيست نمي فهمه و من باالخره زبون باز 

 ميكنم و براش ترجمه ميكنم.

 ريز ريز 

 

 بي بي لب ميزنه:

 

آقاي دكتر بچم داره ميميره! رنگ به رخ نداره.... -

قربانت برم يه دوايي چيزي بده انقدر حالت تهوع 

 اره كه كم مونده دل و رودشم باال بياره!د

 

بي بي اينا رو به زبون محلي ميگه ولي دكتر كه 

انگار رشتي نيست نمي فهمه و من باالخره زبون باز 

 ميكنم و براش ترجمه ميكنم.
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 متفكر بهم خيره ميشه:

 

شايد يه غذاي فاسدي چيزي خورده باشي امروز، -

 اينطور نيست دخترم؟

 

 

 تناش برام عجيبه! آروم لب ميزنم:اين دخترم گف

 

يه مدته اينطور شدم! صبحا سرم گيج ميره و حالم -

بهم ميخوره! به بوي ماهي و ادويه هام خيلي حساس 

 شدم! اصال دلم ميخواد هيچي نخورم! 

 

چونه اش رو ميخارونه و عينكش رو روي بينيش جا به 

جا ميكنه. يه نگاه به بي بي و اهوراخان ميندازه و 

 ميگه:

 

متاسفم كه اينو مي پرسم! تو تاحاال با كسي رابطه -

 داشتي؟!

 

سر من و اهوراخان به سمت هم ميچرخه و چند لحظه به 

هم خيره ميشيم. بعد به دكتر نگاه ميكنيم. با 

 ترديد سوال بعديش رو مي پرسه:

 

 ازدواج كردي دخترم؟!- 
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 اهوراخان با صداي قلدري به جاي من جواب ميده:

 

ينا به طبابتت مربوطه دكتر؟! آره! اوني كه ا-

اونجا نشسته زنمه! حاال اگه چيزي از دردش ميدوني 

 بگو ماهم بفهميم! نميدوني، زت زياد!

 

 اخماي دكتر تو هم مي پيچه:

 

احتمال بارداري براي زنتون وجود داره كه با توجه -

 به جثه اش و سن و سالش اصال چيز خوش آيندي نيست!

 

غيظ ميگه و اهوراخان با حرص بازوم رو  حرفاشو با

 مي چسبه:

 

 پاشو بريم دختر... ياال...-

 

منو دنبال خودش ميكشه و بي بي هم به زور چادرش رو 

 جمع و جور ميكنه و دنبالمون مياد:

 

 خانزاده... خانزاده.... وايستيد!-

 

به در خروجي كه ميرسيم مي ايسته و نفسشو بيرون 

ميچرخه. بي بي با ترس بهش ميده و به سمت بي بي 

 نگاه ميكنه:
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ميگم... ببريمش پيش دكتر زنان؟ اگه بارداره -

 بفهميم...

 

 دستشو به زير چونه اش ميكشه:

 

 تو همين جا بمون بي بي!-

 

 بعد بازوي من رو مي گيره فشار ميده:

 

 ولي تو دنبال من بيا....-

 

مطيع دنبالش به راه ميفتم من رو به محوطه ي 

 بيمارستان مي كشونه و به چشمام خيره ميشه:

 

 اولين بار من خودمو كجا خالي كردم؟!-

 

گونه هام رنگ ميگيره ولي اون بي شرمانه منتظر 

 جوابشه.

 

 مشغول بازي با موهام ميشم كه داد ميزنه:

 د جواب بده!-

 سربلندم كردي دخترم...-
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وقتي از بغلش بيرون ميام چشماي مضطربم رو به 

خان ميدوزم كه با بي تفاوتي به توصيه هاي اهورا

 پزشكم گوش ميده.

 

بعد نسخه ام رو بين دستاش ميگيره و آروم به بي بي 

 ميگه:

 

ميرم دواخونه  ماشينو آتيش كنيد بيايد اون -

 سمت...

 

هيچ نظري به من نمي ندازه و ميره. با بيبي ميريم 

سوار فولكس ميشيم. شوفر روشنش ميكنه و سمت 

ه ميره. اهوراخان با كيسه دارو مياد و دواخون

 ميشينه. 

 

دوست داشتم بيشتر تو شهر بمونم ولي با اخم و تخمي 

كه خانزاده كرده بود ترس ورم مي داشت كه همچين 

 درخواستي كنم.

 

من چيزي از موجودي كه داشت درونم رشد مي كرد نمي 

 دونستم! يه جورايي از باردار بودن ميترسيدم.

 

خانزاده هم باعث ميشه حس گناهكار بودن اين سكوت 

 بهم دست بده و انگار كه اشتباهي مرتكب شدم!

 

نفسمو بيرون و سرم رو به شيشه تكيه ميدم. چشمامو 

ميبندم و بدون اينكه جلب توجه كنم دستمو با لرز 

 روي شكمم ميذارم.
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مادر بودن چه حسي داره؟ من بين اين همه آشوب چطور 

 تا شبيه مادر خودم نشم؟!بايد مادر مي شدم 

 

بغض گلوم رو فشار ميده و با خودم عهد مي بندم كه 

 اجازه ندم كسي بچگي بچه ام رو ازم بگيره!

 

تو تكوناي ماشين چشمام گرم ميشه و به خواب فرو 

ميرم. شايد اون به اولين و آخرين خواب با آرامشم 

 تو اين مرحله از زندگيم ميشه!

 

*** 

 

مارت ميتركه و پچ پچ ها و زمزمه خبر مثل بمب تو ع

ها شروع ميشه. براي همه عجيبه كه من درست بعد اون 

اتفاقي كه افتاد و ابتر گفتن به خانزاده حامله 

 شدم!

 

اهميتي به حرفاشون نميدم و برعكس با حس اينكه كمي 

 ازم مي ترسن و بهم احترام ميذارن حس غرور ميكنم. 

 

ي بزرگ به خاطر خان فوري اعالم ميكنه يه مهمون

شكرگذاري برگذار كنيم و به فقراي روستا برنج 

 بديم.

 

همه ي اعضاي خونواده خوش حالم جز دو نفر! خانزاده 

 و اكبر كه مثل خوابزده ها گيج و منگن!
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فكراي زيادي تو سرم مي چرخه. مطمئنم اكبر از اين 

قضيه اصال خوشحال نيست ولي نمي تونم از چشماي 

 خونم.خانزاده چيزي ب

 

خودم كه نسبت به اين قضيه ميترسم و گاهي تو پس 

كوچه هاي مغزم فكر ميكنم حاال كه بچه دارم بازم 

يزدان خان به فكر بيرون بردن من از اين عمارت 

 ميشه يا نه؟!

 

بعيد مي دونم! چون بي بي حميرا وقتي داشت با 

دخترش هانيه راجع حامله شدنم حرف ميزد شنيدم كه 

وشكر اين دختره حامله شد و حاال ميتونه مي گفت"خدار

 اهوراخان رو پابند خودش كنه!"

 

و منم وقتي به اين قضيه فكر ميكردم نتيجه ميگرفتم 

اگه اهوراخان باهام مهربون باشه مي تونم گذشته ها 

 رو نديد بگيرم و باهاش بمونم!

 

 

از اونجايي كه وقتي از اون كارت باهام ميكرد خيلي 

 دليلي واسه رفتن نميموند!لذت ميبردم 

 

سر ميز زودتر از همه بلند ميشم و به سمت اتاق زير 

پله ها ميرم. امروز بخاطر هيجاني كه بهم وارد شده 

 بود كال بي اشتها شده بودم.

شمع رو روي ميز جلوي آينه ميذارم و روي تخت 

 ميشينم. دستمو روي شكمم ميذارم و آروم لب ميزنم:
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 رو مي شنوي؟هي كوچولو! صدام -

 

 

 

سرم رو بلند ميكنم و به خودم تو آينه خيره ميشم و 

نفسم رو بيرون مي فرستم. آينده برام تو غباره 

 غليظي و محو شده به نظر ميرسه.

 

 

نمي دونم قراره چي به سرم بياد و مي ترسم. شكمم 

 رو نوازش ميكنم و زمزمه ميكنم:

 

ژي بده بيا يه قراري بذاريم تو با وجودت بهم انر-

 و من هم مراقب جفتمون باشم. باشه؟

 

دست ديگه ام رو هم روي شكمم ميذارم كه تقه اي به 

 در ميخوره. از روي تخت بلند ميشم و صاف مي ايستم:

 

 بفرماييد.-

 

 حلما از در نيمه باز سرش رو مياره داخل:

 

 ميتونم بيام تو؟-
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 لبخندي ميزنم:

 

 بيا!-

 

ميشينه. با چشماي داخل مياد و كنارم روي تخت 

 مشتاقي خيره شكمم ميشه:

 

 

 چه حسي داره؟-

 

 شونه باال مي ندازم و بي تفاوت لب ميزنم:

 

 هيچ حسي! عجيب نيست؟ اصال حسش نميكنم!-

 

 دستشو روي شكمم ميذاره:

 

آخه هنوز خيلي كوچيكه! وقتي بزرگ شه شكمت مياد -

 جلو! اون موقع ميتوني حسش كني.

 

 سرمو تكون ميدم:

 

 شايد...-

 

 با لبخند ميگه:
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 داداشم بهت چشم روشني چي داد؟-

 

 فك كنم اصال خوشحال نشدن كه بخوان چيزي هم بدن!-

 

خيلي مغموم اينو ميگم كه دستشو دور شونه ام حلقه 

 ميكنه و صميمانه لب ميزنه:

 

داداشم هميشه تودار بوده! از بچگي! آدم نمي فهمه -

 عصبي!كي خوشحاله! كي ناراحته! كي 

 

 نفسمو بيرون ميدم:

 

من تو اين مدت كم فهميدم! اون پر از حرصه! از -

منم خيلي متنفره! اين بچه هم تو شكمه منه... پس 

 هيچوقت ازش خوشش نمياد.

 

 منو به خودش فشار ميده:

 

اينطوري فكر نكن قربونت برم... خيلي هم خاطرتو -

ش مي خواد! زنشي! قراره براش وارث بياري! سر بلند

 كني!

 

 

 پوزخندي ميزنم و خودم رو عقب مي كشم:
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آره تو اين اتاقك نمور و زندگي مثل خدمتكارا -

 قراره وارث بيارم...

 

اون به خاطر بچه رام ميشه! من خان داداشمو خوب -

 مي شناسم...

 

حلما نميدونه چقد  اين جمله اش برام سنگينه! من 

توي  محبت كسي رو نسبت به خودم ميخوام نه بچه ي

 شكمم.

 

اصال دوست ندارم بشينه و تا صبح من رو قانع كنه تو 

دل داداش سنگ دلش كمي محبت هست. واسه همين بحث رو 

 به خودش ميكشونم:

 

 تو دوس نداري بچه دار شي؟-

 

 آهي ميكشه و چشم به زمين ميدوزه:

 

نميدونم چرا حامله نميشم... عمه خديجه كه همش -

ي من مي شنوم كه مادر ميگه اجاق شوهرت كوره! ول

 اكبر همش تو گوشش ميخونه زن دوم بگيره!

 با چشماي گشاد شده اي نگاهش ميكنم:

 

 اوه چه مادر شوهر بدي داري!-

 

 ميخنده و ضربه آرومي با شوخي به بازوم ميزنه:
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 پس قدر مادرشوهر خودت رو بدون!-

 

 

تو جوابش لبخندي ميزنم. من كه انقدر زود باردار 

 دليلي نداره كه خان زاده زن دوم بگيره!شدم پس 

 

حلما يكم ديگه باهام حرف ميزنه و بعد خواب آلود  

بيرون ميره. نمي دونم چرا جديدا اكثر شب ها اينجا 

مي مونه! يه حسي بهم ميگه همه ي اين ها زير سر 

اكبره! نميدونم چرا انقدر ازش متنفرم و حس ميكنم 

خانواده خان  اون هيچ نيت دوستانه اي نسبت به

 نداره.

 

بلند ميشم و به دور از فكراي توي سرم يه پيرهن 

صورتي با گلهاي ريز نقش تنم ميكنم تا راحت 

بخوابم. ميرم زير پتو و به سقف خيره ميشم. باز 

ميرم تو فكر يزدان خان! يعني خبر حامله شدنم به 

 گوشش  رسيده بود؟!

 

بفهمه من ميدونستم حسابي ازم نااميد ميشه وقتي كه 

با برادرش خوابيدم! دوست نداشتم بهم پشت كنه! اون 

يه دوست فوق العاده برامه. كسي كه حس اينو ميده 

 كه تا آخرش طرف منه.

 

در اتاق باز ميشه و از فكر بيرون ميام. روي تخت 

نيم خيز ميشم و با نور شمع رو به خاموش شدن چهره 

 ي اهوراخان رو تشخيص ميدم.
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در رو مي بنده. بهش تكيه ميده و خيره مياد داخل و 

من ميشه. پاهام رو از تخت پايين ميندازم و سعي 

 ميكنم بلند شم:

 

 اتفاقي افتاده خان زاده؟-

 

 چشماي بي تفاوتش رو به سر تا پام ميندازه:

 

 مي توني از امشب تو اتاق من بخوابي! -

 

 متعجب ميشم و صاف مي ايستم:

 

 تو اتاق شما؟ همراه شما؟؟-

 

 نفسش رو بيرون ميده:

 

اآلن ميخواي من به تو جواب پس بدم؟ ياال برو باال! -

فردا هم خدمتكار ها وسايل هاتو ميارن تو اتاق جا 

 به جا كنن!

 

از چيزي كه ميگه هيجان زده ميشم. دستم رو روي 

 شكمم مي ذارم و از كوچولوي درونم متشكر ميشم.
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مديون اونم. به نظر ميرسه اين اتفاق خوش آيند رو 

نگاهي به سر تا سر اتاقك نمور ميندازم. حاال وقت 

 خداحافظيه.

 

حس ميكنم بچه ي توي شكمم پا قدمش خوبه. با لب هاي 

 كش اومده و هيجان زده ميگم:

 

 ممنونم!-

 

از در تكيه اش رو ميگيره و نزديكم ميشه. همونطور 

با لبخند خيره اش ميشم كه با دستاش شونه هامو 

 بدنم رو به سمت آينه مي چرخونه. ميگيره و

 

پشت سرم مي ايسته و من تو آينه به اون با قد بلند 

و هيكل ورزيده اش خيره ميشم. جلوش به يه جوجه 

 كوچيك شباهت دارم!

 

دستش رو جلو مياره و من سينه ريز زيبا و براقي 

بين دستاش مي بينم. وقتي اون رو مي بنده انگشتاش 

 مي گيرم. به گردنم ميخوره و گر

 

نمي تونم بپرسم دليل اين هديه چيه ولي اون بعد 

 بستن قفل لب ميزنه:

 

 چشم روشنيه! مادرم گفت بدمش به تو! از طرف خودم. -

قلبم با يه هيجان غير قابل توصيف شروع به كوبيدن 

 ميكنه. 
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از تو آينه با چشماي پر هيجان و براق زل ميزنم 

 بگيره.بهش. اونم قصد نداره نگاهشو ازم 

 

خيره به چشمام قفلش رو ميبنده و كنار گوشم پچ 

 ميزنه:

 

 برو باال...-

 

 لبم رو ليس ميزنم:

 

 شما هم همراهم مياين؟!-

 

 پوزخندي ميزنه و عقب ميره:

 

 بنظرت من اين موقع ميگيرم ميخوابم؟!-

 

 به سمتش ميچرخم و خيره ميشم تو چشماش:

 

 اتاقتون بخوابم!بنظرم شما هيچ نميذاشتيد من تو -

 

 يكي از ابروهاش رو باال ميفرسته:

 

 خب؟-

 

 دستمو روي شكمم ميذارم:
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 بنظرم يه چيزي اين وسط تغيير كرده...-

 

رنگ چشماش تغييره ميكنه يه برق عجيبي رو حس 

ميكنم. قلبم به طپش ميفته. دستشو ميكشه تو موهاش 

 و اين كالفگيشو به رخ ميكشه:

 

 چه فرقي به حال شما داره؟ خب... خب... وجود من-

 

از جمع بستنم قند تو دلم آب ميشه!  يعني داشت بچه 

 اي كه جزئي از منه رو هم تو كلماتش جا ميداد!

 

 گوشه لبمو بين دندونم فشردم:

 

 آرامش... بهمون آرامش ميده!-

 

بعد اين حرف دستمو روي شكمم ميذارم. نگاهش آروم 

 دست هام:پايين كشيده ميشه و زل ميزنه به 

 

 بيا بريم باال...-

 

و دستش رو به سمتم دراز ميكنه. نگاهم باال مياد و 

خيره تو چشمش دستمو بين دستاش ميذارم. گرم و لذت 

 بخشه!
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من رو پشت سر خودش ميكشه و از پله ها باال ميريم. 

 قلبم ريتم تندي داره از اين حركات دلبرانه اش! 

 

 

گونه هام رنگ خون تو تموم تنم پمپاژ ميشه و 

ميگيرن. به سمت تخت هدايتم ميكنه و وقتي دراز مي 

 كشم پتو رو تا زير چونه ام باال مياره.

 

 لبه ي تخت ميشينه و ميگه:

 

 خيلي خب بخواب!-

 

 نگاهش ميكنم:

 

 شما نمي خوابيد؟-

 

 ابرو باال ميندازه:

 

 نه من خوابم نميبره تو بخوابي ميرم...-

 

پتو بيرون ميارم و دستشو  لبخندي ميزنم و دستمو از

 ميگيرم:

 

 ميخواي بهش شب بخير بگي؟-
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چشماش كمي درشت تر از حد معمول ميشه و متعجبه ولي 

دستش رو پس نميكشه. پتو رو كنار ميزنم و لباسم رو 

 باال ميدم.

 

 دستش رو ميذارم روي شكم تخت و صافم:

 

 ميگن بايد اينجا باشه! هيجان انگيز نيست؟-

 

نامحسوس دستش رو حس ميكنم. با ترديد به شكمم لرزش 

نگاه ميكنه. هيچ عكس العملي نشون نميده ولي عقب 

 هم نميكشه و همونطور ميذاره دستش اونجا بمونه.

 

حس خوبي بهم ميده. تموم وجودم گرم ميشه.خيلي حس 

عجيبه! يه نطفه درونم و اين مهربون شدن خانزاده 

 خيلي عجيب و شيرينه!

⭐️ 

شكمم منقبض و چشمام پر حرارت ميشه. آروم لب عضالت 

 ميزنه:

 

 بهش شب بخير بگم؟-

 

 پلكام مي لرزه:

 

 اوهوم...-
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سرشو خم ميكنه و لبهاش و نزديك نافم نگه ميداره. 

 از خالي شدن نفس هاش روي پوستم گر مي گيرم:

 

 شب بخير كوچولو...-

 

لحنش برام اغواگر به نظر ميرسه و وقتي لباي خيسش 

زير نافم ميخوره و بوسه اي روش ميزنه. حس به 

ميكنم ته دلم فرو ميريزه. ميخواد دستشو برداره كه 

بي اختيار دستشو چنگ ميزنم و اجازه اين كار رو 

 بهش نميدم.

 

نگاهش باال مياد و روي گونه هاي گلگونم ميفته. لبم 

رو ليس ميزنم كه خودش رو باال ميكشه و لبهامو مي 

جنس بوسه هاش از چيه! ولي هر چي بوسه. نمي دونم 

 كه هست! من دوس دارم!

 

سالگي و با يه بچه تو ١٤دارم پا ميذارم تو دنياي 

شكمم! من خيلي زود دارم بزرگ ميشم! من الي بوسه 

 هاش! من تو اين مسير زندگي دارم زود بزرگ ميشم!

 

دارم دل مي بازم به بوسه هاش! دارم عادت مي كنم 

لي شدن زير دلم! بين دستاش دارم به لذت بردن از خا

بزرگ ميشم و قد مي كشم و يه احساس تو دلم ريشه 

 ميكنه!

 

لبام رو قشنگ مي بوسه. حس ميكنم ديگه از آينده 

نمي ترسم! حس ميكنم ديگه از هيچي نمي ترسم!  من 

 هم دلمو هم خودمو مي سپارم به اين مرد!
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م و با شيريني كه لبهاش بهم مي بخشه غرق خوشي ميش

فراموش ميكنم رد چاقويي كه داره عفونت ميكنه! من 

چشم مي پوشم از همه حقارت ها به قيمت اين بوسه! 

 به قيمت اون كوچولويي كه درونم رشد ميكنه.

 

همونطور كه منو مي بوسه كنارم جا باز ميكنه و 

دراز ميكشه. دستش ميره زير سرم وسر روي بازوش 

 ميذارم.

 

 و لبخند غيرانكار روي لبم:نگاه ميكنه به چشمام 

 

 بعد خوابيدنتونم اينجام، پس بخواب!-

 

از خودم مي پرسم اين يه خوابه؟ اگه يه خوابه چرا 

انقدر قابله لمسه! آخه واقعيت نميتونه انقدر قشنگ 

 و رويايي باشه!

 

تجربه ميكنم يه خواب عالي رو و يه شب رويايي ديگه 

 ميشه.  هم به شبايي كه كنارش خوابيدم اضافه

 

صبح كه چشم باز ميكنم تو بغلش مچاله ام و منظره ي 

دل انگيزيه! از باالي چشم فك خوش فرمش رو از نظر 

ميگذرونم. دستم باال مياد تا لمسش كنم ولي فكش 

 تكون ميخوره و به نظر آب دهنش رو فرو ميده.

  

سرم رو روي سينه اش ميذارم و شروع به شمردن ضربان 

م نوازش ميشه و خسته نميشه از اين قلبش ميكنم. گوش

 ملودي"گوم!گوم!"
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همونطور تو دلم  صداي قلبش رو مي شمارم كه سنگيني 

نگاهش رو حس ميكنم و وقتي بهش چشم ميدوزم با صداي 

 خواب الودي ميگه:

 

 خوبي؟!-

 

خوبي شايد چهارتا حرف معمولي بود كه كنار هم يه 

اين ديد  كلمه رو تشكيل داده بودن ولي براي من با

جديدم نسبت به اين بشر هزارتا تفسير داشت! خوبي 

 يعني خوب بودنم براش مهم بود!

مهم بودنم اين سوال رو پيش مي آورد كه اونم با 

 اين نگاه جديد من رو مي بينه؟

 

 علي رغم ميل باطنيم كمي ازش فاصله مي گيرم:

 

 ممنون!-

 

 

به  نيم خيز ميشه و كش و قوسي به تنش ميده و نگاهي

 ساعت روي پا تختي ميندازه:

 

 هنوز ساعت هفته!-

 

 دوباره دراز ميكشه و لب ميزنه:

 

 بخواب چرا بيداري؟-
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 تكيه ام رو به پشتي تخت ميدم:

 

هميشه اين موقع بيدار ميشم... نمي خوايد بريم -

 صبحونه بخوريم؟

 

 چشماش رو كه ميرفت خمار بشه  باز ميكنه:

 

 گرسنه اي؟-

 

 نم:سرم رو كج ميك

 

 نه زياد ولي عادت كردم اين موقع صبحونه بخورم...-

 

 پتو رو كنار ميزنه و پوفي ميكشه:

 

 باشه برم لباسمو عوض كنم!-

 

 قبل بلند شدنش نگاهي به من ميندازه:

 

 تو هم همين طور!-

 

 بازوهامو بغل ميگيرم:
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 لباسام پايينه!-

 

 دست به كمر نگاهم ميكنه:

بيارن باال ولي االن برو خب ميگم امروز وسايالتو -

 اونجا لباس بپوش تابيام.

 

وقتي ميره لباس بپوشه ميرم پايين و من هم لباسمو 

عوض ميكنم. با يه لبخند پرغرور از كنار خدمتكار 

ها رد ميشم و به خانزاده كه كنار پله ها منتظرمه 

 مي رسم.

 

باهم سر ميز ميريم و اين براي بقيه خيلي تعجب 

 هم ميشينيم. اكبر شوهر حلما ميگه: برانگيزه! كنار

 

 تبريك ميگم اهوراخان چشمتون روشن.-

 

خانزاده تنها سر تكون ميده و ليوان شير داغ رو به 

 سمت من هل ميده و بي حرف صبحونه اش رو ميخوره.

 

دستمو دور ليوان مي پيچم و حاِل خوبي كه دارم قابل 

رگير وصف نيست. شير رو داغ داغ ميخورم و وقتي من د

 تعارف حلما براي خوردن فرنيم  اهوراخان ميره.

 

نبودش تو خونه باعث ميشه روحيه ام از بين بره. 

يواش يواش از بين شلوغي خونه كه به خاطر بارداري 

من و شامي كه قراره امشب بدن فرار ميكنم و به 

 اتاق يزدان خان ميرم.
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روي تختش دراز ميكشم و مشغول خوندن كتابي ميشم. 

نيه چطور دوريش رو تحمل ميكنه وقتي من با رفتنِ ها

اهوراخان انقدر دلم مي گيره با وجود اينكه مي 

 دونم تا شب برميگرده.

 

مهربوني اهوراخان باعث شده بود عمارت تو نظرم 

گلستون شه ولي هنوز بخاطر قولي كه به يزدان خان 

 داده بودم مي خواستم همه كتاباش رو بخونم.

 

وقتي برگرده به كل ازم نااميد شه و به نميخواستم 

 نظرش يه آدم سست عنصر باشم.

تا نزديك غروب تو اتاِق يزدان خان مي مونم و چند 

بار نزديكه سر كتابا چرت بزنم ولي جلوي خودم رو 

 ميگيرم.

 

وقتي ميخوام از اتاقش بيرون بيام گوشمو به در مي 

ت چسبونم و بعد اينكه مطمئن ميشم كسي اطراف نيس

 دستگيره رو پايين ميارم و خودم رو بيرون ميندازم.

 

نفس عميق ميكشم و در رو به آرومي روي هم ميذارم و 

قفل رو مي چرخونم و بر ميگردم سمت پله ها برم كه 

با ديدن اكبر كه به نرده تكيه زده  هيني ميكشم و 

 قدمي به عقب برميدارم.

 

گرفتم"  با يه لبخند موذي و نگاهي كه مي گفت "مچتو

خيره ام ميشه. آب دهنم رو قورت ميدم و سيب گلوم 

 مي لرزه.
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 سرش رو كج ميكنه و ميگه:

 

 قايمكي ميريد اتاق يزدان خان؟ كليدشو دزديديد؟-

 

 كليد رو بين مشتم فشار ميدم و اخمي ميكنم:

 

اوال اين عمارت مال منه مي تونم هر جاش برم! در -

ا ازش اطالع دارن! ضمن اگه وارد اتاق ايشون شدم حتم

 شما سرتون تو كار خودتون باشه!

 

ابروهاش باال ميپره. خودمم از زبون درازيم و جمالتي 

كه سرهم ميكنم متعجبم. نمي دونم چرا جلوي اين بشر 

 گارد مي گيرم و حس بدي تو وجىدم لبريز ميشه.

 

 تكيه از نزده ها ميگيره و سرشو تكون ميده:

 

 حتما همين طوره!-

 

به اتاقش با حلما و من مشتمو كه توش كليده  ميره 

به قلبم كه محكم به سينه ميكوبه ميزنم و سعي دارم 

 ضربانشو آروم كنم.

 

نميدونم اگه به بقيه بگه من ميرم اتاق يزدان خان 

چه اتفاقي بيفته ولي بخاطر لحني كه باهاش حرف زدم 

 به نظر بايد منتظر يه تالفي باشم!
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و ميخوام از پله ها سرازير شم موهامو عقب ميرونم 

كه با ديدن همسرخان با دو تا خدمتكار داره باال 

مياد عقب مي ايستم. تو دستشون يه سيني كه روش 

 پارچه قرمز انداختن مي بينم.

 

 همسرخان با ديدنم گل از روش باز ميشه:

 

بيا اتاقت عروس... لباساي شب رو برات اوردم -

 بپوشي!

 

پشت سرشون به راه ميفتم. سرم رو تكون ميدم و 

پارچه قرمز رو از روي سيني ها بر مي دارن. كفش 

هاي سنگكاري شده و بلوز و دامن پرچين كه با روبان 

هاي رنگي تزيين شده  و بيشتر رنگ روبان ها نزديك 

 قرمز و ست كفشمه رو مي بينم.

 

 همسرخان ميگه:

 

 من ميرم بيرون دخترا كمكت ميكنن لباستو تنت كني.-

 

چشمي ميگم و اون بيرون ميره. دختر ها كمك ميكنن 

بلوز و دامن و كفش رو پام كنم و بعد پوشيدن جليقه 

ي سياه و كوتاه كه روي اونم با سنگهاي قرمز و سكه 

هاي طاليي گذاشتن توري قرمز روي موهام ميرن و 

 همسرخان رو صدا ميكنن.
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همسر خان با ديدنم با رضايت نگاهم ميكنه و زير 

بي شروع ميكنه به خوندت وان يكاد! من هم با يه ل

 لبخند ماليم با غرور سرم رو باال ميگيرم.

بعد سرخاب سفيد زدن به صورتم و عطر به روي گردنم 

 پايين ميرم و مثل هميشه باالي مجلس ميشينم. 

 

بيشتر بزرگ هاي ده هاي اطراف با زن هاشون اومدن 

خيلي اميدواره تا چشم روشني بدن. ميدونم همسر خان 

 كه بچم پسر بشه تا حسابي فخرفروشي كنه.

 

برعكس همه ي زن هاي روستا من عاشِق دختر بچه هام و 

فكر ميكنه خيلي خوبه يه دختر داشته باشم تا عشقي 

 كه مادرم هيچوقت بهم نداد رو بهش بدم.

 

تو همين فكرام كه دستي روي شونه ام مي شينه. سر 

ب سوخته ي مادرم جلوي كه باال ميارم صورت آفتا

 چشممه. بغض به گلوم چنگ ميزنه.

 

با چه رويي اومده بود اينجا. انقدر شكه بودم كه 

نمي فهمم كي منو به بغل ميكشه و كي جدا ميشه.  

 صورتمو قاب دستاش ميگيره:

 

 دخترم... الهي قربونت برم رو سفيدم كردي...-

 

هم  حس ميكنم حالت تهوع مي گيرم. نگاهش ميكنم باز

 به خودم قول ميدم هيچوقت مادري مثل اون نشم.

 

 مچ دستشو ميگيرم و با نفرتي توي چشمام لب ميزنم:
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 ازم دور بمون...-

 

 عقب نميره و با بغض ميگه:

 

 چرا همچين ميكني نارينم... دختركم...-

 

 چشمام پر از اشك ميشه و زير لبي ميگم:

 

پيچيدم وقتي تو اين عمارت از تنهايي به خودم -

نبودي! نفهميدي من زيادي بچه ام واسه اين كارا! 

ببين دخترتو! سقف آرزوت همين بود مامان؟ كه من زن 

بشم... مادر بشم... تو مي دوني من هنوزم معني 

اينا رو نمي فهمم؟ نمي فهمم و ازت متنفر ميشم كه 

 با چه دلي من رو فرستادي اينجا...

 

من گريه نميكنم. اشكاش به هق هق تبديل ميشن ولي 

روزايي كه گذرونده بودم باعث يه كينه بزرگ از 

خونوادم تو دلم شده و نمي تونم نسبت بهش بي تفاوت 

 باشم و خوب رفتار كنم.

 

مامان اروم اروم دور ميشه و ميره يه گوشه ميشينه. 

 از قيافش بدبختي مي باره.

 

اصال نميخوام زندگي مثل اون داشته باشم. دستمو روي 

 مم ميذارم و زير لب ميگم:شك
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تو مثل شاهزاده ها زندگي ميكني كوچولو من... -

 مادرتم مثل ملكه پشتت ميمونه!

 

 

چند تا نفس عميق مي كشم تا راه نفسم باز شه و از 

 اون حالت زار بيرون بيام و موفق هم ميشم.

 

بعد به تك تك مهمونا نگاه و سعي ميكنم از چشماشون 

 ي گذره. بخونم چي تو سرشون م

 

همشون از قيافشون فخر و غرور ميباره ولي مادر من 

 همچنان در ظاهر و باطن رعيته و برام باعثِ خجالته!

 

حلما رو مي بينم كه ميره و بازوش رو ميگيره و 

ميارتش روي مبل هاي سلطنتي بشينه ولي حتي اون هم 

باعث شكوهش نميشه و اونجا مثل يه موجود نحيف بنظر 

 ميرسه.

 

بغض به گلوم چنگ ميزنه و حس ميكنم من و اون 

هيچكدوم به اين دنياي پر زر و برق تعلق نداريم. 

ما بايد بين شالي ها توي خونه ي كاهگليمون كنار 

هم خوشبخت مي شديم ولي حاال من بايد خودمو از اونا 

جدا كنم تا آينده ي بچه ام هم مثل من گير ارباب 

 اي خودش تصميم بگيره!هاي ِده نباشه و اون خودش بر

صداي سور و ساز مياد. غذاها رو ميارن. برنج 

زعفروني و كباب گوساله. بوي خوشش هوش از سر مي 

پرونه. سيني رو كه جلوم ميذارن شروع ميكنم به 

 خوردن.
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هيچ وقت انقدر خوش اشتها نبودم و به نظر امروز 

حال و هواي بارداري روم تاثير گذاشته كه پرخوري 

 .ميكنم

 

چشمم وسط غذا به مامان ميفته. خيلي آروم ميخوره. 

درسته خونوادم فقير بودن ولي تو اين موارد چشمشون 

 سيره!

 

پوزخندي ميزنم. چشمشون سيره و دخترشون رو فداي 

ثروت ميكنن! غذامو كه تموم ميشه حس ميكنم كاري تو 

 اون جمع ندارم.

 

 بلند ميشم كه حلما پا به پام بلند ميشه:

 

 يزي نياز داري عزيزم؟چ-

 

 لبخندي ميزنم:

 

 نه فقط ميخوام برم حياط... هواي اينجا خفه س!-

 

از بين سيني هاي غذا رد ميشم و بيرون ميرم. جمع 

بيرون بيشتر مردونه س و از خونواده هاي معمولي 

 اونجا پذيرايي ميشه. 
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كل حياط چراغونيه. شروع ميكنم به قدم زدن تا به 

م. روي  يه تكه سنگ بزرگ ميشينم و پشت عمارت ميرس

 زل ميزنم به باغچه.

 

احساسِ دلتنگي ميكنم، براي يردان خان!   دوست 

داشتم كه اآلن اينجا مي بود. نفسمو بيرون ميدم و 

 دامنم رو بين پنجه هام ميگيرم و فشار ميدم. 

 

 غرق افكارمم كه صدايي از جا مي پروندم:

 

 اينجا چيكار ميكني؟ -

 

روي قلبم ميذارم و با نفسي كه از غافلگيري دستمو 

 به شماره افتاده ميگم:

 

 يكم خواستم تنها باشم...-

 

 دستشو تو جيبش فرو ميكنه:

 

 ميدوني اآلن يه مرد مست اين اطراف بپلكه چي ميشه؟-

 

جوابشو نميدم و فقط سرمو باال ميگيرم و براندازش 

ته ميكنم. موهاش مثل همه ي وقت هاي ديگه بهم ريخ

اس. فقط سه تا از دكمه هاشو بسته و يه طرف 

 پيرهنشو تو شلوارش فرو كرده.
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استينشو باال داده و زنجير ساعت جيبيش هم به لباسش 

وصله. سنگيني نگاهمو حس ميكنه و سرش پايين مياد و 

 بهم نگاه ميكنه.

 

 

چشمامو ازش نميگيرم. وقتي قفل چشم هم ميشيم حس 

هنوز افكار آزاردهنده توي خوبي بهم دست ميده ولي 

 دهنم مي چرخه. طوري كه لب ميزنم:

 

 چرا از من متنفريد؟-

 

 من بهت يه همچين چيزي گفتم؟-

 

يكي از ابروهاشم با اين سوالش باال ميفرسته و 

 منتظر به لبهام خيره ميشه:

 

پس كاري كه اولين شب با من كرديد كار يه ديوونه -

 بود!

 

سيگار و فندكي در مياره. پوزخندي ميزنه و از جيبش 

كمي احساس سرما ميكنم و تو خودم جمع ميشم. حرف 

 دلمو زدم و حاال از عكس العملش ميترسم.

 

نزديك مياد و تنمو ميكشم به طرف مخالف و اون 

كنارم جا ميگيره. سيگار رو گوشه لبش ميذاره. بوي 
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مشروب رو حس ميكنم. فندك رو زير سيگار ميگيره و 

 روشنش ميكنه:

 

اگه ديوونه باشي ميتوني هر كاري كه بخواي انجام -

بدي... اگه ميگي ديوونه ام آره من ديوونه ام! اون 

كارم بخاطر نفرت زيادم ازت بود... من اون شب ازت 

متنفر بودم! از كاري كه كردم هم پشيمون نشدم! چون 

اگه حرص و عصبانيتم رو سر تو خالي نميكردم يه 

 مياوردم.باليي سر خودم 

 

صادقانه جوابمو ميده. از رك بودنش جا ميخورم و 

 سوالي كه مثل خوره جونمو ميخوره رو مي پرسم:

 

 اآلنم ازم متنفريد؟-

 

سرش به سمت ميچرخه و دود سيگار رو تو صورتم خالي 

 ميكنه:

 

 نميدونم!-

 

از استشمام دود سيگار به سرفه ميفتم كه به رو به 

م گفتنش برام سنگين تموم رو خيره ميمونه. نمي دون

ميشه. دلم يه دروغ ميخواست گفتن يه "نه" محكم اون 

 لحظه آرزوي من بود.

 

 خواستم بلند شم كه به بازوم چنگ زد:
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 بشين... نرو!-

 

دلم زير و رو شد و به سمتش چرخيدم. حس ميكردم 

گونه هام گل انداخته. چطور در كسري از ثانيه مي 

ن رفتارهاي ضد و نقيصش رو تونستم انقدر عوض شم؟ اي

 منم اثر كرده كه ثبات شخصيت ندارم!!

مي تونستم بشينم تا صبح و هزاران بار اين يه جمله 

كوتاه رو تفسير كنم. نشستم شونه هام كناِر شونه 

 هاش و بهم چسبيده بودن.

 

دستمو روي شكمم ميذارم و به اين فكر ميكنم 

ه ساعت خانزاده قرار بود چطور پدري بشه؟ كاش ي

زمان داشتم و مي رفتم به جلو تا ببينم چي به سر 

 اين بچه و من مياد!

 

همونطور كه دستمو به حالت نوازش روي جايي كه حس 

 ميكردم بچم اونجاست مي كشيدم:

 

 خانزاده؟ چند وقت ديگه بچه ام به دنيا مياد؟-

 

سيگارشو ميندازه زمين و با نوك كفشش خاموشش 

 ميكنه:

 

 ماه!٩-

 

دنيا اومدنش دردناكه؟ من خاله ام وقتي بچه اش به -

 رو به دنيا مياورد همش جيغ ميزد.
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كمي خودش رو به سمت من ميچرخونه و اتصال شونه 

هامونو قطع ميكنه. به جاش دستش رو جلو آورد و رو 

 دستم كه روي شكمم ميذاره:

 

 يه قولي بهت بدم؟-

 

 قلبم شروع به طپش ميكنه و بچه ي توي بطنم نبض

 ميگيره:

 

 چه قولي؟-

 

 صدام به قدري آرومه كه اون لب خوانيش ميكنه:

 

تو اون لحظه و هر لحظه ي بعدش من كنارتون مي -

مونم... من مسئوِل تون بچه ام... نميخوام خون ديگه 

 اي رو گردنم باشه...

 

 گيج ميشم:

 

 منظورتون رو نميفهمم...-

 

تم نفسش بيرون ميده دست يخ زده اش هنوز روي دس

 ثابته:
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يه زماني مراقب چيزي كه مال من بود نشدم و حاال -

خيلي پشيمونم... نميخوام اون اتفاق بازم تكرار 

 شه!

 

 

حس ميكنم همه اين حرفا و مراقبت ها نسبت به بچه 

است و اين من رو ميرنجونه. چيزي نميگم. حسِ خوبم 

بخاطر لمس دستاش از سرم ميپره و از خلسه بيرون 

 ميام.

 

قعيت اينه كه تغيير رفتار خانزاده به خاطِر بچه وا

اش تو شكممه نه خود من! دكمه هاي جليقه ام رو باز 

 ميكنم:

 

اه كي اين مهموني تموم ميشه! من خسته شدم تو اين -

 لباس ها!

 

 بلند ميشه و دستش رو به سمتم دراز ميكنه:

 

 بيا بريم!-

 

 چشمامو درشت ميكنم:

 

 كجا؟-

 

 خسته كننده فرار كنيم...از اين مهموني -
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گيج نگاهش ميكنم و كمي طول ميكشه تا حس اين بهم 

 دست بده كه چقدر اين جمله قشنگه!

 

و چقدر تو اين لحظات من به اين جمالت نياز دارم! 

دستمو توي دستش ميذارم و وجودم گرم ميشه! اين مرد 

هر چند به خاطر بچه ي توي شكمم داشت زيادي منو بد 

 د.عادت ميكر

 

 

دنبالش راه ميفتم از داخل باغ عمارت رو دور 

ميزنيم و خارج ميشيم. نمي دونم منو داره كجا 

 ميبره فقط بهش اعتماد ميكنم و پشت سرش راه ميفتم.

 

كوچه پس كوچه ها خلوته. ميدونم همه به خاطر شام 

 خونه ي خان جمع شدن.

مسير نسبتا طوالني رو ميريم. جايي بوديم كه تهش 

ي شد به جنگل. هم متعجبم هم خسته و دستمم ختم م

 بين پنجه هاش درحاِل له شدنه.

 

از ميون دار و درختا رد ميشيم تو يه هواي خوب و 

نزديكِ تابستون. صداي شر شر آب مياد. هر چي جلوتر 

 ميزيم صدا واضح تر ميشه. 

 

قبال به اين چشمه اومده بودم و مي دونستم كجاست. 

 اون به سمت من مي چرخه: كنار آب مي ايستيم و

 

 لباساتو در بيار!-
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 چشمام درشت ميشه:

 

 واسه چي آخه خانزاده؟-

 

 دستشو روي شونه ام ميذاره:

 

 بايد حتما اينو تجربه كني...-

 

بعد اين حرف دستش سر ميخوره پايين و سر راهش 

بازومو فشار ميده. لبمو به دندون ميكشم. توري رو 

ميندازم روي يه سنگي كه از روي موهام برميدارم و 

 تقريبا كنارم قرار داره.

 

جليقه مشكيم هم روش ميفته و بعد پيرهن و دامنم. 

تموم لحظات در آوردنم لباسم خيره به چشماشم و تك 

 تك حركاتش رو از زير نظر مي گذرونم.

 

تالشي براي گرفتن نگاهش ازم نميكنه و به جاش تا 

لخت ميشم مي  ميتونه پر حرارت نگاهم ميكنه. وقتي

تونه تن و بدن برهنه و حركت قفسه سينه ام موقع 

 تنفس رو ببينه.

 

با تموم شدن كارم شروع به در آوردن لباساش ميكنه 

كه من برعكس اون سرمو پايين ميندازم و دستامو 

 ضربدري روي سينه هام ميذارم:
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 ميشه برم تو آب؟-

 

زه پيرهن و شلوار و شورتش رو روي لباساي من ميندا

 و دستمو ميگيره:

 

 بيا..-

 

كنار آب مي ايستم و اون عقبتر. يهو دستشو دورم 

حلقه ميكنه تن لختمون به هم مي چسبه. كنار گوشم 

 پچ ميزنه:

 

 بپر!-

 

دلم از حس بدنش هري فرو ميريزه.دستمو روي دستش كه 

 دورم حلقه اس ميذارم.  زير لب ميگم:

 

 يك... دو...سـ...-

 

اب ميپريم. اب تو دماغ و گوشم همزمان باهم تو 

ميره و خنكيش تنم رو ميلرزونه. سرمو از اب بيرون 

ميارم و اونم همين طور. نفس نفس زنان به هم خيره 

 ميشيم.

 

دستم باال ميره و تكه اي از موهاي خيسش كه روي 

 پيشوني ريخته رو كنار ميزنم.

ميخوام دستمو بيارم پايين كه به مچم چنگ ميزنه و 

 به سمت خودش ميكشه.تنمو 
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بازم بدنمون به هم اتصال ميكنن. سرمو باال ميارم. 

 سرشو پايين مياره. 

 

با دهاني نيمه باز خيره اش ميشم و چشماش زير نور 

ماه برق ميزنه و حرارتش احساسات زنانه ام رو به 

 چالش ميكشه.

 

سرش جلوتر مياد و نفس هاش قبِل لبهاش روي صورت و 

تم پخش ميشه. لبمو ليس ميزنم و تك تك اجزاي صور

سعي ميكنم رو نوك پام وايستم و فاصله رو كمتر 

 كنم.

 

دستش چنگ ميشه الي موهاي خيسم و لبهاش ميره روي 

لبهام. انگار يه مهره داغ به لبهام ميخوره كه 

آتيش ميگيرم و هر چي هست و نيست از ذهنم پاك 

 ميشه.

 

توسط يه مرد  اين شـ..هوت! اين حسِ خوبه خواسته شدن

 منو مسخ ميكنه. دستمو حلقه ميكنم دور گردنش.

 

خيلي خوب منو ميبوسه و من خسته از موندن روي پنجه 

 پا مي پرم و پاهامو دور كمرش حلقه ميكنم.

 

دستشو زير باسنم ميبره و منو تو بغلش ميگيره. بعد 

يه لب گرفتن خيس كننده برجستگيشو لبه بهشتم حس 

 ميكنم.
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خودشو داخلم ميكنه. احساس عجيبي من رو  با يه فشار

در بر ميگيره. داخل آب يه چيز متفاوته واسه مني 

 كه هنوز يه دل سير روي تخت رو تجربه نكردم!

 

با دستش كمرم رو ميگيره و من پاهام از زمين جدا 

ميشه وقتي خودشو داخلم تكون ميده موج هاي كوچيكي 

 دورمون رو احاطه ميكنن. 

 

رفتن نفس عقب ميبره و جفتمون درحالي سرشو براي گ

 كه نفس نفس ميزنيم پي چشم هاي هم ميگرديم.

 

 

زير نور ماه رنگ مردمكش تيره تره. كمرمو سفت مي 

چسبه و تكونش ميده بي اختيار صدام تو فضا مي 

 پيچه.

 

با يه لبخند پر هوس نگاهم ميكنه. انگار از ناله 

 ميكنه.هاي من لذت ميبره كه حركتشو تندتر 

 

چشمامو مي بندم و خودمو به دستاش مي سپارم بين 

حركات تندش به اوج مي رسم و پرت شدن از بلندي رو 

حس ميكنم و بعد دقايقي كه فشار انگشتاش رو پوستم 

 زياد ميشه مايع داغي رو درونم خالي ميكنه.

 

بعد اروم من رو زمين ميذاره و كف پام به كف چشمه 

خسته از شيطنتي كه كرده  مي چسبه. چشماي سرخ و

 بوديم رو بهم ميدوزه.
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ما حرف نميزنيم ولي چشمامون پر حرفه و  افسوس كه 

من زبون چشماي روشنش رو نميفهمم و گيج و منگ به 

 لباش چشم مي دوزم تا اون چيزي بهم بگه.

 

ولي اون قصد نداره چيزي بگه! چيزي درباره اين 

 نيازهاي يهوييش!

 لوي پيشونيم عقب ميزنه و ميگه:موهاي خيسم رو از ج

 

 خوبي؟-

 

ميل عجيبي به فحش دادن دارم! خودش مي دونست كه چه 

باليي سرم آورده و چقدر حس خوب بهم داده و اينطور 

سوال مي پرسيد؟ جاي جواب لبخندي بهش ميزنم تا اون 

 حرفاي نيش داري كه تو دلم رديف كردم رو نگم براش!

 

بطه شنيدن يه دوست دارم تموم نياز من بعِد اين را

بود كه منو ازش محروم ميكنه! شايدم ميونه ي خوبي 

 با دروغ نداره!

 

عقب ميرم خودم رو داخل آب ميكشم همه داغي و ش.وتم 

 رو داخل چشمه ميريزم.

 

وقتي سرمو بيرون ميارم اب از موهام چكه ميكنه. 

 خيره اش ميشم وقتي زل زده به من:

 

 كي ميريم؟-
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 واي!هر وقت بخ-

 

و چه خوبه اين حق انتخابي كه بهم ميده! دوباره 

دلم گرم ميشه و اون كدورت هاي چند لحظه پيش محو 

 ميشه.

 

چهارده ساله شدمو هنوز به عادت كودكانه زود تو 

دلم قهر ميكنم و زودتر هم آشتي! به سمتش شنا 

ميكنم و رو به روش قرار ميگيرم و سرم رو باال 

 ميبرم:

 

 نميخوام!فعال -

 

و بعد اين حرف روي پنجه پا بلند ميشم و لبامو به 

لباش مي چسبونم. آغوشش رو به روم باز و از اين 

 حركتم استقبال ميكنه.

اينبار فقط عشق بازي ميكنيم، زمان زيادي ميگذره 

وقتي از آب بيرون ميايم لبخندي روي لبهامونه.از 

پيچه و اب كه بيرون ميايم سريع پيرهنش رو دورم مي 

 لب ميزنه:

 

 سرما ميخوري!-

 

چند لحظه گيج و منگ نگاهش ميكنم و بعد لبام كش 

 مياد:

 

 لباستون خيس ميشه!-
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شونه باال مي اندازه و شروع به پوشيدن شلوارش 

ميكنه. يكم منتظر ميمونم تا ابِ  موهام و بدنم خشك 

 شه و بعد تو پوشيدن لباسم كمكم ميكنه.

 

يعني يه بچه باعث اين همه حس ميكنم روي ابرام. 

 مورد توجه قرار گرفتنمه؟! 

وقتي برميگرديم از در پشتي كه به راهروي آشپزخونه 

 و حموم ختم ميشه به پله هاي مارپيچي وارد ميشيم. 

موقع  گذشتن از كنار آشپزخونه صداي خدمتكارايي كه 

 مشغول تميزكاري بعد جشن هستن مياد:

اون  دختررعيت معلوم از كجا معلوم بچه ي اونه؟ -"

نيست با كي خوابيده و بچه اش رو به خانزاده 

 چسبونده!"

 

اين جمالت كه به گوش خانزاده ميخوره مي ايسته.  با 

شنيدن هر كلمه صورتش رو به شرخ شدن ميكنه. به 

بازوش چنگ ميزنم كه صورت پر خشمش از در آشپزخونه 

 گرفته ميشه و رو به من مي چرخه.

 

 اش و پچ ميزنم:خيره به چشم

 

اآلن پشت سرمون و آروم اين حرفا رو ميگن ولي اگه -

داد و بيداد كنيد و روشون باز شه آدماي بيشتري و 

صداهاي بلندتري رو مي شنويد. هر چي صدا بلندتر 

خفه كردنش سختتر... بايد از راهش بريم! فعال سكوت 

 بهتره...
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رفته مردمك گشاد چشماش و رگ برجسته ي گردنش رفته 

رو به آرومي ميره. دستمو بين دستاش ميفشره و به 

 مسيرش به سمت  پله ها ادامه ميده.

 

باور نميكنم حرفام روش تاثير گذاشته باشه! 

همونطور وا رفته پشت سرش ميرم به اتاق ميريم و 

 بعد تعويض لباسامون روي تخت دراز مي كشيم. 

 

سابن. سر جفتمون روي يه بالشته و قند تو دلم مي 

تا ميام تو حال و هواي خوشي بهش حرفاي بقيه رو 

 فراموش كنم ميگه:

 

 چيكار كنم ساكت شن؟-

 

از باالي چشم نگاهش ميكنم. آدم به اين گندگي از من 

چاره مي گرفت واسه كاراش؟! مثبت كه به اين قضيه 

نگاه كنم به اين نتيجه مي رسم فعال مورد اعتماد 

 م.ترين آدم نزديك اين بشر من

 

پس بهش چشم ميدوزم و تو فكر فرو ميرم. مردمكش 

 پايين مياد و زل ميزنه بهم.

 

شديم مثل زن و شوهري كه قبل خواب باهم پچ پچ 

ميكنن و درد و دل ميكنن. ياد مامان و بابام 

 ميفتم. حاال من بايد آرومش مي كردم؟!

ولي تو اين ميدان نبردي كه واسه خانزاده درس كرده 

 مشي وجود داشت؟!بودن چه آرا
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 مشغول كشيدن خطوطي روي سينه اش شدم.

دكمه هاي پيرهن سفيدش باز بود و عضله هاي دلبرش 

 توي چشم.

 

 گوشه لبمو به دندون ميگيرم:

 

حس ميكنم يكي از عمد بين مردم شايعه پراكني -

 ميكنه... واسه همين بايد ياركشي كرد!

 

 ابروهاش تو هم گره ميخوره:

 

 ياركشي؟-

 

 رو تكون ميدم: سرم

 

 اوهوم. بايد بدونيم كي سمت ماست!-

 

حاال با وجود اين بچه "ما" ميشيم و اين لغت عجيب 

 تو دهنم مي چربه. متفكر خيره منه:

 

 منظورت اينه من دشمن دارم؟-

 

حتما همين طوره! مردم وقتي با اربابشون بد ميشن -

كه پاي يكي ديگه در ميون باشه. شايد يكي ميخواد 

 رو جا پاي شما بذاره.پا 
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 ابروهاش رو تو هم مي كشه:

 

تو ميدوني اون كيه؟ چرا يه جوري حرف ميزني انگار -

 چيزي ميدوني؟

 

سرمو به طرفين تكون ميدم و باز به عضله هاش چشم 

 ميدوزم:

 

چيزي نمي دونم ولي خيلي وقته از اين زمزمه ها مي -

از شنوم... شما بايد محتاط تر عمل كنيد... بايد 

 حقتون دفاع كنيد...

 

 يك تاي ابروش رو باال ميده:

 

 و منظورت از حق من چيه؟-

 

 كف دستم رو روي سينه اش فشار ميدم:

 

شما خان آينده ايد... بايد بهشون بفهمونيد كه -

شما جانشين پدرتونيد و اونا بايد بهتون وفادار 

 باشن...

 

 با نفرت ميگه:

 

 س كيه!راس ميگي! بايد نشونشون بدم رئي-
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 سرم رو كج ميكنم:

 

شما نمي تونيد رياستون رو با عشق بنا كنيد نه -

نفرت! موقعي مي تونيد دشمناتون رو شكست بديد كه 

 زير دستاتون عاشقتون باشن!

 

 

يه ضربه به بينيم ميزنه و يه لبخند محو رو لباش 

 ميشينه:

 

ساله اي! ولي ١٤شايد بقيه فك كنن تو يه دختر بچه -

 از اوني كه فكر ميكنم... تو بيشتر

 

نمي تونم جلوي خندمو بگيرم و با لذت مي خندم كه 

 ادامه ميده:

 

از اين به بعد بايد بشي چشم و گوشم... هر چي -

 شنيدي با من در ميون ميذاري! باشه؟

 

 سرمو تكون ميدم:

 

 باشه!-

 

آفرين! دختر خوبي باشي و هر چي شنيدي رو بهم بگي -

 جايزه داري!
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 برق ميزنه:چشمام 

 

 جايزم چيه؟-

 

 فوري لبامو مي بوسه:

 

 از اينا!-

 

ته دلم قيلي ويلي ميره. اين روزاي اخير بس آسمون 

زندگيم تيره بود كه اين آسمون آبي تو ذهنم نمي 

 گنجيد!

 

 زمزمه ميكنم:

 

 از اين جايزه ها دوس دارم!-

 

ميخواد چيزي بگه كه تقه اي به در اتاق ميخوره. 

 و من با نگراني ميگم: نيم خيز ميشه

 

 يعني كيه؟!-

 

شونه باال ميندازه و همونطور كه دكمه هاشو ميبنده 

در رو باز ميكنه. مالافه رو تا زير چونه ام ميكشم 

 و صداي شماتت بار همسر خان رو مي شنوم:
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توي مراسمي كه واسه ي شما گرفته بوديم كجا -

 غيبتون زد؟!

 ره نگاه ميكنم:متعجب سرم رو تكون ميدم و به دخت

 

 نديمه واسه چيه؟-

 

 دستشو رو روي دو تا شونه هام ميذاره و ميفشره:

 

واسه انجام كارات عزيزم! حموم... پوشوندن لباست -

 و هر كار شخصي ديگه!

 

 شونه باال مي ندازم:

 

حموم كه بي بي كمكم ميكنه! نيازي به نديمه نيست -

 آخه...

 

 سرشو به طرفين تكون ميده:

 

نه... نگو اينطوري! فردا كه بچه بياد سرت نه...-

 شلوغ ميشه و  نسيبه  واقعا كمكت ميشه!

 

بي هيچ حرف ديگه اي تشكر ميكنم و زيرچشمي به 

نسيبه نگاه ميكنم. صورت آروم و استخوني داره ولي 

به نظر من مثل بقيه خدمتكارهاي اين خونه اونم 

 هيچوقت با من خوب تا نميكنه!
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و ما دو تا تنها ميمونيم. دستمو  حلما بيرون ميره

 به سمتش دراز ميكنم:

 

 من نارينم!-

 

دستم همونطور تو هوا معلق ميمونه و اون كه قصد 

 گرفتنشو نداره لب ميزنه:

 

 نسيبه ام خانم. هر امري داشتيد در خدمتم!-

 

لبامو با حرص رو هم فشار ميدم و با حرص نگاهش 

قراره چيكار ميكنم. اين كه حتي با من دست نميده 

 كنه برام؟!

 

 از حالت مهربوني بيرون ميام و خشمگين ميگم:

 

فعال برو بيرون دوس دارم تنها باشم! سعي كن تو -

 دست و پام نباشي!

 

چشمي ميگه و بيرون ميره. ابروهام باال مي پره و به 

جاي خاليش خيره ميشم. زير دست داشتنم حس خوبي 

م و به سمت داشته ها! با اين فكر لبخندي ميزن

 پنجره ي بزرگ عمارت ميرم.

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

23

8 
Hiltun.ir 

بي بي همراه خدمتكار ها برام صبحونه مي چينن. پشت 

ميز ميشينم كه نسيبه مياد و كنار ميز مي ايسته. 

 بدجنس ميگم:

 

 مگه نگفتم تو دست و پا نباش؟!-

 

 دستاشو تو هم مي پيچه:

 

 گفتم شايد امري داشته باشيد!-

 

 پوزخندي ميزنم:

 

 صدات ميزنم بيرون!امري داشتم -

 

بي بي با ابروهاي باال رفته اي نگاهم ميكنه. چشمم 

 بهش ميفته كه بي طاقت ميگه:

 

 چرا با اين دختره اينطور حرف ميزني؟-

 

 

 شونه باال مي اندازم و بد عنق ميگم:

 

 ازش خوشم نمياد!-

 

 با ماليمت و مهربوني مي پرسه:
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 نمياد!كاري كرده؟ تو كه بي خودي از كسي بدت -

 

 دستامو تو هم مي پيچم:

 

مثل بقيه بد عنق! حاال اصال هم مهم نيست! من از -

 كسي انتظاري دوستي ندارم...

 

 شكمم رو نوازش ميكنم:

 

 اونم وقتي كه يه دوست واقعي تو راهه!-

 

دست هاي پرچروكش جلو مياد و شونه ام رو فشار 

 ميده:

 

تر آره مادر... بچه همدم آدمه! بخصوص اگه دخ-

 باشه!

 

 ميخندم:

 

 اره! ولي بچه من پسره!-

 

 ابروهاش باال ميپره:

 

 از كجا ميدوني مادر؟-
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 لب ور ميچينم:

 

خب بايد پسر باشه! خانزاده هم به يه وارث احتياج -

داره! درسته دختر همدم من ميشه ولي االن ما بيشتر 

 به يه وارث احتياج داريم...

 سرشو تكون ميده:

 

مادر... دختر و پسر نداره... ولي اون بچه نعمته -

 بااليي ايشاال بهت حاجت دلتو بده...

 

 اينو ميگه و تنهام ميذاره.  

 

تا موقع نهار زل ميزنم به پنجره و منتظر خانزاده 

ام. ولي برنميگردن و نهار با جمع زنونه من و 

 همسرخان و حلما ميگذره.

 

مارت حسابي بي حوصله و كسلم. هيچ كاري نيست تو ع

انجام بدم. تو همين فكرام كه ياد اتاق يزدان خان 

 و مطالعه ميفتم.

 

با لبخند بلند ميشم و پله ها رو باال ميرم. كليد 

اتاقش رو از جايي كه قايمش كرده بودم بر ميدارم. 

نزديك در اتاقش مي ايستم و ميخوام قفل رو بندازم 

 كه صدايي از پشت سرم مي شنوم:

 

 خانم؟ چيزي نياز داريد-
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دندونامو روي هم فشار ميدم اين نسيبه رو بالي جون 

 اورده بودن نه كمك به من! 

 روي پاشنه پا ميچرخم و بر اندازش ميكنم:

 

 منو ميپاي؟-

 

 ابروهاش باال ميپره و يه قدم به عقب برميداره:

 

 نه به خدا خانم! اين چه حرفيه ميزنيد!-

 

 دستمو مشت كردم:

 

 زودباش برو پايين...نبينمت طبقه باال! -

 

هول زده پله ها رو پايين ميره. به در اتاق يزدان 

خان تكيه ميزنم. چرا تو اين خونه آرامش نداشتم و 

 همه به نحوي آزارم ميدادن؟!

 

بيخيال رفتن به اتاق يزدان خان برميگردم به اتاقي 

كه جديدا مشترك شده! دراز ميكشم روي تخت و بي هدف 

 ا منتظر اومدنِ خانزاده بشم.به سقف زل ميزنم ت

 

*** 
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حس حركت دستي روي موهام باعث ميشه چشم وا كنم و 

 سيخ بشينم. 

 

خانزاده با خنده به حالت صورتم زد ميزنه. خنده 

چيزيه كه اومدن روي لبهاي اين بشر جزء غيرممكن 

 هاست.

 

 با لذت خيره اش شدم:

 

 اومديد؟!-

 

 سرشو تكون داد:

 

 واس چي ميپرسي؟ حي و حاضر اينجام!-

 

 سرمو كج ميكنم:

 

انتظار خيلي سخته... اولين روزي بود كه منتظر -

 بودم...

 

دستش جلو مياد و دستمو فشار ميده. همين يه حركت 

 واسه اينكه من اختيار دلمو از كف بدم كافيه!

 به لباش زل ميزنم و ميگم:

 

 چطور بود؟-
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 چشمكي ميزنه:

 

 رئيس بازي؟-

 

 با قلبي كه تند تند ميتپه:لبام كش مياد و 

 

 اوهوم! -

 

 خسته كننده!-

 

 لبمو به دندون ميگيرم:

 

 اوه! پس بايد استراحت كنيد...-

 

 خودشو جلو ميكشه و سرش رو روي پام ميذاره:

 

 موافقم!-

 

دستام رو هوا معلق ميمونه و متعجب بهش كه سرش رو 

 روي پامه و چشماشو بسته نگاه ميكنم.

 

. نفس كشيدن برام سخته زير اين موهامو عقب ميزنم

همه هيجان. پلكش مي لرزه و براي لحظه اي چشماشو 

 باز ميكنه و باهام چشم تو چشم ميشه.
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بعد ميخنده و دوباره پلك هاشو روي هم ميذاره. 

جرعت ميكنم و دستم رو ميبرم الي موهاي نامرتبش كه 

 انگار قصد كوتاه كردنش رو نداره.

 

روشن همين طور نامرتب و سركش هم هر چند اين موهاي 

 باعث جذابيتشه!

 

دستش رو ميذاره روي شكمم و صورتشم به اون سمت مي 

 چرخونه:

 

 اين كوچولو اذيتت نكرد؟-

 

 اينو درحالي ميگه كه چشماش بسته اس. لب ميزنم:

 

 نه!-

 

پيرهنم رو ميده و نفس هاش ميخوره به شكمم و 

ار نافم رو مي قلقلكم مياد. سرش رو جلو ميبره و كن

بوسه. برخورد لب هاي خيسش و صاعقه اي كه زير دلم 

 ميخوره يكي ميشه.

 

نفسم رو بيرون ميدم كه ميخنده و حركتش رو تكرار 

ميكنه. به خودم مي پيچم كه كمرم رو سفت ميگيره و 

 زبونشو دور نافم ميكشه. 
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سينه ام از نفس هاي پر  هيجان تند تند باال و 

ر نگاهم ميكنه و پر نياز جواب پايين ميشه. خما

 چشماشو ميدم.

 

 

دستش باال مياد و موهامو پس ميزنه و انگشتاش گردنم 

رو فشار ميدن. خودش رو باال ميكشه و لبهامو ميبوسه 

 و عقب ميره:

 

 دوس داري؟-

 

با خجالت سرم رو پايين ميندازم و انگشتامو تو هم 

 مي پيچم:

 

 چيو؟-

 

 زير دلم ميكشه:نوك انگشتاشو اغواگرانه 

 

 اين كارا رو...-

 

گونه هام رنگ ميگيره و جوابشو نميدم! ميخنده و 

دستمو ميكشه و منو تو بغلش جا ميده. گرم و خوش 

 بوئه!

 

 كمرمو نوازش ميكنه و ميگه:
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مي ترسم بچه اذيت شه وگرنه منم دوس دارم اين -

 كارا رو!

 

 

 اينكه ميگه دوس داره باهام باشه بهم حس عجيب و

ارامش خوبي ميده. سرمو بيشتر بين سينه اش قايم 

 ميكنم.

 

روي موهام بوسه ميزنه. من قبال فك ميكردم خانزاده 

اصال از اين محبت ها نبايد بلد باشه ولي حاال اون 

 مثل يه كتابيه كه هر چقدر ورق ميزني جذابتر ميشه.

همونطور كه با موندن تو بغلش آرامش ميگيرم 

 ميپرسم:

 

 ردم باهاتون چطور بود؟رفتار م-

 

 چيزي نبود كه باعث عصبانيتم شه!-

 

 جلوي كنجكاويم رو نميگيرم:

 

 شوهر حلما هم همراهتون بود؟-

 

 سرمو از روي سينه اش جدا ميكنه و ميگه:

 

 آره چطور؟-
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 شونه باال ميندازم:

 

 به نظرتون حس رياست طلبي نداره؟-

 

ام  به وضوح جا ميخوره ولي تو سكوت منتظر خيره

ميمونه و انگار مي خواد دليلي واسه اين حرفم 

 بيارم.

 

نميخواستم بگم اون شب پشت در اتاقشون چي شنيدم 

چون اونوقت ممكن بود به فالگوش وايستادن متهم بشم 

و بدون داشتن معصوميت جذابيتم رو براي خانزاده از 

 دست بدم.

 

 با همين فكرا دستامو تو هم مي پيچم:

 

ارا حرف ميزدن اتفاقي شنيدم كه اون سري خدمتك-

ميگن بهتره اكبر آقا خان روستاها شه چون اون 

هميشه همراه ارباب واسه سرك كشي زمين ها ميره و 

بيشتر دل به حرف مردم ميده! وقتي رعيت ها درباره 

اكبرآقا اينطوري حرف ميزنن حتما به گوشش ميرسه و 

 حس جاه طلبي رو براش به وجود مياره، همين طور

 نيست؟

 

 زير چونه اش رو ميخارونه:

 

چي بگم! هر چي كه ميگي راسته... اآلن كه فكر -

ميكنم يادم مياد ما هر بحثي با روستايي داشتيم 
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اكبر خودش رو مينداخت وسط و يه جورايي خودش رو 

 بيش از حد دلسوز جلوه ميداد!

 

خوش حال از اينكه حرفام روش تاثيرگذاره ادامه 

 ميدم:

 

روزم برام از خواهرتون يه نديمه فرستاده تازه ام-

بود به عنوان هديه! خيلي ترسيدم كه نكنه نديمه اش 

چيز خورم كنه! ما كه نميتونيم كسيو كه شناختي بهش 

 نداريم وارد حريم خصوصيمون كنيم!

 

 ابروهاش اين بار تو هم گره ميخوره:

 

يعني چي اين كاراش؟ نديمه چه صيغه ايه؟ حاال ديگه -

اكبرم واسم شاخ و شونه مي كشه؟ خودمون اين 

 عاجزيم؟ تو نديمه ميخواستي چرا به من نگفتي؟

 

 لبهامو جلو ميدم و با ناراحتي ميگم:

 

من كه ازشون همچين چيزي نخواستم! واسه اينكه -

خواهرتون ناراحت نشه قبول كردم... شما هم بزرگش 

نكنيد به اون گفتم ازم دور بمونه! خودم مراقب همه 

يزم! به شما هم اين رو گفتم تا بيشتر چشم و چ

گوشتون رو باز كنيد. آدمها پيچيده تر از اوني 

هستن كه فكر مي كنيد. وقتي اسم پول و مقام مياد 

 دوستا تبديل به دشمن ميشن!

 

 دستش مشت ميشه و ابروهاشون تو هم مي كشه:
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تو نگران اين چيزا نباش! من از اين به بعد حواسم -

نميذارم كسي چش به جايگاه من داشته باشه! جمعه! 

امنيت تو و بچمون هم برقرار ميكنم! كسي حق نداره 

 فكر صدمه زدن به شمام از فكرش بگذرونه!

 

لبخندي روي لبم ميشينه. عجيبه انقدر حرفام روي 

خانزاده تاثيرگذاره. اين يه پوئن مثبت برام تلقي 

يخواد پيش ميشه كه بتونم اوضاع رو اونطور كه دلم م

 ببرم.

بلند ميشه و مي ايسته و با يه حركت موهاشو به عقب 

 هدايت ميكنه:

 

چيزي خوردي؟ بيا بريم پايين گفتم غذا آماده -

 كنن...

 

 شما بريد... لباسامو عوض كنم ميام...-

 

 از روي شيطنت ميگه:

 

 وسه در آوردن لباست كمك الزم داشتي در خدمتم!-

 

 

 ميخندم و جواب ميدم:
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 مرسي خودم از پسش برميام.-

 

خانزاده پايين ميره و بعد شونه زدن موهام و 

 پوشيدن لباس مرتب مسير پله ها رو پيش ميگيرم. 

 

همه تو پذيرايي عمارت دور همن ولي سمت غذاخوري 

 ميرم چون خانزاده اونجا انتظارمو ميكشه.

 

وقتي از جلوي در پذيرايي گذشتني بين صداي حرف زدن 

اقي اسم يزدان خان رو مي شنوم و شاخكام هاشون اتف

 فعال ميشن:

 

 يزدان تلگراف زده...-

 

 

قدم از قدم برنميدارم تا بشنوم آخر جمله ي خان 

 رو. ولي همسرش بين حرفش ميپره:

 

 چي گفته بود؟-

 

 گفت تا ماه آينده برمي گرده ايران...-

 

لبخندي روي لبم مي شينه. وقتي يزدان خان برگرده 

بهش ميگم چقدر تو درس ها پيشرفت كردم و رابطم با 

 برادرش چقدر خوبه. 
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ولي كمي از عكس العملش هراس دارم. چون هميشه بهش 

ميگفتم به فكر رهايي از عمارتم ولي حاال با وجود 

اين بچه تو بطنم ديواراي كجا ميتونن بهتر از 

 از من و بچه ام محافظت كنن؟اينجا 

 

اهوراخان با ديدنم به طرز باورنكردني بلند ميشه و 

 صندلي عقب ميكشه. واقعا از اين ها هم بلده؟؟

 

خيلي رويايي به نظر ميرسه. ميشينم و اونم تو 

 صندلي كناريم جا ميگيره و لب ميزنه:

 

 چي دوس داري بگو برات بكشم...-

 

 

ه و با دست به كاسه اش چشمم به خورشت خوشرنگ ميفت

 اشاره ميكنم:

 

 يكم جلوتر بياريد من برميدارم.-

  

با گفتن اين حرفم تقريبا هر چي روي ميزه دم دستم 

ميذاره. نميدونستم به اين حركاتش بخندم يا از 

 ذوقش بميرم!

 

 

سرمو كج ميكنم و خيره اش ميشم كه با يك اخم 

 ساختگي ميگه:
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 چته؟-

 

 شونه باال ميندازم:

سرمو كج ميكنم و خيره اش ميشم كه با يك اخم 

 ساختگي ميگه:

 

 چته؟-

 

 شونه باال ميندازم:

 

 مي دونستيد يزدان خان داره برميگرده؟-

 

 سرشو تكون ميده:

 

 آره دستور از باالس...-

 

 چشمامو ريز ميكنم:

 

 يعني چي؟-

 

يعني َدربار دستورشو صادر كرده... اونا تحت پوشش -

 تحصيل ميكردن!نظام تو فرانسه 

 

 دستمو زير چونه ام ميزنم:
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 وا يعني اونجا جاسوسن؟-

 

 نگاهم ميكنه و با خنده ميگه:

 

نه جاسوس نيستن هزينه تحصيلشون رو دولت ميده... -

يزدان قراره بعد گرفتن تخصصش يا بره بيمارستان 

 ارتش!

 

 ابروهامو باال ميدم:

 

 حاال چرا بيمارستان ارتش؟!-

 

 ميندازه:شونه اي باال 

 

خان هميشه دلش ميخواست قدرتش باالتر بره... فكر -

ميكنه اگه يزدان بره بيمارستان ارتش بتونه پل 

 ارتباطي باشه با دربار...

 

 برنجمو تو بشقاب هم ميزنم:

 

 

 ولي من ميترسم! از هر چي سياست و قدرته!-

 

پدرم ميخواد روياهايي كه خودش بهش دست پيدا -

بده... واسه همينه هيچ وقت نكرده با ما تحقق 
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نميخواستم تو كابين اون باشم! ولي حاال... 

 مجبورم...

 

 

 با شنيدن اين حرفش لب زدم:

 

يزدان خان شما تا به حال فكر كرديد كه از روستا -

 بريم؟!

 

 متعجب نگاهم ميكنه:

 

 مثال كجا؟-

 

 

 دستمو زير چونه ام ميزنم:

 

متنفريم دور مثال جايي كه از همه اين چيزايي كه -

 باشيم!

 

 ابروهاش باال ميپره:

 

 تو اينجا رو دوس نداري؟-

 

 لبمو به دندون ميگيرم:
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 من هر جايي كه شما باشيد رو دوس دارم!-

 

 

ميخنده و سرش به سمت گردنم خم ميشه و يه بوسه 

 ميزنه. حس ميكنم خون درونم به جريان ميفته.

 

ميز  با چشماي خماري نگاهش ميكنم. دستش از زير

مياد و روي پام ميشينه. رونم رو فشار ميده كه نفس 

 صدا داري ميكشم.

 

دوباره گردنم رو مي بوسه. بي طاقت مچ دستش رو 

 فشار ميدم تا از روي پام برش داره:

 

 خان زاده االن يكي ما رو ميبينه!-

 

واقعا فكر ميكني نگران اينم كه يكي ما رو ببينه! -

 از زيردستام حساب ببرم!من خان زاده اينجام نبايد 

 

 آروم مي نالم:

 

 

 االن ميخوايد چيكار كنيد؟-

 

 لبخندي ميزنه و پاهامو فشار ميده:
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 ميخوام از نفس نفس زدنات لذت ببرم!-

لبمو به دندون ميگيرم: من جاي بهتري براي نفس نفس 

 زدن مي شناسم! 

 

 يكي از ابروهاشو باال ميده:

 

 كجا مثال؟-

 

ميبرم و بازدمم رو روي گردنش خالي سرم رو نزديك 

 ميكنم:

 

 مثال تو اتاقمون! رو تخت...-

 

بايد رو جاهاي ديگه م امتحان كنيم...درسته تكرار -

 اون كار قشنگه ولي تنوع هم بد نيست...

 

ميخوام چيزي بگم كه صداي نسيبه از پشت سرمون 

 مياد:

 

 

 چيزي نياز داريد؟-

 

به عقب ميچرخه. سرهامون از هم فاصله ميگيره و 

ابروهام تو هم ميره و از الي دندوناي كليد خورده 

 ام ميگم:
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 ممنون!-

 

نگاه نسيبه به خانزاده است و هيچ تكوني به خودش 

 براي خروج از غذاخوري نميده.

 

چشم ميچرخونم به خانزاده نگاه ميكنم كه بلند ميشه 

 و صاف مي ايسته:

 

 كي تو رو راه داده به اين عمارت؟-

 

 

با يه اعتماد به نفس اعصاب خوردكني به خانزاده زل 

 ميزنه:

 

 

 نديمه شخصي همسرتون هستم!-

 

 

دست خانزاده مشت ميشه بر ميگرده و مشتشو ميكوبه 

روي ميز. از شك كمي به هوا مي پرم و به چهره ي 

 سرخ از عصبانيتش زل ميزنم.

 

چشماش از خشم ميخواد هر چي دور و برشه رو به آتيش 

 بكشه.
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 رو ميكنه به نسيبه:

 

از عمارت من گورتو گم كن! وگرنه مي فرستمت سينه -

 ي قبرستون!

 

با صداي بلند اون همه به سمت غذاخوري ميان. برعكس 

من كه رنگ از روم پريده نسيبه كامال آروم به 

خانزاده و حرص  خوردنش خيره اس و انگار لذت هم 

 ميبره! 

 

 ميچرخونه: خان نگاهشو بين نسيبه و خانزاده

 

 

 چه خبره اينجا؟-

 

 خانزاده سينه جلو ميده و داد ميزنه:

 

 اين زنيكه رو كي راش داده اينجا؟-

 

نگاهم به اكبر ميفته كه درحال بازي كردن با 

سيبيلش به حلما اشاره ميكنه. بي خود نبود حس بدي 

 نسبت به نسيبه داشتم. 

 

 

جلو  اين اكبر موذي هيچ كارش بي برنامه نبود! حلما

 مياد و لب ميزنه:
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 من خان داداش!-

 

 

 خانزاده چشماشو گشاد ميكنه و فرياد ميكشه:

 

 

 تو گه خوردي با هفت جد و ابادت!-

 

 خان بهش تشر ميزنه:

 

 اهورا! مراقب باش چي ميگي!-

 

اوضاع حسابي قمر در عقرب ميشه نگران بازوي 

 اهوراخان رو ميگيرم و زير لبي ميگم:

 

 اال؟ميخوايد بريم ب-

 

ولي انگار صدام تو همهمهه اهالي منزل به گوشش 

 نميرسه كه سرشو نزديك ميكنه:

 

 تو چي ميگي؟!-

از خشمي كه تو صورتش پيداس ترس برم ميداره و كمي 

عقب ميرم. ترجيح ميدم ازش دور وايستم و دليل اين 
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طغيانشو با ديدنِ نسيبه بفهمم. ولي شلوغي و حرف 

 گيج تر بشم. زدن جمع باعث ميشه گيج و

 

خوشم مياد اكبر قشنگ زنش رو سپر بالي خودش ميكنه و 

هميشه عقب نظارگر و مثل زن ذليل ها خودش رو جلوه 

 ميده.

 

ولي تو اين بين يدونه من مي دونستم چقدر موذماِر و 

فكرهاي خطرناكي تو كله اش داره. واقعا چرا كسي 

 متوجه حسِ بدي كه تو چشماش بود نمي شد؟

 

 با بغض لب ميزنه:حلما 

 

 من قصدم كمك بود!-

 

 مادرشم پشتش در مياد:

 

چرا شلوغش ميكني پسرجان! كي بهتر از نسيبه؟ كي -

 مورد اعتمادتر از اون كه زنتو بسپاريم دستش؟

 

 دستش مشت ميشه و داد ميزنه:

 

من از كسي كمك خواستم؟ زنم از عهده ي خودش -

 برمياد! 

 

 ميگيره:و انگشت تهديدش رو سمت حلما 
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يك بار ديگه! فقط يكبار ديگه از اين غلطا بكني -

 هر چي ديدي از چشم خودت ديدي!

 

 وقتي چشماش به نسيبه ميفته صداش باز اوج ميگيره:

 

 تو هم گورتو گم كن از عمارت!-

 

حلما مادرشو كنار ميزنه و مياد جلو و با صورتي 

توهم سينه به سينه ي برادرش مي ايسته و محكم 

 :ميگه

 

نه خان داداش! اگه نسيبه رو به عنوان خدمتكار -

زنت نميخواي هنوز يكي هست كه استخدامش كنه! اينجا 

 تو تصميم نميگيري كه كي بره و كي بمونه!

 

خان جلو مياد و بازوي حلما رو ميگيره و سعي در پا 

 درميوني داره:

 

 تو رو خان داداشت واينستا!-

 

 دخترشه:ولي همسرخان همچنان پرچم دار 

 

چرا چيزي نگه؟ تا كي قراره اهورا همه ي مارو به -

 خاطر ساره مجازات كنه؟ تقصير ما چي بود؟ 
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 خان زاده تنه اي به حلما ميزنه و به سمت در ميره:

 

 

 همتون بريد به درك!-

 

صداي كوبيده شدن در عمارت گوش خراشه! خان با اخم 

 به زنش نگاه ميكنه:

 

اورديد! من اونو يه جور بار نبايد رو حرفش حرف مي-

 آوردم كه وارثم باشه!

 

 حلما جاي مادرش جواب ميده:

 

 

يكم انعطاف پذيري هم بد نيست! حق نداره هر جور -

 دلش خواست رفتار كنه!

 

 تو بايد كوتاه بياي اون مرده!-

 

 به طور غيرباوري اكبر لب باز ميكنه:

 

ر درسته كه اون مرده ولي حلما هر زني نيست! دخت-

 شماست! خون خان تو رگهاشه!
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خان دستي به ريشش ميكشه و چيزي نميگه! چشمم به 

اكبر ميفته. راضيه كه خان با سكوت حرفشو تاييد 

 ميكنه.

 

اهوراخان به خشمش مسلط نيست و همين باعث ضعفشه 

درحالي كه اكبر ميتونه با سياست همه چيز رو به 

 نفع خودش تموم كنه.

 

حس اينو دارم كه اون ساليانه عميق نگاهش ميكنم. 

ساله داره با اهالي اين خونه مثل مهره هاي شطرنج 

بازي ميكنه و هر كس دونسته و نادونسته داره بر 

 طبق نقشه اون حركت ميكنه.

 

دقيقا نمي فهميدم چي تو سرشه ولي بايد جلو دارش 

ميشدم. نه بخاطر خودم يا هركس ديگه! بخاطر نطفه 

 داخل بطنم! 

 

اينكه وقتي به دنيا مياد اطرافش انقدر  بخاطر

انرژي پليد و كثيف نباشه كه پاكي وجودش گرفته 

 بشه.

كم كم همه پراكنده ميشن. وقتي نسبيه ميخواد بره 

با قدم هاي بلندي سمتش ميرم و دستمو روي شونه اش 

 ميذارم:

 

 كجا؟-

 

مي ايسته و نگاهم مي كنه. ابروهامو توهم ميكشم و 

 برميدارم. دستامو زير بغلم ميزنم: يه قدم به عقب
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درباره ساره برام بگو... چرا خانزاده با ديدنت -

 عصبي شد!

 

پوزخندي ميزنه. نگاه رو مخمه با اين حال منتظر 

 ميمونم اون لب هاي كوفتيش رو بجنبونه:

 

اگه مي خواين قصه ساره رو بشنويد من كسي نيستم -

 كه براتون تعريف كنم!

 

 آتيش ميگيرم و گوشهام داغ ميشه:با شنيدن حرفش 

 

 مي فهمي داري با كي حرف ميزني؟-

 

 سر تا پام رو برانداز ميكنه:

 

 بله! همسر جديد خان!-

 

 دستام مشت ميشه:

 

ميدوني چه باليي سر آدماي گستاخي مثل تو ميارم؟! -

 فكر كردي كي هستي؟

 

 سرش رو كمي كج ميكنه:
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رعيت! ولي قصه خوب ميدونم كي هستم! يه نديمه يه -

 سرا نيستم!

 

 فكم منقبض ميشه و چشمام بيش از حد گشاد:

 

 گمشو!-

 

 داشتم ميرفتم...-

 

بعد اين حرف پشتش رو بهم ميكنه. بايد خداشو شكر 

ميكرد چيزي دم دستم نبود وگرنه اون كله ي پوكش رو 

 مي شكوندم. 

 

از حرص به نفس نفس ميفتم. نسيبه نامي هم ميفته تو 

 م. اسمش رو درست زير اسم اكبر مي نويسم.ليست سياه

 

زنيكه ي احمق چطور جرعت ميكرد باهام اينطوري حرف 

 بزنه و عصبانيم كنه؟! زير لب مي غرم:

 

 نشونت ميدم! آشغال! آشغال!-

 

به سمت ميز برميگردم و يه ليوان آب سر مي كشم. مي 

ترسيدم اين همه حرص و خشمم روي بچه ام اثر بذاره 

 كنه. و ناراحتش
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آخه شنيده بودم هر حسي به يه مادر دست بده بچه هم 

 حسش ميكنه!

 

 

لبمو به دندون ميگيرم و نگاهمو اطراف مي چرخونم. 

 تنها يه چيزي تو مغزم مي چرخيد؛وقت ياركشيه!

 

از غذاخوري بيرون ميام چشمم به يه خدمتكار ميفته. 

 صداش ميكنم و ميگم اشارپم رو از باال بياره. 

 

به سمت پله ها ميره. منتظر مي مونم وقتي  سريع

اشارپ قرمز رنگم رو به دستم ميده روي دوشم 

 ميندازمش.

 

 به سمت در خروجي عمارت ميرم. خدمتكار مي پرسه:

 

 جايي ميريد خانم؟-

 

با حرص نگاهش ميكنم. واقعا بايد به اينم جواب پس 

 ميدادم؟! از روي شونه نگاهش ميكنم:

 

 فقط تو حياطم!-

 

ز عمارت بيرون ميرم. هواي تازه كمي حالم رو جا ا

مياره. چشمم به باغ ميفته و ياِد يزدان خان ميكنم. 

 جدي چه خوب ميشه كه برگرده.
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آروم آروم سمتِ باغ ميرم. ميخوام با افكارم خلوت 

 كنم كه چشمم به هانيه ميفته كه بين گلها نشسته.

 

 

 سمتش ميرم و ميگم:

 

 يكني؟تنهايي اينجا چيكار م-

 

 بلند ميشه و دامنش رو مي تكونه:

 

 هيچي!-

 

 موهامو عقب ميدم و روي تخته سنگي ميشينم:

 

 بشين حرف بزنيم...-

 

دوباره روي چمن ها جا ميگيره. بهش خيره ميشم و 

 ميگم:

 

 خبر داري يزدان خان مياد؟-

 

سرشو تكون ميده و با دست روي چين هاي دامنش ميكشه 

 ميزنم:و مرتبش ميكنه. لب 
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 حتما خيلي خوشحالي!-

 

 لبخندي ميزنه و بهم نگاه ميكنه:

 

 آره خيلي!-

 

 سرمو كج ميكنم:

 

 يزدان ديگه بايد دست بجنبونه!-

 

 كنجكاو ميگه:

 

 واسه چي؟-

 

 واسه جاري كردن من و تو!-

 

 ميخنده و سرشو پايين مي ندازه. ادامه ميدم:

 

 شوخي نميكنم! كامال جدي ام! يه عمر كه رفت-

فرنگستون و ازت دور موند... حاال هم يه پاش ميشه 

تهرون و يه پاش اينجا! اونطوري قراره از زندگي چي 

بفهمي؟ هوم؟ زياد دست دست كني و ني ني به الالش 

 بذاري تو اين بين گير يكي ميشه و از دستت ميپره!

 

 خنده از صورت هانيه مي پره و به فكر فرو ميره:
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 يعني چيكار كنم؟-

 

سوال نداره! همين كه برگشت پاتو كن تو يه كفش كه -

عقدت كنه و دستت بگيره بريد سر خونه و زندگيتون! 

اينطوري خوبيت نداره! پشت سرت هزارتا حرف در 

 ميارن!

 

 صدامو پايين ميارم تا تاثير حرفمو بيشتر كنم:

 

به مردها هم كه اعتباري نيست! ميدوني كه! انقدر -

دختراي رنگي ميبينه يهو دلش  ميره اينور و اونور

 هوايي شد ميخواي چيكار كني؟

 

 چمن هاي جلو دستش رو ميكنه:

 

يعني من بهش بگم بيا ازدواج كنيم؟ آخه وقتش بشه -

 مياد!

 

مردا عاشق رابطه هاي قايمكي ان! هيجانش بيشتره! -

به اون االن بيشتر از بعد ازدواج خوش ميگذره! پس 

 دست بجنبون!

 

من واقعا نميدونم چطور حرف ازدواج رو  آخه چطوري؟-

 پيش بكشم! 

 

 پاروي پا ميندازم:
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من كمكت ميكنم! جوري كه من اهوراخان رو جذب خودم -

 كردم اونو جذب خودت كني!

 

با هيجان خيره ام ميشه! انگار كه من بخوام با 

ارزشمندترين چيز زندگيشو بگم! خبر نداشت كه اين 

 شروع منه! شروع ياركشي!

 

 

 چطوري؟ چيكار كنم؟-

 

 شونه باال ميندازم:

 

 

 هنوز يزدان خان نيومده! وقتي اومد بهت ميگم!-

 

 مياد جلو و دستمو بين دستش ميگيره:

 

 

واي نارين مرسي! اگه باهام ازدواج كنه تا اخر -

 عمر مديونت ميشم! تو خيلي خوبي!

 

 لبخندي ميزنم:
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 فقط ميخوام تو خوشحال باشي! باور كن!-

چشماش خوشحالي ميباره. ولي من به اين فكر از 

ميكنم كه نميشه زيادي رو آدم هاي عاشق حساب باز 

 كرد.

 

اونا تا وقتي خوبن كه اوضاع بر وقف مرادشون پيش 

بره. حاال من چطور قراره به هانيه كمك كنم؟ فكر تو 

 ذهنم نيست! 

 

فعال به اين فكر ميكنم چطور ازش استفاده كنم. واسه 

ره ام رو ناراحت نشون ميدم. هانيه متعجب همين چه

 به تغيير حالت صورتم نگاه ميكنه.

 

 برميگرده روي چمن ميشينه:

 

 چيزي شده؟-

 

 دستمو روي شكمم ميذارم:

 

نميدونم واقعا! من دارم روزاي سختي رو -

 ميگذرونم...

 

 منتظر نگاهم ميكنه تا ادامه بدم:
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ميدوني؟ همه ازم متنفرن! چون من رعيت زاده ام! -

 تو هم قراره چنين روزايي رو بگذروني...

 

 آهي ميكشم و ميگم:

 

 واقعا سخته... خيلي!-

 

 هانيه سرشو تكون ميده:

 

حق داري! حتي يه خدمتكار فكر ميكنه تو جاشو -

تصاحب كردي! واقعا حس بديه! اونا به اجبار بهت 

 احترام ميذارن و كاراتو انجام ميدن!

 

 

. سعي ميكنم چشمام پر شه تا موهامو پشت گوشم ميدم

تاثيرم روش بيشتر بشه. شبيه زن حامله ي بي چاره 

 اي جلوي ميكنم:

 

آره... تحمل اينا برام سخت نبود... داشتم عادت -

ميكردم... ولي حاال... با وجود اين بچه! همه چيز 

سخت شده! حرف رو ميشه تحمل كرد... نگاه ها رو 

از كينه ميان! ميشه به جون خريد ولي همه اينا 

همين خطرناكش ميكنه! همين من رو ميترسونه...اينكه 

 يكي بخواد به من و بچه ام آسيب بزنه!

 

 هانيه هيني ميكشه و ميگه:
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 آخه كي ميتونه انقدر عوضي باشه؟-

 

 

 پوزخندي ميزنم:

 

 كسايي كه حتي فكرشم نميكني!-

 

 تو چيزي شنيدي؟ يا ديدي؟-

 

 يشم كه ميگه:سرمو تكون ميدم و خيره اش م

 

 چيكار ميخواي بكني باهاشون؟-

 

 يه اشك از گوشه چشمم پايين ميچكه:

 

چيكار ميتونم بكنم؟ بايد با ترس زندگي كنم! ترس -

از دشمنايي كه نمي شناسمشون! ترس اينكه آبي كه 

ميخورم نكنه به ما آسيب بزنه؟ نكنه باليي سر بچه 

 ام بيارن!

 

 

 هانيه چنگي به صورتش ميزنه:

 

 زبونتو گاز بگير دختر... خدا نكنه!-
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زبونمم گاز بگيرم اين حقيقته! تو كه منكرش -

 نميشي!

 

 پاهاشو به آغوش ميكشه:

 

واقعا نميدونم چي بگم!بايد بفهمي كي باهات خوبه -

 و كي بده!

 

 

 سرمو تكون ميدم:

 

آره درست ميگي! ولي من كه بينشون نيستم! نميتونم -

فرن! چيا پست سرم ميگن! بفهمم تا چه حد ازم متن

 اگه بدونم چي ميگن ميفهمم از كدومشون بايد ترسيد!

 متفكر بهم خيره ميشه:

 

 من كه بينشونم... ميتونم بفهمم!-

 

 يك تاي ابرومو باال ميفرسم:

 

 اوه جدي؟-

 

سرشو تكون ميده. ديگه بحث رو ادامه نميدم. همين 

 قدر فعال برام كفايت ميكنه. بلند ميشم و شال رو

 روي دوشم جا به جا ميكنم:
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 برمي گردم عمارت... منتظر خبراتم!-

 

 حتما!-

 

نميدونم به اين بشر ميشه اعتماد كرد يا نه ولي خب 

عشق مي تونست ازش يه احمق بسازه كه بتونه به من 

 كمك كنه!

 

برميگردم به عمارت و دنباِل اهوراخان ميگردم. 

د اعصاب خدمتكارها ميگن رفته بيرون. اميدوارم بع

خرابي كه براش پيش اومد سراغ مشروب نره! چون حمل 

يه مرد مست با وجوِد حاملگي به نظرم كار درستي 

 نميومد!

 

كليد اتاِق يزدان خان رو برميدارم طبقه باال به نظر 

 خلوت ميومد. وارد اتاقش ميشم و در رو ميبندم.

 

دستمو روي كتاباش ميكشم سمت  تخت ميرم و ميشينم. 

خان خيلي زود داشت بر ميگشت من حتي اين  يزدان

 كتابها رو نصفم نكرده بودم!

 

نميدونستم بعد برگشتشم مي تونستم انقدر راحت به 

اتاقش بيام يا نه! بلند ميشم و كتابي برميدارم و 

 روي تخت دراز ميكشم و شروع به خوندن ميكنم.

 

*** 
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مثل هميشه زمان از زير دستم در ميره. غروب كه 

گذر زمان رو حس ميكنم. كتاب رو ميندم. پشت  ميشه

 در مي ايستم و به صداي محيط گوش ميدم.

 

وقتي مطمئن ميشم كسي نيست بيرون ميرم. از پله ها 

 سرازير ميشم. چيزي به ساعتِ شام نمونده!

 

به هال ميرم. حلما نشسته كناِر مادرش و داره بافتن 

ين ياد ميگيره! وقتي من رو ميبينن خيلي سرسنگ

 رفتار ميكنن! انگار كه كار اشتباهي كرده باشم!

 

پوزخندي ميزنم و از ظرف روي ميز گوجه سبز 

 برميدارم و با ملچ و مولوچ شروع به خوردن ميكنم.

 

 همسر خان از باال عينكش نگاهي بهم ميندازه:

 

 يكم سنگين باش!-

 

 

 پا روي پا ميندازم:

 

 از من نخوايد بيشتر از سنم جلوه بدم!-

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

27

7 
Hiltun.ir 

ظرف رو برميدارم و با حرص هال رو ترك ميكنم. دوس 

نداشتم واسه خودم دشمن تراشي كنم ولي هميشه همه 

 چيز  اونطور كه ما ميخوايم پيش نميرفت!

 

حلما و همسرخان هم داشتن ميرفتن تو ليست سياهم! 

با اينكه اصال دلم نميخواست اين ليست انقدر بلند و 

ي ديگه شون رو بهم باال باشه ولي تك تك آدم ها رو

 نشون ميدادن!

 

از اين به بعد نبايد حلما رو از اكبر جدا ميديدم! 

 به هرحال اونا زن و شوهر بودن!

 

 

كنار پنجره ي غذاخوري ميمونم و شروع به خوردن 

ميكنم. انگار اون موجوِد كوچيكِ داخل شكمم حسابي از 

 اين مزه خوشش اومده بود.

 

 دستمو روي شكمم ميكشم:

 

 ا تو به دنيا بياي دنيا خيلي قشنگ ميشه...ت-

 

بعد تموم شدن حرفم صداي قدم هايي رو مي شنوم. به 

عقب كه ميچرخم اكبر رو مي بينم. هول ميشم و كاسه 

مسي از دستم ميفته روي فرش و همين باعث ميشه صداي 

 بدي ايجاد نكنه.

 

 اكبر با ديدنِ اين حالتم پوزخندي روي لبش ميشينه.
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چشم ازش ميگيرم و خم ميشم تا گوجه سبز ها  با نفرت

 رو به ظرفش برگردونم. بامن همراه ميشه. 

 

وقتي همه رو جمع ميكنيم و مي ايستيم ظرف رو به 

 دستم و ميده و ميگه:

 

 ببخشيد بابت ورود يهوييم! فكر كردم متوجه شديد!-

 

لفظ قلم حرف زدنش باعث نميشه نظرم راجبش عوض بشه 

تمسخرش رو ناديده بگيرم. ترجيح ميدم و نگاه پر 

 جوابي بهش ندم و از پنجره به بيرون زل بزنم.

 

رو به روم به لبه ي ديگه ي پنجره تكيه ميزنه و مي 

 پرسه:

 

 منتظر كسي هستيد؟-

 

تنها سرم رو واسه تكذيب به طرفين تكون ميدم. باز 

 صداي نحسش سكوت رو مي شكنه:

 

 اديم خوشتون نيومد؟از نديمه اي كه بهتون هديه د-

 

اصرار زيادي داره من رو به حرف بكشه و موفق هم 

ميشه. نگاهمو از بيرون ميگيرم و زل ميزنم تو 

 چشماش:
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زمان برده فروشي نيست كه انسان به كسي هديه -

 بديد!

 

از جوابم جا ميخوره. اينو از باال پريدن ابروهاش  

جاشو مي فهمم. انگار تمسخر از چشماش كنار ميره و 

 به تعجب ميده:

 

درسته! از اصطالح درستي استفاده نكردم! بايد -

بپرسم از نديمه اي كه براتون استخدام كرديم 

 خوشتون نيومد؟!

 

ظرف گوجه سبز رو لبه ي پنجره ميذارم و يكي ازش 

 برميدارم:

 

من همسرخان زاده ام! اگه نيازي به همچين كسي -

 داشتم خودم اقدام مي كردم!

 

ت دارم فخر فروشي مي كنم و الحق براي زمين مي دونس

 زدنم كم نميذاره:

 

درسته ولي از اونجايي كه قبال رعيت زاده بوديد و -

چنين رفاه هايي رو به چشم نديده بوديد نگران شديم 

 نكنه نياز داشته باشيد ولي درخواست نكنيد!

 

گازي به گوجه سبزم ميزنم و با لبخندي سعي در 

 كه به جونم ميندازه دارم: پنهون كردن آتيشي
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نه اشتباه مي كنيد! رعيت زاده ها چون از پايين -

نگاه ميكنن! مي تونن تا آخرش رو ببينن! پس من 

بهتر از هر ارباب زاده اي مي دونم چطور از 

 موقعيتم استفاده كنم! ممنونم كه نگرانم بوديد!

 

چيزي نميگه و لبخند ميزنه. نگاهش بهم عجيب ميشه. 

ونم بفهممش. دستشو جلو مياره و گوجه سبز گاز نمي ت

گرفته شدمو ميگيره و جلوي چشماي متعجبم به دهنش 

 ميندازه.

 

بعد چشمكي ميزنه و دور ميشه. گيج و وا رفته مسير 

رفتنش رو نگاه ميكنم. از ذهنم ميگذره مردك احمق 

 از اين حركتش چه قصدي داره؟

 

 

مي كشم. دستمو به گونه هاي گر گرفته از خشمم 

خانزاده كي بر ميگرده؟ چرا ميدون رو براي اين 

 بزدل ها باز ميذاره كه راحت اسبشون رو بتازونن؟!

 

 طول و عرض غذاخوري رو قدم ميزنم.

 فكر ميكنم...

 فكر ميكنم....

نه! خان زاده نمي تونست منو دلگرم كنه! كسي كه 

برده ي خشمش ميشه نمي تونست مقابل اين اكبر با 

 نگاه رعب آورش بايسته!اون 

 

من به يه پشتبان نياز داشتم. تكيه ام رو به ديوار 

 ميدم و اطراف رو از نظر ميگذرونم.
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اعتراف ميكردم من تو اين عمارت تنهام و احتياج به 

 يه پشتيبان دارم!

 

 

كسي كه وقتي اكبر اون نگاِه معني دارش رو بهم 

رايي ميدوزه و پشت سر خونواده ي احمق خان يه كا

ميكنه بهم اطمينان بده كه اون هيچوقت نميتونه به 

 خواسته هاي توي سرش برسه!

 

نميتونه ما رو زمين بزنه و واسه بچه ام تهديد 

 بشه.

ميگم شام رو تو اتاق ميخورم و باال ميرم. دليلي 

نداره برم تو جمِع اعصاب خوردكني كه اهوراخان هم 

 بينشون نيست!

 

بيخياِل آبگوشتي كه برام آوردن كمي ساالد ميخورم و 

ميشم  و ميگم از جلوي چشمم دورش كنن! هميشه شام 

رو بر طبِع خان درست ميكردن! هيچوقت از آبگوشت 

خوشم نميومد! حتي مواقعي كه واسه چشيدن طمِع گوشت 

 تو حسرت بوديم!

 

بي حوصله روي تخت دراز مي كشم و چشم مي بندم. 

 م شدن چشمام نميشه.فضاي تاريكِ اتاق هم باعث گر

 

همش حواسم پي خانزادس و اميدوارم دوباره مرِد مست 

 شب هاي قبل  نباشه.

 نميدونم چند ساعت ميگذره...
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 يا چقدر با افكار آزاردهنده ام كلنجار ميرم.

 

غم و غباِر دلم مثِل سي سالگيه! نه يه چهارده ساله! 

تمام سلول هاي تن و مغزم انگار تو اين چند كاه با 

تمام قوا رشد كرده تا منو به بلوغ برسونه و 

 انقالبي تو ذهنم شكل بگيره.

 

تنها قدرتي كه منو به جلو ميروند همون نبضي بود 

كه درونم رشد مي كرد. دستمو روش ميذارم و نوازشش 

 ميكنم.

 

يه فكراي تو سرمه. دلم يه متحد مي خواد و بي 

 كنم. صبرانه منتظر طلوع فردام تا نقشه ام رو عملي

 

 

جون ميگيرم وبلند ميشم. بعد روشن كردنِ روشنايي يه 

كاغذ و قلم پيدا ميكنم. با مطالعه ي بااليي كه 

داشتم به راحتي يه نامه مي نويسم كه براي دور 

 موندن از چشم خانزاده زيِر متكا قايم ميشه.

 

بر ميگردم روي تخت و چشم مي بندم. اينبار چشمام 

عالم خواب. انگار اين نامه گرم و ميشه و ميرم تو 

 تونسته من رو دلگرم كنه.

 

*** 
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صداي جير جير تخت باعث ميشه چشم باز كنم. بوي 

مشروب از دهنِ خانزاده كه نزديكِ صورتم نگه داشته 

 به مشامم ميرسه و حالم رو بهم ميزنه.

 

چهره تو هم ميكشم و با صداي دورگه خواب آلود 

 ميگم:

 

 ميشه عقب بريد؟-

 

 تاشو از روي صورتم تا گونه ام ميكشه:انگش

 

 بايد تمكينم كني...-

 

مستِ و عجيب از اين حالتش بيزارم. چهره تو هم 

 ميكشم:

 

 براي بچه خوب نيست داريد منو ميترسونيد...-

 

 لباشو مي چسبونه و كنار گوشم لب ميزنه:

 

 تو بچه داري؟ يعني چي ساره؟ تو چطور حامله اي؟-

 

كمي نفرت! يه مشروب نمي تونست نگاهش ميكنم با 

براي آدم توهم ايجاد كنه! اين حالت هايي كه داشت 

 يه چيزي فراتر از مشروب بود.
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دستمو روي سينه اش ميذارم و با تمام قوا به عقب 

 هلش ميدم:

 

 ازم دور بمون! از منو بچم دور بمون!-

 

خودش رو روم ميندازه. وزنش غيرقابل تحمله. حس 

 ه ميشم. بوي دهنش باعث انزجارمه. ميكنم دارم ل

 

مشتاي كوچيكم رو ي سينه اش مي شينه و لباش روي 

 گردنم.

اينجور بوسيده شدن عذابه! اينطور كه به اسم يكي 

ديگه داره دستشو روي تنم مي كشه خونمو به جوش 

 مياره.

 

 روي گونه ام از اشك داغ ميشه و مي نالم:

 

 منو از خودت متنفر نكن!-

 

اره ساره گفتنش خط مي كشه روي همه ي نجواي س

احساساتم. تنم به لرز ميفته از نفرت. تن خيس عرق 

 و شهوتش رو بهم مي ماله.

 

لباسامو در مياره. هر چقدر پسش ميزنم زورم بهش 

نميرسه. تموم هيكلش روي اندامه نحيف و ظريفمه و 

 قفلم كرده.
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 چنگ ميزنه به شونه هام و مانع حركتم ميشه. لبامو

به دهن ميكشه. چشمامو محكم فشار ميدم و اشك از 

 گوشه اش روي بالشت ميفته.

 

آلتشو بين دستاش مي گيره. واژنم هيچ ترشحي نداره. 

از داخل رفتنش جيغم در مياد. از دردي كه ميكشم  

 لذت ميبره و ناله ي مردونه اي سر ميده .

 

هق هق ميكنم. بهم ضربه ميزنه. چنگ ميزنم به گردنش 

 ميون هق هق بريده بريده ميگم:و 

 

 تمومش كن...-

 

 

ضرباتش رو تندتر ميكنه. زبونش رو روي گردنم 

 ميكشه. هق ميزنم و بدنمو تكون ميدم:

 

 ولم كـن...-

 

 دستشو روي دهنم ميذاره و داد ميزنه:

 

 خفه شو... خفه... اين بچه از كجا اومده؟-

 

 جيغ هاي زير دستش خفه ميشن. صداي ضربه هاش تو

گوشم پر ميشن. وقتي خودشو خالي ميكنه داخلم داغ 

 ميشه.
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عقب ميكشه و كنارم ميفته. از گريه هام خفه شونه 

هام مي لرزه. خودمو به بغل مي گيرم. نفس هاي 

 ارومش خبر از به خواب رفتنش داره.

 

 

مالفه رو مي پيچم دور خودم و از تخت سر ميخورم 

ع ميكنم و گريه پايين. با هق هق پاهامو تو شكمم جم

 ميكنم.

 

آخه من چطور تونستم به مردي كه روز اول باهام اون 

كارو كرد دل ببندم؟ خانزاده عوض نمي شد! اين بچه 

 هم چيزي رو تغيير نميداد.

 

بلند ميشم  و شمعي رو روشن ميكنم. چشمم به تن 

 لختم تو آيينه ميفته.

 

با ديدن رد خون بين پام هيني ميكشم و عقب ميرم. 

دستمو روي شكم صافم ميذارم. نكنه بچه ام چيزيش 

 شده؟

 

سريع لباسي تنم ميكنم و با همون وضعيت ژوليده پله 

 ها رو تا اتاق بي بي حميرا پايين ميرم.

 

در رو كه باز ميكنم پيرزن بيچاره هول زده از خواب 

 ميپره:
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 چي شده دخترجان؟ اين چه سر و وضعيه؟!-

  

 با هق هق  ميگم:

 

 كن... بچه...كمكم -

 

نفسم از زور گريه باال نمياد. به سمتم مياد. دست 

 ميندازه زير بازوم و منو به تختش هدايت ميكنه:

 

بشين برات اب قند بيارم مادر... چي به روزت -

 اومده!

 

بي بي حميرا از اتاق بيرون ميره. با چشماي بي 

 رمقم زل ميزنم به در و منتظر برگشتش مي شينم. 

دام تير مي كشه. نوك انگشتام يخ بسته! زير دلم م

لحاف بي بي رو دورم مي پيچم. وقتي بر ميگرده و 

ليوان رو به لبهام مي چسبونه بي مخالفت محتويات 

 شيرينش رو قورت ميدم.

 

 دستشو روي گيس هاي بلند و پر پشتم مي كشه و ميگه:

 

 چت شده مادر؟-

 

 مي لرزم:
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كمرم! انگار  حالم خوب نيست بي بي حميرا! دلم!-

 كارد فرو كردي بهشون!

 

 بي بي عقب عقب ميره و چنگ ميزنه به صورتش:

 

 اي واي بر من! اي واي برمن...-

 

آروم كمكم ميكنه روي تخت  دراز بكشم و همونطور كه 

 معلومه هول كرده ميگه:

 

 آروم بگير مادر ببينم چه خاكي به سرم بريزم!-

 

ريزه. دستمو روي اشكام گوله گوله روي گونه هام مي 

 شكمم ميذارم و به جاي خالي بي بي زل ميزنم:

 

 تنهام نذار... توروخدا... من خيلي دوست دارم...-

 

بغض خفه ام ميكنه. نمي خوام بچه ام رو از دست 

بدم. اين چه باليي بود كه به سرم اومد؟!  سردمه و 

دلم مالفه هاي بيشتري ميخواد. وقتي بي بي برميگرده 

 همراهشه. همسرخان 

 

 با ديدن وضعيت من وحشت ميكنه:

 

 خاتون چيكار كنيم؟ -
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 بي بي سري از تاسف تكون ميده:

 

 فكر كنم بچه اش... بچه اش يه چيزيش شده!-

 

آخه چطور ممكنه! صبح صحيح و سالم بود... نارين -

 چي شده؟!

 

 به سمتم مياد. دستمو ميگيره و هيني ميكشه:

 

 بي؟ طلف نشه؟ نميره؟چرا اين دختر يخ بسته بي -

 

دلم تير ميكشه و خيسي بين پام حس ميكنم. ناله اي 

سر ميدم كه بي بي مالفه رو كنار ميزنه و روشنايي 

 رو جلو مياره:

 

 كجات درد گرفت؟-

 

دستمو روي دلم ميذارم بي بي كمي دامنم رو باال 

 ميده و هيني ميكشه:

 

م اين كه غرق خونه! يه كاري كنيد خانم جان! حكي-

 بانو رو خبر كنيم؟

 

همسرخان وا رفته سرش رو تكون ميده. از خودم بدم 

مياد... از ضعيف بودنم. از اينكه حتي نميتونم از 

 بچه ام محافظت كنم.
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بي بي ميره تا يكي رو دنبال حكيم بانو بفرسته. از 

سر و صداهاش خدمتكار ها بيدار ميشن و با لباس 

 خواب هاشون صف مي بندن جلو در.

 

رمقي برام نمونده ك حرص بخورم كه به چه حقي به 

تماشاي بدبختي من نشستن! چشمام روي هم ميفته كه 

 همسرخان نزديكم ميشه.

 

 دست يخ زده ام رو فشار ميده:

 

 نبايد بخوابي نارين... بيدار بمون!-

 

ياد رفتارصبحش ميفتم و سعي ميكنم دستمو بيرون 

 بكشم:

 

 خوابم مياد!-

 

 

 تكون ميده: شونه هامون

 

ميخواي بميري؟! بيدار بمون تا حكيم خانم بياد -

 ببينه چي به سرت اومده!
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ٌمردن؟ زياد هم بد نبود! من يه مرگ آروم رو مي 

خواستم و بدون اون نطفه ي نارسم عاشقونه به 

 استقبالش مي رفتم.

 

 

 دستمو روي شكمم ميكشم:

 

 بچه ام... بچه ام نميره... خواهش ميكنم....-

 

هذيون وار تكرارش ميكنم و سرمو تكون ميدم همسرخان 

 داد ميزنه كه برام آب قند بيارن. 

 

قطره هاي ريز عرق روي شقيقه هام به راهه و اون 

خون گرم انگار قصد توقف نداره. حلما خدمتكار ها 

 رو پس ميزنه و داخل مياد:

 

 واي مامان نارين چش شده؟-

زنن! حس ماده دشمنام دورم جمع  و برام دل مي سو

ببر زخم خورده اي رو دارم كه بعد برخورد تير داره 

 به خودش مي پيچه و ابهتش به باد ميره.

 

بغض يه خنجره رو گلوم! تنم يخ بسته و با هر بار 

در هم پيچيدن زير دلم خون بيشتري ازم ميره. 

 همهمهه همه روي بيدار ميكنه اال شوهرم رو! 
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ه! اال كسي كه بهم صدمه اال كسي كه باعثِ حال خرابم

زده. چشمامو مي بندم تا هيشكيو نبينم! متنفرم از 

 ترحم. همسرخان به حلما ميگه:

 

 فك كنم بچه سقط شد...-

 

 حلما جواب ميده:

 

 حتما همين طوره... نمي بيني تخت پره خونه!-

 

شقيقه هام تير مي كشه. دلم ميخواد داد بزنم خفه 

اينو ندارن! انگار بشن! سكوت كنن! ولي اونا قصد 

امروز همه اهالي اين عمارت قسم خورده بودن من رو 

 آروم بكشن!

 

شروع اين قتِل رويايي هم با خان زاده اي بود كه 

ادعا داشت قرار نيست بذاره قند تو دل من و بچه ام 

 تكون بخوره.

 

ولي بعد كاري كه باهام كرد حاال راحت گرفته 

 بازي در آورده!خوابيده و خبر نداره چه بي شرف 

 

وقتي همسرخان ميره تا براي شوهرش وضعيت من رو 

 توضيح بده وزوز هاي حلما قطع ميشه.

 

تا اومدنِ حكيم بانو چند بار نزديكه خوابم ببره 

ولي لرز ميكنم و بيدار ميشم. با هر باري كه چشمم 
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به حلما ميفته به اين فكر ميكنم كه شوهرش چقدر 

 ال باشه.ميتونه از اين حالم خوشح

 

براي هزارمين بار به اهوراخان لعنت مي فرستم و 

دلم حضور حمايتگر يزدان خان رو هوس ميكنه. حكيم 

 بانو مياد. همه رو بيرون مي فرسته اال بي بي! 

 

دست بي بي رو ميگيرم و حكيم بانو شروع به معاينه 

ام ميكنه. بعد قيافه ي متفكري ميگيره و به بي بي 

 نگاه ميكنه:

 

ايد بفرستنش بيمارستان...كاري از دستم ب-

 برنمياد!خوني كه ازش ميره مال سقط جنينه!

 

 بي بي داد ميزنه:

 

 به آقا مرتضي بگيد ماشين رو آتيش كنه...-

 

و با قامت خميده به سمت در اتاق ميره. به دست 

حكيم بانو چنگ ميندازم و با صداي تو دماغي مي 

 پرسم:

 

 بچم زنده ميمونه؟ بچم...-

 

خانم جان قربانت برم نميدونم چي بهت بگم كه... -

 تو هنوز جووني بازم بچه مياري...
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دستمو پس ميزنه. چشماي بي چاره ام تا وقتي از در 

بيرون ميره دنبالش ميكنه. بي بي چادري برام 

 مياره:

 

كمكت كنم چادر بندازي سرت؟ بايد بريم شهر -

 دختركم...

 

 مي نالم:

 

ميخوام... من همين بچه رو ميخوام نه يه من بچمو -

 بچه ي ديگه رو...

 

 روي سرم رو ميبوسه:

 

حكيم بانو چيزي نميدونه مادر بريم... بريم پيش -

 طبيب هاي شهر...

 

هانيه هم به كمكم مياد. هق هق ميكنم. نفس كم 

ميارم. مجبورم ميكنن بشينم. برام دستمال ميذارن 

 ندازن رو سرم.خونم رو تميز ميكنن و چادر مي

 

از ناراحتي بي حالم. هر از گاهي از هوش ميرم كه 

با سيلي هايي كه به صورتم ميخوره بيدار ميشم و هق 

 هق سر ميدم.

 

نميخواسم برم شهر ميترسيدم. ميترسيدم از شنيدن 

 اينكه براي هميشه بچه ام رو از دست دادم!
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*** 

تن چشم باز ميكنم تو بيمارستانم. كسايي كه دورم هس

 چهره هاي محزوني دارن.

 خبر بدي پشت اين سگرمه هاي توهم هست.

 

نگاِه بي رمقم رو مي چرخونم بينِ همشون. دستمو روي 

شكمم مي كشم. با اينكه قبل از اينم صاف بود ولي 

 باز حس ميكنم اآلن تهيه! 

 

 مي نالم:

 

 بچه...-

 

صدام بس خشدار و گرفته اس كه خيلي سخت كسي متوجه 

ميگم! بي بي سمتم مياد. دستمو ميگيره و بشه چي 

 ميپرسه:

 

 خوبي مادرجان؟-

 

خوب نيستم! دلم داره زير و رر ميشه. چشمم رو 

 دوباره دور اتاق ميچرخونم. همه حضور دارن.

 

خان، زنش و حلما و اكبري كه گوشه سيبيلش رو به 

بازي گرفته و هانيه و در آخر نگاهم روي خانزاده 

 داده متوقف ميشه.اي كه به در تكيه 
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ميخوام جيغ بزنم و بهش حمله كنم و بپرسم راحت شدي 

 كه اين بال رو به سرم آوردي؟!

 

دستم مشت ميشه و نگاهم به سرمي كه به رگهام وصله 

ميفته. عاجزانه بي بي رو نگاه ميكنم دارم بين اين 

 آدما خفه ميشم. سرشو جلو مياره:

 

 چيزي ميخواي مادر؟ خجالت نكش بگو!-

 

از شدت ناراحتي شروع به لرزيدن ميكنم. خان زاده 

تكيه از در بر ميداره و به توصيه مادرش دنبال 

 پرستار ميره.

 

دستم رو به سمت سوزن سرمم ميبرم كه بي بي به مچ 

 دستم چنگ ميزنه:

 

 

 چيكار ميخواي بكني؟-

 

 خفه ميگم:

 

 ميخوام برم... ميخوام تنها باشم...-

 

 خان محكم ميگه:

 

 متون بريد بيرون...ه-
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و خودش موقع خروج بهم نگاهي ميندازه. ميخواد چيزي 

 بگه. تو چشماش دلسوزي رو ميبينم.

 

 ولي رو ميكنه به بي بي:

 

 كنارش بمون خاتون...-

 

و اتاق رو ترك ميكنه. اشكام رو گونه ام ميريزه و 

 به بي بي خيره ميشم:

 

 بچم مرد؟ واقعا مرد؟-

 

ميكنه. چشماي كم سرش اشكي بي بي محزون نگاهم 

 ميشه:

 

قربونت برم تو جووني بازم ميتوني مادر بشي جان -

 دلم...

 

 زار ميزنم:

 

 بچه ام... طفلكم....-

 

 شقيقه هام تير ميكشه. چنگ ميزنم به موهام:
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 بچه ام...-

بي طاقت ساق پامو به همديگه مي مالم و به شكم 

م ميريزه بدون نوزادم چنگ ميزنم. اشك از گوشه چشما

 بلندتر ميگم:

 

 بچه ام رو ميخوام... اون بايد به دنيا ميومد...-

 

صدام كه باال ميره دو تا پرستار همراه خان زاده 

وارد اتاق ميشن. كنار تخت كه مياد با تمام توانم 

 به يقه اش چنگ ميزنم:

 

 تقصير توئه! تو كشتيش! تو بچمو ازم گرفتي...-

 

م. آخي ميگم. خانزاده با فرو رفتن سوزن توي پوست

 كمرمو ميگيره و منو روي تخت ميخوابونه.

 

چشمام تار مي بيندش. صداي پرستار تو سرم اكو 

 ميشه:

 

بهش آرامبخش زديم... حالش بهتر ميشه... نگران -

 نباشيد...

 

پلكام رفته رفته سنگين ميشه. با آخرين قوا مي 

 نالم:

 

 بچه ام...-
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 ميشه و خوابم ميبره.و بعد سكوت به دنيام حاكم 

 

*** 

 

بي بي موهام رو شونه ميكشه. هانيه كنارش ايستاده. 

 چيزي رو پچ پچ ميكنن ولي اهميتي نميدم.

 

لباس سفيدي تنمه و موهام تا آخر كمرم ميرسه و تهش 

فرخورده. پوستم سفيدتو از هر وقت ديگه اي و لبهام 

از خشكي پوست دادن. نزديك آينه نميرم، چون چشماي 

 گود رفته ام زيادي تو چشمن!

 

ماه  ٩ميدونم مسخره ام ميكنن و ميگن زن هايي كه 

بچه شون تو شكمشون بوده و مرده با دنيا آوردنش 

انقدر به هم نريختن و من دارم كولي بازي در 

 ميارم.

 

ولي اونا چه ميدونن اون بچه نور زندگيم و چيزي 

 بود كه من رو سر پا نگه ميداشت ولي حاال...!

 

دست بي بي رو پس ميزنم و بلند ميشم ميرم لب 

پنجره. داره يك ماه ميگذره ولي چرا من مثل روز 

اول غم رو به آغوش ميكشم؟ خودمو بغل ميكنم و به 

 خان زاده كه از ماشين پياده ميشه نگاه ميكنم. 

 

انگار سنگيني نگاهم رو حس ميكنه كه سرشو باال 

 مياره. با نفرت چشم ازش ميگيرم و پرده  رو ميكشم. 
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بي بي و هانيه به حركات عصبيم خيره ميشن. نميتونم 

 تحمل كنم و داد ميزنم:

 

 نميخوايد بيرون بريد؟!-

 

 بي بي دلخور نميشه:

 

 نميخواي چيزي بخوري دخترم؟-

 

ميكنه. سرمو به نشون نه تكون  و به سيني غذا اشاره

 ميدم و مشغول جويدن گوشه لبم ميشم.

 

بي بي همراه هانيه سيني غذا رو بر ميدارن و بيرون 

ميرن. پشت سرشون در رو قفل ميكنم. غم من رو 

جسورتر كرده تموم اين مدت اجازه ندادم خانزاده 

 پاش رو به اتاق بذاره!

 

كه چشمم بهش يا حتي باهام حرف بزنه. چون هر سري 

 ميفته به چيزي جز جويدن خرخره اش فكر نميكنم!

 

آهي ميكشم و همونطور كه مثل روح سرگردون طول و 

عرض اتاق رو با پاي برهنه قدم ميزنم ياد نامه اي 

 كه واسه عمو عارف نوشتم ميفتم!
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بدون بچه ام چه نيازي به جنگه؟ ميتونستم تموم 

رده به خودم بقيه عمرم رو مثل ماده ببر زخم خو

 بپيچم.

 

با حرص نامه رو برميدارم و ميذارمش توي كاسه برنز 

روي ميز و با شمع آتيشش ميزنم. هر چقدر كه آتيش 

 كاغذ رو مي بلعه اشكام شدت ميگيره.

 

 تو اين بين تقه اي به در ميخوره:

 

 بازم نميخواي در رو باز بكني؟-

 به سمت در ميرم و پشت لبم يه عالمه ناسزا رديف

ميكنم كه بهش بگم. ولي تهش ختم ميشه به سكوت! سر 

 ميخورم و به در تكيه ميزنم.

 

 صداش مياد:

 

مي فهمم منو مقصر ميدوني... خودمم همين حسو -

دارم... من بهت گفتم هواتونو دارم ولي فقط صدمه 

 زدم!

 

 مكثي كرد:

 

 نارين؟ -
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دل بي جونم از ال به الي غبار سركي ميكشه تا بگه كه 

نظرت خيلي قشنگ اسمتو صدا نميزنه؟ ولي من مشتي  به

 بهش ميكوبم تا خفه خون بگيره.

 

 اشك گونه هامو داغ ميكنه. ادامه ميده:

 

اون روزا براي منم قشنگ بودن به قدري كه حتي -

 بدون اون بچه هم مي خوام تو زنم باشي!

 

ناخن هامو كف زمين مي كشم. گاهي وقتا آدما براي 

ميكنن. اون روزا خيلي احتياج  گفتن حرفها دير

داشتم به شنيدن اين جمله. ولي حاال، زيادي دير 

 نكرده بود؟

 

فقط يه چيز تو مغزمه، اون تموم دنيايي كه ساخته 

 بودم رو خراب كرده!ديگه هيچي مثل اول نميشه. 

 

نميدونم چقدر پشت در ميمونه و بعدش ميره. اين 

عبور شب و روزا يه جوراي عجيبي تو زمان گمم كه 

 روزم نمي فهمم!

 

*** 

 

بي بي موهامو گيس ميكنه. شونه هامو ماساژ ميده و 

 ميگه:

 

 نميخواي از تو الكت بيرون بياي دختركم؟-
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جوابي نميگيره. رو به روم ميشينه و قاشق رو فرو 

ميكنه تو ظرف سوپ. به قدري دلم از گرسنگي ضعف 

پس ميره كه وقتي قاشق رو به دهنم نزديك ميكنه 

 نميزنم.

 

 همونطوري كه سوپ ميريزه ته حلقم ميگه:

 

 يزدان خان تا دو هفته ي ديگه مي رسه... -

 

نگاهش ميكنم وقتي ميبينه نسبت به يزدان خان عكس 

 العمل نشون ميدم با انرژي بيشتري ادامه ميده:

 

تو كه نميخواي با اين حال و روزت ناراحتش كني -

 مهمي! مادر؟ ها؟ ميدوني كه چقدر براش

 

بغض گلوم رو فشار ميده.  يزدان هميشه آخرين 

ريسمانمه كه واسه چنگ زدن ميمونه! برگشته بودم 

نقطه اول! هر چقدر بچه ام باعث ميشد بخوام تو اين 

عمارت موندگار بشم نبودش باعث ميشد مثل قبل از 

 اينجا متنفر باشم!

 

يعني يزدان خان هنوزم سرقولشه؟ اينكه من رو از 

اينجا ببره؟ با اين فكر انگار خون به رگهام تزريق 

 ميشه.

 

قاشق رو از دست بي بي ميگيرم و خودم بقيه سوپ رو 

مي خورم. لبخند رضايتي روي لبهاش ميشينه. باالخره 
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بعد اين همه صبرش من باهاش راه اومدم و بخاطر 

 همين خوشحاله!

 

نميدونم يك هفته رو چطور بگذرونم. براي ديدن 

ن خان دل تو دلم نيست. هيچ نظري درباره. يزدا

اينكه از مادر شدنم خبر داشت يا نه ندارم .ولي 

اميدوارم مثل هميشه تكيه گاه باشه. چون باز هم 

 بعد اين همه مدت تبديل به تنها اميدم شده !

بي بي سيني رو بيرون ميبره. ميرم تا در رو پشت 

هل ميده سرش قفل كنم كه خانزاده مانع ميشه. در رو 

 و با ابروهاي درهم ميگه:

 

 اين مسخره بازي رو تمومش كن! بيا حرف بزنيم...-

 

 به ديوار تكيه ميدم و خيره به زمين لب ميزنم:

 

 حرفي براي گفتن ندارم! چيزي هم نميخوام بشنوم!-

 

نزديكم ميشه. كف دستاشو كنار سرم روي ديوار قرار 

 ميده و سرشو جلو مياره:

 

خوام حرف بزنيم يعني بايد باهام وقتي ميگم مي-

 صحبت كني!

 

حتي هرم نفس هاش رو صورتم باعث نميشه حس خوبي  

 بهم دست بده. بهش به چشم يه قاتل نگاه ميكنم .

 پوزخندي ميزنم:
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خاطرم هست كه شما عادت به تحميل كردن خودتون -

داريد! مثل همون شبي كه تو اين اتاق روي اين تخت 

 رقم زدين! بدترين شب رو برام

 

پلكاشو يك بار باز و بسته ميكنه. بعد اون نگاه 

جنگليشو بهم ميدوزه. برخالف قبل دلم زير و رو 

 نميشه از اين نگاه خيره و خوش رنگ:

 

 من اون شب عقلم سر جاش نبود...-

 

 

 نميتونم جلوي قهقهه ي عصبيم رو بگيرم:

 

 قانع شدم!-

 

 نارين!-

 

 نميلرزه.دلم حتي از اين لحن محكم 

 به زمين خيره ميشم و ميگم:

 

 ميشه بريد كنار؟-

 

 نه!-
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قاطع ميگه و اعصابم رو بهم ميريزه. سرشو نزديكتر 

مياره. ميخواد لبامو شكار كنه كه لبهامو تو دهنم 

 ميكشم.

 

 انگشتاشو ميكشه به صورتم:

 

 متاسفم... -

 

 اشك روي صورتم ميريزه:

 

 تاسف شما بچه من رو بر ميگردونه؟-

 

 

 صورتم رو با دستاش قاب ميگيره:

 

 ما ميتونيم بازم بچه دار شيم!-

 

 بينيمو باال ميكشم:

 

 وقتي كه زمزمه ساره ساره زير لباتونه؟-

 

سكوت ميكنه و عقب ميكشه. دستشو فرو ميكنه تو 

 موهاي شلخته اش!

 

 باز اسم ساره اومد و جواب من سكوت شد!
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 با نيشخند نگاهش ميكنم:

 

 بيرون يا شما تشريف ميبريد؟من برم -

 

بر ميگرده. زل ميزنه تو چشمام انقدري كه ثانيه ها 

ميرن براي دقيقه شدن! بعد با قدم هاي بلندي به 

 سمت در ميره.

 

نفسمو بيرون ميفرستم و در رو ميبندم. طول و عرض 

 اتاق رو طي ميكنم. 

 هر مردي مثل اونه؟ همين طور راحت به زبون 

 

مي تونيم بچه دار شيم يا بخاطر  مياره  كه بازم

اينكه گناهكار جلوه نكنه انقدر بي اهميت نشون 

ميده از دست رفتن بچمون... يا بهتره بگم بچه ام 

 رو!

 

 

تحملم هر روز كم و كمتر ميشه. ديوارهاي عمارت به 

 سمتم هجوم ميارن و باز خودم رو تنها پيدا ميكنم.

 

 

ز مسخره اي كش زمان سخت ميگذره. روز و شبها به طر

دار ميشن و وقتي يك شنبه اي ميرسه كه يزدان خان 

 قراره برسه يه جورايي برام غيرقابل باوره!
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طوري كه از صبح تا ظهر حدود ده باري از بي بي 

 حميرا ميپرسم:

 

 امروز يكشنبه اس؟-

 

 و اون با حوصله و لبخند جواب ميده:

 

 آره گلكم...-

 

ميره. رو به روي آينه تخت رو مرتب ميكنه و بيرون 

ميشينم و شروع به شونه كردنِ موهام رسيدن به صورتم 

 ميكنم.

 

كمي رنگ و لعاب به پوست رنگ پريده ام ميدم و به 

 سمت لباس هام ميرم. 

 

كت و دامن كرم رنگي بر ميدارم و تنم ميكنم. براي 

اينكه كسي به لباسم گير نده جوراب مشكي و كلفتي 

 هم ميپوشم.

 

 

ونم بعد اين همه مدت چطورياس اتاقم بيرون نمي د

برم براي ديدنِ يزدان خان!  يه حس بد به وجودم 

 ميفته و اصال ظرفيت تحمِل نگاه هاي خيره رو ندارم.
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پشيمون از پايين رفتن روي تخت ميشينم. براي ديدنش 

بي طاقتم ولي پايين رفتنم در توانم نيست. تو 

 ميرسه.نااميدي غرقم كه فكري به ذهنم 

 

با لبخند از جا بلند ميشم و از اتاق بيرون ميرم. 

 كسي تو اطراف نيست و صداي صحبت از پايين مياد.

 

پاورچين پاورچين سمت اتاق يزدان خان ميرم. كليد 

 در رو از تو آستينم بيرون ميارم و درو باز ميكنم.

 

داخل ميشم و آروم ميبندمش. با خيال راحت به در 

 نفس حبس شده ام رو بيرون ميدم.تكيه ميزنم و 

 

لبخندي ميزنم. اتاق تاريكه ولي من انقدري به 

اينجا اومدم كه به راحتي خودم رو به تخت برسونم و 

 روش بشينم و منتظر اومدنش بشم.

 

 

اميدوار بودم تو اين مدتي كه من اينجا منتظر 

يزدان خان موندم كسي به اتاقم سر نزنه و متوجه 

 نبودم نشه.

 

ن حوصله حواب پس دادن به اينكه كجا بودم رو چو

 نداشتم. 

 

البته حال و قيافه ام از صبح به قدري داغون ميزد 

كه بي بي حتي واسه اين شب باشكوهم عذرمو از همسر 

 خان بخواد.
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روي تخت دراز ميكشم و به سقف خيره ميشم و تو ذهنم 

 ميگم: پس كي مياد؟

 

ميگذره طپش قلب دل تو دلم نيست. هرچي زمان 

 ميگيرم!!

انقدر روي تخت پهلو به پهلو ميچرخم كه چشمام گرم 

 ميشن. به زور با خواب مقابله ميكنم.

 

نميدونم چند ساعت گذشته و حتي نميدونم يزدان خان 

داخل عمارته يا هنوز نرسيده. كم كم ميره نا اميد 

 بشم از اومدنش.

 

قدم بر  از تخت پايين ميرم و تو تاريكي به سمت در

ميدارم كه صداي گفت و گوي دو مرد جلوي در اتاق به 

 گوشم ميرسه.

 

قلبم بي هوا به سينه ميكوبه. دستگيره در ميچرخه و 

 به خاطر ميارم كه فراموش كردم قفلش كنم. 

 

همونطور با دهني باز وسط اتاق مي ايستم و آماده 

ام كه مچم توسط دو غريبه گرفته شه كه صداي يزدان 

 و مي شنوم:خان ر

 

 چمدون ها رو همونجا بذاريد خودم ميبرم داخل...-
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 صداي كلفت مردي مياد كه ميگه:

 

 چشم آقا... در اتاقتونم باز بود...-

 

صداي يزدان خان از فاصله كمتري مياد. انگار كه 

 حاال اون نزديك در ايستاده:

 

 مشكلي نيست... مي تونيد بريد...-

 

ه مي شنوم. پشت بندش در صداي قدم هاشون كه دور ميش

اتاق كامال باز ميشه. ميتونم چراغاي كه روي زمين 

 گذاشته شده رو ببينم كه نور به داخل ميندازه.

  

موهامو عقب ميدم و به يزدادان خيره ميشم. متوجه 

من نيست. خم ميشه و دو تا چمدون رو همزمان بلند 

 ميكنه و پا به داخل اتاق ميذاره.

 

 

ميكنم و سرش رو باال مياره و با ديدنم سرم رو كج 

 ابروهاش باال ميپره:

 

 نارين!-

 

همين كه اسمم از لباش بيرون مياد چشمام پر ميشه. 

چمدون ها رو زمين ميذاره. يه قدم فاصله بينمون رو 

 با اشتياق پر ميكنم و خودم رو تو بغلش ميندازم.
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 بي درنگ دستاشو دورم حلقه ميكنه:

 

 حالت خوبه؟-

 

ا صداي دورگه از گريه "بله "اي ميگم. منو از ب

بغلش بيرون نمياره. با پشت پا به در اتاق ميزنه و 

 در بسته ميشه.

 

اتاق دوباره تو تاريكي فرو ميره. كمرمو نوازش 

 ميكنه و آروم ميپرسه:

 

 چيزي شده؟ واسه شام نبودي گفتن ناخوش احوالي!-

  

ش رو بدم. سرمو از روي سينه اش جدا ميكنه تا جواب

نگاهش ميكنم. تو تاريكي صورتش خيلي محوه و فقط 

 چشماشو كه برق ميزنه.

 

 بينيم رو باال ميكشم و ميگم:

 

 حاال كه جناب دكتر رو ديدم حالم خوب شد!-

 

 ميخنده و از دو طرف لپام رو ميكشه:

 

 دلبر كوچولو!-



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

31

3 
Hiltun.ir 

 

 صادقانه ادامه ميدم:

 

 دلم خيلي براتون تنگ شده بود.-

 

از دور كمرم پايين ميفته و يه قدم به عقب دستاش 

 برميداره:

 

منم!بذار برم چراغ رو بيارم! خيلي وقته تو روستا -

 نبودم اآلن دنبال پريز برق ميگردم.

 

 متعجب ميگم:

 

 برق؟!-

 

 

در اتاق رو باز ميكنه و همونطور كه چراغ رو 

 برميداره لب ميزنه:

 

 اوهوم برق! مگه تو شهر نديدي؟-

 

ال ميندازم. بيشتر دفعاتي كه به شهر رفتم شونه با

تو بيمارستان گذروندم نشده به چيزهاي ديگه توجه 

 كنم.

چراغ رو روي ميز ميذاره و به سمتم مياد. بازومو 

 ميگيره و به سمت تخت هدايتم ميكنه:
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 بيا بشين صحبت كنيم.-

 

 روي لبه ي تخت ميشينم و رو به روم جا ميگيره:

 

 اتفاقي افتاد؟وقتي نبودم چه -

 

گوشه لبم رو به دندون ميگيرم. با چشماي اشكي 

 ميگم:

 

 يزدان خان منو ولم نكن... خواهش ميكنم...-

 

خواهش ميكنم رو خفه ميگم. دلش به حالم مي سوزه و 

 صورتمو قاب دستاش ميگيره زل ميزنه به چشمام:

 

 چي داري ميگي دختر؟ چرا ولت كنم؟-

 

 بينيم رو باال ميكشم:

 

 من بچه داشتم...-

 

چشماش براي لحظاتي درشت ميشه. دستاش اروم از 

صورتم سر ميخوره و پايين مياد. خيره به زمين ميشه 

 و انگشتش رو به گوشه چشم ميكشه:
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 چي داري ميگي نارين؟-

 

 انگشتام داشتن مي لرزيدن. توهم مي پيچمشون:

 

 حامله بودم...دو ماه بيشتر ميشد...-

 

 ده و بلند ميشه:نفسشو بيرون مي

 

آخه چطور! تو بچه اي! تو خيلي كوچيكي براي مادر -

 شدن...

 

بلند ميشم و مي ايستم رو به روش. دستمو از كنار 

 سينه هام تا آخر كمر باريكم ميكشم:

 

ببين منو يزدان خان... من يه دختر بالغم... من -

اون دختر بچه اي نيستم كه موقع رفتن ديدي... من 

 بچه حاال بزرگ تر شدم! با وجود اون

 

نگاهش با دستام حركت ميكنه ولي روي سينه هام 

بيشتر ميمونه. با خجالت لب ميگزم كه اونم نگاهشو 

 كالفه به طرف ديگه ميگيره:

 

 ديوونه شدي نارين؟-

 

 آروم ميگم:
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 فقط خواستم نشون بدم چقدر بزرگ شدم!-

 

يه دستشو مشت ميكنه و جلوي دهنش ميگيره و با نگاه 

 بار سرتا پامو برانداز ميكنه:

 

 يهو لباستو در بيار نشون بده ديگه!-

 

چند لحظه به هم خيره ميشيم و بعد آروم آروم 

ميخنديم. خيلي وقت بود نخنديده بودم! يزدان خان 

 دوستيه كه باعث خنده هامه!

 

بعد اينكه آثار خنده از روي صورتمون كنار ميرن 

 ميپرسه:

 

باهات اين كارو كرد؟ درك  اهورا چش شده؟ چرا-

 نداره تو آماده ي زن شدن نيستي؟

 

 آهي ميكشم داغ دلم تازه ميشه:

 

 اهوراخان بعد حامله كردنم بچمونو كشت!-

 

 چي؟!!-

 

ناباور و بلند اين رو ميگه. صداش طوري بلنده كه 

بي شك اگه كسي نزديكي اتاق باشه مي شنوه. دستمو 

 جلوي بينيم ميگيرم:
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 نميدونه من اينجام!هيش! كسي -

 

 نفس حبس شده اش رو بيرون مي فرسته:

 

 بگو اهورا باهات چيكار كرده؟-

 

دوباره لبه ي تخت جا ميگيرم و اونم بي درنگ 

ميشينه كنارم و چونه چسبيده به سينه ام رو باال 

 مياره تا تو چشماش نگاه كنم. لب ميزنم:

 

 آخه چطور بگم! -

 گفتنش اذيتت ميكنه؟-

 

 طرفين تكون ميدم: سرمو به

 

اذيت كه نه... حرف زدن باهات آرومم ميكنه يزدان -

 خان ولي اين قضيه يه جورايي خجالت آوره...

 

نفسشو بيرون ميده و دستشو مياره جلو و دستمو بين 

دستاش ميگيره. نميتونم جلوي اشكام رو بگيرم. لب 

 ميزنه:

 

 بگو برام عزيزم...-

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

31

8 
Hiltun.ir 

 خفه جواب ميدم:

 

 بهم تجاوز كرد يزدان خان... داداشت... -

 بي حرف بهم زل ميزنه. 

 ميدونم امشب به قدر كافي شكه اش شده!

 اون واقعا انتظار شنيدن يه چنين حرفي رو نداره!

بعد دقايقي كه بي حرف و گيج بهم زل ميزنه بلند 

 ميشه و سرشو بين دستاش ميگيره.

 

كمي طول و عرض اتاق رو قدم ميزنه. كالفه به سمتم 

 ميچرخه:

 

باورم نميشه اين همه ادعاي روشن فكري داشته باشم -

درحالي كه تو خونوادم يه همچين حيووني وجود داشته 

 باشه!

 

مياد نزديك و شونه هامو بين دستاش فشار ميده زل 

ميزنه تو چشمام درحالي كه مردمكش بيشتر از حالت 

 معمول گشاد شده:

 

ديگه هم صبر تو كه تا اينجاشو طاقت آوردي يكم -

 كن... نجاتت ميدم!

 

تو جوابش دستمو دور كمرش حلقه ميكنم و سرمو بهش 

 تكيه ميدم:

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

31

9 
Hiltun.ir 

 خيلي دوست دارم يزدان خان...-

 

درست بعد گفتن اين جمله ام تقه اي به در ميخوره. 

 يزدان خان ازم جدا ميشه و  به نظر كمي هول مياد.

 

 آروم ميگه:

 

 نارين برو زير تخت...-

 

ي گشاد شده اي نگاهش ميكنم كه خودش با چشما

پيشدستي ميكنه و بازومو ميگيره و به زير تخت 

 هدايتم ميكنه!

 

 

گيج و منگ از اون زير پاهاشو دنبال ميكنم كه به 

سمت در ميرن. بعد باز كردنش از دامن گلدار قرمز 

 ميتونم هانيه رو تشخيص بدم. 

 

ينم به يزدان خان نزديك ميشه و بهش مي چسبه مي ب

كه رو نوك پنجه هاش مي ايسته و همين منو كنجكاو 

 ميكنه كه سرمو كمي بيرون بيارم.

 

مي بينم كه داره با اشتباق اون رو مي بوسه. يزدان 

خان با پا در رو مي بنده و دستاي هانيه كه دور 

 گردنشو رو پس ميزنه و سرشو عقب ميكشه:

 

 اينجا چيكار ميكني هانيه! -
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ي شكه اس اين پس زده شدن براش هانيه به نظر كم

 سنگين تموم ميشه و با بغض ميگه:

 

 اومدم رفع دلتنگي كنم!-

 

 از اين به بعد تا خودم خبرت نكنم نيا! -

 اگه كسي ببينه چي؟

 

هانيه دستاشو جلو مي بره ميخواد دستاي اون رو 

بگيره كه اون عقب ميره. دختر بيچاره دستاش دو 

 طرفش ميفتن:

 

خسته شدم از اين ديداراي قايمكي! از  خسته شدم...-

اين فراغ! كه تو بري غربت و من اينجا چشم انتظار 

ديدنت باشم و وقتي بياي نتونم همين كه پا به 

عمارت گذاشتي بيام سمتت و دستمو حلقه كنم دور 

 گردنت و يه دل سير عطرتو بو بكشم!

 

يزدان خان كالفه است و ميدونم به خاطر وجود منه. 

 ن آروم و با مدارا ميگه:با لح

 

عزيز من شما برو... فردا رفع دلتنگي هم ميكنيم! -

 در اين باره هم صحبت ميكنيم!

 

 اشكاي هانيه روي صورتش ميريزه:

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

32

1 
Hiltun.ir 

 كجا برم؟ من جز بغل تو جايي رو نميخوام!-

 

دوباره به سمت يزدان خان ميره! لباشو روي لباي 

آلت اون  اون ميذاره و دستشو از روي شلوار به روي

 ميذاره.

 

چشمام از تعجب نزديكه از حدقه بيرون بزنه كه 

 يزدان خان هانيه رو به عقب هل ميده:

 

 ديوونه شدي؟ برو از اتاقم بيرون!-

 

 هانيه به هق هق ميفته:

 

يزدان چرا اينطوري ميكني؟ تو فرنگ كسي چشمتو -

 گرفته؟ تو كه اينطوري نبودي!

 

تگيره رو پايين يزدان خان به سمت در ميره و دس

 ميكشه:

 

 گفتم فردا حرف ميزنيم برو بيرون!-

 

هانيه دست از پا درازتر بيرون ميره و من خودمو 

بيشتر زير تخت ميكشم تا يزدان هان نفهمه اون 

 حركتشون رو ديدم.
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هيچ باورم نميشه يعني يزدان خان با هانيه ميخوابه 

 كه دستشو اونجاش گذاشت؟!

مياد و بعد يزدان خان زانو  صداي چرخيدن قفل تو در

 ميزنه كنار تخت و خم ميشه:

 

 بيا بيرون... رفت! -

 

روي زمين ميخزم و از زير تخت بيرون ميام. مي 

 ايستم و لباسمو صاف ميكنم:

 

 چرا نذاشتي هانيه منو اينجا ببينه؟!-

 

 دستشو الي موهاش ميكشه:

 

 خودمم نميدونم... تو هم برو ديگه.-

 

سرمو تكون ميدم و ميرم سمت در با نگاهش تعقيبم 

 ميكنه. قفل در رو باز ميكنم و بيرون ميرم. 

 

به اتاقم بر ميگردم و در رو ميبندم. فكرم به بوسه 

يزدان خان و هانيه ميره و اون حركت!يعني هانيه 

 دختر نبود؟!

 

متفكر دستمو زير چونه ام ميزنم و فكر ميكنم 

نه برام فايده اي داشته دونستن اين قضيه ميتو

 باشه؟!
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به سمت پنجره ميرم كه به در اتاقم تقه اي ميخوره. 

با خودم فكر ميكنم شايد يزدان خانه براي همين با 

لبخند به سمت در ميرم و بازش ميكنم كه با قيافه 

 اخموئه هانيه رو به رو ميشم.

 

تا ميخوام بگم چي شده هلم ميده داخل و در رو پشت 

 ده. چشمام گشاد ميشه:سرش ميبن

 

 اين چه كاريه هانيه؟!-

 

بازومو ميگيره و كمرم رو مي كوبه به ديوار. چشمام 

گشاد شده و از تعجب نمي دونم چه عمس العملي نشون 

 بدم. با خشم مي غره:

 

 تو اتاق يزدان خان چيكار ميكردي دختره ي هرزه؟-

 

 تموم تن و بدنم از حقارتش به لرز مياد. 

اينطوري باهام حرف بزنه چون بهش رو دادم حق نداره 

 و اظهار صميمت كردم!

 

 با فكي كه مي لرزه جواب ميدم:

 

 چه غلطي كردي؟-

 

 هلش ميدم عقب و سرمو كج ميكنم:
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اين وحشي بازيا چيه در مياري احمق جون؟ داد بزنم -

 همه رو بريزم رو سرت؟! 

 

اشكاش گوله گوله از چشماي به خون نشسته اش پايين 

 ميچكه:

 

داد بزن! تو شيطان صفتي! وعده بهشت ميدي ولي پشت -

سر آدم شروع به خراب كاري ميكني! با يزدان چه سر 

 و سري داري؟!

 

باورم نميشه بتونه يه همچين تهمتي بهم بزنه. 

 موهامو ميزنم پشت گوشم و ابرو تو هم مي كشم:

 

 خفه شو! بفهم چي از دهنت مياد بيرون!-

 

 ميگه: با صداي لرزوني

 

خودم ديدم از اتاقش بيرون اومدي! تو اتاقش چيكار -

 داشتي؟ ها؟

 

هانيه يك بار ميگم! من به تو جواب پس نميدم! از -

اتاقم برو بيرون! خودتو افكار كثيفتو بردار و 

 برو!

 

هيستريك ميخنده. هم اون عصبيه هم من! اون از چيزي 

 كه بهش فكر ميكنه و من از اينكه به چه حقي به
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چنين چيزي فكر ميكنه! من يزدان خان رو به چشم يه 

 حامي و تكيه گاه ميبينم!

 

نميتونن دوست داشتنِ صادقانه ام رو اينطور مسمومش 

 كنن و بد جلوه بدنش!

 

 هانيه جلو مياد و لرزون لب ميزنه:

 

نميدونم چي تو فكرت ميگذره! ولي به خاك آقاجونم -

اه ميكنم بخواي اونو ازم بگيريش روزگارتو سي

 پتياره!

 

نميتونم طاقت بيارم ا توهيناش! دستمو باال ميارم و 

 با تمام توان مي كوبم تو صورتش.

دستشو روي گونه اش ميذاره و با لرز خيره ميشه به 

 چشمام. و من دندون روي هم مي سابم:

 

 اين آخرين نصيحت دوستانه من به توعه...-

 

 ميگيرم: وقتي سكوتش رو مي بينم دنباله حرفم رو

 

تا وقتي با اين افكار تهوع آور ادامه بدي...  -

فكر نكنم يزدان خان رو بدست بياري! پس عاقل باش و 

تمام اين چرنديات رو پيش خودت 

نگهدار!فهميدي؟البته بعيد ميدونم چون تو احمق تر 

 از اوني كه بفهمي...
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 ميخواد چيزي بگه كه به سمت در ميرم و بازش ميكنم:

 

 گمشو!-

 

وقتي مي بينم بي حركت مونده و فقط صداي بهم خوردن 

عصبي دندوناش به گوش مي رسه خودم بازوش رو ميگيرم 

 و ميندازمش بيرون و در رو مي بندم.

 

از دست اين قوم ظالمين نميدونم بايد چيكا كنم. مي 

 شينم گوشه تختم و هق هق سر ميدم. 

 

اومده! ديگه آخراي اين شب تاريكه... ديگه حاميم 

اون منو بيرون مي بره! اون منو نجات ميده! انقدر 

 اينا رو تكرار مي كنم تا آروم بشم.

 

*** 

 

 ١٣٣٢شهريور 

 

بي بي متوجه سرسنگيني من و دخترشه ولي چيزي  به 

رومون نمياره! از اينكه هنوز رفتارش مثل قبل 

باهام مهربونه و پر انعطافه ميفهمم هانيه چيزي 

 ان خان به مادرش نگفته.راجع خودش و يزد

 

برگشت يزدان خان منو از الكم بيرون كشيده. طوري كه 

براي بار دوم سر ميز غذا كنار بقيه حاضر ميشم ولي 
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به طور عجيبي اهوراخان با ديدن من از سر ميز غيبش 

 ميزنه.

 

انتظار اينو ندارم دوباره بياد ازم عذرخواهي كنه! 

جانب جلوه بده ولي اينكه اينطوري خودشو  حق به 

اعصابم رو بهم ميريزه. درسته بعد اون جريان به 

سمتم اومده پسش زدم و اگه بازم بياد همون كارو 

ميكنم ولي يه جورايي تو چهارچوب قوانينم به 

شرمندگي ابدي محكومش كردم و حداقل اميدوارم به 

جاي اين كناره گيري و قهر موقع ديدنش يه همچين 

 حسي بهم بده!

 

ن از ديدنم سر ميز خوشحال نيست و ترجيح همسرخا

ميده پسر ترشيده كنارش باشه تا عروسي كه شازدشو 

 از جمع فراري داده و تو اتاقش راهش نميده! 

 

ولي خب خونه خان يه قوانيني داشت! تا وقتي مرد 

هست زن نبايد حرف بزنه! و انگار خان بدش نميومد 

گ برگشته موقع نبود پسر بزرگش با پسر تازه از فرن

و باسوادش حرف بزنه و از پيشرفت ها و زمينايي كه 

 غضب كرده بگه!

 

يزدان خان عاقلم نه حرف پدرشو رد ميكنه! نه 

تاييد! خان مثل من حواسش بهش نيست! بنظر من اون 

هيچوقت به قدري كه نشون ميده باهوش نيست! درست 

مثل اهوراخان يه از خود راضيه كه خودشو از همه 

ميدونه ولي به راحتي ميشه مثل يه مهره باالتر 

 بازيش داد.
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اون روز و بعد اون روز من سر ميز به حرف هاي ريز 

 ريز حلما و مادرش توجهي 

 نميكنم كه همش درباره لباس و جواهراته!

 

من به حرف مردها گوش مي سپارم تا بلكه بتونم 

 قوانين بازي رو ياد بگيرم.

به انتهاي راهرو از كنار اتاق ها مي گذرم و  

ميرسم. در ايوون به قدري قديمي به نظر مي رسه كه 

 انگار سالها دست نخورده و بال استفاده مونده.

 

وقتي به يقين ميرسم كه يه مدت طوالني با كليدي كه 

 روشه كلنجار ميرم تا بازش كنم!

 

باالخره قفلش باز ميشه. و دستگيره رو پايين مي كشم 

قع باز شدن لوالي روغن نخورده تا در رو باز كنم. مو

 اش صداي ناهنجاري توليد ميكنه و مورمورم ميشه.

 

جاي تعجبه كه چرا اين قسمت از عمارت نه استفاده 

ميشه و نه تميزش ميكنن! چون رو كفِ ايوون خاكي 

 نشسته كه انگار هزارساله جارو نخورده!  

 

بيرون ميرم و به نرده تكيه ميدم. از اينجا تقريبا 

ميشه به جلوي عمارتم ديد داشت و مي تونم خان زاده 

رو ببينم كه داره با يكي صحبت ميكنه و سيگار مي 

 كشه.

 

به خاطر نميارم كه قبال سيگار كشيدنش رو ديدم يا 

 نه! دستمو زير چونه ام ميزنم و خيره اش ميشم. 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

32

9 
Hiltun.ir 

 

درست وقتي كه داشتم تو اين عمارت، تو زندانم  

وشالي مي ساختم هر چي بافته براي خودم يه بهشت پ

 بودم پنبه كرده بود!

 

 

من با وجود اون بچه حس ميكردم يه خونواده شديم و 

حاال دو نفره ادامه ي اين راه اشتباه به نظر 

 ميومد!

 

بعد كاري كه كرده بود اينو متوجه شدم كه آدما به 

سختي تغيير ميكنن! و خانزاده حتي بخاطر بچه اش 

 بياد! نتونست از پسش بر 

 

آهي ميكشم و انتهاي موهامو به بازي ميگيرم كه 

 صدايي از پشت سرم مياد:

 

 به چي فكر ميكني؟!-

 

هول سرم رو به عقب مي چرخونم و به يزدان خان نگاه 

 ميكنم:

 

 شما اينجايي!-

 

 

 شونه باال ميندازه و كنار من به نرده تكيه ميزنه:
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 كجا باشم پس؟-

 

 يش مي كنم:اشاره اي به لباس هاي رسم

 

 از جايي مياي؟-

 

كت و شلوار مشكي خوش دوختي با كروات قرمز و كفش 

هاي واكس خورده و گرونش اون رو واقعا شبيه شهر 

نشين ها كرده. هيچ شباهتي به الت هاي ده كه كت 

ميپوشن و جاي كراوات دستمال يزدي دور گردن 

 ميندازن نداره!

 

ژل خورده و هر چقدر اونا باعث انزجارمن! موهاي 

 مرتب و صورت شيش تيغ يزدان خان تو نظرم جاذبه اس!

 

حتي خانزاده هم تا حاال نتونسته خودش رو انقدر 

آراسته كنه! تيپ اون كوچه بازاريه ولي يزدان خان 

 واقعا مثل يه پزشكه!

 

انقدر مشغول رصدش هستم كه وقتي جواب سوالمو ميده 

 گيج ميگم:

 

 ها؟-

 

 ميخنده:
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جايي برم! تو چرا داري اينطوري منو  ميخوام يه-

 نگاه ميكني؟

 

سرمو به سمت مخالفش ميچرخونم و با جاي خالي 

 اهوراخان تو حياط مواجه ميشم:

 

 چطور نگاه ميكنم؟-

 

 سرشو نزديكتر مياره و با خنده و آروم ميگه:

 

 شبيه كسايي كه ديد ميزنن!-

چشمام درشت تر از حد معمول ميشه و با لحن ناباوري 

 ميگم:

 

 يزدان خان!-

 

 از خنده شونه هاش مي لرزه:

 

 ها؟-

 

 من كي ديد زدم!-

 

 

 ابرو باال ميندازه:
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خب نگاهاي اولت حس امنيت رو ازم گرفت! اين ديد -

 زدن نيست پس چيه؟!

 

 

 آروم ميخندم و تخس لب ميزنم:

 

 من كه مسئول احساستون نيستم!-

 

 ميگه: سرش رو تكون ميده و با صداي تحليل رفته اي

 

 نيستي...-

 

و نفسش رو بيرون ميفرسته. حس ميكنم يه چيزي اذيتش 

ميكنه و اين خنده ها همه يه حور ظاهر سازين! واسه 

همين تنها دليلي كه براي اذيتش شدنش به ذهنم مي 

 رسه رو ازش مي پرسم:

 

 با هانيه حرف زديد؟-

 

 دستش روي كراواتش ميكشه:

 

 نه...-

 

 متعجب ميشم:
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 چرا؟-

 

 كالفه ميشه:

 

ازم فاصله ميگيره... راستش من حوصله ندارم -

 دنبالش بدوئم...

 

 دستامو زير بغلم ميزنم و  متفكر خيره اش ميشم:

 

 يعني داريد ميگيد هر چي بينتونه تمومه؟-

 

 نفسشو بيرون ميده و دست ميكشه پشت گردنش:

 

 نمي دونم نارين! اينا چيه مي پرسي؟!-

 

 فقط نگرانم...-

 

 ندي ميزنه:پوزخ

 

 محض رضاي خدا! تو نگران چي هستي آخه كوچولو؟-

 

 آب دهنم رو قورت ميدم:
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 اينكه من مقصر باشم...-

 

 سرش رو با حالت تاسف تكون ميده:

 

احمق نباش! كسي مقصر نيست... فقط اون تازگيا -

خيلي خسته كننده شده و جوري رفتار ميكنه كه انگار 

 داره به منم حس هيچوقت منو نشناخته! و متقابال

 اينو ميده كه تموم اين سال ها رو اشتباه رفتم!

 

 يعني چي؟-

 

 يقه اش رو صاف ميكنه:

 

 مهم نيست...-

 

 و قدمي ازم دور ميشه:

 

 بايد برم چيزي الزم نداري؟!-

 

"چيزي الزم نداري؟" يه سوالي نيست كه حتما جوابش 

يه ليست بلند و باال باشه! ميتوني تو جوابش بگي 

ممنون! ولي حسي كه بهت ميده! خيلي قشنگ و غيرقابل 

 وصفه!

 

 لبام كش مياد و نمكي ميخندم:
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 مرسي... مراقب خودت باش.-

 

 توهم...-

 

ميره من به جاي خاليش خيره ميشم. اينكه آدم مثل 

يزدان خان مهربون باشه خيلي خوبه! چون بعد رفتنش 

 هم يه لبخند رو لب اوني كه مونده جا ميذاره.

 

مدت كمي از رفتنش ميگذره و اواخر شهريوره و وقت 

غروب هوا خنكتره. طوري كه لرز بهم مياد. ميچرخم 

تا برگردم داخل كه ميبينم خانزاده به چهارچوب در 

 تكيه داده و متفكر بهم خيره اس!

 

 نفسمو بيرون ميدم و نگاهمو به زمين ميدوزم:

 

 ميشه بريد كنار؟ -

 

 

 سرد ميگه:

 

 نميشه...نه! -

ميخوام از كنارش بگذرم كه شونه هامو ميگيره. 

 چشمامو يكبار كالفه باز و بسته مي كنم:

 

ميشه بيشتر از اين آزارم نديد؟ من آدمم صبرم حدي -

 داره!
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 با خشونت انگشتاشو تو كتفم فرو ميكنه و لب ميزنه:

 

ميشه فقط بگي كي قراره اين بچه بازي رو تموم -

 كني؟!

 

 و چشماش:زل ميزنم ت

 

بچه بازي؟ دقيقا از چي صحبت ميكنيد؟! ما تا چند -

وقت پيش يه چيز مشترك باهم داشتيم! يه بچه ولي 

حاال چي؟! بر ميگرديم به روزهاي قبل وجودش! حاال من 

 و شما هيچ نقطه مشتركي نداريم!

 

وقتي حرفمو تموم ميكنم به نفس نفس ميفتم و از خشم 

و كمتر ميشه تا جايي كه  ٌگر ميگيرم. فشار دستاش كم

 شونه ام رو رها ميكنه و از جلوي در كنار ميره.

 

از كنارش مي گذرم با قدم هاي تندي چون هوايي كه 

 اون توشه برام مسمومه و نمي تونم نفس بكشم.

 

به اتاق ميرم و در رو مي بندم. چشماش براي لحظه 

اي از جلوي چشمم كنار نميره! غم و پشيموني كه 

 برام سودي نداره!ديگه 

 

دست سرنوشت آدمو به جاهاي عجيبي مي كشونه! يه 

وقتايي ميمردم كه خانزاده يه نظري بهم بكنه ولي 

 حاال! حاال من كسي بودم كه ازش دوري ميكنه.
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*** 

 

با ترس توي جنگل ميدوم. لباسم به يه بوته خاردار 

گير ميكنه و با زانو زمين ميفتم. سريع برميگردم 

م بهم رسيده يا نه. وقتي پشتم رو خالي كه ببين

 ميبينم كمي آسوده ميشم.

 

بلند ميشم و بي خياِل زانوي زخم شده ام قدمي 

برميدارم. درد تو تنم مي پيچه. ولي مجبورم فرار 

كنم... اگه بهم برسه نمي دونم چه باليي سرم 

 بياره...

 

ميخوام قدمي بردارم كه صداي واق واق سگي رو مي 

دامن لباسم رو ميگيرم. گيج و سردرگمم. نمي شنوم. 

 دونم كدوم سمت برم.

 

انقدر دور خودم ميچرخم كه سرگيجه ميگيرم وصداي 

 منحوس رو مي شنوم:

 

 اينجايي قناري؟-

 

 دلم هري ميريزه پايين. قدمي به عقب ميرم:

 

 نزديك نيا...-
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مي خنده و سرشو كج ميكنه. دلم ميخواد رو صورت 

رم. سگش به سمتم مياد و واق واق كريهش باال بيا

 ميكنه. خودمو عقب ميكشم و جيغ ميزنم:

 

 اينو از من دورش كن!-

 

 باز ميخنده صداي خنده اش عصبيم ميكنه:

 

 اونم مثل من قناري دوس داره!-

 

جيغ ميزنم ميخوام باز فرار كنم كه موهامو از پشت 

 ميكشه:

 

 كجا...كجا... كار داريم باهم قناري...-

 

 ق هق ميفتم:به ه

 

تورو خدا ولم كن.... ولم كن... من چيكارت -

 كردم...چرت اذيتم ميكني؟

 

وقتي تيغه سرد چاقو رو روي گلوم حس ميكنم نفسم 

باال نمياد به هن هن ميفتم. نفس هاي كثيفش به 

 گردنم ميخوره و صداشو كنار گوشم مي شنوم:

 

 تو رازمو مي دوني! بايد بميري!-
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به زمين ميكوبم از ترسم نميشه جم با جيغ پاهامو 

 بخورم:

 

ولم كن اكبر... ولم كن... خواهش ميكنم... من -

هيچي نميگم... ولم كن... ولم كن.... ولم كن...ولم 

 كن....

 

 چاقو رو روي گردنم فشار ميده:

 

 تو رازمو ميدوني...-

 

توان هيچ حركتي رو ندارم مثل بختك به جونم 

 د ميكنم فايده اي نداره.افتاده. هر چقدر جيغ و دا

 

 فقط رفته رفته انرژي تحليل ميره و حتي 

 فرياد زدنم تبديل به سخت ترين كار دنيا ميشه.

 

 فقط آروم زار ميزنم:

 

 ولم كن... ولم كن...-

 

ولي اون فقط ميخنده... خيلي كثيف و ترسناك 

 ميخنده!

. هوا پرميو نفس نفس زنان از خواب م زنميم یغيج

 صبحه.  کيو نزد شهيگرگ و م
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 ني. حالم داره از اکنهيتو کابوسم هم ولم نم اکبر

 . نييپا رميو م شمي. بلند مخورهيبهم م تيوضع

 

. موهامو عقب دارهياز خدمتکار ها( ب یکي)ميمر

 .زنميم

تا اکبر و تک تک دشمن هام رو سرجاش نشونم  من

 . نميرنگ آرامش رو بب تونمينم

 

 :زنمي. صداش ماطيخواد بره ح ی. مميسراغ مر رميم

 

 

 ؟یريم یکجا دار-

 :کنميگرده و سمتم نگاه م یبرم

 

 کيصبحانه ک یخانم... برا ارميتخم و مرغ ب رميم-

 تازه درست کنم...

 

 :کنميدست اشاره م با

 

 

 !ميمر کينزد ايب-

 

 یم یدر ورود کيکه نزد یتک صندل ی. رواديسمتم م به

 :ندازميپا م یو پا رو نميش
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 ...ادياز جواهرات خوشم نم اديمن ز ميمر-

 

 

و منتظر  کرديبهم نگاه م یدرشت شده ا یچشما با

 :ذارميمنتظرش نم اديادامه حرفمه. با لبخند ز

 

 

 اد؟يتو از گردنبد وگوشواره طال خوشت م نميبب یه-

 داره... یقرمز خوشگل یدارم روش سنگا یکيمن 

 

 :گهيو م  دهيدهنش رو قورت م آب

 ....اديکه خوشش ن هيکخانم -

 

 

 :خارونميام رو م چونه

 

 یتو با حقوق ی... ولاديکه خوشش ن هي! کیگيراست م-

 نه؟ یبخر ناياز ا یتونينم دنيبهت م نجايکه ا

 

 

 :ندازهيم نييپا سرشو
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 یننه م رو بدم کار شاخ یخانم من همون خرج دوا-

 کردم!

 

 

 :رميگيبرم و دستاشو تو دستم م یجلو م دستمو

 

 

عالمه جواهر داشته  هيکه  نهيا قيال یهر زن یول-

 باشه. درسته؟

 

 

 : ندازهيباال م شونه

 

 بگم خانم جون؟ یچ-

 

 

 کشم: یو خودم رو جلو م شميجا به جا م یکم

- 

! تو یاريدر ب یشتريپول ب یتون یتو م ميمر نيبب-

 !یدار اجيبه شغل دوم احت

 

 من صبح تا شب تو عمارتم... یخانم ول-

ازت  یکار سخت ه؟ينظرت درباره شغل دوم تو عمارت چ-

 ...خوامينم

 :ندازهيشونه باال م باز
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 خانم... کنميم ديبگ یکار هر

 

 :ندازميباال م ابرو

 

 ...یخوام دوستم باش یخوبه! ازت م-

 

 :گهيم جيگ

 

 دوست؟-

 

برام  خواميکه م کنميم یو بهش حال دميتکون م سرمو

وقت  هيکه  ذارميم یاسمش رو دوست یکنه ول یجاسوس

 اگه بند رو آب بده تموم نقشه هام به فنا نره. 

 

و  رهيرو تحت نظر بگ بهينس خواميکه م گميم ميمر به

هدفش از  نهيباهاش رفاقت کنه و بب تونهياگه م یحت

 . هيخونه چ نياومدن به ا

 

حرف  بهيبتونه از نس ميدونستم مر یم ديبع البته

 کردن بود. سکيخب االن وقت ر یبکشه ول

 

 

 مونهيخودمون م نيب نايازش قول گرفتم که ا یوقت

 اون رفت و من تو فکر فرو رفتم. 
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 ؟یچ یداشته، ول یهدف بهيحتما از اوردن نس اکبر

 . دميفهم یم ديبا

 

 یمبل ها یاهوراخان رو دميسالن رفتم که د سمت

 به خواب رفته.  یسلطنت

 

 دادم و نگاهش کردم.  هيلبه پنجره تک به

 

همه  گهيباهم د ميتونست یم شدميبچه دار م اگه

االن خودشم برام مانع  یول ميببر نيموانع رو از ب

 .شديحساب م

 

 

بردم  رونيو پنجره رو باز کردم. سرمو ب دميکش یآه

 . دميکش یقيو نفس  عم

 

 :دميخواب آلودش رو شن یصدا هوي

 

 

 ن؟ينار-

 

 به سمتش و سرد گفتم: دميچرخ

 

 

 رفتم... یداشتم م د،يهست نجايدونستم شما ا ینم-
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 برم که مچ دستم رو گرفت: اومدم

 

 ...یازم فرار کن یتون ینرو... تا آخر عمرت که نم-

 

 زدم: یکج کردم و پوزخند سرمو

 

 

 ...نهيهم قايو هدفم هم دق تونميچرا م-

 :ديغر

 

 !نينار-

 

 : کردم دستمو ازاد کنم یسع

 

 تمومه! یما همه چ نياهوراخان تمومه! ب-

 . صورتمو قاب دستاش گرفت:ستاديشد و ا بلند

 

دوست  کنميحاال که حس م ؟یبگ نويا یتونيچطور م-

 ؟یبگ نويا یتونيدارم چطور م

پوسته  کنميم یسع یکه آشوبم کنه ول رهياش م جمله

 سختم رو حفظ کنم:

 

باهاتون باشم که پدر بچه م  خواستميم یمن زمان-

 ...ديندار یفرق بهيغر هياآلن برام با  یول ديبود
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 :شهيبرم که باز مانعم م خواميم

 

 رو! یباز نيتمومش کن ا یدونم دوسم دار یم نينار-

 

 

 :کنميو سرتا پاشو برانداز م زنميم یپوزخند

 

به  یعالقه ا چيخانزاده... من ه هيچ اتيچرند نيا-

 متجاوز ندارم! هي

 

 

خشمش  کنهيم یبه زور سع دهيهم فشار م یرو پلکاشو

 رو کنترل کنه:

 

 ...یخواي! تو منو منيخفه شو نار-

 

 

 :کنهيتو گردنم اشاره م زير نهيس به

 

 

و  یکنيهم اونو از خودت دور م قهيدق هي یتو حت-

 ؟یزنياون وقت  منو پس م
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. اون کنميو نگاهش م رميگيدستام م نيرو ب زير نهيس

 یکه مادر بودم و داشتم خوشبخت هيروزا اداوريبرام 

 . دميچش یرو م

 

 یزن قو هيخواستم  یخواستم عوض شم. اگه م یم اگه

منو  يیزهايچ نيذاشتم چن یم دياز خودم بسازم نبا

 به نظر برسونه. فيضع

 

 

 نهيکوبم تخت س یو م کنميخشونت اونو از گردنم م با

 اش:

 

از احساسم مبهم  يیبرات جا گهيتموم شد؟ حاال د-

 نموند؟

 

 

. بغض تو گلوم شمي. ازش دور مکنهينگاهم م ناباور

 . رميگ یخودم رو م یجلو یول زنهيچمبره م

 

داره  یاز ک دونمي. نمستادهيپله ا نيآخر یرو اکبر

 . کنهيرو نگاه م ميکه راه انداخت یشينما

 

سر  ینطوريشد باهاش ا ینم یول کنمينفرت نگاهش م با

 کرد.

 :زنميو لبخند م دميصورتم رو کش م یزور عضله ها به
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 ...ريصبح بخ-

 

 

 :گهيو م دهيتکون م سرشو

 

 ..ريصبح توهم بخ-

 

و تو دلم  رميو باال م شميکنارش رد م از

 "! ی"افعگميم

*** 

 

 ديدشمن داشتم. با یداشتن دوست کل یخونه جا نيا تو

 . کردميمتحد جمع م

 

 دنيفهم یم ديگرفتم. با یاز همشون انتقام م ديبا

سرم  خوانيکه م يیتونن هربال یبودنم نم تيبه جرم رع

 .ارنيب

رو هم با خودم دشمن  هيآشفته بازار هان نيا تو

 کردم. 

 

که دل اونو با  نهيبردارم ا ديکه با یقدم نياول

بذارم با تفکرات احمقانه نسبت  ديخودم صاف کنم نبا

 شه.ب نيبه من بدب
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 یو طول و عرض اتاق رو ط شميفکر بلند م نيا با

 کنم.  دايپ یتا راه حل کنميم

 

کردنش منتظر  یعمل یبرا ديکه با زنهيبه سرم م یفکر

 خان بشم.  زدانيبرگشت 

 

 

تو آشپزخونه و  رمي. منم مگردهيخان برم زداني عصر

که صبح درست کرده  همراه  یکياز ک خواميم مياز مر

 سبد بذاره.  هيبرام تو  وهيم

 

رو صدا کنه و سبد رو بهش بده تا  هيهان خواميم ازش

 .ارهيبرام جلو در عمارت ب

 

 

 یخان و وقت زدانياتاق  رميخودم م نيب نيا تو

 زيم یو براش رو سمينو یم ادداشتي هي ستين نميبيم

 . ذارميم

 

 یرو با سگرمه ها هيدر عمارت هان یجلو رميم یوقت

 . نميب یدرهم م

 

بره که  خواديو م ذارهيم نيزم یسبد رو رو دنميد با

 چسبم: یبازوش رو م

 

 کجا؟-
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 :کنهياخم نگاهم م با

 

 

 به تو بدم حاال بذار برم... نويگفتن ا-

 

 

 زدم و سرمو جلو بردم: یپورخند

 

 

رو دم در  رتيتو و اون مادر پ یخواياگه م ؟یبر-

 چيه یو ب یداريرو برم یعمارت نذارم اون سبد لعنت

 ني! فراموش نکن خانم ایفتيدنبالم راه م یحرف

 !هيعمارت ک

 

 

با حرص  نهيبينگاهم رو م یتو یو جذبه  تيجد یوقت

 . فتهيو دنبالم راه م دارهيسبد  رو برم

 

 یمارو نم یتا مطمئن بشم کس کنميرو نگاه م اطراف

 یرفتن از عمارت به کس رونيخوام بخاطر ب ی. نمنهيب

 جواب پس بدم. 

 یتخته سنگ ها و علف  ها م نيب ميرس یرودخونه م به

 . کنميکه اوردم رو پهن م یکيو سفره کوچ نميش

 

 . نميچ یظرف م یرو تو وهيو م کيک  بعد
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 :ندازميم یکه باال سرم مونده نگاه هيهان به

 

 

 !نيبش ايب-

 

 

 دوزهيو نگاهشو به رودخونه م  رهيبهم م یغره ا چشم

: 

 

 

 !خورمينم من-

 

 

 :ستميا یم

 

 

و حواست به  نجايا نينگفتم بخور... گفتم بش منم

 باشه... نايا

 :گهيم یکه خواستم برم با نگران نيهم

 

 تو کجا... -

 

 :ندازميباال م شونه

 

 ...امياالن م نجامي... من همنيتو بش-
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 :نهيش یکنار سفره م ليم یب

 

که راحتتره  یکن سيسر به ن نجايمنو ا یخواينکنه م-

 ...یخان برس زدانيبه 

 

 

و  کنمي. دستمو مشت مشهيو فکم منقبض م رهيگيم حرصم

 دارم آرامشم رو حفظ کنم: یسع

 

و  یشيم مونيجات  پش یب یقضاوت ها نيروز از ا هي-

 بخشمت!  یمن نم

 

 :زنميو لب م شميقدم ازش دور م چند

 

طول  قهي...فقط چند دقاميتا ب یمون یجا م نيهم-

 ...کشهيم

 

 

درخت منتظر  هي. پشت شميو ازش دور م گميم نويا

 . اديکه داره م نميب یرو از دور م زداني. مونميم

 

تا بتونم همونطور که  کنميکم م کميام رو  فاصله

 :خورهيجا م هيهان دنيصداشون رو بشنوم. با د ميمخف

 

 ؟یکنيم کاريچ نجايتو ا-
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 :کنهيو بهش نگاه م شهيسرپا بلند م نهيها

 

 ؟یکنيم کاريچ نجايتو ا-

 

 

 . گنيجمله رو م هي جفتشون

که پهن  یو به سفره ا خارونهيخان سرش رو م زداني

 :ندازهيم یشده نگاه

 

 

 موني... حتما خواسته آشتنهيفکر کنم کار نار-

 بده....

 

 

و بازوشو بغل  رهيگيروشو سمت رودخونه م هيهان

 :گهيو با ناز م کنهيم

 

 م؟يمگه قهر بود-

 

 

و  رهيگياون رو م یو بازو زنهيم یخان لبخند زداني

 :کشهيتو بغلش م
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 ... دلم برات تنگ شده بود...نمتيبب نجايا ايب-

خوشحاله که تونسته نظرم رو جلب کنه.  یلي. خخندهيم

 رو لباشه: یلبخند پهن

 

من همه  یريرو در نظر بگ بهينس ديشما گفت یاز وقت-

خدمتکارا رو تحت نظر گرفتم جونم به قربونت...  ی

 شغل دوم رو دوست دارم خانم جون... نيمن واقعا ا

 

 

 زدم: یمشتم گرفت و چشمک نياش رو ب چونه

 

 

 مي... مرستياعتمادم ن قياز تو ال شتريب یشکيه-

کن... شکارشون  داياون اکبر رو پ فيکث یبرام موشا

اال  خوابش رو که تاح دميم یکن... من بهت پاداش

! فراموش نکن منزن پسر ارشد خان هستم... یديند

 ...ستين نجايبهتر از من ا یدوست

 

 

 تند تند تکون داد: سرشو

 

 چشم خانم... چشم جونم به قربونت...-

 

 

 بار به شونه اش زدم: چند
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 یدوست فوق العاده ا تونمي... من مني...آفرنيآفر-

اگه بفهمم قصد نارو زدن بهم  ی... ولیبرات باشم ول

 کنميم ی... کارشميکابوست م ني... ترسناک تریدار

 ...یش مونياز زنده بودنت پش

 

کارا  نيخانم جون بخدا... به جان مادرم مادرم ا-

 ... من بهتون وفادارم به قرآن...ستيتو خونم ن

 

 

 دادم: رونيتکون دادم و نفسمو ب سرمو

 

 

نشو... اطالعات جمع  کمي... خوبه... نزدميخوبه مر-

 سراغت... اميداشتم خودم م ازين یکن وقت

 

 

. چشمم به رميو من با عجله به عمارت م گهيم یچشم

. خودم هم فتهيدر عمارت م کينزد ی نهيتو ا رميتصو

 شناختم.  یرو نم نينار نيا

 

 ترسوند! یخودم رو هم م یحت دميبعد جد نيا

 

 

دستام  ني. سرمو بزدميحرف ها رو م نيا یچطور واقعا

 لب با خودم گفتم: ريزدم و ز هيتک واريگرفتمو به د
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 نباش... فينباش... ضع فيضع-

خان اونو تو آغوشش  زدانيتو بغلش.  رهيم هيهان

 . کنهيو نوازش م کشهيم

 

و تو چشماش نگاه  ارهياون سرش رو باال م یوقت بعد

 بوسه.  یرو م هيهان یو لبها کنهيسرشو خم م کنهيم

 

 نينار نيا نکهياز ا یاسم ی. حتدميم رونيب نفسمو

 . ارنيبخت برگشته موقع غروب  کجاست نم

 

 نيهم ی. برااديبه مزاجم خوش نم شونيعشق باز دنيد

 عمارت. رميو م کشميراهم رو م

 

 

 . زنميچرخ م اطيو تو ح شميوارد عمارت م انهيمخف

 

 یکياکبر با  نميب یم یکه تو تارک رميسمت باغ م به

 مشغوله حرفه.  دهيکه لباس خدمتکار ها رو پوش

 

 نيجا نبوده. ا یپره. پس شکم ب یباال م ابروهام

 کرده.  یم يیغلطا هياکبر 

 

 . نميتا بتونم صورت طرف رو بب کنميم نيگوشه کم هي
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 یول گنيم یچ ديتر رفت و شن کيشد نزد یم کاش

 هم قانع بشم.  نيمجبورم به هم

 

 :گهيم کمينزد يیدوزم که صدا یبهشون چشم م متفکر

 

 خانم جون...-

 

 

 دني. با دذارميقلبم م یو دستمو رو پرميجا م از

 :کشميم یشخص رو به روم پوف

 

 منو خانم... یترسوند ميمر یوا-

 

 :چهيپ یتو هم م دستاشو

 

بگم  خواستمينبود فقط م نيخانم جون قصدم ا ديببخش-

 د؟يکن یم کاريچ رونيموقع غروب ب نيا

 

 

 :زنميپشت گوشم م موهامو

 

 به تو جواب پس بدم؟ ديبا-
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که باهاش  یتا بازم اکبر و زن چرخونميسرمو م کالفه

مواجه  شونيخال یکه با جا نميرو بب کرديصحبت م

 . شميم

 

 :رميگيدستام م نيو سرمو ب زهيريبهم م اعصابم

 

 ... لعنت بهت! مي... مرميمر-

 

 !زنهيحرف م یبا ک یاون افع نميبب ینذاشت

 :کنهيمتوقفم م ميمر یصدا یکه برم ول رميگيم رامو

 

 اقا اکبره؟ یمنظورتون از اون افع-

 

 دارميبرم  گهيقدم د هيو  دميرو هم فشار م لبامو

 :گهيم عيکه سر

 

 ...زديحرف م هيداشت با مرض-

 

و دستمو  کنميسمتش. فاصلمون رو کم م گردميبرم یفور

 :کنميرو شونه اش و سرمو کج م ذارميم

 

 ...ادي... انگار تازه داره ازت خوشم مميمر نيآفر

*** 

 . کنهيم یو ازم تشکر و معذرت خواه اديم هيهان
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 اهميس ستيو عضو ل ستيدلم باهاش صاف ن نکهيا با

 :گميو م زنميم یشده لبخند

 

 

 توي... واقعا خوشحالهيبرام هان یخواهر نيتو ع-

فکر  نطوريدرباره ام ا چوقتيه گهي... دخواميم

 نکن...

 

 

. عقل به سن کنميو منم بغلش  م کنهيبغلم م هيهان

 احمق باشن.  توننيم ی. آدما تو هر سنستين

 

 دهيرو از جبهه مخالف به سمت خودم کش هيهان فعال

 شيکنه و کار شويعاشق ذاشتميفعال م یبودم ول

 . مهيمر مينداشتم. مهره فعل

 

 برام منفعت داشته باشه. تونهيچقدر م نميبب ديبا

. هيچ بهيهدف اکبر از آوردن نس دميفهم یم ديبا

 . زدميم نيرو زم کهياون مرت ديبا

 

و طماع بود  یخونواده انقدر عوض نيکه داماد ا حاال

ثروت و  نيعروسش چرا نباشه؟ من جرا نخوام همه ا

 جاه و مقام مال من بشه؟ 

 

گرفت؟ اون خانزاده  یرو به دست م ستيرا ديبا یک

و  نيخوش ب زداني اي لهيمست و پات شهياحمق که هم

 خوره؟يپدرش بهم م یها یکه حالش از باز یروشن فکر
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ازش  زدانيکه  یتونستم اون انقالب یواقعا من م ديشا

به نفع  یرو تو روستا راه بندازم ول زديحرف م

 خودم. 

 

که دورم  يیکه از احمق ها کردميم دايپ یراه ديبا

 ...رميبگ یرو گرفتن سوار

 

 

جلوم  یو کتاب کنهيخان منو به اتاقش صدا م زداني

 :ذارهيم

 

بدم... دلت  ادي یاضيدوست دارم بهت ر نينار-

 ؟یريبگ ادي خواديم

 

 

 :رميگيکتاب رو به دست م مشتاقانه

 

 خان... زدانيام  یريادگيکه من عاشق  ديدون یم-

 

 

 :کشهيو لپم رو با دست م خندهيم

 

 که منم...  نهيا بخاطر
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و من متعجب منتظر ادامه جمله  رهياز روش م خنده

 نيو دستشو ب رهيگياون کالفه نگاهشو ازم م یاشم ول

 :کشهيموهاش م

 

 بگم! یخواستم چ یرفت م ادمياصال -

 

 

 داره حواسم رو پرت کنه: یو سع کنهيرو باز م کتاب

 

 ...ميشروع کن ايب-

 

 

 یاون جمله اش قرار بود به جاها کنميحس م چرا

و به حرفاش گوش  زنميم یختم بشه؟ لبخند موذ یجالب

 . سپرميم

 

 .اديبه کارم ب یليقراره خ یاضير نيا کنميحس م چون

روستا فرق داشته  یزن ها هيبتونم با بق نکهيا یبرا

 باسواد باشم!  ديباشم با

 

 یخان وقت زداني. دميدقت به همه حرفاش گوش م با

 :گهيم نهيبيم یاضير یريادگياستعدادم رو تو 
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 مدرسه؟ یکه بر یتا حاال فکر کرد نينار-

 

 

 :ندازميباال م شونه

 کارو کرد... نيخان فک نکنم بشه ا زداني-

 

 

 :کنهيم کيبار چشماشو

 نه؟ اي یخوايتو جواب منو بده! م-

 :خندميو م کنميکج م سرمو

 !خواميمعلومه که م-

 :کشهيبه کمرم م دستشو

 رو بسپر به من دختر کوچولو... هيبق-

 کنهيخان من رو تو مدرسه روستا ثبت نام م زداني

 رميو واسه امتحانات م دهيکه خودش بهم درس م یطور

 . دميمدرسه و امتحانات رو م

 

 کنهيتو خونه به پا م یقشقرق هي فهمهيخان م یوقت

 که نگو. 

 

و همه  کنهيم تميخان حما زداني یول ترسميم یليخ

 تفاوته.  ی. خانزاده اما بشکنهيکاسه کوزه ها سرش م

 

 تفاوته. ینسبت به من و کارام ب ببيروزا عج نيا
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 ميمر یکردنا  یتفاوتم! به چغل ینسبت به همه ب منم

 . فعال برگ برنده دست منه! دمينم تيهم اهم

 

خان  زدانيمن و  یباهام بهتره به تنها بودنا هيهان

حرف ازدواج رو با  نميبيم یگاه یشه ول یحساس نم

خان  شونه  زدانيکه  هيکش یرو وسط م کيارباب کوچ

 کنه. یم یخال

 

 

 هوياز روزها که تو اتاق نشستم در اتاق  یکي تو

 . شهيباز م

 

تا خط  کنميام رو صاف م قهيو  ستميا یصاف م عيسر

 ميبودن پشت لباس قا ديهام که قشنگ در معرض د نهيس

 بشن. 

 

که  یطور کنهيخان تو اتاق منو متعجب م اريخشا دنيد

 کمتر از تعجبمه!  نجايآوردنم ا ريترس تنها گ

 

 زيم یرو یدرهم به کتابا یجلو و با ابروها اديم

 . تياز عصبان شهي. سرخ مکنهينگاه م

 

 . کمينزد اديکوبه بعد م یو در اتاق رو م گردهيم بر

ند باال و ام رو تند ت نهيکه تو چشماشه قفسه س یخشم

 نيواسه هم ستميگذشته ن نيمن نار یول کنهيم نييپا

 : گميندازم و م یبه گلوم م یباد
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 خان؟ اريشده خشا یزيچ-

 

 یبزرگ و زبر و مردونه اش م یدستا نيهامو ب شونه

 .دهيو فشار م رهيگ

 

شنوم ومطمئنم تو  یقرچ قرچ استخونام رو م یصدا

 جز خشم هست!  اهيحس س هيمرد  نيا یچشما

 

 یتا اونو از اون حالت عصب خورهيبهم م لبهام

 : ارميدرب

 

 ارخان؟يخشا-

 غره: یم آروم

 

 نجايبچه جون صداتو ببر و گوشاتو وا کن! ا نيبب-

! اومدم دو کلوم حرف یخاله زنک یواسه حرفا ومدمين

منو به باد  تيثيح یحساب بات بزنم.... تو دار

و توئه  خواستيپسرم زن نم! اشتباه من بود که یديم

 هي نکهيا یبچه رو به نافش بستم! اونم فقط برا

 ینم یول یکردم تو آدم یخواستم... فکر م یوارث م

که توش  یا لهيزاده رو از تو تيرع هي یدونستم وقت

و فکر  دارهيدور برش م نجايا ارميم کنهيم یزندگ

مثل نقل داره  گهيتو د یباز یکول ني! اهيخبر کنهيم

همه وقت ال پر  نيچرخه! شازده ما ا یتو دهن همه م

 رو کاناپه بخوابه؟ اديقو بزرگ شده که شبا ب
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. شونه ام داره گهيروم نايا رهينفس بگ نکهيا بدون

زانوهام چقدر  دونميو نم شهيدستاش له م رفشاريز

 توان داره.  گهيد

 

از دستاش رو  یکيبگم که باالخره  یزيچ خواميم

 :رهيگيو به نشون سکوت جلو صورتم م دارهيبرم

 

اتاق قفل شده  نيدر ا نمي! ببیزنينم یزر چي! هشيه-

به بعد  ني... حاال از ارونيب کنمياز عمارت پرتت م

 نيانجام بده... شوهرت رو جمع کن... بب فتويوظ

رو سفارش نکردم پروانه)همسرخان( بهت بگه  نايا

 ...یشد رفهميهمم خوب شخودم گفتمت تا بف

 

 

 : ارهيبگم که دستشو جلو م یزيخوام چ یم باز

 

 فقط سرتو تکون بده! یشد رفهمي! خفه! اگه ششيه-

 دارهيتند تند تکون دادم. باالخره دستش رو برم سرمو

صورتم تکون  یوار جلو دي. دستشو تهدرهيو عقب م

 . رهيم رونيو از اتاق ب دهيم

 

لرزم... از ترس... از  یافتم. م یمبل م یلرز رو با

. از ترکش دهيکه بهم دست م یخشم... از حس حقارت

 ی. پوزخندرهيو م زنهيرو تنم م رحمانهيکه ب يیها

 :گميبه در م رهيو خ زنميم

 

 !زيخان عز اهميس ستيتو ل یهم رفت تو
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نگاه خان کنار اهورا  ینيسنگ ريموقع شام ز شب

از  دوزنيمتعجبشون رو بهم م ی. همه چشمانميشيم

 جمله خودش.  

 

رو تو  تيندازم و نشون رضا ینگاه به خان م هي

دست از سرم برداره  نکهيا ی. برانميب یچشماش م

 :گميآروم به اهورا م

 

 د؟يمنم بکش یبرنج برا کمي شهيم-

 

 

که من  ی. درحالدهيکار رو انجام م نيجون و دل ا با

از دشمنام  یکيدارم با  نويکشم. حس ا ینفس م نيسنگ

 نشستم.  زيسر م

 

که اون  م؟يديرس نجايشد که منو خانزاده به ا یچ

 ديپارچه سف هيکه بهش داشتم مثل  یو پاک فيعشق لط

 و نفرت شده؟ نيک نيچرک یآروم آروم آغشته لکه ها

 

 

مبل  یکشه و بعد شام همه خونواده رو یغذا م برام

دوباره از شکمشونن.  يیرايو منتظر پذ رنيگيجا م

خان رو  زداني رهيو نگاه خ نميشيکنار خانزاده م

 . کنميم ريغافلگ

 

. نفسم رو به رهيگيچشم ازم م فتهيچشمم بهش م تا

و  رميگيو دست اهوراخان رو م دميم رونيب یآروم

 همراه من بلند بشه.  کنميمجبورش م
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 : گميبه خان م رو

 

تنها  ميخوا یشب رو م هيما بق دياگه اجازه بد-

 !ميبگذرون

 

 

و خان با دست در رو نشون  کننيوا رفته نگاهم م همه

 : دهيم

 

 !دييبفرما-

 

دنبالم  شهيو وادار م کنميبه دستش وارد م یفشار

دستش رو ول  ميبه اتاقمون برس ی. تا وقتفتهيراه ب

 کنم.  ینم

 

 یدنينوش هيبق یکه داشت برا یراه به خدمتکار سر

 گفتم: برديم

 

 باال...! اريما شراب قرمز ب یبرا-

 

 :گهيو م شهيکه از بهت خارج م ميرسياتاق م به

 

 ن؟ينار-
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بستن در اتاق ندارم.  یبرا یسمتش. اصرار چرخميم

 تشيو سمت مبل تک نفره اتاق هدا رميگيدستاشو م

و مجبورش  ذارميشونه هاش م یو دستمو رو کنميم

 :نهيبش کنميم

 

 خانزاده! دينيبش نجايلحظه ا هي-

  

 پشت پاراوان تا لباسمو عوض کنم... رميم خودم

پوشم که تموم بدنم معلومه و از  یم ريحر رهنيپ هي

 . شهيبند بسته م هيجلو با 

 

سر  مي. همزمان با من مررميم رونيپوشمش و ب یم

و شراب رو برامون  یو بطر السيگ یحاو ینيو س رسهيم

 :گميو م کنميم ی. تشکرذارهيم زيم یرو

 

 در رو پشت سرت ببند...-

 

طرف  هيو موهام به  شميو من خم م رهيم رونيب ميمر

رو تا نصف پر  یشراب خور یها السي. گزهيريشونه ام م

 . کنميم

 

 یبيمشروب بخورم و حس عج خواميباره که م نياول

 یم یزن خوب رو باز هيامشب نقش  ديمن با یدارم. ول

 کردم. 

 

 یلبها یلبخند رو هينفرت ها  نيپشت همه ا ديبا من

 نشوندم.  یخورده قرمزم م کيمات
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طرف خانزاده.  رميو م رميگيها رو دستم م السيگ جفت

 رهنشيپ یاز دکمه ها یکيو  دهيآب دهنش رو قورت م

 . کنهيرو باز م

 

چرخه. آره  یام م نهيخط س یچشماش چطور رو نميب یم

 تو چشمه!  یليخ دايدونستم جد یم

 

 رونينفس حبس شده اش رو ب نميشيپاهاش که م یرو

 :دهيم

 

 ن؟ينار یکنيم کاريچ یدار-

 

 :دميرو به دستش م السيگ

 

 !ديبا من بخور نباريا-

 

 ندازميو من دست آزادم رو م رهيگيرو به دست م السيگ

. طعم کنمياز شراب رو مزه مزه م یدور گردنش. کم

 ! داديبهشت رو م

 

سمت خانزاده. نفس هاش گردنم رو  چرخونميرو م سرم

 چشماش ملتهبه: دهويقلقلک م

 

 ؟یشد ینطوريشبه ا هيچرا -
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 :رنميم یپوزخند

 

 ز؟يخانزاده عز ديدوسم ندار ینطوريا-

 

خط  یکيگردنم تا نزد یاز انگشتهاش رو از رو دوتا

 :کشهيام م نهيس

 

دونم خودت  یم ی! ولیهست یهم دوست داشتن ینجوريا-

 !یستين

حرص رو  یقهقهه ام از رو یتونم جلو یخندم. نم یم

 :رميبگ

 

 د؟يکه منو بشناس ديهم داشت یشما وقت-

 

 دور کمرم: زنهيو حلقه م ارهيم نييپا دستشو

 

 شناختم باعث شده بهت بگم دوست دارم! نيا-

 

و  کنميم ليمتما زيو خودموسمت م دميم یبدنم تاب به

 زيم یرو رو السميپاش بلند بشم گ یاز رو نکهيبدون ا

  ذارميم

 

 یکم کنميو مجبورش م رميگياونو م السيگ هيپا وبعد

 زيم یرو بخوره و بعد مال اونم رو اتشياز محتو

 .ذارميکنار مال خودم م
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 :کنميو بند لباسم رو باز م برميم کشينزد سرمو

 

نسبت به  دمونيد ه؟يچ گهيفرق ما با هم د یدونيم-

 گهيکه من د نهيهم یبرا ديدوست داشتنه! شا نيهم

 دوستون ندارم!

 

 

 نيزم یرو دميشونه هام سر م یرو از رو رميحر لباس

و  دهيپنجه هاش فشار م نيلختم رو ب یو اون بازوها

 غره: یم

 

 ؟یکنيم یچه غلط یدار یدوسم ندار یوقت-

 

 . شهيدستاش له م نيب بازوهام

لحظه  یلب برا یکه زدم از رو یلبخند حرص درار یول

 :رهيکنار نم یا

 

تا به  نجاميبهش؟اممم ا گنيم یتا... چ نجاميا-

 عمل کنم خانزاده... مييزناشو فيوظا

 

 به سمت دکمه اش بردم و ادامه دادم: دستمو

 

 د؟يدياجازه م-
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 يیمن دنبال آشنا ی. انگار توکنهينگاهم م ناباور

 کنهي. هر چقدر نگاهم مکنهينم داشيپ یگرده ول یم

 ! شميتر م بهيتر و غر بهيتو چشماش غر

که به زور خودم رو  ی. طورزنهيتمام وجود پسم م با

 :زنهيم ادينشم. فر نيتا پخش زم کنميکنترل م

 

... من اهل رول فتويکث یباز نيبس کن... بس کن ا-

 هي... من صافم مث کف دست... اگه ستميکردن ن یباز

 تويتا ته عمر نوکر نجاميمخلصتم! هم یروز منو بخوا

... حداقل نه به ومدهيبه من ن ايباز نيا یول کنم

 که اآلن هستم! یکس

 

 

پس زدنش به خاطر  نياگه ا ی. حتدميم هيتک واريد به

. با کنهيم قيرو بهم تزر یخوب بودنشم باشه حس بد

  دميهم فشار م یکه رو يیو دندونا کيبار یچشما

 

بازکردن  یپشت پاراوان و سر صدا رهيم کنميم نگاهش

 .رسهيبه گوشم م تيکمد ها با عصبان

 

که به پاراوان  نهيبيچشمش رو نم یو جلو هيعصب یطور

 . فتهيب نيزم شهيو باعث م خورهيم

 

 ی. دو تا چمدون باز کرده و هر چنمشيب یبهتر م حاال

 چپونه.  یتوش م زهيريبه دستش م

 

 مهين ی. متعجب و با دهانشهيمنقبض شدم باز م فک

 یبه دستاش که با عجله کمدش رو خال زنميباز زل م
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و  رهيو بعد سراغ گاوصندوق م کنهيتو چمدون ها م

که داخلشه رو به سرنوشت لباساش دچار  یتموم پول

 . کنهيم

 

 :اميکشه تازه به خودم م یچمدون رو م پيز یوقت

 

 د؟يکنيم کاريچ ديدار-

 

 :کنهيصاف م کمرشو

 

 .دادميانجام م ديبا شيوقت پ یليکه خ یکار

 

 :دمياز ابروهام رو باال م یکي

 

 خانزاده؟ یچه کار-

 

 یو از رو رهيگيجفت چمدون ها رو به دست م دسته

 :کنهيبلندشون م نيزم

 

از بودن  یلذت چي... من هنينار رميم نجايمن از ا-

عمارت و کناِر خان بودن نبردم... من  نيتو ا

از  خوامي. منجاميمرد ا نيرتريفق یثروتمند ول

بدون تو  یخوا یدوباره شروع کنم. حاال که منو نم

 سازم. یم مويزندگ
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هضمشون کنه. خانزاده  تونهيو مغزم نم نهيسنگ حرفاش

 عمارت؟  نيا ريکجا بره؟ کجا رو داشت غ خواستيم

 

خان با اون همه  ردستيرفتن و فرار کردن از ز مگه

 نيمگه ترک کردن من به ا ه؟يراحت نينفوذ به ا

  ه؟ياحتر

 

چشمام  یبهم خورده باشه اشک تو یکه تلنگر انگار

 .زنهيحلقه م

 

و سر راه انگار  دارهيبه سمت در برم یقدم خانزاده

و به سمتم  ذارهيم ني. چمدون ها رو زمشهيم مونيپش

 :رسونهيچرخه و با دو قدم خودش رو بهم م یم

 

 باره! نيآخر یبرا نيا-

و  کنهيدور کمرم تنمو حل تنش م ندازهيم دستشو

 . کشهيداغش م یلبها نيلبهامو ب

 

با لبهام  یبه باز یو شـ.هوت آلود سيخ یبوسه  با

 . رهيم

 

 یم رهيتن لختم که پوشش تنها لباس ز یرو دستشو

 بوسه اس.  نيآخر هيبوسه و واقعا هم شب یکشه. خشن م

 

و  کنهيماتم و اون دستشو تو جنگل موهام فرو م من

که  انيصورتم ن یسرکشم رو تا تو یموها زنهيچنگ م

 کنه. یاون راحتتر با لبهام باز
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 کنهيرفتار م یو خانزاده مثل کس هيرينفس گ ی بوسه

 رو قطع کنه.  ونديپ نيخواد ا ینم چوقتيکه ه

 

. مست داديرو م ميبود دهيکه نوش یطعم شراب لباش

 .  اريزنانم رو هوش یو حس ها کرديم

 

اون  یول ذارميدستام رو دو طرف کمرش م ارياخت یب

 . زنهيکشم و نفس نفس م یسرش رو عقب م

 

 یکه بو کشميم ژنياکس افتيدر یبرا یقينفس عم منم

و ادکلن  گاريس بيتنِ محسور کننده اش همراه ترک

رو به  دهيکه برادرش براش خر یمتيگرون ق یفرانسو

 کشم. یمشام م

 

 

 شه:ک یگونه هام م یرو دستشو

 

 ...کنميوقت فراموشت نم چيبشه ه یزيهر چ-

 

 

و به سرعت  دارهيو چمدونش رو برم رهيسمت  در م به

 ینتونه جلوش روبرا یچيه گهيکه د یطور شهيخارج م

 . رهينرفتن بگ
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 .  رميگ یدستام م نيو سرم رو ب خورميم نيزم

 یرفتنشم از چشم من م اد؟يقراره سر من ب يیبال چه

خدمتکارام ازم حساب  یوجودش حت. بدون ننيب

 ...برنينم

 

 

کنم  کاريآخه من چ ده؟ينشون م یچه عکس العمل خان

 منتظر بود من مانعش شم؟  دميرفت. شا يیهويکه 

 

. من که ارميم اديرو  به  شمونيپ قيدقا ی بوسه

 یحرفا سع نيبود وا بودم خودش پسم زد. با ا کينزد

 خودم رو آورم کنم.  کنميم

 

 یپوشم و نگاهم و توآشفته بازار اتاق م یم یلباس

برخورد  مي. سر راه به مرنييپا رميم عيچرخونم. سر

 :ادياس به سمتم م دهي. رنگ پرکنميم

 

 خانم؟-

 

 م؟يشده مر یچ-

 

 : ارهيجلو م سرشو

 

 تو اتاقتون... ميبر شهينم نجايا-
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 ميمر بندميدر اتاق رو م یباال. وقت ميگرديم بر

 : اديم کمينزد

 

عمارت  یاهوراخان با چمدون از در پشت ديديشما د-

 رفت؟ رونيب

 :گميو م دميدهنم رو قورت م آب

 

 رفت؟ یجد یجد-

 

 :گميو آهسته م رميگي. دستش رو مدهيتکون م سرشو

 

موضوع  نياز ا چکسيبه ه کنميم دي... تاکچکسيبه ه-

 .یگينم

 

 

 :کنميشروع به در آوردن لباسام م و

 

 رفتنت پاراوان رو درست کن... رونيقبل ب-

 

 : کنهينگاهم م متعجب

 

 خانم؟ ديکنيم کاريشما چ-

 

که  یکه از فکر یو درحال کشميتخت دراز م یرو لخت

 :گميبه سرم زده خوشحالم م
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 ديبا هيمن موقع رفتن خانزاده خواب بودم... بق-

 بفهمن! نويا

 

اتاق  یبه سر و رو یدست نکهي. بعد ادهيتکون م سرشو

 . رهيم رونيکشه ب یم

 

 یم یقرار طول و عرض اتاق رو ط یو ب داريشب ب تموم

خوابم  خورميکه م یشراب السيکنم و در آخر با چند گ

 .برهيم

 

. پتو رو دورم شهيهوا باز م یظهر در اتاقم ب کينزد

به  یپف کرده و خمار نگاه یو با چشما چميپ یم

 . کنمينگاه م ستادهيخان که متعجب وسط اتاق ا زداني

 

. نميبيطرز ورودش رو م نيا یبرا یمونيچشماش پش تو

 :گميو من م ندازهيم نييسرشو پا

 

 خان؟ زدانيشده  یزيچ-

 كالفه بين موهاش ميكشه: دستشو

 

تو محل خبر پيچيده  اهورا چمدون به دست رفته -

شهر... مي فهمي يعني چي؟ بي خبر گذاشته 

 رفته...ديشب بين شما چي گذشت؟

 

 ال ميندازم:با شونه
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معلوم نيست؟ بهم نگفته كه ميره يعني مشكلي پيش -

 اومده؟

 

 تكون ميده: سرشو

 

 لباساتو بپوش بيا بيرون...-

 

خان كه بيرون ميره سريع لباس ميپوشم تا برم  يزدان

 پيش بقيه تا به اظهار بي گناهيم ادامه بدم.

 

با شرايط پيش اومده چي تو انتظارمه ولي  نميدونم

اگه موفق نميشدن تا تقصير ها رو گردنم بندازن 

شانس اينكه در نبود شوهرم از عمارت بيرون نندازنم 

 كمتر مي شد. 

 

به اون خونه خشتي كه فرقي با تويله نداشت  برگشت

 وحشتناكترين كابوسمه!

 

پر  ميرم پايين. جمع همه جمعه! با ديدن اكبر فوري

 از نفرت ميشم. 

 

چقدر خوش خوشانشه كه يكي از رقيب هاش بدون  ميدونم

 اينكه زحمتي بكشه از راه به در شده.

 

ازم ممنون ميشد كه در حقش چنين لطفي كردم!  بايد

 خان مشكوك و مثل يه عقاب تيز بين نگاهم ميكنه. 
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 خان به طرفداري ازم ميگه:  يزدان

 

 اون خبري نداره!-

 

 نميشه و ازم مي پرسه:  قانع خان

 

 ديروز بهت چيزي نگفت؟ از رفتن حرفي نزد؟-

 

 به طرفين تكون ميدم: سرمو

 

نه به خدا... ديروز همه چيز خوب بود... انقدري -

كه من اآلن كامال گيجم... چرا بايد بي خبر بره؟كسي 

 رو دنبالش فرستاديد؟

 

 خان جلو اومد: يزدان

 

رشت جايي بره من نگران نباش... اگه بخواد از -

 ميدونم كجا سراغشو بگيرم...

مثل ابر بهاري اشك ميريزه و حلما سعي در آروم  

كردنش داره. همونطور كه حلما و يزدان خان 

نظراتشون رو به خان ميگن چند تا مرد سراسيمه وارد 

 ميشن. 

 

 ميره جلو:  يكيشون
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ارباب خانزاده رو پيداش نكرديم... نه تو اطراف -

وار ماشين شده... نه تو مسافرخونه هاي شهر روستا س

 خبري ازش بود...

 

 فرياد ميكشه: خان

 

پس اين مرتيكه بي شعور يه رفيق نداشت كه بهش بگه -

 چه غلطي ميكنه؟

 

 سرشو پايين انداخت: مرد

 

 خير ارباب خيلي وقته قهوه خونه نميره...-

 

مشت ميشه و عصبي به سمت پنجره ميره. تو اين  دستش

لحظه اي چشمم به اكبر ميفته كه دور از چشم بين 

 همه بهم لبخند ميزنه.

 

فهمم چي تو سر اين ماره؟حاال راهم براش باز  نمي

 شده. 

 

ارشد خان فرار كرده و پسر كوچيكش هم شوق  پسر

 رياست نداره كي ميمونه اين وسط؟ داماد الدنگش.

 

اينكه اكبر رئيس بشه اعصابمو بهم ميريزه. از  فكر

 ه باعث رفتن خانزاده شدم كمي پشيمون ميشم. اينك
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تا مدت زيادي غيبش بزنه ديد مردم بهش عوض  اگه

 ميشه و حتي كسي هم ازش اطاعت نميكنه.

 

 به دندون ميگيرم.يزدان خان سمتم مياد: لبمو

 

 حالت خوبه؟-

 

باال ميندازم و يه گوشه زير چشمي اكبر رو  شونه

ميپام. يه فكرايي توي سرم مي چرخه و حواسم رو به 

 اين ميدم كه يه گوشه گيرش بيارم.

 

كه عمال دست به كار شم كه بفهمم چي تو  وقتشه

 سرشه... وقتش بود رو بازي كنيم.

سر و صدا مي خوابه و يه جورايي همه ميرن تا  كمي

اين قضيه فكر كنن. بي حوصلگي مثل تو خلوتشونو به 

 يه موج بين اعضاي خونواده اس.

 

حتي يه كلمه با هم صحبت نميكنن. خوشحال  هيشكدوم

ميشم كه با من كاري ندارن و مي تونم زير زيركي 

 كارايي كنم.

 

گير انداختن اكبر تو تراس وقتي داره سيگار مي  مثل

 كشه.

 

ه ها تكيه كنارش و پيش چشماي متعجبش به نرد ميرم

 ميدم:
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 مزاحم كه نشدم؟-

 

اش رو سريع جمع و كور مي كنه و ماهرانه  قيافه

 لبخندي به لب مي نشونه:

 

 ابدا!-

 

 تكون ميدم: سرمو

 

 خوبه... دوست داشتم باهاتون صحبتي كنم....-

 

 سيگارش رو مي تكونه: خاكستر

 

 گوشم با شماست...-

 

 توي هم قفل ميكنم: دستامو

 

رفتن خانزاده خيلي عاديه؟ من اينطوري به نظرتون -

فكر ميكنم شايد تهديد شده... شايد حتي قضيه آدم 

 رباييه!

 

 ميزنه: پوزخندي

 

اين فرضيات خيلي احمقانه و بچگانس! در هر حال -

اصال چرا داريد با من در ميون ميذاريدش؟ بهتره به 
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خان بگيد كه دنبال يه نشون از پسرشه! شايد اين 

درد اون بخوره ولي من؟ نه! چون ماري از اطالعات به 

 دستم بر نمياد!

 

 دستمو رو نرده گذاشتم و خودمو به سمتش كشيدم: كف

 

به نظرتون كي بيشتر از همه از نبود خانزاده سود -

 ميبره؟

 

وضوح جا ميخوره ولي غرور نكبتش رو از دست  به

 نميده:

 

شايد زني كه نميخواد  كسي رو كه مسبب از دست -

 بچه اشه تمكين كنه! دادن

 

اين همه پررويي رو ندارم. وقتي متوجه ميشه  انتظار

 موفق شده منو بسوزونه قهقهه اي ميزنه:

 

 شوخي كردم! همه اش شوخي بود!-

 

 تكون دادم: سرمو

 

هميشه حقيقتي كه افراد دلشون مي خواد بگن در -

 قالب يك شوخي پنهان ميشه!
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تري به خودم از روش ميره و من قيافه جدي  خنده

 ميگيرم و آهسته ميگم:

 

 حاال شما آماده هستيد تا باهاتون شوخي كنم؟-

روي نرده ها خاموش ميكنه و كامال حواسشو  سيگارشو

 به من ميده:

 

 جالبه!-

 

خان دو تا پسر داره يكيش تشنه علم... اون يكي يه -

مست ال ابالي ولي سوال اينجاست خان چه جور آدمي 

خواد؟يكي تشنه رياست! يكي كه بتونه طمع كنارش مي 

كنه... شايعه ها چي ميگن؟ شما ميدوني؟! حتما 

 ميدوني... كسي جرعت نميكنه درباره اش حرف بزنه...

 

 جلو ميبرم و آروم پچ ميزنم: سرمو

 

ميگن خان بخاطر طمع رياست برادربزرگش رو كشته... -

درسته... براي اينكه باال باشي بايد روي جنازه ي 

 آدمايي كه مي كشي بايستي... 

 

به كمرم ميزنم و صاف مي ايستم. اكبر براي  دستمو

 لحظه اي از دهنم چشم نميگيره:

 

حاال كجاي قصه اي كه من ميگم خوبه؟ همونطور كه -

تا پسراي خان هيچ بخاري در نمياد... گفتم از دو

ولي اين وسط يه داماد هست... خوب بلده اعتماد خان 

رو جلب كنه... خان از آدماي جاه طلب خوشش مياد... 
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اين داماد هم خيلي خوب به چشم مياد... حداقل از 

پسراي بي عرضه اش بهتره... خان كم كم پير ميشه... 

دم و دستگاه اين بايد يكي باشه بشينه سر اين همه 

دانادم كه فن و فوت كارو بلده... قابل اعتمادم 

هست... پس چي ميشه؟ باالخره خان تسليم ميشه و 

رياست رو واگذار ميكنه به همين مرد... اين مردم 

 بعد اون خوب بلده چطور جا پاشو محكم كنه...

 

ميكنم. پوزخندي ميزنه و گوشه سيبيالشو بين  سكوت

 دستاش ميگيره:

 

 قصه قشنگي بود! ولي چرا داري براي من ميگي؟-

 

 باال ميندازم: ابرو

 

دارم فكر ميكنم امكانش هست اين داماد خانزاده رو -

 سر به نيست كرده باشه؟

 

هراسون به اطراف نگاه ميكنه و بعد سرشو  اكبر

 نزديم مياره و خفه فرياد ميكشه:

 

خفه شو! اگه كسي اين شر و ور رو بشنوه چي ميشه! -

 از سر به نيست كردن خانزاده چي به من ميرسه؟

 

 از ابروهامو باال انداختم: يكي
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چي ميرسه به نظرت؟موافقي برگردم قصه رو از نو -

 بگم تا برات روشن شه؟

 افطراست! من قبول نميكنم...- 

 

توي جيبش ميكنه پاكت سيگارش رو در مياره و  دستشو

 يه نه بيرون ميكشه. 

 

دستمو جلو ميبرم و جلوي چشماي متعجبش يكي  منم

 برميدارم.

 

گوشه لبش ميذاره و فندكش رو به دست ميگيره  سيگار

اول مال خودش رو روشن ميكنه و بعد سراغ سيگاري كه 

 بين لبامه مياد. فندك رو زيرش ميگيره.

 

روشنش ميكنه پكي بهش ميزنم. اولين بارمه كه  وقتي

قط اينه كه بهش نشون بدم چنين كاري ميكنم. هدفمم ف

 اونقدري بزرگ شدم تا باهاش پاي ميز مذاكره بشينم.

 

اولين پرم به سرفه ميفتم. نگاهشو به دور دست  با

 ها ميدوزه و ميگه:

 

 از جون من چي ميخواي؟-

 

اون پرده احترام از بينمون دريده ميشه و  باالخره

 از سوم شخص به اول شخص سقوط مي كنيم.

 

 اهش ميكنم:آرامش نگ با
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 تو خانزاده رو از اينجا نروندي؟-

 

اينه انگشت اتهام رو به سمتش بگيرم تا خودم  قصدم

 طبرئه بشم. اآلن دوستي با دشمن به نفعم بود. 

 

خواستم از اكبر براي محكم كردن جاي پام  مي

استفاده كنم و يه روز هر چيزي كه براش تالش كرده 

 رو مال خودم كنم.

 

 

 :ميگه قاطعانه

 

منم همين صبح متوجه اين قضيه شدم... اون به -

 خواست خودش رفته...

 

 تكون ميدم: سرمو

 

 اممم پس خوش به حال تو... حاال قراره چيكار كني؟-

 

 باال انداخت: شونه

 

من قراره چيكار كنم دخترجان؟ كمك ميكنم تا -

 خانزاده رو پيدا كنن...
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 سيگار رو توي صورتش خالي ميكنم: دود

 

من دروغ نگو... تو فكر بهتري داري... سود  به-

 رفتن اون فقط به تو ميرسه... بگو نقشه ات چيه؟!

 

 مي غره: آروم

 

 من هيچ نقشه اي ندارم! اين توهيناتو تمومش كن...-

 

بره كه سيگار رو پرت ميكنم تو حياط و  ميخواد

 بازوش رو ميگيرم:

 

و نقش بازي كردنو تمومش كن... من براي كمك به ت-

 اينجام... بگو نقشه ات چيه؟ 

 ولم كن دخترجان... اين چيزاي احمقانه چيه ميگي؟!-

 

من شنيدم... حرفاتو با حلما شنيدم... نميتوني -

 انكارش كني... پس بهم بگو!

 

قيافه اش هراسون ميشه. چند قطره عرق از روي  باز

 پيشونيش سر ميخوره. اطراف رو نگاه ميكنه و ميگه:

 

 بيا تو باغ... ساعت سه شب-
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با قدم هاي تندي دور ميشه. دستمو زير چونه ام  و

ميزنم. پس باالخره اين مار قبول كرد فكرايي توي 

 سرش داره!

 

مي تونم درست حسابي غذا بخورم نه چيزي...  نه

البته ميز غذا امروز خلوتتر از هميشه هست و خان و 

 يزدان خان عمارت نبودن.

 

زودتر از هميشه از ميز بلند ميشه و بيشتر  اكبرم

 نگاهشو ازم ميدزده.

 

تا ساعت سه تو اتاق قدم ميزنم و بعد پنج دقيقه  شب

به سه يه چارقد مشكي رو دورم مي پيچم و بي سر و 

 صدا بيرون ميرم.

 

كسي متوجهم بشه. چون ممكن واقعا به فنا  نميخوام

 بريم.

 

ب بشه. به باغ كه هر نقشه اي كه كشيدم نقشه بر آ و

ميرسم اكبر رو مي بينم كه نزديكي يه درخت نشسته. 

نزديكش مي ايستم كه دستمو مي گيره و منو كنار 

 خودش مي شونه:

 

 سرپا نمون ممكنه كسي ببينه...-

 

 شينم و ميگم: مي
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 خب... حاال ما با هم كار ميكنيم؟-

 

ميزنه. تو تاريكي چشماش برق ترسناكي  پوزخندي

 داره:

 

 من با كسي كار نميكنم... اينجا من رئيسم...-

 

 بين پنجه هاش فشار ميده: بازومو

 

و حاال تو دختركوچولو چطور قراره اعتماد رئيستو -

 جلب كني؟

 

وجودمو ميگيره ولي نبايد به اون عصبانيتم رو  خشم

 نشون بدم.

 

محتاطيه و قدرتمند! بدون وجود خانزاده ميتونه  مرد

 منو مثل يه مگس له كنه.

 

ثانيه اي فكر ميكنم. اين مرد فقط به يه جواب  براي

عاقالنه احتياج داره و حس ميكنم ميتونم اين جوابو 

 بهش بدم:

 

چطور اعتمادتو جلب كنم؟! خب ميتونيم يه كاري -

ل ميل كنيم! تو ازم يه چيزي بخوا و من با كما

انجام ميدم و در آينده مي توني ازم خيلي چيزا 

 بخواي!
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نزديك مياره. بوي نفس هاش حالمو بهم ميزنه  سرشو

 ولي زل ميزنم تو چشماش و تكون نميخورم.

 

 تكون ميده: سرشو

 

 دختر جسوري هستي...-

 

براي بقا بايد اينطور بود... حق اشتباه نداري و -

 بدي...هميشه بايد كار درست رو انجام 

 

. خنده اش رو كنترل نميكنه. از پر چونگيم ميخنده

خوشش مياد. خنده اش قطع ميشه و چونه ام رو بين 

 مشتش ميگيره:

 

 اين شعار منم هست... حق اشتباه نداري... فهميدي؟-

 

 تكون ميدم. و اون ميگه: سرمو

 

 يه كاري بايد برام انجام بدي! -

 

 

 چ ميزنم:باال مي كشم و كنار گوشش پ گردنمو

 

 هر كاري كه ميخواي از االن تموم شدناش بدون...-
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 عقب مي كشم و ميگه: خودمو

 

اگه به رياست رسيدم تو رو دست راستم ميكنم... مي -

توني با پولي كه بهم ميدم اون شوهر مست و پاتيلتم 

 جمع كني...

 

 

 من ازت دستمزد نخواستم...بگو چيكار كنم....-

 

دارم... ميخوام خشايارخان من يه مشكل بزرگ -

 بميره... برام انجامش ميدي دختر كوچولو؟

 

ميره كه از تعجب و شوك باز بمونه ولي خودم  دهنم

 رو جمع و جور ميكنم.

 

فهمم چرا اينو ازم ميخواد. مي دونم مي بينه  نمي

 چطور رنگ از روم مي پره و چشمام گشاد ميشه.

 

 خودم رو محكم نشون ميدم: ولي

 

 ... راهي داري يا به عهده خودمه؟تمومه-

 

 ميشه و شلوارش رو مي تكونه: بلند
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براي امروز كافيه... مي توني فردا شب همين موقع -

نقشه اي كه داري رو بهم بگي تا روش كار كنيم... 

 اول من ميرم..

 

به سمت عمارت به راه ميفته. پاهام توان ايستادن  و

 رو از دست ميدن و زمين ميفتم. 

 

 به درخت تكيه ميدم و زمين و زمان رو به فحش  موكمر

 .ميكشم

 

 

حماقت كردم و نزديك اين مرد خطرناك شدم؟ اون  چرا

حتي ميتونه قتل بكنه... ميتونه از مرگ يكي به 

 راحتي حرف بزنه.

 

 بين دستام ميگيرم. من وحشت زده ام! صورتمو

چه بازيم كه حتي خودمم نمي فهمش؟! ترس مثل  قاطي

خوره به وجودم افتاده. بايد يه كاري مي كردم كه 

اين قضيه باعث شه خودش از بازي خارج شه. ولي 

 چطور؟

 

حواسم پرته كه از در اصلي عمارت ميرم تو. وقتي  بس

ميخوام سمت پله برم كه صداي يزدان خان تو تاريكي 

 مانعم ميشه: 

 نارين؟-
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ان شروع به لرزيدن ميكنه. يعني از قبل اينجا  ونهچ

بوده يا بعدا اومده؟ عرق سردي روي تيري كمرم 

ميشينه. سرمو باال ميارم و با قيافه ي مبهوتي 

 نگاهش ميكنم: 

 يزدان خان!-

 

 كجا بودي؟-

 

مياد. كمي نور تو صورتش ميفته. تو چهره اش  جلو

جيب چيزي رو نميشه خوند. يكي از دستاش داخل 

شلوارشه و كراواتش رو شل بسته. لبمو به دندون مي 

كشم. چشمام پر ميشه و تنها فكري كه به ذهنم مي 

 رسه رو عملي مي كنم.

 

 تو بغلش ميندازم و گريه سر ميدم: خودمو

 

 خيلي مي ترسم! -

 

 

غيرارادي حلقه ميشه دور كمر ظريفم. از  دستاش

حركتي كه زدم شوكه شده. طول مي كشه به خودش بياد 

 و شروع كنه به نوازش تيري كمرم:

 

 آروم باش...-

 

 جمله قبليم رو از سر ميگيرم: ادامه
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 خيلي ميترسم به اهوراخان چيزي بشه!-

 

پيداش مي كنم و اونوقت به خاطر تموم اذيت هايي -

رده بازخواستش ميكنم! گريه نكن دختر كه بهت ك

 كوچولو!

 

از بغلش بيرون مي كشم. با چشماي سرد و  خودمو

 اشكيم بهش نگاه ميكنم:

 

 ديگه حس كوچولو بودن ندارم... خيلي بزرگ شدم...-

 

 رو نوازش ميكنه: صورتم

 

 همين طوره...-

رو بيرون ميده منم بينيم رو باال مي كشم  نفسش

خوشحالم تونستم حواسشو پرت كنم تا نپرسه اين موقع 

 شب داشتم چه غلطي مي كردم!

  

 لباسمو تو مشتم ميگيرم:  دامن

 

فك كنم بهتره برگردم تو اتاقم... هوا هم داره رو -

 به سردي ميره... يخ كردم...

 

 منم بهتره بخوابم...-
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ها باال ميريم و جلو در اتاقمون مي از پله  باهم

ايستيم و چند لحظه به هم نگاه ميكنيم "شب بخير" 

ميگيم و داخل اتاق ميشيم و در رو مي بنديم و بهش 

 تكيه ميديم و نفسمون رو رها مي كنيم.

 

*** 

 

اضطراب تو اتاق قدم ميزنم. زير چشمام از بي  با

 خوابي كدر شده و گود رفته. 

 

مي رسه. مي ترسم شبونه يكي بياد و به ذهنم ن هيچي

 منو تو جام خفه كنه. مي ترسم خيلي زياد!

 

دستاي لرزون كاغذي برميدارم و يه نامه براي  با

 عمو عارف مي نويسم. 

 از تنهايي تو اين عمارت خوف دارم!  من

 

نامه دعوتش مي كنم به عمارت و ميگم بهش نياز  تو

 دارم. 

ه تو مشت جا ميشه. نامه رو انقدر مي پيچم ك بعد

حاال بايد به اين فكر كنم كه چطور اينو به دستش 

 برسونم. 

 

مريم به ذهنم مياد. رويه ي نازك حرير رو روي  اسم

لباس خواب سفيدم مي پوشم و پا برهنه درحالي كه 

 نامه رو تو مشتم فشار ميدم از اتاق بيرون ميرم.
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به ميخوام به سمت پله ها برم كسي بازوم رو  همين

 ميگيره.

 برميگردم اكبر رو مي بينم. وقتي

 از نرده ها دور ميكنه و آروم كنار گوشم ميگه: منو

 

 امشب جاي قبلي همون ساعت -

 

بعد اين حرف سريع به اتاقش بر ميگرده.اگه بخواد  و

كار خشايار خان رو سريع تموم كنم چي؟ اگه مخالفت 

 و خودمو بكشه چي؟كنم 

 

ورم ميداره. رفتن خانزاده به ضررم شد. پا تند  ترس

 ميكنم به آشپزخونه ميرم و دنبال مريم ميگردم.

 

پيداش نمي كنم. نمي خوام جلب توجه كنم ولي  ولي

مجبور ميشم راجبش بپرسم. يكي از خدمتكارا ميگه 

 حلما اخراجش كرده.

 

روي سرم خراب ميشه. چطور تونستن بي سر و صدا  دنيا

 مريم رو دك كنن؟

 

متوجه ارتباط من باهاش شدن؟ سرمو تكون ميدم  يعني

 و از آشپزخونه بيرون ميام.
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تنم بي حسه. چطور فهميده؟ اين چطور موجوديه؟  تموم

از آشپزخونه كه بيرون ميرم با اكبر رو به رو 

 ميشم.

 

 پيپش ميزنه.ميزنه و پكي به  نيشخندي

 دستمو بيشتر مشت ميكنم و از كنارش ميگذرم. 

 

بايد چيكار ميكردم؟ با سر تو چاهي مي رفتم كه  حاال

 خودم كندم؟

  

گوشه لبم رو ميخورم كه مزه تلخ خون رو حس  انقدر

ميكنم. مغزم به هيچي قد نميده. تو ميز صبحونه فقط 

و خيره ام به بخاري كه از چاي بلند ميشه و نامه ر

 بين مشتم فشار ميدم.

 

چيكار ميكردم؟ از دست اون مار افعب چطور  بايد

نجات پيدا مي كردم؟ يعني چه باليي سر مريم اورده 

 بود؟

 

احساس بي قراري مي كردم كه توجه همه رو جلب  انقدر

 ميكنم.

 يزدان خان سرشو كج ميكنه: 

 

 حالت خوبه نارين؟-

 

رو شقيقه ام رو با آستين حرير لباسم پاك  عرق

 ميكنم و الكي مي خندم:
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 اينجا خيلي گرمه... -

 

 ميشم و مي ايستم: بلند

 

 بايد برم...-

بار سكندري ميخورم ولي آخرسر مي تونم خودمو  چند

 به پله ها برسونم و با كمك نرده ها باال برم.

 

 احمق چيكار كرده كه اونا متوجه قضيه شدن؟ مريم

شايد اون محتاط بوده ولي اين افعي به قدري چشم و 

 گوشش باز بوده كه متوجهش شده!

 

فاصله اي با ديوونه شدن نداشتم . به اتاقم ميرم  

 و تا موقع نهار قدم زدم و  از استرس عرق ميريزم.

 

آوردن عمو عارف به اينجا فقط مثل هيزم تو  نكنه

ستم مي آتيش باشه؟ لبه تخت ميشينم صورتمو بين د

گيرم. بايد بفهمم چه باليي سر مريم اومده! بايد 

 بفهمم اون آشغال تا كجا ميتونه پيش بره!

 

 اتاقم بيرون ميرم و فوري داخل  از

 يزدان خان ميرم ولي اونجا نيست!  اتاق

كه ميخوام اونجا رو ترك كنم در اتاق باز  همين

 ميشه و اكبر مياد تو.
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 هش كوبيده ميشه:ميده سمت ديوار و كمرم ب هلم

 

 داري غلطي ميكني؟-

 

 از سيبيل هاي فر خورده  چشمم

 به چشماي ترسناكش ميفته. اش

 

بيش از حد گشاد ميشه. دستش روي گردنمه.  چشمام

 انقدري محتاط هست كه بدونم اينجا خفه ام نميكنه:

 

 هيچ..چي...-

 

 جلو مياره دهنش بوي تنباكويي ميده كه ميكشه: سرشو

 

خوب باز كن دختر كوچولو تا گند نزني چون چشماتو -

من خوب بلدم چطور لكه ها رو پاك كنم! قرار شب 

 يادت نره!

 

هشداري كه بهم ميده با احتياط از اتاق خارج  بعد

ميشه و من مصمم ميشم بدونم لكه اي به اسم مريم رو 

 چطور پاك كرده!

اتاق يزدان خان بيرون ميرم. پايين رو مي گردم  از

 ري ازش نيست. ولي خب

 

 حياط كه ميرم مي فهمم رفته اسب سواري. تو
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زياد مناسب بيرون نيست ولي اآلن تنها چيزي  لباسام

 كه مي خوام اطالعات كوچيكي درباره وضعيت مريمه. 

 

 كه بهم گفتن رو ميرم تا بهش برسم.   مسيري

 

وسط ميدون گذشتني يه عهده رو مي بينم كه اونجا  از

 ميرم.موندن. سمتشون 

 

 خيلي هيز روي تن و بدنم مي چرخه. نگاهشون

 طوري كه خجالت زده ميشم.  

 

از مردهاي مسن با مو و ريش جوگندمي جلو مياد  يكي

 تا جوونا بيشتر از اين هيز بازي در نيارن:

 

 چي شده دخترم؟-

 

 بغل مي گيرم: بازوهامو

 

 شما يزدان خان رو نديديد؟-

 

 كه نشونم ميدن به سمت جنگل ميره. مسيري

 

 ميكنم و راهمو ادامه ميدم. تشكري

 داخل جنگل درختا با بادي كه مي وزيد مي رقصيدن. 

 سكوت فضا رو ترسناك مي كرد. 
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بهترين جا بود تا اون افعي و آدماش بدون  اينجا

 اينكه كسي بفهمه سر به نيستم كنه!

 

وقع صداي بيشتر بغل ميكشم. تو همين م بازوهامو

شيهه اسبي رو مي شنوم با ترس خودمو كنار ميكشم كه 

 پام پيچ ميخوره و با درد زمين ميفتم.

 

 خان افسار اسب رو ميكشه و متوقف ميكنه.  يزدان

 

ازش پايين مياد و به سمت من كه مچ پامو مي  بعد

 مالم ميدوه.

 از درد جمع شده يزدان خان پيشم زانو ميزنه: صورتم

 

 نارين؟ اينجا چيكار ميكني؟ حالت خوبه-

 

 بغض گوشه لبمو به دندون مي گيرم:  با

 

 دنبال شما بودم...-

 

 به ماساژ دادن پام ميكنه: شروع

 

 چيزي شده؟-

 

 به طرفين تكون ميدم كه مي پرسه: سرمو
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 خيلي درد ميكنه؟ مي توني راه بري؟-

 

ميگيره و سعي ميكنه كمكم كنه تا بايستم.  بازومو

 سر پا كه مي مونم با همون چهره درهم ميگم:

 

 مي تونيد منو يه جايي ببريد؟-

 

 كجا؟-

 

جايي كه فكر ميكنم مريم اونجا زندگي ميكنه  آدرس

رو بهش ميدم. بازومو ميگيره و كمكم ميكنه تا حركت 

 كنم:

 

 با اسب ميريم...-

 

اسب ميريم. كمر باريكم رو  زنان له كمكش تا لنگ

 بين دستاش ميگيره و از رو زمين جدام ميكنه.

 

منو باال ميكشه. تا وقتي كه هم قد بشيم و سرم  كمي

درست رو به روي سرش قرار بگيره. خيره ميشه تو 

 چشمام.

 

لحظاتي خيره چشماي گنگش ميشم. نفسم تو صورتش  براي

دم خالي ميشه. سيب گلوش مي لرزه و بيشتر بلن

 ميكنه.
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ميكنه تا روي اسب بشينم. بعد خودش پشتم  كمكم

ميشينه. يه دستش دور شكمم حلقه ميشه سفت. كنار 

 گوشم لب مي زنه:

 

 آماده اي؟-

 

اون لحن آرومش زير دلم به طور عجيبي مي لرزه.  از

 از روي شونه نگاهش ميكنم:

 

 آماده ام!-

 

به حركت ميكنه. گرماي تنش بهم حس امنيت  شروع

 ميده. حس ميكنم اينطوري دست هيشكي بهم نميرسه.

 

تو كاري كه مي خوان با خشايار خان كنن دستي  اگه

 داشته باشم چه اتفاقي ميفته؟

 

 اين يزدان خان حمايتگر كنار من ميمونه؟؟ بازم

سمت خونه مريم ميريم. يكم دورتر از روستا و  به

 ه كوهه. نزديك ب

خونه درب و داغوني ميرسيم كه حتي جاي پنجره  به

 پالستيك زدن. 

 

خان پايين ميره و من مي پرم تو بغلش و بعد  يزدان

 منو زمين ميذاره. 
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به بدنش ماليده ميشه و پاهام زمين رو حس  بدنم

ميكنه. آب دهنم رو قورت ميدم و زير نگاه عجيبش به 

 عقب ميرم.

 

ز مال پدر و مادر منم مريم به نظر ا كلبه

 داغونتره. اطراف خيلي ساكت به نظر مياد.

 

 بين يزدان خان و كلبه مي چرخونم: نگاهمو

 

 بريم داخل؟-

 

 از من به راه ميفته: جلوتر

 

 بذار در بزنم...-

 

بار با مشت به در چوبي مي كوبه. ولي كسي جواب  چند

نميده. بر ميگرده يه نگاه بهم ميكنه شونه باال 

 ازه و در رو ميكشه در باز نميشه.ميند

 

لگدي بهش ميزنه كه در صداي بدي ميده و باز  اينبار

 ميشه با اين حركت مي بينم كه قفلش كنده شده. 

 

باليي سر مريم نيومده باشه. وگرنه يه در  اميدوارم

 كه هيچ ارزشي در برابر جون يه انسان نداشت!
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خان با كفش داخل ميره  و منم پشت سرش داخل  يزدان

 ميرم. 

 

 كلبه يه فرش  داخل

پهن شده و دور تا دورش متك و پشتي به ديوار  كهنه

 تكيه داده شده.

 

در چوبي هم انگار به اتاق مي خوره. در رو باز  يه

ميكنم و داخل ميرم. پيرزني رو مي بينم كه زير 

 لحاف و دراز كشيده. 

 

 

 ا رو حس ميكنه كه ميگه: حضور م انگار

 

 كسي اونجاست؟-

 

نظر كوره و چيزي نمي بينه. جلو ميرم و كنارش  به

 نزديك ميزنم:

 

 سالم مادرجان مي توني منو ببيني؟-

 

نيم خيز ميشه. چشمم به پوست چروكيده و تيره  پيرزن

 اش ميفته.

 به زمين ميماله و سرشو جلو مياره: دستشو

 

 تون؟كي هستيد؟ چرا نمي شناسم-
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به يزدان خان ميدوزم كه خم ميشه و دستاشو  نگاهمو

ميذاره رو زانوش و ما رو از نظر مي گذرونه و من 

 به پيرزن جواب ميدم:

 

 دوستاي مريم هستيم...-

 

مردمك چشماش رو كه انگار به خاطر بيماري  پيرزن

 آبي شده مي چرخونه:

 

 مريم دوست مرد نداشت...!-

 

 خان اروم ميگه: يزدان

 

 زن تيزيه!-

 

 بلند طوري كه اون بشنوه ادامه ميده: و

 

من همراه خانم اومدم... تا به شما سر بزنيم... -

 حاال بگيد مريم خانم كجاست؟

 

قلبي كه از هيجان ميزنه به پيرزن زل ميزنم.  با

 دستاي پر چينش رو توي هم مي پيچه:
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نميدونم مادر... اين هفته نيومده... خونه خان -

د... دوروزه هيچي نخوردم... چيزي تو خونه كار ميكر

 نمونده...

 

بين دستام مي گيرم و چشمام پر ميشه. واي  صورتمو

 يعني چه باليي سر مريم اومده؟

 

اون اكبر عوضي مريم رو كشته چه باليي سر پيرزن  اگه

 مياد. روي زانو نشسته م. به زور بلند ميشم.

 

 خان بازوم رو ميگيره: يزدان

 

 خوبي؟-

 

 تكون ميدم: رموس

 

مريم خيلي تو عمارت كمكم ميكرد ولي فهميدم اخراج -

شده... اومدم دنبالش تا برش گردونم ولي چرا اينجا 

 نيست؟ يعني اتفاقي براش افتاده؟

 خان ابروهاشو تو هم مي كشه: يزدان

 

هيچ سر در نميارم... ولي كار درستي نيست كه يه -

 پيرزن رو بي آب و غذا ول كنيم!

 

تكون ميدم. با بغض كنار پيرزن مي شينم.  سرمو

 دستاشو بين دستم ميگيرم.
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وجدان خفه ام ميكنه. ميدونم همه اين چيزا  عذاب

 تقصير منه. آروم ميگم:

 

مريم بهم سپرده مراقبتون باشم، اگه به دخترتون -

اعتماد داريد بايد به منم اعتماد كنيد و همراهم 

 بيايد!

 

 پيرزن مي لرزه. با نگراني ميگه: دستاي

 

 دخترم كجاست؟-

 

درمونده ام رو به يزدان خان ميدوزم كه جاي  نگاه

 من جواب ميده:

 

انگار خان دخترتونو به ويالي توي شهرش برده... -

واسه همين فعال ما از شما نگهداري ميكنيم تا وقتي 

 كه شما رو پيش اون ببريم... 

 

 با هق هق ميگه: پيرزن

 

 ان چطور ميتونه دخترمو ازم دور كنه...خ-

 

 مي گيرم و سعي ميكنم بلندش كنم: دستشو

 

 نگران نباشيد شما رو هم پيشش ميبريم...-
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كمك يزدان خان پيرزن رو روي اسب ميذاريم. بايد  به

 تا آخر عمر با اين بار كنار ميومدم.

 

با مراقبت از مادرش شايد يكم وجدانم رو  حداقل

 آروم ميكنم.

 

موهامو پشت گوشم ميزنم. افسار اسب تو دستِ يزدان  

خانه. از تصور مرگ مريم تنم مي لرزه. دلم مي خواد 

 هق بزنم ولي جلوي خودمو ميگيرم.

 

مثل زن هاي ضعيف خودمو ببازم. بايد نفرتم  نبايد

به امبر بيشتر از قبل بشه و كاري كنم رو به 

 نابودي بره.

 

 كشه:خان خودشو به سمتم مي يزدان

 

 سردته؟-

 

به طرفين تكون ميدم كه كتش رو در مياره و به  سرمو

 سمتم ميگيره:

 

 بيا -

 

ميكنم و ميگم كه نميخوام. افسار رو ول  تشكري

 ميكنه و به سمتم مياد. يه قدم به عقب بر ميدارم.
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مياد. كتش رو مي چرخونه و روي شونه هام  جلوتر

 ميندازه.

 

سرم درست زير چونه اش باهام انقدر كمه كه  فاصله

اش قرار گرفته. سرمو باال ميارم و اون دو لبه كتش 

 رو بهم نزديك ميكنه:

 

 ديگه من و تو با هم تعارف نداريم كه!-

 

تكون ميدم و به اين فكر ميكنم اگه رازمو  سرمو

 بفهمه بازم همين طور مهربون ميمونه؟

مونده. انگار قصد عقب گرد نداره. لبه كت  همونطوري

 ي گيرم تو از روي شونه هام سر نخوره. رو م

 

 بهم ميخوره و آروم ميگم: لبهام

 

 يزدان خان؟-

 

از رو چشمام سر ميده به لبهايي كه دارم با  نگاهشو

 زبون روشو ليس ميزنم:

 

 جونم؟-

 

از گوشه چشمم سر ميخوره. با لبهايي كه مي  اشك

 لرزه ميگم:
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 من خيلي اشتباه كردم...-

 

 هامو ميگيره و سرشو نزديكتر مياره: شونه

 

 چي شده نارين؟ بهم بگو...-

 

روي سينه اش ميذارم. نميخوام بهش چيزي بگم.  دستمو

 نميخوام تصورش ازم خراب شه.

 

از دستش بدم... تنها كسي كه طرفمه اين  نبايد

 مرده. بينيم رو باال ميكشم:

 

 هيچي... البد اشتباهي كردم كه انقدر تنهام...-

 

رو قاب دستاش ميگيره. با شصتش اشكامو پس  صورتم

 ميزنه:

 

 من كنارتم... غصه چيو ميخوري نارين؟-

 

باال ميزنم و يه قطره اشك ديگه از گوشه چشمم  شونه

سر ميخوره... نفسمو بيرون ميدم كه باز اشكمو پس 

 ميزنه. 

 

نزديك تر مياره. با دهاني نيمه باز نگاهش  صورتشو

لبهام و چشمام مي چرخه و سينه  ميكنم. نگاهش بين

 اش تند تند باال و پايين ميشه.
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فهمم چطوري لبهام بين لبهاي خيسش جا ميگيره.  نمي

زمان مي ايسته و با دستايي روي هوا تو جام خشكم 

 ميزنه.

 

روي گردنم ميلغزه. برادرشوهرم منو مي بوسه  دستهاش

 و شوكه نمي فهمم چه عكس العملي نشون بدم.

 

فكر ميكردم يزدان خان عاقالنه رفتار ميكنه  هميشه

ولي اين درسته؟ تنش بيشتر به تنم مي چسبه. قلب 

 منم تندتر ميزنه.

بعد رفتن اهوراخان همه چي بهم ريخته حتي  انگار

 رابطه منو برادرش! 

 

نه انگار من كسيم كه اون و هانيه رو باهم  انگار

 آشتي دادم.

 

و توسط لبهاي داغش  دارم اينطوري تو آغوشش حل حاال

 بوسيده ميشم و هيچ اعتراضي نميكنم.

 

براي گرفتن نفس سرشو عقب ميبره خجالت مي كشم  وقتي

 تو چشماش نگاه كنم. سرمو پايين ميندازم.

 

 بينمون حكم فرماست ولي پيرزن بي طاقت ميگه: سكوت

 

 راه نمي افتيم؟ خسته شدم؟-
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ونه هام خودمون ميايم. كتي كه نزديكه از روي ش به

 بيفته رو با دستم ميگيرم تا نيفته. 

 

يزدان خان رو ميده... مثل لبهام! مات و مبهوت  بوي

 كنارش قدم برميدارم و 

 

اين فكر ميكنم اينكه به بوسيده شدنم هيچ عكس  به

 العملي نشون ندادم اشتباهه؟

 

 با دست پشت گوشم ميزنم.  موهامو

 مسير جفتمون هيچي نميگيم.  بقيه

 

خان يه بار بهم گفته بود عاشقا همديگه رو  نيزدا

 مي بوسن و حاال اين حرفش يعني چي؟!

 

 روي سينه ام ميذارم و  دستمو

زير چشمي نگاهش ميكنم. ساكت و گرفته قدم بر  

 ميداره.

 

به عمارت مي رسيم نزديكه غروبه. از صبح چيزي  وقتي

 نخوردم و بي حالم و شب قراره به مالقات امبر برم.

 

 بهتر از اين خراب نمي شد. روزم

عادت از نگهبان ها مي پرسه از اهوراخان خبري  طبق

 شده يا نه.
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شنيدن اسمش به اين فكر ميكنم نكنه تموم چيزايي  با

كه اون شب به دروغ به اكبر وصلش دادم حقيقت داشته 

 باشه؟

 

 

از اين فرصت براي حذف كردن هميشگي خانزاده  نكنه

 استفاده كنه؟ 

از ترس و ناراحتي فشرده ميشه. نامه اي كه به  قلبم

عمو عارف نوشتم توي لباس زيرمه. هيچ راهي براي 

 اينكه بهش برسونم پيدا نميكنم.

 

قبل اينكه كاري كنم امبر منو بكشه نبايد خونم  اگه

 پايمال بشه. 

 

يكي باشه كه تموم نقشه هاي شوم و پليد اون  بايد

اي مايل به قرمز رو رو  مرتيكه با سيبيل هاي قهوه

 كنه!

 

ها مادر مريم رو به سمت اتاقي مي برن كه  نگهبان

 خدمتكارا توش ميخوابن.

 

و يزدان خان هم همونطوري ايستاديم. سرمو باال  من

 ميارم نگاه اكبر رو كه رومونه مي بينم.

 

نفرت نگاه ازش ميگيرم و با صداي كه سعي ميكنم  با

 نلرزه به يزدان خان ميگم:
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 ميشه نزديك اسطبل ببينمتون؟!-

 

تكون ميده. پشت سرم راه ميفته و سمت اسطبل  سرشو

ميريم. از سنگيني نگاه ها اكبر اعصابم بهم 

 ميريزه.

 

اونجا تنها ميشيم مي ترسم كه درباره اون  وقتي

بوسه حرف بزنه واسه همين فوري دستمو ميكنم نو 

 لباس زيرم.

 

چشماي متعجبش كه انتظار اين بي حيايي رو ازم  جلوي

 نداره نامه رو بيرون ميكشم.

 

مسيري طوالني رو پياده روي كرديم نامه كمي از  چون

 عرقي كه كردم نمدار شده.

 

 رو به سمتش ميگيرم: اون

 

 يزدان خان ميشه برام يه كاري كنيد؟!-

 

رو انقدر تا كردم شبيه كاغذايي شده كه انگار  نامه

 دعا نويس تا كرده! سه

 

بينم با چشماي گرد شده كاغذ رو مي چرخونه و  مي

 منتظر توضيحس از جانب منه!

 تو هم قفل ميكنم: دستامو
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اين يه نامه به عمومه... مي تونيد زحمت رسوندنش -

رو بكشيد؟ دلم نميخواد كسي تو زندگي خصوصيم سرك 

 بكشه... 

 

 ندازم: با زبون تر ميكنم و سرمو پايين مي لبمو

 

مردونگي شما انقدري بهم ثابت شده كه بفهمم امانت -

 دار خوبي ميشيد و اينو به دستش ميرسونيد.

 

ميزنه. كالفه دستشو به لبهاش ميكشه و  پوزخندي

 ميگه:

 

 بعد اون بوسه...-

 

 حرفش مي پرم: بين

 

 درباره اش حرف نزنيم... -

 

 نگاهم ميكنه كه ادامه ميدم: متعجب

 اآلن كه جفتمون گيج شديم درسته؟حداقل نه -

 

تكون ميده و همونطوركه عجيب نگاهم ميكنه  سرشو

 ميگه:
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نارين تو كي انقدر بزرگ شدي كه انقدر خوب حرف -

بزني... يا من به خودم جرأت بدم به چشم يه زن 

 نگاهت كنم...

 

به دندون ميكشم و چيزي نميگم. نامه رو تو  لبمو

 جيبش ميذاره:

 

 شخصا اينو بهش ميدم!همين امشب -

 

ميكنم بعد مدت ها يه چيز خوب شنيدم. لبخندي  حس

 ميزنم و نگاهش مي كنم. 

 

 اينكه چيزي بگه ازم دور ميشه. بدون

بيرون مي فرستم. حاال بايد برگردم عمارت.  نفسمو

 شبم كه با اكبر قرار دارم.

 

 دونم چه خاكي تو سرم بريزم سر اين قضيه. نمي

 

*** 

 

لباس سياه مي پوشم و از در پشتي سمت باز يه  شب

باغ ميرم. اكبر هم يه كت مشكي تنشه و كالهي روي 

 سرش گذاشته.

 

 ميشم كه با اخم ميگه: نزديكش
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 امروز كجا رفتي؟-

 

 قدم به سمتش برميدارم و سرم رو باال ميگيرم: يه

 

 تو مريم رو كشتي؟!-

 

جلوش حس قلدرها رو نگيرم حس ميكنه مي تونه  اگه

 مثل يه پشه لهم كنه. 

 

همين محبورم ميخ نگاهش شم. يا بدون لرزش  واسه

 صدام محكم و با صالبت باهاش حرف بزنم.

 

نترس باشم شانسم براي بقا بيشتره و اگه نترس  اگه

نيستم اينكه اداي نترس ها رو در بيارم كمترين 

 ام بدم.پوزخندي ميزنم:كاريه كه ميتونم انج

 

خودت خوب ميدوني كيو ميگم اكبر... فقط نمي فهمم -

تو چطوري اين همه سر پا موندي وقتي مثل احمق ها 

 يه خدمتكار بي ارزش رو كشتي!

 

يقه ام رو تو مشتش ميگيره. با چشماي درشت  خشمگين

 شده اي زل ميزنه توي چشمام.

 

گاهم بدم اينكه تغييري توي حالت صورتم و ن بدون

 نگاهش ميكنم.
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 لب مي غره: زير

 

 تو يه الف بچه بهم درس ميدي؟-

 

 

 باال ميندازم: ابرو

 

 تو شبيه كسايي نيستي كه درس بگيرن! -

 

 آروم ادامه ميدم: و

 

ميدوني سر اونايي كه از اشتباهاتشون درس نميگيرن -

 چي مياد اكبر؟ حذف ميشن!

 

برام سختتر رو بيشتر فشار ميده و نفس كشيدن  گلوم

 ميشه ولي اعتراضي نميكنم.

 

ميدوني چيه؟ من يه قانوني دارى! اونايي كه برام -

شاخ بشن رو حذف ميكنم پس فراموش نكن امشب براي چي 

 اينجايي!

 

نميگم. هلم ميده عقب طوري كه به زور تعادلم  هيچي

 رو حفظ ميكنم.

 

چشمايي كه سعي دارن نفرت بيش از حد رو نشون  با

 ندن خيره اش ميشم.
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توي جيبش فرو ميكنه و يه بطري كوچيك در حد  دستشو

 كف دست بيرون مياره و به سمتم ميگيره.

 

 جلو ميبرم و بطري رو ازش ميگيرم: دستامو

 

 اين چيه؟-

 

حرص طوري كه حس رياست طلبيش رو به رخ ميكشه  با

 ميگه:

 

 سوال نپرس! دستور بگير! از من-

 

 ميزنم و سر تكون ميدم: پوزخندي

 

 گوشم با توئه! دستور چيه؟!-

 

 . كريه و حال بهم زن:ميخنده

 

 

گوشاتو باز كن و خوب دستورعمل مرگ خشايار خان رو -

 به خاطرت بسپار!

 

يخ مي بندن ولي پوزخند روي صورتم رو مثل  دستام

 بزك حفظ ميكنم و سرمو تكون ميدم:
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 با جون و دل مي شنوم!-

ظرف كوچيك شيشه اي از تو جيبش بيرون مياره و  يه

بين مشتش قايمش ميكنه. بعد مچ دستمو ميگيره و 

 فشار ميده:

 

 از اين مثل چشمات مراقبت كن!-

 

رو بين مشتم ميگيرم و سرمو تند تند تكون  ظرف

 ميدم:

 

 باشه اين چيه؟!-

 

 ميزنه: نيشخندي

 

 ايار خان روزي كه كارم با خش-

ميشه تو اينو به خوردش ميدي! فقط منتظر  تموم

 اشاره ام باش و كار احمقانه اي نكن!

 

دهنمو قورت ميدم. واقعا قصد داره منو تبديل به  آب

يه قاتل كنه. حتي از تصورش استخونام يخ ميبندن! 

 آروم ميگم:

 

 كي كارت باهاش تموم ميشه؟!-

 

 به زودي...-
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هي شب گم ميشه. سمت عمارت بعد اين حرف تو سيا و

 نميره نمي فهمم چي تو سرشه.

 

همراه اون شيشه جلو دهنم مي گيرم و ها  دستمو

ميكنم تا شايد كمي گرم بشه. دستي دستي عروسك خيمه 

 شب بازيش شدم.

 

عمو عارف ميومد هر چند نمي دونم بعد سردي  كاش

 رفتارم با خونوادم اون چطوري باهام تا ميكنه.

 

بر ميگردم. تا صبح قدم ميزنم و خوابم  اتاقم به

نميبره. بعد رفتن اهوراخان اين بال سرم اومده. 

ميگن اگه شبا يكي بهت فكر كنه نمي توني بخوابي! 

اآلن اهوراخان داره بهم فكر ميكنه يا آهش منو 

 گرفته كه به اين روز افتادم؟

به اكبر! لعنت بهش. كشو جواهراتمو بيرون  لعنت

رو با چسب نواري پشتش فيكس ميكنم و ميكشم. شيشه 

 جعبه رو به جاش بر ميگردونم.

 

ميشينم و انگشتمو ميخورم تا وقتي كه آفتاب  همونجا

 داخل اتاق ميزنه و پلكام بي طاقت روي هم ميفته.

*** 

حس افتادن از بلندي جيغ كوتاهي ميكشم و چشم  با

 باز ميكنم.

هراسون مالفه رو كنار ميدم. كي منو رو تختم  

 گذاشته؟
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خوام نگاهمو اطراف اتاق بچرخونم كه صداي گوش  مي

 نواز عمو عارف رو مي شنوم:

 

 باالخري بيدار شدي!-

 

از خوشحالي مي لرزه. با خشونت مالفه رو كنار  دلم

ميدم و با عجله از تخت پايين مي پرم و خودمو تو 

 بغلش ميندازم.

 

تو يه بغل پر امنيت دلمو آروم ميكنه. تو  بودن

 بغلش مثل يه گنجشك خيس مي مي لرزم.

  

 نوازش ميكنه و روي موهام بوسه ميزنه: كمرمو

 چي شده دخترجان؟-

 

صورتمو مرطوب كرده. عقب ميرم و كف دستمو روي  اشك

 گونه هام مي كشم:

 

 نپرس عمو! اين عمارت خرابم كرده... خراب...-

 

 مي گيره و منو به سمت كاناپه ميبره: بازومو

 

 اينجا بشين و برام تعريف كن...-

 

. دستمو زير چونه ام ميزنم و اول نگاهي به ميشينم

ساعت و بعد چشم به عمو مي دوزم. از اهورا ميگم... 
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از فاصله اي كه بينمون افتاد... از حس انتقامي كه 

 داشتم! 

 

ميده و نمي اكبر ميگم... اينكه چطور منو بازي  از

تونم از پسش بر بيام. از مريمي ميگم كه سرش بخاطر 

 من به باد رفته!

 

همه چيز ميگم جز يزدان خان! مي ترسم اگه لرزش  از

صدام موقع حرف زدن از اون رو حس كنه بفهمه بينمون 

 چه اتفاقي افتاده!

 

 متفكر بهم چشم مي دوزه: عمو

 

 خب منو چرا صدا كردي؟!-

 

درشت ميشه. يه لحظه مي ترسم... يعني اون  چشمام

 نمي تونست كمكم كنه؟ چرا داشت اينو مي گفت؟

 

شروع به لرزيدن ميكنه و گردنم باال نمي مونه  فكم

تا قامت بلندش رو ببينم. توي كاناپه مثل يه موجود 

 نحيف جمع ميشم و ميگم:

تو براي من روشنگر راهي عمو عارف! مثل همون كتاب -

خوندي و تعدادشون بيشتر از روزايي گذشته هايي كه 

از عمرته برام راهنمايي! حس ميكنم هميشه يه راهي 

داري واسه خالصي! واسه اينكه از اين منجالب بيرون 

 بيام!
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انگشتاي باريكم شونه هامو بغل ميگيرم و بغ  با

 كرده ميگم:

 

 بگو كه يه راهي داري! -

 

 ميكنه: زير چونه اش ميزنه و بر اندازم دستشو

 

 تو بهم بگو نارين! بگو كه دقيقا چي مي خواي؟!-

 

 خالص شم!-

 

به قدم زدن ميكنه و نگاه منم همراهش به چپ و  شروع

 راست ميره:

 

تو بهم ميگي كه روشنگر راهم! راهت چيه؟! تو -

 هنوزم انتقام مي خواي؟! يا نجات؟

 

 منقبض ميشه و با نفرت ميگم: فكم

 

عوضي بميره! مثل من پريشوني من مي خوام اون اكبر -

 رو با تمام وجود حس كنه!

 

 ايسته. نگاهم ميكنه: مي

 

 پس انتقام مي خواي!-
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 باال ميندازم و چشممو به زمين ميدوزم: شونه

 

 اشتباه ميكني من عدالت مي خوام! حقمو مي خوام!-

 

 تكون ميده: سرشو

 

 انتقام مي خواي!-

 

 مشت ميكنم: دستمو

 

تو نمي دوني اينجا چيا سرم اومده! من همش تحقير -

شدم... همش احساس خطر كردم! اونا بچگيمو ازم 

گرفتن! من شخصيتمو گم كردم حاال من نمي فهم يه 

دختر بچه ام! يه زنم! يه همسرم يا حتي يه مادرم! 

اينكه انتقام بخوامم از بديم نيست! حقمه! مي خوام 

 عمو! يحقمو بگيرم! بگو كمكم مي كن

 

 بيرون ميده: نفسشو

 

 چيز ديگه اي هم مي تونم بگم؟-

خندم و جون ميگيرم. همين كه مي خوام ازش تشكر  مي

 كنم تقه اي به در اتاق مي خوره.

 

 ميگم: آروم
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 بيايد داخل...-

 

كسي كه پشت دره صداي ناله مانندم رو مي  نميدونم

شنوه يا نه. در اتاق باز ميشه و يزدان خان بين 

ارچوب ظاهر ميشه. بلند ميشم و مي ايستم. با چه

 لبخند نگاهش رو بين من و عمو عارف مي چرخونه.

 

وجود عمو رو مديون اونم. با قدرداني نگاهش  ميدونم

 ميكنم. ميگه:

 

 نارين جان نمي خواي به مهمونت نهار بدي؟ -

 

 ميشم و لباسمو مرتب ميكنم: بلند

 

خان تشريف ببريد چرا! عمو عارف شما همراه يزدان -

 سالن نهار خوري منم لباسمو عوض كنم ميام.

 

عارف جلوتر از يزدان خان به راه ميفته. وقتي  عمو

 يزدان خان ميخواد در رو ببنده آروم ميگم:

 

 براي اينكه آوردينش ممنون!-

 

يك بار با مهربوني باز و بسته مي كنه و  پلكاشو

 بعد در رو روي هم ميذاره و بيرون ميره.
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يه پيرهن ساتن بلند كه رنگش صورتي ماليمه به تن  

ميكنم. موهامو شونه و دورم رها ميكنم. از پله ها 

 سرازير ميشم.

 

سالن غذاخوري ميرم و كنار عمو عارف پشت ميز مي  به

 شينم. 

 

خصمانه و وحشي اكبر روي عمو زومه. باهاش چشم  نگاه

 .تو چشم ميشم و حس ميكنم برام خط و نشون ميكشه

 

وجود يه هم خون كنارم ترسم از اين موجود پليد  ولي

رو ميريزه. حس ميكنم ديگه نمي تونه بهم آزار 

 برسونه و حاال آماده ميشم براي كيش و مات كردنش .

 

 خان رو به عمو ميگه: خشايار

 

 چي شما رو به اينجا كشونده؟-

 

 عارف صاف مي شينه: عمو

 

خوبي مي تونه دلتنگي براي برادرزاده ام دليل -

 باشه!

 

 با نيشخند ميگه: اكبر

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

43

1 
Hiltun.ir 

چمدوني كه آورديد نشون نميده كه فقط براي رفع -

 دلتنگي اومده باشيد!

 

 ميخ نگاه اون افعي ميشه: عمو

 

 آره مدتي اينجا مي مونم...-

 

 رو ميكنه به خان و ادامه ميده: و

 

 البته اگه شما رخصت بديد!-

 جواب ميده: خان

 

 حبيب خداست...نفرماييد مهمون -

 

 لبخندي ميزنه: اكبر

 

 حتي رعيتش!-

 

تو چشمام موج ميزنه. يزدان خان بهش تشر  خشم

 ميزنه:

 

 لطفا به حرف زدنت دقت كن!-

 

 دستاش رو باال مياره: اكبر
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 قصد توهين نداشتم...-

 

 چشماي عمو عارف نگاه ميكنه: به

 

 شما كه دلتون رو به كينه چركين نكرديد؟!-

 

عارف خنده ي پوزخند مانندي ميكنه و نگاهشو به  عمو

غذاي جلوش مي دوزه. عموي متواضع من هيچوقت به 

تجمالت اهميت نميداد و در برابر اسكناس ها خودشو 

 نمي باخت!

 

اكبر هم خودشو به شيطان نمي فروخت! دل چركيني  مثل

كه به عمو عارفم نسبت ميداد يا گفتن "رعيت" همراه 

 اه كثيف خودش بود و الغير!تحقير اليق نگ

 

يزدان خان باعث ميشه نگاه اخم آلودي كه بدون  صداي

اينكه متوجه بشم به اكبر دوخته بودم رو زمين 

 بدوزم:

 

 از اهورا خبري نشد؟-

 

صحبتش با پدرشه ولي آوردن اسم اهورا باعث  روي

ميشه چند قطره اشك درشت از گوشه چشم مادرش زمين 

 بريزه. 

 

 سرشو به طرفين تكون ميده: خان خشايار
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 نه!-

 

 نگران نيستيد كه اتفاق بدي براش افتاده باشه؟-

 

بي صدا همسر خان تبديل به هق هق ميشه و  گريه

 خشايار خان ليوانش رو محكم روي ميز مي كوبه:

 

فكر ميكني كسي كه به صدمه زدن به خونواده من فكر -

نيا كنه مي تونه به آسوني نفس بكشه؟ هيچ كس تو د

 انقدر احمق نميشه كه به شيرپسر من دست بزنه!

 

 لرزون زنش رو ميگيره و فشارش ميده: دست

 

 تو هم غصه نخور نور چشممم!-

 

باره مي بينم خان به زنش جلو همه محبت  اولين

 ميكنه ولي بيشتر فكرم رو كري خوندناي اولشه!

 

با چنين اطميناني صحبت مي كنه به اين فكر مي  وقتي

 كنه كه دشمن هاي اصليش پشت اين ميز نشسته باشن؟

 

اين فكر ميكنه كه حكم مرگش توسط اكبر صادر و  به

 دست من آماده اجراست؟

 

يه لحظه قفل ميكنه. مگه من قصد اجراي اون  مغزم

 حكم رو داشتم؟!
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بشقاب و چنگال از دستم با صداي بدي توي  قاشق

ميفته. همه نگاه ها روم زوم ميشه. رو ميكنم به 

خان. هميشه وقتي چيزي به سرم ميزنه همون لحظه 

 انجامش ميدم.

 

اون لحظه تنها چيزي كه به ذهنم ميرسه رو به خان  و

 ميگم:

 

مي تونم رو پيدا كردن خانزاده شخصا نظارت داشته -

 باشم؟!

 

براي لحظاتي خيره ام ميشه و بعد بلند ميزنه  خان

زير خنده. متعجب نگاهش ميكنم. بقيه هم طوري بهم 

 نگاه ميكنن انگار احمقم!

 ميگه: خان

 

 چي شد كه همچين حرف احمقانه اي زدي عروس؟-

 

 نگاهي به اكبر انداختم: نيم

 

دارم به اين فكر ميكنم شايد كسي بين اين اشخاص -

 اد خان زاده پيدا شه... نه؟باشه كه اصال نخو

 

 متفكر بهم خيره شد كه عمو عارف به كمكم اومد: خان

اگه به اين فكر مي كنيد كه اين كار جاي زن ها -

 نيست من ايشون رو همراهي مي كنم!
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 به خان زل زدم كه شونه ميندازه: منتظر

 

 اگه كمكي بشه چرا كه نه....-

 

به عمو عارف نگاه  ميندازم. اين مي تونه  خوشحال

يه خط و نشون واسه ي اكبر باشه. و اگه واقعا باليي 

 سر خانزاده اومده باشه مي فهمم.

*** 

حياط با چند نفري كه به شهر رفته بودن حرف  توي

ميزنم و قرار ميزنم خودم يه سر به رشت بزنم و 

 جاهايي كه امكان داره خانزاده بره رو چك كنم.

 

دونم چه احساسي پيدا مي كنه اگه بشنوه دارم  نمي

دنبالش مي گردم ولي با انجام اين كار احساس قدرت 

 مي كنم و همين برام كليه. 

 

 مرد ها پي كارشون ميرن عمو عارف ميگه: وقتي

 

وسايلتو جمع كن احتمال داره يه شب تو رشت بمونيم -

 تا همه جا رو چك كنيم...

 

 عارف به داخل عمارت برمي  تكون ميدم عمو سرمو

 كه يزدان خان پيشم مياد و ميگه: گرده

 

 از اولش مي دونستم تو با بقيه زن ها فرق داري...-
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 خندم و چشمامو باريك ميكنم: مي

 

 اينطور حرف زدن يه مرد ترفنده؟!-

 

 

 باال ميندازه: ابروهاشو

 

 چه ترفندي؟!-

 

 باال ميندازم: شونه

 

 عالقه...يه جور ابراز -

 رو بيرون ميده: نفسش

 

 دوس نداري بهت ابراز عالقه كنم؟-

 

ميكنم به قدم زدن و يكبار دورش مي چرخم. پشت  شروع

 سرش متوقف ميشم و ميپرسم:

 

هانيه ميدونه نامزدش به يه زن شوهر دار ابراز -

 عالقه ميكنه؟

 

 سمتم مي چرخه و كالفه ميگه: به

 

 نارين داري چي ميگي؟!-
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سمتش ميرم و كراوات قرمزشو بين دستام ميگيرم و  به

 سرمو كمي كج ميكنم:

 

 دارم ميگم هانيه ميدونه تو منو بوسيدي؟ -

 

 ديگه ام رو روي سينه چپش  دست

 و ادامه ميدم: ميكشم

 

 اينكه ممكنه ديگه اينجا جاي براي اون نباشه؟-

 

 شدن ضربان قلبش رو زير دستم حس ميكنم. محكمتر

 

گيره و منو به يه گوشه ميكشه و با حرص مي بازومو

 ميگه:

 

ديوونه شدي وسط حياط اين كارو ميكني؟ نميگه يكي -

 ميبينه؟

 

 باال ميندازم و نيشخندي ميزنم: شونه

 

 از دوست داشتن من  يزدان جان؟-

 

نميدونه اين تغيير لحن من بخاطر نقشه اي كه  يزدان

 تو ذهنمه. روي لبش رو با زبون تر ميكنه و ميگه:
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 تو هم دوسم داري؟-

 

بايد كمكم كني كه هميشه با بقيه ي زن ها فرق -

 داشته باشم...

 

 دستي به كراواتش كشيدم و ادامه دادم: دوباره

 

ره شايد اينطور منم با اومدن يكي ديگه كه فرق دا-

 كنار نرم!

 

پشت صدام زد ولي چيزي نگفتم مي ترسيدم از  از

اينكه بين اين اوضاع قمر در عقرب هانيه و بي بي 

 رو بر عليه خودم كنم.

 

طرفي وقتي زن اهورخان بودم چطور مي شد با  از

 برادرش عاشقونه داشته باشم؟

 

خان بايد برام يه حامي ميموند بايد اين  يزدان

 خفه مي شد.احساسات تو نطفه 

 

اين افكار به اتاقم ميرم و وسايالمو تو يه  با

 چمدون كوچيك 

ميكنم. وسايلي كه فكر ميكنم الزم ميشه رو بر  جمع

 ميدارم و ميگم:
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 دارم ميام دنبالت خانزاده...-

كه جمع ميكنم و بيرون ميرم. عمو عارف  وسايالمو

همراه راننده تو حياط منتظرم هستن و عمو جلو مياد 

 چمدون رو ازم ميگيره.و 

 

نگاه رو به عمارت ميدوزم و همين كه ميخوام  آخرين

 سوار ماشين بشم يزدان خان خودشو بهم ميرسونه:

 

 راستي...-

 

 قدم به سمتش برميدارم و اون ادامه ميده: چند

 

 ما يه فاميل تو تهران داريم... دختر عمه پدرم... -

  

 زير بغلم ميزنم و ميگم: دستامو

 

 خب...-

 

 به سمتم ميگيره و ميگه: كاغذي

 

به نظرم اگه نتيجه اي نگرفتي بهتره يه سري به -

 اينجا بزني...

 

 ميزنم: لبخندي
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 ممنون... تلفني چيزي نداره؟ اخه تهرانه...-

 

 باال ميندازه: شونه

 

من ندارم... تو مي توني اهورا رو پيدا كني... -

ميدم اين بار بهت ايمان دارم! اون وقت من بهت قول 

 راه خروج از عمارت رو بدم... 

 

 رو بين دستام مي فشرم: كاغذ

 

 خداحافظ...-

 

ماشين ميشم. نميدونستم سرنوشت منو به چه  سوار

 مسيري ميبره ولي انگار باهاش هماهنگ ميشم.

 

سمي پشت كشو بود ولم نميكنه... قيافه مادر  فكر

 مريم 

خودش جلوي چشمامه. اينبار انتقام همه رو مي  و

 گيرم.

 

نميذارم اكبر پيروز بشه خانزاده رو بر  اينبار

ميگردونم و اون روي مار افعي رو رو مي كنم. بعدش 

 مي تونم با خيال راحت به بقيه زندگيم برسم. 

*** 

عارف بيدارم ميكنه. وسط ميدونيم. اطراف رو  عمو

 ه:نگاه ميكنم كه ازم ميپرس
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 چي تو سرته دخترم؟-

 

كه يزدان خان بهم داده  رو از تو جيبم در  كاغذي

 ميارم و رو ميكنم به راننده:

 

 با اين ماشين مي تونيم تا تهران بريم؟!-

 

 عارف به عقب مي چرخه: عمو

 

 چي ميگي نارين؟-

 

 باال ميندازم: شونه

 

اگه اهوراخان اينجا بود به نظرتون تا االن خبري -

شد؟يه آشنا نميديدش؟ رشت جاي كوچيكيه!  ازش نمي

سوراخ سنبه زياد نداره... حاال كه من ميخوام كار 

بزرگي انجام بدم بايد مسيرهاي طوالني تري برم! 

 بايد قدم هاي بزرگي رو بردارم!

 

ببين نارين خان تا اينجا رو بهمون اجازه داده... -

 اگه بريم تهران...

 حرفش ميپرم: بين

ينه! وليعهده! اگه ما اونو خانزاده جانش-

برگردونيم خان هيچي بهمون نميگه! ولي يه چيزي بهش 

ثابت ميشه... اينكه نبايد يه زن رو دست كم 

 بگيره... حاال بهم بگو عمو عارف هستي يا نه؟
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 چي بگم دخترجان من براي كمك به تو اينجام...-

 

 رو ميكنه به راننده: و

 

 مارو مي رسونه؟آقا مرتضي ماشينت تا تهرون -

 

 مرتضي دستي به سيبيل جوگندميش ميكشه: آقا

 

قربونت برم حاجي همشيره عروس خانه! ما نوكرشم -

نيستيم واال نمي دونم من همراهتون بيام چه باليي 

 سرم مياد! اگه رخصت بديد من برگردم عمارت...

 

بالتكليف بهم نگاه ميكنه كه لبخندي ميزنم و در  عمو

 يگم:كمال خونسردي م

 

باشه تو برو ولي قبلش زحمت بكش يه بليطي واسه ما -

 بگير...

*** 

سوار اتوبوس ميشيم دو تا جاي خاليه. يكي پيش  وقتي

يه مرد سيبيل كلفت كه چهره اش غلط اندازه و يكي 

 هم كنار يه پسر جوون.

 

حاضر نيستن جاشون رو به ما بدن واسه همين  جفتشون

عمو عارف بحث بيشتري نميكنه. من كنار اون پسر 

 جوون و خودش پشت سرم پيش مرد مسن مي شينه.



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

44

3 
Hiltun.ir 

  

با اتوبوس خيلي مزخرفه. از طرفي هم نمي تونم  سفر

بيرون رو ببينم تا سرم گرم بشه براي همين رو 

 ميكنم به پسر جوون:

 

 بشينم؟ميشه من لب پنجره -

 

 كج ميكنه: سرشو

 

 نه ابجي!-

 

مي خواد بزنم لهش كنم. شبيه پسراي سرتقه و سر  دلم

و وضعش جوريه كه دو تومنم نمي ارزه. جمع و جور مي 

شينم تا لباساي گرون و اتوكشيده ام بهش نخوره. 

 نگاه خيره اش رو كه مي بينم به حرص ميگم:

 

 چته آدم نديدي؟-

 

 چهره اش نمكي و صاف و ساده هست. ميخنده و ميگه: 

 

 نه انقدر خوشگل!-

 

باال ميپره. به اين مردها چه اومده  كه  ابروهام

همش ازم تعريف مي كنن؟ نكنه من بزرگ و رسيده شدم 

 و مثل يه زن به چشم ميام؟!
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به دندون ميگيرم و رومو به سمت ديگه اي  لبمو

 ميچرخونم:

 

وتو بگير اونور سرت تو كار خودت من شوهر دارم! ر-

 باشه!

 

 نزديك گوشم مياره و آهسته ميگه: سرشو

 

 همون پشتي؟-

 

عمو عارفمه. سري از روي تاسف تكون ميدم.  منظورش

اين داره منو مسخره ميكنه؟ اخه به عمو عارفم 

 ميخوره كه شوهرم باشه؟!

ميزنم و نگاهي به قيافه احمقانه اش  پوزخندي

 ميكنم:

 

 حسابي ميگي اون شوهرمه؟! رو چه-

 

 باال ميندازه: شونه

 

وقتي يه دختر جوون با اين لباساي گرون قيمت -

همراه يه پيرمرد باشه و شوهرم كرده باشه چيز ديگه 

 اي به ذهنم نميرسه!

 

 ور ميچينم: لب
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عمو عارفم پير نيست! و به اون ذهن منحرفت بگو كه -

 عموم داره منو پيش شوهرم ميبره... 

 

تا غروب همش فك ميزنه و فك ميزنه و ازم  رهپس

سواالي شخصي مي پرسه و از خودش ميگه. انقدري كه 

گاهي عمو عارف صدام ميزنه كه "نارين ميخواي جامون 

رو عوض كنيم؟!" اسمش عادل ممقانيه و تو يكي از 

 دهاتاي رشت زندگي ميكنه.

 

از ده ما دوره كه نه آوازه خشايار خان به  حتما

 گوشش رسيده و نه منو مي شناسه. 

 

ميخواد چرت بزنم. هنوز تا تهران چند ساعتي  دلم

راه مونده كه يهو اتوبوس مي ايسته و صداي يكي 

 اومد كه داد ميزنه:

 

 يا حضرت عباس...!-

 

گويا دو تا ماشين ارازل جلو اتوبوس رو گرفتن.همه  

از جمله ما سرپا مي ايستيم تا بتونيم مسافرا 

 كسايي كه جلوي اتوبوس رو گرفتن رو ببينيم. 

به دلم چنگ ميندازه. سرمو ميچرخونم تا عمو  ترس

 عارف رو ببينم و آروم بگيرم. عصبي ميگم:

 

 عمو اينا كين؟-

 

 جاي عمو جواب ميده: عادل
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 اينا اومدن خفتمون كنن...-

 

عادل رو كنار ميزنه و دستشو دور شونه ام حلقه  عمو

 ميگه:

 

 آروم بگير نارين نمي ذارم كسي بهت آسيب بزنه...-

 

مگه مي تونم آروم باشم؟ در اتوبوس باز ميشه  ولي

روي پنجه مي ايستم تا يكي از ارازل رو كه صورتش 

رو با دستمال مشكي پوشونده ببينم . با صداي زمختي 

 داد ميكشه:

 

خفه خون بگيريد و بي سر و صدا بريزيد پايين  همه-

دنبال دو نفريم! نه به مال كسي آسيب ميزنيم نه به 

 جون كسي...

عارف وا رفته برميگرده و آروم كنار گوشم لب  عمو

 ميزنه:

 

نارين اون مردك... اكبر تا چه حد مي تونه عوضي -

 باشه؟

 

 دهنمو قورت ميدم:  آب

 

داري از اون حرف ميزني نميدونم... خيلي! چرا -

 حاال؟
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 از صورتش ميپره. رو ميكنه به عادل: رنگ

 كتتو بده من...-

 

 متعجب ميگه: عادل

 

 تو اين وضعيت كتم رو چيكار داري؟-

 

 يكي يكي داشتن به سمت در ميرفتن... مردم

 

با خشم از عادل كتش رو ميگيره و تنم ميكنه.  عمو

هنه از روي متعجب ازش تبعيت مي كنم. يه روسري ك

صندلي برميداره)معلوم نيست براي كيه!( و روي 

 موهام ميندازه:

 

حاال زياد تو چشم نيستي... گوش بده چي ميگم -

 نارين... هوي يالغوز توهم گوشت با منه؟

 

 آره اي ميگه و عمو ادامه ميده: عادل

 

من يه كاري ميكنم جمعيت به سمت در هجوم ببرن... -

ينجا بريد فرار كنيد به سمت شما هم با همديگه از ا

 جنگل...

 

 شونه باال ميندازه: عادل

 

 من چرا فرار كنم؟ من كاري نكردم...-
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دونستم وقت اين چرت و پرتا نيست. رو ميكنم به  مي

 عمو و با بغض ميگم:

 

 فقط مراقب باش... زنده بمون... نجاتت ميدم...-

 

سرش رو تكون ميده و دستشو ميذاره رو بازو  عمو

 دل:عا

 

 دخترم به تو امانت و جفتتون به خدا...-

 

سريع ميره بين جمعيت ترسون و لرزون و شروع به  و

هل دادن اين و اون ميكنه. بازوي عادل رو ميگيرم و 

 همونطور كه توي گوشش مي خونم بين جمعيت ميريم:

 

ببين من زن خان ده هستم... اگه كمكم كني از اين -

وضع فالكت بار نجاتت مي دم... دست راست شوهرم 

ميشي... هر چي بخواي بهت ميدم... فقط كمك كن... 

 اين الشخورا... حتما ادماي اكبرن...  

 

 كه به طرف در مردم رو هل ميديم ميپرسه: همونطور

 

كه بعدا گولم  اكبر چه خريه؟ چطور بهت اعتماد كنم-

 نميزني و پولمو ميدي؟

 

 ميكنم: نگاهش
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چون من بهت اعتماد ميكنم و خودمو بهت مي -

 سپارم...

 

 تو دستم قفل ميكنه: دستشو

 

از اينجا كه پا رو زمين گذاشتيم... دستمو ول -

نميكني... هر وقت كه بهت گفتم ميدويي و عقب رو 

 نگاه نميكني... فهميدي...

 

تند تند تكون ميدم. پامونو روي زمين  سرمو

ميذاريم. همه جمعيت هراسون گوشه جاده كنار اتوبوس 

 جمع شديم.

 

از مردها كه هرج و مرج رو مي بينه. اسلحه به  يكي

دست ميگيره و چند بار به اسمون شليك ميكنه و با 

 خشم ميگه:

 

 كسي صداش در بياد دفعه بعدي گلوله تو سينه اش...-

 

عادل مي چسبونم... خيلي از مرگ مي ترسم.  به خودمو

من تو اين دنيا كاراي زيادي براي انجام دارم. 

االن... اينجا جاي خوبي براي مردن نيست. عادل اروم 

 ميگه:

 

 نترس ابجي... االن ميريم...-
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مي لرزم. با روسري بيشتر جلوي صورتم مي  دارم

پوشونم كه ديدم عمو عارف جلوي همه)به احتمال زياد 

براي جلب توجه( سمت در اتوبوس ميره. از پشت 

 لباسشو ميگيرن:

 

 هوش! هوش! كجاا؟ -

 

 با خشم ميگه: عمو

 

ولم كنيد... دارم ميرم دنبال برادر زادم! تو -

عروس خشايار خان!  اتوبوس خوابه! ميدوني اون كيه؟!

اگه كسي بفهمه چنين رفتاري با ما داشتيد از رو 

 كره خاكي محو مي شيد بي ناموس ها....

 

 به همديگه نگاه كردن و يكي داد مي كشه: مردها

 

خودشه... خودشه... بگيرينش ... بريد از تو -

 اتوبوس دختره رو هم بياريد...

 

ميكنيم  دستمو فشار ميده. آروم آروم عقب گرد عادل

 و همين كه مي چرخيم مي غره:

 بدو... فقط بدو...-

 

به دويدن ميكنيم كه مي شنوم مردي فرياد  شروع

 ميكشه:

 

 نذاريد فرار كنن...-
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درست پشت سر اين حرفش صداي گلوله و فريادي از  و

زور درد به گوشم ميرسه و دلم آشوب ميشه. عادل 

درختا همونطور كه منو از خيابون كنار و به سمت 

 هدايت ميكنه:

 

 به عقب برنگرد...-

 

سراشيبي پايين ميريم. چند تا مرد دنبالمون راه  از

افتادن. از فرط دويدن سينه ام مي سوزه و خس خس 

ميكنه. نگرانم... نگران اون گلوله كه ممكنه بري 

 عمو عارف باشه.

 

 از دويدن با زانو زمين ميخورم و مي نالم: خسته

 

تونم ادامه بدم... بيا  نمي تونم... نمي-

برگرديم... بيا شايد باليي سر عمو عارفم 

 نياوردن... شايد برگشتم و ولش كردن...

 

 ميگيره و مجبورم ميكنه بايستم: بازومو

 

خفه شو! ميخواي زحمت عموت به باد بره؟ بدو... -

 زود...

 

شروع به دويدن مي كنيم. هر چقدر جلو ميريم  دوباره

اونا ول كن نيستن و پيمون ميان. پشت تنه ي يه 

 درخت پناه ميگيريم و عادل ميگه:
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اينطوري فايده نداره نارين... بايد يه كاري كنيم -

 گممون كنن... بايد مسيرمون رو عوض كنيم...

 

حرفشم. خودمم خسته از فرارم. بايد بهشون  موافق

 ميزديم و از اينجا دور مي شديم. كلك

 رو از سر باز ميكنم و به دستش ميدم: روسريم

 

 اينو يه جا بذار كه بتونن پيداش كنن...-

 

رو ميگيره و يه ضربه آروم به پيشونيم  روسري

 ميزنه:

 

اون قدري كه قيافه ات داد ميزنه هم احمق نيستي -

 دخترجون! خوشم اومد...

 

جلوي چشماي پر حرصم ميره تا روسري رو طوري جلو  و

چشم ارازل بذاره كه ازمون دور بشن. وقتي برميگرده 

ميريم پشت بوته ها كمين مي كنيم تا ببينيم كه 

 نقشمون گرفته يا نه!

 

مردها مياد. نزديك ميشن و قلبم تو دهنم  صداي

 ميزنه. يكيشون ميگه:

 

 بچه ها... صالح بيا اينو ببين... از اين سمت-
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عجله دنبال اون مرد راه ميفتن و صداي پاهاشون  با

دور و دورتر ميشه. دستمو روي قلبم ميذارم و سر 

 ميخورم روي زمين:

 

 آخ نزديك بود از ترس بي هوش بشم...-

 

بازومو ميگيره ولي من كه حسابي دردم مياد  عادل

 دستشو پس ميزنم و با صورت جمع شده از درد ميگم:

 

 چخبرته عادل... بازومو از جا كندي!-

 

 تو هم ميكشه و ميگه: اخماشو

 

وقت براي اين كارا نداريم شاهزاده خانم... -

 پاشو...

 

بلند ميشم و پست دامنم رو مي تكونم. شروع به  كالفه

حركت ميكنه و منم مثل يه جوجه اردك دنبالش به راه 

 ميفتم.

 

تاريكي مي زيادي رو ميريم. ديگه هوا رو به  مسير

 رفت و صداي زوره گرگ ها آدمو مي ترسوند.

 

 ترس و لرز پيرهن عادل رو ميكشم: با
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چيكار كنيم؟ ميخواي انقدر تو اين جنگل بچرخيم تا -

 خوراك گرگا بشيم؟

 

 ميكشه: پوفي

 

كمتر ور ور كن... دنبالم بيا يه كلبه اين اطراف -

هست... شبو اونجا مي مونيم تا بدونيم فردا چه 

 لطي كنيم...غ

 

چيزي نميگم. كتش تن منه و با اين وجود باز  ديگه

هوا سرده. نميدونم اون چطور سرما رو تحمل ميكنه. 

 ديدن كلبه از دور باعث ميشه پاهام جون بگيره.

 عادل لبخند پيروزمندانه اي ميزنه: 

 

 به به! ببين چه جايي اوردمت شاهزاده خانم!-

 

بي تاريك و كمي پله ها باال ميريم.كلبه چو از

ترسناك به نظر ميرسه. تازه به اين فكر ميكنم كه 

 با يه پسر اينجا چطور بمونم!

كلبه تاريكي ولي عادل سريع يه چراغ نفتي  داخل

پيدا ميكنه و روشنش ميكنه. كف زمين خيلي كثيفه و 

 حتي خشت و گل هم به چشم ميخوره.

 

قالي رنگ و رو رفته دست بافت وسط افتاده و يه  يه

دست لحاف و تشك چركي هم يه گوشه جمع شده. نفسمو 

بيرون ميدم و نزديك آتيش مي شينم. اين كلبه منو 

 ياد جايي ميندازه كه ازش اومدم.

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

45

5 
Hiltun.ir 

 ميگه: عادل

 

 حاال كه آتيش روشنه مي توني كتمو بدي؟ يخ بستم...-

 

 رو بهش ميدم و ميگم:  كت

 

 با اين دود پيدامون نمي كنن؟-

 

 مي خنده و ميگه: موزيانه

 

اون مسيري كه بهشون داديم مي رسه به يه ده تا -

بخوان اون اطراف رو بگردن چند روز طول مي كشه... 

آخه كي فكرشو ميكنه شاهزاده خانم شبشو تو يه كلبه 

 صبح كنه...

 

 جلوي دهنم ميگيرم و ها ميكنم: دستمو

 

 بايد زودتر از اينجا بريم...به هرحال ما -

 

 كجا ميخواي بري؟-

 

 تهران...-

 

رو كه ميگم چشماش درشت ميشه. سري از تاسف  اين

 تكون ميده:
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دختر جان اينبار مي خواستي بري چي شد؟ فراموش -

كردي؟! برگرد تو لونه ات اين شهراي بزرگ براي 

 امثال تو خطرناكن... در ضمن چرا جمع مي بندي؟!

 

 قهر رو ازش ميگيرم: باحالت

 

پس عموم چرا منو بهت سپرد؟ فكر ميكني من بدو -

پيدا كردن خان زاده برميگردم روستا؟ تا كسايي كه 

 باهام دشمنن سرافكندگيم رو ببينن؟!

 

 ميكشه و كالفه ميگه: پوفي

 

 آخه من چيكار ميتونم برات كنم؟-

 

بايد بري عمارت... بايد بري يكم پول بدزدي... تا -

 بعدش باهم بريم تهران...

 

 گشاد ميشه و داد ميزنه: چشماش

 

 هان؟ ميخواي منو خونه خودت واسه دزدي بفرستي؟؟-

 

گفتم كه نمي تونم برگردم... اگه تو اين راه كمكم -

كني هر چي بخواي بهت ميدم... زندگيت زير و رو 

ميشه.. اهوراخان وارث خانه... ميدوني يعني چي؟ من 

 م! خودتو بهم ثابت كن!زن خان آينده ا
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تو فكر فرو ميره. اميدوارم حرفام روش تاثير  عادل

بذاره. وگرنه مجبور ميشيم برگرديم خونه و اونطوري 

باز ميفتم زير سلطه اكبر و شايد حتي اونطوري 

 راحتتر جونمو بگيره.

 

فكرشم سرما رو به وجودم تزريق ميكنه. بق كرده  حتي

ميدم به اين جوون ساده به عادل نگاه ميكنم. تموم ا

 دله كه از بخت بدش  

 همسفر شد. باهام

 

كه چقدر به اطرافيانم ضرر مي رسونم. اگه باليي  آخ

سر عمو عارف ميومد با عذاب وجدانش چطور زندگي مي 

 كردم؟ 

 

عمو كم نبود اين بدبخت رو مي خواستم بفرستم  تازه

تو دل آتيش؟ واي كه سرنوشت آدمو به چه كارايي 

 ار نميكنه.واد

خواستم اين پسرو از راه نرسيده به خطر بندازم  نمي

 ولي كار ديگه اي هم از دستم بر نميومد.

 

نگاهش ميكنم. يكي از چوب هاي نيمه سوختي رو  ناچار

 از تو آتيش در مياره و به سمتم ميگيره:

 

 نقشه عمارتتون رو بكش...-

 

اين حرفش جون ميگيرم و لبهام به لبخند كش مياد  با

 و با هيجان ميگم: 
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 اين كارو برام ميكني؟! -

 

 باال ميندازه: شونه

 

ما بدبختايي كه چيزي واسه از دست دادن نداريم -

 براي پول هر كاري مي كنيم...

 

اين حرف ياد خونوادم ميفتم كه منو واسه پول به  با

تونم بچگي كنم... . خان فروختن و باعث شدنن ن

ذهنمو آروم ميكنم و تموم سوراخ سنبه هاي عمارت رو 

 به ياد ميارم و كف كلبه براي عادل مي كشم:

 

ببين از اسطبل مي توني خيلي راحت وارد عمارت -

شي... البته يه مدت نگهبان ها رو زياد كردن...  

ديوار اسطبل به كوچه ميخوره... مي توني از اونجا 

شب داخل حياط خلوته... نگهبانا پشت بري تو... 

ديوارا مي مونن... بتوني بدون جلب توجهشون داخل 

باغچه يه در  ديكشي ميري پشت عمارت... اونجا نز

هست مخصوص رفت و آمد خدمه... چون اين روزا 

نگهبانا زياد شده خدمتكارا نميدونن كي مياد و 

 ميره... كافيه كت و شلوار تنت باشه...

   

 ين حرفم مي پره:ب عادل

 

كت و شلوارم كجا بود شاهزاده؟ اين نقشه خط -

 خورد... يه مسير بده راهم به آدميزاد نخوره...
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وقتي پشت عمارت مي ايستي تو طبقه اتاق ها هشت تا -

پنجره ميبيني. از سمت راست سومي و چهارمي مال 

اتاقه منه... بايد ديوار رو باال بري و پنجره رو 

 بشكوني...

 

 سرشو جلو مياره و ميگه: ادلع

 

كه نصفه شبي همه رو بكشونم تو اتاق و بگم اومدم -

 دزدي؟!

 

خب تو اين نقشه نصفه شبي نميري...  موقع شام -

ميري... اون موقع كسي تو طبقه باال نيست... همه 

بايد سر ميز حاضر باشن... ساعت هشت همه سر ميزن 

ورود به  تو راحت مي توني بري داخل اتاق ولي حتي

 عمارت از سمت اسطبلم خطرناكه...

 

 ميشه و كالفه قدم ميزنه و بعد مي ايسته ميگه: بلند

 

اصال چرا نميرم و مثل آدم نميگم از طرف شاهزاده -

 اومدم؟ ها؟ كه يكم وسايل و پول ميخواي؟

 

 

حرص ضربه اي به پيشونيم ميزنم و تو دل ميگم  با

 "گير عجب احمقي افتادم" و بعد جواب ميدم:

 

خب كسايي كه دنبالمن از اهالي اون عمارتن... اگه -

بفهمن تو با مني ردمو ميزنن... اگه خودمم برگردم 

مطمئنم خان نميذاره باز دنبال خانزاده بگردم و 
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برده پولن دست  اون موقع اون افراد بي عرضه اش كه

 روي دست ميذارن تا شوهرم بميره...

 عجبي ميگه و كتش رو مي پوشه. متعجب ميگم: عادل

 كجا؟-

توجه به من اطراف رو ميگرده و كمي وسايل ها رو  بي

جا به جا ميكنه و بعد تبري پيدا ميكنه و مياد 

 سمتم. چند بار پلك ميزنه و تو خودم جمع ميشم:

 

 هوي چت شد؟-

 

 كنار پام ميندازه:رو  تبر

 

اگه حس كردي ميتوني سرما رو تحمل كني اين آتيش -

رو خاموش كن... يه وقت اوضاع خيت شد پنجره رو 

بشكون و از پشت كلبه فرار كن... تونستي در بري 

برو سمت روستا... اگه كمي غرب بري مي تونه جاي 

پاي آدما رو ببيني كه تورو به سمتش هدايت 

اغ عمه منور رو بگير... بگو ميكنه... اونجا سر

 عادل پيچا)گربه( منو فرستاده... كمكت ميكنه...

 

 ميشم و مي ايستم. وا رفته ميگم: بلند

 

اآلن ميخواي بري؟ داري منو مي ترسوني... ممكنه -

 اونا برگردن...

 

 باال ميندازه: شونه
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پيشگو نيستم كه شاهزاده... اگه تا فردا شب -

سراغ عمه منور رو ميگيري برنگشتم هم ميري روستا 

 تا ببردت خونه ات...

 

اينكه برنگرده ته دلم خالي ميشه. من تو اين  از

جنگل تنهايي چه غلطي ميكنم. نفسش رو بيرون ميده و 

 سمت در ميره.

 

كه ميخواد بازش كنه به سمتش ميدوم و بازوش  همين

 رو ميگيرم:

 

ب تو پسر قوي هستي... حتما از پسش برمياي... مراق-

باش... هر اتفاقي افتاد فرار كن... اگه زنده 

 موندم پيدات ميكنم و پاداشت رو ميدم...

 

صداي لرزوني اينا رو ميگم. عادل ميره و در رو  با

مي بنده. از پشت قفلش ميكنم و روي آتيش آب ميريزم 

تا خاموش بشه. اتاق تاريك و وهم آور ميشه و به 

زور جاي لحاف و تشك رو پيدا ميكنم و كنارشون مي 

شينم. اميدوارم گرماي بخاري به اين زودي از اتاق 

 سرد شده. ببيرون نره وگرنه هوا عجي

 

باعث رفتن اهوراخان مي شدم. لعنتي انگار  نبايد

سپر بال بوده كه بعد رفتنش اينا سرم اومده. درسته 

خودش بهم صدمه رسونده بود. ولي اون مرهم بودنم 

 بلد بود.   

رو برميدارم و دورم مي پيچم. خودمو تكون ميدم  پتو

 و با بغض شعري رو زير لب زمزمه ميكنم:
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مي ماه پاري)الالالال ماه پاره ي من(/ تره "الالالال 

دبوستم به گاري )تو را به گهواره بستم(/تي گاري 

طالكاري )گهواره ات طالكاري شده( /تي َور َوندون 

ملمكاري)بند گهواره ات قلمكاري شده( /الالالال ٌگل 

سورخم ستاره)الالالال گل سرخم ستاره( نوگو دوغ و دوشو 

دوشاب فرقي نداره(... الالالال دوغ و  نگوفرقي نداره)

تي الي مو بقوربون )الالالال من به قربان خوابت بروم( 

تي َاسپه ديل سر تي خال قربون)به قربان خال روي /

سينه سپيدت(/تي َاسپه ديل سر مي سنگ مرمر ) سينه ي 

سپيد تو سنگ مرمر من است( /تو مي حسدر ببي مو تي 

 ر تو باشم(صنوبر )تو حيدر من باش و من صنوب

 

اينكه نترسم بارها اين شعر رو مي خونم و الي  براي

 نم اشكهام به خواب ميرم. 

*** 

كه ميزنه چشم باز ميكنم و كش و قوسي به تن  خورشيد

خشك شده ام ميدم. كمي طول ميكشه تا تك تك بدبختي 

هام يادم بياد. يهو از جا مي پرم و پتو رو كنار 

 ميزنم:

 واي عادل!-

ر كلبه ميرم ولي از باز كردنش مي ترسم. سمت د به

انگار كه در سرزمين عجايب باشه. بهش تكيه ميزنم و 

 همونجا ميشينم. دلم از گرسنگي مالش ميره.

 

انتظار بكشم وقتي انتظار سختترين كار  چطور

دنياست؟! شقيقه هام تير ميكشن. ناآروم قدم 

ميزنم... از بيرون رفتن مي ترسم... از انتظار 

ه... زنان نمي گذره... حس بدي دارم از اينكه خست

اتفاق بدي براي هانزاده افتاده باشه... نمي شه از 
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دلواپس  يشهذهنم نگذره احتمال مرگ عمو مارف... نم

 نشم دلواپس عادل!

 

رو به تاريكي ميره و ميشينم يه گوشه و يكي از  هوا

 چوب هاي سوخته رو برميدارم و روي زمين خط ميزنم:

 

 مياد... -

 

 خط ديگه كنارش: يه

 

 نمياد...-

 

طوري اينا رو زير لب با خودم ميگم تا اينكه  همين

 دورم پر از خط ميشه.

 

كه نياد. نزديكه بزنم زير گريه كه چند  نگرانم

 ضربه محكم به در ميخوره.

محكم كه براي لحظه اي جاي اينكه خوشحال  انقدر

نكنه نوچه باشم عادل پشت دره به اين فكر ميكنم 

 هاي اكبر باشن؟

 

ميشم و مي ايستم. چشمم به تبر ميخوره. از  بلند

روي زمين برش ميدارم و نزديك در ميشم. نفس عميقي 

ميكشم تا آروم بشم و بعد قفلش رو ميزنم تا باز 

 بشه.
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رو باال ميبرم و به اين فكر ميكنم واقعا اگه  تبر

 كسي غير عادل باشه ميزنمش؟

 

اي به در ميخوره و با صداي آزار دهنده لوالي  ضربه

زنگ خورده اش باز ميشه. آب دهنم رو قورت ميدم و 

با وحشت به مرد سياه پوشي كه داخل مياد نگاه 

 ميكنم.

 

مي لرزه و تبر با صداي بدي روي زمين ميفته و  دستم

اون سرش رو به سمتم مي چرخونه و كاله شاپوش رو از 

 روي سر برميداره.

بود زهره ام بتركن ولي با ديدن عادل جيغي  ديكنز

 از حرص ميزنم:

 

عوضي اينا چيه پوشيدي نزديك بود از ترس سكته -

 كنم...

 

 تا ساك دستي جلوم ميندازه و با بيخيالي ميگه: دو

 

 از لباساي شوهرت كش رفتم...-

 

از روي قلبم كه هنوز تند تند ميكوبه  دستمو

تكون ميدم. نگاهي به برميدارم و سري از روي تاسف 

 ساكها مي ندازم و تازه وقت ميكنم خوشحالي كنم:

 

 واي انجامش دادي؟ ايول بهت چطور شد؟!-
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 باال ميندازه: شونه

 

مجبور شدم اسطبل رو آتيش بزنم تا همه سرگرم -

 خاموش كردنش بشن و من برم كارامو انجام بدم...

 

 

 جلوي دهنم ميگيرم و با ناراحتي ميگم: دستمو

 

 سر اسب ها چه باليي اومد؟ چرا همچين كاري كردي؟-

 

 باال ميندازه: شونه

 

اونا رو ول كردم... احتماال فرار كردن... حاال اصال -

اينا چه ربطي به ما داره؟ پاشو راه بيفتيم... يه 

جا هست كردم روستا منتظر اتوبوس مي مونن... بايد 

 بريم اونجا!

 

 اي به ساك ها ميكنم: اشاره

 

 جنتلمن كه هستي ايشاال؟-

 

 ميكشه و كاله رو روي سرش ميذاره: پوفي

 

 اين همه راهو آوردم... اينم روش شاهزاده!-
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به ايستگاهي كه براي اتوبوسه زياد طول  رسيدن

نميكشه. خيلي خوشحالم كه اين بار به آسوني مي 

تونيم اين راه رو پيش بريم. سوار ميشيم تا خود 

 نميره.تهران چشمام روي هم 

 

ميرسيم باورم نميشه كه اينجاييم دست عادلو  وقتي

 ميگيرم و فشار ميدم:

 

 بگو خواب نيست... بگو تو تهرانم...-

 

بهم نگاه ميكنه انگار كه ديوونه ديده باشه.  طوري

منو به جلو هدايت ميكنه و همونطور كه ساك هارو با 

 دو دست گرفته ميگه:

 

قرآن... برو تا فكر برو شاهزاده ِشر نگو تو رو به -

 كنم بعد اين بايد چه خاكي تو سرمون كنيم...

 

ميكنم تو سينه بندم و جلوي چشماي متعجبش  دست

 كاغذي كه يزدان خان بهم داده بود رو در ميارم:

 

از اينجا به بعدش با من عادل خان... از اينجا به -

 بعدش با من...

  

 اون ديگه چيه؟-

 

 ميزنم و ميگم: لبخندي
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آدرس يه عمارت كه حتي تو خوابتم نديدي! ولي -

 قراره پا به توش بذاري...

برام مثل سرزمين عجايب بود. يه جا بزرگتر  تهران

از رشت. عادل اصرار ميكنه كه يه سر بريم كافه 

نادري و غذايي كه اسمش "بيف استروگانف" بخوريم! 

نميدونم چه غذاييه ولي نميخوام نداشتنِ اطالعات 

 فتِ كالسم بشه.باعث ا

 

اينكه تمايل زيادي به آشنايي با جناب بيف  با

استروگانف دارم ولي با رفتن به كافه نادري مخالفت 

ميكنم تا به يه ساندويچ سرپايي قناعت كنيم و بعد 

بريم به عمارتي كه براي رسيدن بهش كلي دردسر تحمل 

 كردم.

 

 نگاهي به آدرس ميندازه: عادل

بگيريم... اينطوري نميشه  وزراست؟ بايد تاكسي-

 رفت...

 

تكون ميدم و از توي كيف يه مقدار پول در  سرمو

 ميارم:

 

 بيا پس...-

 

مي گيره. تو جيبش ميذاره. تو لباساي خانزاده  پولو

عيوني به نظر ميرسه. تعجب ميكنم چطور اينا كيپ 

 تنشه!
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كه دست راننده ميديم نگاه متعجبي بهمون  آدرسو

ف مسير رو پيش ميگيره. معني نگاهش ميندازه و بي حر

 رو نمي فهمم و آروم از عادل ميپرسم:

 

 چرا همچي نگاه كرد؟-

 

باال ميندازه. منم چيزي نميگم تا وقتي كه به  شونه

مقصد مي رسيم. جلوي در بزرگ سفيد رنگي كه دو تا 

باديگارد وايستادن پياده ميشيم راننده هنوز عجيب 

 نگاهمون ميكنه.

 

 لو ميندازم و نزديك باديگارد ميرم:به گ بادي

 

من عروس پسر دايي خانم اين خونه ام! برو بگو -

 فاميلشون از روستا اومده!

 

يكبار سر تا پامو بر انداز ميكنه و بعد بي  مرد

حرف به روبه رو خيره ميشه. متعجب يه ضربه به شونه 

 اش مي كوبم:

 

 هوي با توئم!-

 

 دستيش فرياد ميزنه: كنار

 

اينجا بريد! براي اخاذي جاي خوبي رو انتخاب از -

 نكرديد!
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 سينه جلو ميده و داد ميزنه: عادل

 

هوش! هوش! اين چه طرز حرف زدن با خانومه؟! يه -

 بار ديگه حرف بزني دهنتو آسفالت ميكنم!

 

 مجسمه شكل نيم نگاهي به عادل انداخت: مرد

 

جلوي خونه ي تيمسار جاي خوبي براي الت بازي -

 ... زودتر بريد...نيست

 

چيزي بگم كه عادل بازومو ميگيره و دنبال  ميخوام

 خودش ميكشه.

  

از اون دور ميشيم با حرص بازومو از بين  وقتي

 دستاش بيرون ميكشم:

 

داري چيكار ميكني؟ زياد اعصاب دارم اين دست منم -

 همچين فشار ميدي!

 

منو ببين دختر! ما االن چه غلطي كنيم؟ اينا نمي -

ذارن بريم تو... نبايد مياوردمت... اگه اينجا 

فاميل نداري نميتوني بموني! تهران برات خوب 

نيست... دنبال منم نبايد بيفتي... راتو بكش برگرد 

دهاتت...شوهرتم اگه بخوادت خودش مياد... بچه نيست 

 كه گم بشه!

 منقبض ميشه: فكم
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با خشم ميگم... نمي تونم برم! نمي توني رفيق -

مه راه شي! اگه باليي سر اهوراخان اومده باشه ني

عذاب وجدان منو مي كشه! بايد پيداش كنم! توهم كمك 

ميكني! اولين راه ورود به اين عمارته! حاال بخواد 

يه لشكر دورش باشه! ما ميريم داخل و با دختر عمه 

 خان حرف ميزنيم!

 

 پوفي ميكشه: عادل

 

 عجب گيري افتاديما!-

 

 تكون ميدم: سرمو

 

گرفتار شدي عادل... ميدونم بچه با مرامي هستي -

ولم نميكني... حاال جاي اينكه روي مخ من راه بري 

 بزن بريم كه يه نقشه دارم!

 

بر اين ميشه كه من برم با نگهبان ها حرف  قرار

 بزنم و عادلم سعي كنه از ديوار باال بره. 

 

ز روي بعد اينكه اون ميره تا ببينه مي تونه ا 

ديوار همسايه اينور بياد من ميرم سراغ باديگارد 

ها و به حرف ميگيرمشون. يكي از مردا دستشو سمت 

 اسلحه ميبره و به سمتم ميگيره:

 

ببين همينطوري بري رو مخمون خودم خالصت ميكنم! ِد -

 ياال برو زبون نفهم! برو تا كار دستت ندادم!
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براي عادل  اسلحه ترس رو به دلم راه ميده و ديدن

هم نگران ميشم. اگه قبل اينكه بتونه دخترعمه ي 

خان رو ببينه كسي با يكي از اينا خالصش كنه چي؟ ما 

 حتي نميدونم چند تا نگهبان داخل حياطه!

 

با يه نقشه احمقانه باعث ميشدم جونش به خطر  نبايد

بيفته. لبمو به دندون ميگيرم و چند قدم به عقب 

 برميدارم.

 

همين لحظه سر و صدايي از داخل حياط مياد. تو  درست

هر سه به سمت حياط نگاه ميكنم. يكي از مردها كه 

قد كوتاه داشت با سر تاسي  با خشونت يقه لباسم رو 

ميگيره و منو به سمت خودش ميكشه و رو به كنار 

 دستيش ميگه:

 

احمد درو باز كن ببينيم چه خبره داخل! بعدا خدمت -

 اينم مي رسيم!

 

الزمه فاتحه ام رو بخونم يا نه. با قلبي  يدونمنم

كه تند ميتپه بين دست هاي خشنش و جلوتر از اون 

 دوتا حركت ميكنم.

 

به وسط حياط ميرسيم كه مي بينم عادلم تو  درست

وضعيت منه. گير دو تا نگهبان افتاده با اين فرق 

 كه اسلحه هم سمتمه.

 برام ابرو باال ميندازه: عادل

 

 دم...گير افتا-
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از مردها محكم به زير زانوش ميزنه و باعث  يكي

 ميشه زمين بخوره:

 

 خفه شو... حرف نزنيد...-

 

مثل قلب گنجشك ميزنه ولي با همين جمله يه  قلبم

چيزي به ذهنم ميرسه. اگه سر و صدا كنيم شايد 

 ارباباي خونه رو بيرون بكشونيم.

 

به داد و فرياد و كمك صدا زدن ميكنم ولي  شروع

احمد)باديگارد( چنان به دهنم ميزنه كه دهنم پر 

 خون ميشه و روي زمين ميفتم. 

 

 از زير دستشون در ميره و داد ميزنه: عادل

 

 ولش كنيد بي ناموسا...-

 

خودشو كنارم ميندازه كه صداي تير ميشنوم. سرمو  و

براي لحظه اي  باال ميارم و حس ميكنم نفس عادل

 ميره.

 

 به چشمام هجوم مياره و با هق هق ميگم: اشك

 

 عادل...-
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 از مردها سرزنش وار به اون يكي ميگه: يكي

 احمق چرا زديش...-

 

 احمد رو به ما ميگه: و

 

 بي حركت! دفعه بعدي تو مختونه...-

 

عادل رو ميگيرم كه از درد فريادي ميكشه. لب  شونه

 ميگزم و هق هق كنان ميگم:

 

منو ببخش... منو ببخش... بايد مي رفتيم... بايد -

 مي رفتيم...

 

 صادق چيكار كردي...-

 

طور كه اون احمقا با هم بحث ميكنن صداي بلند  همين

 زني تو حياط طنين ميندازه:

 

 اونجا چه خبره؟-

 

اوج نا اميدي چشمام برق ميزنه. اگه آدرس رو  تو

درست اومده باشيم بي شك اين زن همونيه كه 

دنبالشيم. بلند ميشم و بي توجه به تشر باديگارد 

 مي ايستم. اشكامو با كف دست پس ميزنم و ميگم:
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اينه آداب مهمون نوازي و فاميل مداري؟ اگه مي -

ن خونه رو دونستم چنين رفتاري مي كنيد هرگز در اي

 نميزدم!

 

 از ابروهاشو باال ميفرسته و ميپرسه: يكي

 

 و اين فاميلي كه مهمون اومده خونه ام كيه؟-

  

 عروس پسر داييتون... از ده اومدم!-

 

روي دوشش رو جا به جا ميكنه و قدمي نزديك  شال

 مياد:

 

 تو بايد نارين باشي...-

 

ي كه اينكه اسممو مي دونه جا ميخورم. تا اونجاي از

يادمه اين به اصطالح فاميل حتي تو عروسيمونم نبود. 

نيم نگاهي به عادل كه داره شر شر عرق ميريزه 

 ميندازم و ميگم:

 

 شما از كجا منو مي شناسيد؟ خانزاده اينجاست؟-

 

با قلبي كه تند ميزنه نگاهش ميكنم. اگه خانزاده  و

اينجاست چرا بيرون نمياد؟ اگه اينجا نيست كجا 

 رفته؟

*** 
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السلطنه  دختر عمه ي خان بهم يه اتاق با  ملوك

حموم داغ ميده و اون باديگارداي بي شرفش وسايل 

هامو ميارن داخل اتاق. براي عادل هم دكتر خبر 

ميكنن. بهم ميگه آماده شم و براي صرف چاي و حرف 

 زدن دنبالم مي فرسته.

 

تو وان و دلواپسم. هم براي حرفايي كه قراره  ميرم

ملوك السلطنه بزنم. هم حال عادل! سريع تن و با 

موهامو مي شورم. خودمو خشك ميكنم و پيرهن قرمزم 

 رو با موهاي نم دارم مي پوشم.

 

اتاق بيرون ميرم. با همان پاهاي برهنه مثل يه  از

روح سرگردون تو راهرو طويل قدم برميدارم. صداي 

ناله هاي آشنا عادل رو مي شنوم. طفلي داره درد مي 

 كشه! 

 

خداروشكر مي كنم كه مثل مريم تو راه رسيدن به  باز

خواسته هاي من به آغوش مرگ نرفته. تقه اي به در 

 م عادل اونجاست ميزنم.اتاقي كه فكر ميكن

 

كارش تموم شده و رفته و فقط يه پرستار مونده  دكتر

تا مسكن هاشو بهش بده. نفسمو بيرون ميدم و راهرو 

 رو ادامه ميدم.

 

اينكه ملوك السلطنه قراره دنبالم بفرسته ولي  با

طاقت ندارم منتظرش بمونم. بايد بدونم اهوراخان 

 اومده يا نه.
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نشسته پشت ميز صبحانه و عصرانه روو السلطنه  ملوك

خوري دو نفره توي تراس ديدم. ويو اين قسمت خونه 

 به حياط خلوت پشت عمارته و خيلي زيباست.

 

 سبز و چشم نوازه كه به آدم حس زندگي ميده. انقدري

 

 رو به روش ميشينم كه با لبخند ميگه: 

 

 خوش اومدي؟-

 

 ميكنم. خيره خيره نگاهم ميكنه و بعد ميگه: تشكري

 

براي همسر شدن خيلي كوچيكي! متوجه نميشم چرا توي -

روستا انقدر زود دخترها رو شوهر ميدن كه نتونن 

بچگي كنن! از بچه هاي پسر داييم يدونه از يزدان 

راضيم وقتي به مالقاتم اومد و باهم هم صحبت ميشديم 

نم كه به سن مناسب ميگفت با دختري ازدواج ميك

 باشه! هرسيده باشه و عقلش كامل شد

 

 اي باال انداختم: شونه

 

فرامايشتون درسته... ولي با بالهايي كه سرم اومده -

حس كامل شدن رو دارم! از طرف ديگه حس اينكه 

نتونستم بچگي كنم و فكر كردن بهش اديتم ميكنه. به 

آخر هر حال مجبورم اين گره و عقده رو تو دلم تا 

 عمرم ببرم.
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 رو بيرون ميده: نفسش

 

من هنوز مجردم... ازدواج خوبي هاي خودش رو داره -

 ولي من هميشه تنهايي رو ترجيح دادم...

 ميشم و ميگم: متعجب

 جدي؟-

 

 نگاهي به اطراف ميندازم: بعد

 

 اين خونه مال شماست؟ مال خود خود شما؟-

 

به نشونه تاييد تكون ميده و من با هيجان  سرشو

 ميگم:

 

خب تعجبي نداره كه چرا ازدواج نكرديد!! خونواده -

من به قدري تو فقر غرق بودن كه حتي من سنم كمتر 

از اينم بود و اگه خانزاده يه پيرمرد بود منو بهش 

 ميفروختن!

 

هميشه يه عده قرباني فقر ميشن نارين! آدماي بي -

يي كه به خواست خودشون نيست جايي كه گناه... كسا

هستن... خونواده اي كه توش متولد ميشن! ولي من 

هميشه اينو ميگم حتي اگه پدر كسي فقير باشه تهش 

 خودش انتخاب مي كنه فقير بمونه يا ثروتمند بشه!

 

 ميزنم و تو جوابش ميگم: پوزخندي
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آدمي كه دغدغه اش يه تيكه نون خشكه وقتي براي -

دن به پولهاي زياد نداره! در نتيجه فقير فكر كر

فقير ميمونه! حاال دليل بودن من بررسي دليل فقر 

مردم نيست! من دنبال خانزاده ام... از اونجايي كه 

شما منو شناختيد جدس ميزنم اون اينجا بوده و 

 درباره من گفته! 

 درسته نارين... اهورا اينجا بوده ولي ديگه نيست!-

 

ميكشم. درست تو همين لحظه دو تا  تو هم ابروهامو

خدمتكار سر ميرسن و ميز پذيرايي رو برامون مي 

 چينن.

 

 مي مونم دور بشن و ميگم: منتظر

 

 يعني چي نيست؟ كجا رفت؟ كي رفت؟-

 

از كنجكاوي تو زندگي ديگران خوشم نمياد... چند -

 روزي ميشه رفته... كجاشو نميدونم... بهم نگفت...

 

وي سرم خراب ميشه. حاال نميدونم ميكنم دنيا ر حس

تهرانو دنبالش بگردم يا جاي ديگه رو. انگار يه 

كالف رو دنبال سر نخ گشتم و به خودم اومدم و دور 

 خودم پيچيدمش.

 

حالي خراب به بخاري كه از چاي بيرون مياد خيرن  با

 ميشم كه مي پرسه:

 

 اين مردي كه باهات بود كيه؟-
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اطالعاتي از خانزاده بهم نداد باعث ميشه نيش  اينكه

 دار جوابشو بدم:

 

 آخه از كنجكاوي تو زندگي ديگران خوشتون نميومد!-

 

 خنده و ميگه: مي

 

درست همونطوري كه اهورا تعريف مي كرد... به نظر -

 مظلوم ولي جسور و با زيون تيز و تند!

 

ي اينكه اهوراخان انقدر خوب توصيفم كرده حس خوب از

 بهم دست ميده. از پشت ميز بلند ميشم:

 

تو راه باهاش آشنا شدم... كمكم كرد بيام -

 تهران... همين...

 

 ميرم تا به عادل سر بزنم. و

حرف ميزنم و قرار ميشه تا وقتي حالش خوب شه  باهاش

تو همين به قول خودش بهشت بمونيم و بعد بريم پيش 

اد گمشده رفقاش كه  متخصص تجسس و پيدا كردنه افر

 ان.

 

اين حرفش خوشحال ميشم كه ولم نميكنه. بعد يكم  با

صحبت خوابم مياد و به اتاقي كه بهم داده بودن 

 برميگردم.
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مي پوشم و بعد روي تخت دراز مي كشم. به  پيژامه

 سقف زل ميزنم و انقدري فكر ميكنم كه خوابم ميبره.

*** 

حس اينكه گردنمو قلقلك ميدن پهلو به پهلو  با

 ميشم. 

سرما ميكنم ولي به خاطر تنبلي چشمامو باز  احساس

 نميكنم تا ببينم منشا از كجاست.

 

مي گذره ولي صداي افتادن چيزي باعث ميشه با  كمي

وحشت چشامو باز كنم و از جا بپرم. تخت صداي جير 

كه با  جير بدي ميده و چشمم به پرده حرير ميفته

 بادي كه از پنجره مياد مي رقصه.

 

 صداي لرزون ولي بلندي ميگم: با

 

 كي اونجاست؟!-

 

خودم اروم اروم از تخت پايين ميخزم و به دنبال  و

 يه شخص خيالي به سمت پنجره ميرم.

 

وقتي بهش برسم و به بيرون نگاه كنم هزارتا فكر  تا

و خيال به ذهنم ميرسه. ولي نه تو حياط نه تراس 

بغل پنجره و نه جلوي گلخونه اي كه درست زير پنجره 

 ام بود كسي ديده نميشه.

 

بيرون ميدم و پيشونيم رو مي خارونم. يادم  نفسمو

 نيست كي پنجره رو گذاشتم. لبمو به دندون ميگيرم و

 لبمو گاز مي گيرم. 
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 از سرم پريده و جاش رو به ترس مرموزي داده. خواب

اين فكر ميكنم كي تموم اين ماجراها تموم ميشه  به

 تا من يه خواب راحت داشته باشم؟

 

خونه ي پدري و روزهاي بي دغدغه ام هر چند غرق  دلم

در فقر رو مي خواد. آهي ميكشم و موهامو به پشت 

 سرم مي فرستم.

 

اول خانزاده رو پيدا كنم و بعد آرامش خودم  ايدب

رو! نفس عميقي مي كشم و حس ميكنم تو هوا بوي 

 سيگار و تلخي عجيبي هست.

 

بو ميكشم تا مطمئن باشم توهم نزدم. و بعد  دوباره

كه حس ميكنم مشامم دروغ نميگه خودم رو با اينكه 

شايد يكي از نگهبان ها زير پنجره اتاق سيگار 

بعد اون صدا هم متعلق به اون بوده قانع  كشيده و

 ميكنم.

 

همونطور كه نيم تنه ام از تخت آويزونه دراز  بعد

ميكشم. همينطور كه هوا گرگ و ميش ميشه به خواب 

 ميرم.

 

ميرم پيش عادل. اصرار داره حالش خوبه و وقت  صبح

رفتنه. نميدونم چرا برعكس ديشب كه حرف از موندن 

 تصميم به رفتن گرفته.  چند روزه ميزد امروز

 

 روي زخمش ميذارم: دستمو
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تو حالت خوب نيست... اگه زخمت سر باز كنه من -

چيكار ميكنم؟ ميدوني كه كاري از دستم بر نمياد! 

نميتونم گليم خودم رو از آب بيرون بكشم چطور به 

تو كمك كنم؟ يه شب ديگه ميمونيم و بعد ميريم پيش 

 رفقات!

  

و مثل يه بچه لجباز نگاهم  بيرون ميده نفسشو

 ميكنه. يهو صداي ملوك السلطنه مياد:

 

 چه عجله اي داريد براي رفتن....-

 لبخند به سمتش برميگردم: با

 

ممنون از مهمون نوازيتون ولي من بايد كسيو كه به -

خاطرش اومدم رو پيدا كنم... تا وقتي پيدا نشده 

 نمي تونم آروم بگيرم...

 

 عاشقشي....معلومه خيلي -

 

اين حرفش يه جوري ميشم. عشق؟ واقعا حس من چيه؟  با

اين همه خطر رو به خاطر وجدانم به جون خريدم يا 

 بايدحسي كه تو قلبم باشه؟

 

خوِد شب به اين قضيه فكر ميكنم. بعد سقط بچه ام  تا

دلم از خانزاده شكست و وجودم پر از نفرت شد. نه 

 حاال چي؟  تنها از اون بلكه از هر كس ولي
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همه خودمو به آب و آتيش زدم و تا اينجا اومدم  اين

 دليلش جز عالقه و مهم بودنش چي مي تونست باشه.

 

ميكشم و تو جام پهلو به پهلو ميشم. كي عادل  پوفي

خوب ميشه تا بريم دنبالش؟ اينطور دست رو دست 

 گذاشتن واقعا مزخرفه! 

 

مي بندم بخوابم ولي خوابم نميبره.  چشمامو

همونطوري غرق فكرم. حدود يك ساعت به اون حالت 

 ميمونم. يهو صداي جيرجير آرومي مياد.

 

ترسم ولي از جام تكون نميخورم. قلبم تند تند  مي

ميزنه. يعني اكبر كسيو فرستاده كه با بالشت خفه 

 ام كنه؟

 

 هم دست از سرم برنداشته؟  اينجا

م نترسم. سعي دارم خودمو يه جوري آروم سعي ميكن 

 كنم تا مغزم يه راه فرار و كمكي بهم بده.

 

شروع به جيغ جيغ كنم شايد منو آروم نكشه! ولي  اگه

اگه همين طور آروم بمونم نزديك تخت مياد و ميزنم 

 ناكارش ميكنم.

 

مشت ميشه. صداي پاها درست كنار تخت متوقف  دستم

بوي سيگار و ادكلن تو ميشه. نزديكه پس بيفتم. 

 مشامم مي پيچه.
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دارم اين بو رو شب قبلم تو اتاق پيچيده بود  يقين

 و اين يعني اين فرد ديروزم اينجا بوده! 

 

مي گذره حس ميكنم دست ميكشه روي موهام قلبم  كمي

 تو دهنم ميزنه و تنم نبض مي گيره.

 

مي پره و نفس هاي اون شخص رو روي صورتم حس  پلكم

ميكنم و درست بعد اين حركت لبهاش رو روي پيشونيم. 

چندشم ميشه . اين چطور قاتليه؟ هم منحرفه و هم 

متجاوز و هم آدم كش؟از آدماي اكبر بيش از اين 

 انتظار نميرن. صبر كردن رو جايز نميدونم.

 

 ميارم تا چشمام رو باز ميكنم و مشتم رو باال يهو

به صورت اون شخص بزنم ولي با ديدنش متوقف ميشم و 

 تو جام خشكم ميزنه. 

 رو هوا خشك ميشه و شوكه لب ميزنم: دستم

 

 خانزاده...-

 

گيج و منگه. از اينكه مچش رو گرفتم جا  خودشم

خورده. دستمو باال ميارم. اينبار براي زدنش نه! كف 

 دستمو روي صورتش ميذارم.

 

ميزنه اينبار از ترس نه! هيجان زده تند  قلبم

 نگاهش ميكنم و كمي از اون حالت شوك زده 

 ميشم. خارج
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لبخندي ميزنم. طوري نگاهم ميكنه كه انگار  نيمچه

ميخواد تو اون فضاي نيمه تاريك تموم اجزاي صورتم 

 رو به خاطر بسپاره. لب تكون ميده و ميگه:

 

 نارين من...-

 

 بهاش ميكشم:اشاره ام رو روي ل انگشت

 

 هيــش....-

 

دستمو پايين بيارم كه مچ دستمو محكم  ميخوام

ميگيره و تو ثانيه اي مجبورم ميكنه نيم خيز بشم. 

 دست ديگه اش دور 

 حلقه ميكنه. كمرم

 

لحظه اي لبشو به دندون ميگيره. مي فهمم فكر  براي

بوسيدنمو ميكنه. ديگه تموم اين بازيا رو بلدم. 

يده ميشه سمت لبهام. اين لبها كه اين نگاها كه كش

به حرف زدن باز نميشه و چشمايي كه منتظر اجازه 

 مردد بين لبهام و چشمام مي چرخه.

 

 كج ميكنم و با شيطنت ميگم: سرمو

 

 شما ديشبم قايمكي براي بوسيدنم اومديد تو اتاقم؟-

 

 ميدزده: چشماشو
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 كي همچين چيزي گفته؟-

 

 باال ميندازم و لبمو ليس ميزنم: شونه

 

 من خوابم سبكه اهوراخان....-

 

 

انكارش كنه. ولم ميكنه و فاصله ميگيره.  نميتونه

دو قدم از تخت دور ميشه ولي پشيمون به سمتم 

 ميچرخه و با صداي خشداري ميگه:

 

تو راس ميگي... اشتباه منه... اصال چرا بايد -

 قايمكي واسه بوسيدن زنم بيام...

 

قدمي كه رفته رو برميگرده و من خيسي داغ لبهاش  دو

 رو روي لبهام حس ميكنم.

 

زير و رو ميشه. بعد اين همه دوري سالم ما  دلم

اينطوري ميشه. با خشونت دو طرف صورتم رو ميگيره و 

 حتي براي نفس كشيدنم بي خيال مكيدن لبهام نميشه.

 

قتي تنم نبض ميگيره. نمي تونم پا پس بكشم و تموم

انقدر قشنگ مي بوسه. دستشو روي نبض گردنم ميكشه. 

پر ميشم از خواستنش. نميدونم اين احساساتم از 

 هورمون هامه يا از قلبم!
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ثانيه اي عقب ميكشه و فشاري به شونه هام  براي

 ميده. وزنشو روم ميندازه و باهم روي تخت ميفتيم. 

 

 اضافه اي جز بوسه نميكنه. ولي جفتمون مي حركت

 دونيم كه بدن هامون چقدر بهم ديگه نياز دارن!

دقايقي نفس نفس زنان عقب مي كشه. صورت و  بعد

 چشماش كمي به قرمزي ميزنن و حسابي دلبري ميكنن.

 

به دندون ميكشم كه دستشو جلو مياره و لبمو  لبمو

از چنگ دندونام بيرون ميكشه. دستشو به صورتم 

 ميكشه و آروم تا روي گردنم پايين مياره.

 

نگاهش دلخوري رو قاطي اشتياقش مي بينم. كمي  ته

خودمو جمع و جور ميكنم و كنار ميكشم. روي تخت مي 

 تم:شينم و موهامو به يك طرف شونه هام مي فرس

 

 شما از اولم اينجا بوديد؟ ديديد كه ما اومديم؟-

 

تكون ميده. انگار ميلي براي حرف زدن نداره و  سرشو

 بيشتر به كاراي عملي فكر ميكنه! 

 

 چرا مخفي شديد؟-

 

از يقه باز لباسي كه تنمه ميگيره و به  نگاهشو

 چشمام ميدوزه:

 

 نميدونم... شايد ديدنت هواييم مي كرد....-
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 به گردنش مي كشه: دستشو

 

 كه كرد...-

 

پايين ميندازم و بي اختيار مي خندم. پوفي  سرمو

 ميكشه و نيمچه لبخندي ميزنه.

 ميپرسه: بعد

 

 تو چرا اومدي؟-

 دنبال شما...-

دنبال من؟ براي چي؟ مگه برات مهم بود كه -

 نباشم....

 

 ميگه و منتظر به لبهام  اينو

 ميدوزه. چشم

هرچي بگم اون رو به خودم تو اون لحظه  ميدونم

اميدوار و نااميد ميكنه!قصدم اينه كه مطمئن نشدم، 

 بهش اميد الكي ندم.

 

 همين زيركانه جوابشو ميدم: واسه

 

 مهمه كه تو عمارت باشيد! پيش خونوادتون!-

 

 ام رو تو مشتش ميگيره: چونه
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 توهم خونواده مني...-

 

 ميزنم و چيزي نميگم. نفسش رو بيرون ميده. لبخندي

 

بينمون حكم فرما ميشه. من دستامو تو هم مي  سكوتي

 پيچم و اون  غرق تو افكارش چيزي نميگه.

 

 اينكه من طاقت نميارم و ميپرسم: تا

 

اينجا چيكار مي كرديد؟ چه تصميمي براي آيندتون -

 گرفتيد؟

 

 ميزنه: پوزخندي

 

براش تصميم گرفتم؟ مثل يه  آينده؟ مگه تا حاال من-

درختيم كه خودشو به باد سپرده... مثل شاخه هاي 

 بيد مجنون! زندگي 

 نظر منو نپرسيد نارين... هيچوقت... هيچوقت

ميكنم چقدر شنيدن اسمم از بين لبهاش دل نشينه.  حس

 "نارين" "نارين"! 

 وقتي اون مي گفت فرق داشت! چقدر

 

خيره به صورت پر  دستمو زير چونه ام ميزنم و من

گاليه اش ميشم. يكم حرف ميزنيم ولي تهش نمي فهمم 
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اين مدت رو اينجا چطور گذرونده. اونم نمي فهمه من 

 براي رسيدن به اينجا چيا گذروندم.

 

 انقدر خميازه ميكشم كه ميگه: آخرسر

 

 خوابت مياد؟ -

 

 تكون ميدم. سرمو

 

 پس دراز بكش ...-

 

ميگه و خودش سرشو روي بالشت ميذاره. منم رو  اينو

 بهش دراز ميكشم.

دستامو ميگيره بين دستهاي مردونه اش و فشار  

 ميده.

 

به هم روي پهلو دراز كشيديم. انقدري بي حرف  رو

نگاهش ميكنم كه آخر خواب بهم غلبه ميكنه ولي 

 ميبينم كه اون همچنان خيره هست.

*** 

زوهاي خانزاده ام. كه بيدار ميشم بين با صبح

لبخندي ميزنم و نگاهش ميكنم. حالش خوب بوده و اين 

 همه نگراني كشيدم.

 

عمو عارف ميفتم. لبمو به دندون ميگيرم و  ياد

چشمام پر ميشه. سر هيچي باعث شدم اون اتفاق براش 

 بيفته.
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حتي نميدونم زنده اس يا نه! حتي اگه به ده  االن

بهم حمله كردن وقتي برگرديم من چطور بگم يه عده 

 االن دليل وجود عادل كنارم رو نميتونم توجيه كنم.

 

كنار ميزنم و فين فيني ميكنم. خانزاده  اشكامو

 بيدار ميشه و نگران ميگه:

 

 حالت خوبه؟! گريه ميكني؟-

 

 آغوشش بيرون ميام و به پنجره اشاره ميكنم: از

 

تمام ديشب رو با پنجره باز خوابيديم. يكم گلوم -

 رد ميكنه...د

 

 روي پيشونيش ميكشه: دستشو

 

 پوف! حواسم نبوده...-

 

خوام برم به عادل سر بزنم. لباسامو عوض ميكنم  مي

و خانزاده رو مي بينم كه هنوز روي تخته و قيافه 

 اش گرفته. تا منو ميبينه ميپرسه:

 

 راستي اين پسره كيه پيشت؟-
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تو هم مي پيچم و گوشه لبم رو به دندون  دستامو

ميگيرم. چي بايد بگم كه مجبور نشم همه ي قضيه رو 

 بهش بگم.

 

وجودمو فرا ميگيره من مني ميكنم و جواب  اضطراب

 ميدم:

 

 از آشناهاي عمو عارفم!-

 

 پس با تو چيكار داره؟-

 

قصد نداشت اين سين جيم كردن ها رو تموم  انگار

 اختم:كنه. شونه باال اند

 

 انتظار نداشتيد كه تنها تا تهران بيام!-

 باال ميندازه و ميگه: شونه

 

به خاطر رفتاري كه باهاش شد معذرت ميخوام! به هر -

 حال آشناتونه!

 

تكون ميدم و از اتاق بيرون ميرم. هيجان زده  سرمو

ام كه به عادل بگم اين همه زحمتمون بي ثمر نبوده. 

ا تخت خالي رو به رو در اتاقش رو باز ميكنم و ب

ميشم. دلم هري فرو ميريزه. پرستارشم تو اتاق 

 نيست.
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تو دستام ميگيرم و عقب عقب ميرم تا پامو به  سرمو

 راهرو ميذارم اهوراخان از پشت شونه هامو ميگيره:

 

 چي شده نارين؟-

 

 بغض نگاهش ميكنم: با

 

 عادل نيست!نكنه باليي سرش آوردن؟!-

 

لحظه گيج و مبهوت به قيافه ام نگاه ميكنه.  چند

نميدونم چي پيش خودش فكرميكنه. شونه هامو ول 

ميكنه. پشتشو بهم ميكنه و دستشو زير چونه اش 

 ميكشه و از روي شونه نگاهم ميكنه:

 

بيا بريم پيش خانم شايد اون بدونه كجا رفته... -

 نگران نباش تو اين عمارت به كسي آسيب نميزنن... 

 

 راه ميفتم و با پوزخند ميگم: دنبالش

 

كامال معلومه! اين بال تو همين عمارت سر عادل -

 اومد...

 

 خب اون حق كسيه كه از ديوار مردم باال ميره...-

 

 لحن تندي ميگم: با
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 به خاطر شما اون كارو كرد...-

 

 مسخره اي بهم ميندازه: نگاه

 

 شايدم بخاطر تو...-

 

اال ميندازم و چند لحظه پا تند ميكنه. ابرو ب و

رفتنش رو نگاه ميكنم. با خودم فكر ميكنم اين اآلن 

 نسبت به عادل حساسيت نشون داد؟

 

نگراني خندمم مي گيره. پيش ملوك السلطنه  وسط

ميريم وقتي من و اهورا رو ميبينه قشنگ جا ميخوره. 

 ابرو باال ميندازم:

 

 

 كه اهوراخان رو نديديد؟-

 

 مزه مزه ميكنه:آرامش چايش رو  با

 

بيايد اينطور فكر كنيم كه آدم راز داريم! خود -

 اهورا ازم اينو خواست...

 

خم ميشه و مثل جنتلمن بوسه اي روي دست ملوك  اهورا

 السلطنه رو مي بوسه:

 

 شما به من هميشه لطف داريد بانو... صبح بخير...-
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حرص نگاهشون ميكنم و به تبعيت از خانزاده صبح  با

بخيري بلغور ميكنم و كنارشون سر ميز صبحونه 

 ميشينم. 

 

باعث ميشه براي لحظاتي عادل رو فراموش كنم  حسادت

ولي بعدش فكر ميكنم من چرا بايد به زني كه بيشتر 

 سال از شوهرم بزرگتره حسادت كنم؟ ١٥-١٠از 

افكار منفي رو كنار ميزنم و از عادل مي پرسم.  كمي

 ملوك السلطنه مي خنده و ميگه:

 

اون جوون خيلي سركشه... محافظا نتونستن جلوش رو -

 بگيرن... گفت ميره و رفت...

 

آروم نميگيره. آخه عادل چرا بايد بي خداحافظي  دلم

 بره؟ 

 حسابي درگيره.  فكرم

زنه و من با هان كه اهوراخان چند بار صدام مي طوري

جوابش رو ميدم. با ملوك السلطنه نگاهي بهم ديگه 

 ميكنن و بعد مشكوك خيره ام ميشن.

 

 ميگه: اهوراخان

 

حاال چرا انقدر ناراحت شدي؟ صبحونه ات رو بخور... -

 بريم اطراف رو نشونت بدم!
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اين پيشنهاد هم نميتونه منو به وجد بياره ولي  حتي

ب توجه نكنم لبخندي ميزنم به خاطر اينكه زيادي جل

و يه فنجون برميدارم تو همون لحظه خدمتكار كنار 

 ميز برام چاي ميريزه.

 

كه ميخوريم همراه خانزاده از عمارت خارج  صبحونه

ميشيم. ملوك السلطنه از توي تراس رفتنمون رو 

 نظاره گر ميشه.

 

براي ديدن شهر هيجان زده نبودم ولي نصف  نميگم

 بي خبر عادله و اذيت ميشم. حواسم روي رفتن

 

دستم رو ميگيره و روي بازوش ميذاره. گونه  خانزاده

هام از خجالت رنگ ميگيره و دستمو دور بازوش حلقه 

 ميكنم.

 

اون اكبر افعي تو زندگيم نبود كه مي تونستم  كاش

از اينطور دست تو دست گشتن با َمرَدم تو شهر لذت 

 ببرم.

 

واقعا جذابه. كت و شلوار خوش دوخت و  اهوراخان

گرون قيمتي پوشيده كه هيچ شبيه لباسايي كه تو ده 

 مي پوشيد نيست. 

 

از پشت بسته و ته ريش مرتبي هم روي  موهاشم

صورتشه. وقتي زير چشمي نگاهش ميكنم شبيه اشراف 

 زاده هاي شهره!
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 نزديك گوشم مياره و آروم ميگه: سرشو

 

 ي؟چيه ريز ريز ميخند-

 

 باال ميندازم: شونه

 

 نميدونم خب...-

 

حال خودم رو نميفهمم. گاهي لبخند ميزنم و  خودمم

از وجود خانزاده پر از لذت ميشم. گاهي ياد عمو 

 عارف و عادل ميفتم و كامم تلخ ميشه.

 

 كه كاش عادل بي خبر نمي رفت. آخ

منو به الله زار ميبره. ديدن مغازه هاي پر  خانزاده

هوش از سرم ميبره. تهران شلوغه... پر  زرق و ورق

از آدماي مختلف با پوشش هاي متفاوت و ديدنشون منو 

 ذوق زده ميكنه.

 

از هيجان زده شدنم لذت ميبره و سرخوش  خانزاده

 گونه ام رو بين دستش مي گيره و ميكشه.

 

ميگذريم از جلوي مغازه ها كه يهو جلوي  همينطوري

چرخونم و به مغازه يكيشون توقف ميكنه. سرمو مي 

 كاله فروشي نگاه ميكنم.

 

 نگاهشو بين من و ويترين مي چرخونه: خانزاده
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 دوست داري يه نگاهي بندازيم؟-

 

از هيجان تند تند مي كوبه و سرمو تند تند  قلبم

 تكون ميدم.

 

ميگيره و باهم وارد مغازه ميشيم. دو تا  دستمو

خانم جوان و قد بلند با اندام باريك و لبخند جدا 

 نشدني از صورتشون به استقبالمون ميان:

 

 خوش اومديد...-

 

 سري تكون ميده و رو به من ميگه: خانزاده

 

 

عزيزم مي خواي اوني كه من انتخاب كردم ببيني يا -

 چيزي مد نظرته؟

 

از اينكه گوش هام درست كار ميكنه و واقعا  نامطمئن

 بهم عزيزم گفته لب ميزنم:

 

 دوس دارم سليقتون رو ببينم!-

 

اشاره اي به كاله زرشكي رنگ كه دورش يه  خانزاده

روبان و گل كار شده بود ميكنه. يكي از دختر ها 

 كاله رو برامون مياره و با لحجه غليظي ميگه:
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 بفرماييد موسيو...-

 

كاله رو روي سرم ميذاره و با چشمايي كه  دهخانزا

برق ميزنه نگاهش ميكنم. دستشو زير چونه ام ميكشه 

 و به آينه اشاره ميكنه. 

 

آينه كه خودمو مي بينم حس ميكنم خوشبخت ترين  تو

دختر دنيام. همه كدورت هام پر ميكشه و ميره. تو 

 اون لحظه زندگي ميكنم و پر از دوست داشتن ميشم.

 

روي پنجه پا بلند ميشم و گونه خانزاده رو مي  فوري

 بوسم و ميگم:

 

 يه دنيا ممنون!-

 

مي خواد جوابمو بده كه اون يكي خانم كه  خانزاده

 كمي مسن تره ميپرسه:

 

 خواهرتونه؟!-

 

تند نگاهش ميكنه. ميبينم دستش مشت ميشه.  خانزاده

 آب دهنمو قورت ميدم. 

نگاه ميكنه مي ترسم باليي سر زن بيچاره  طوري

 بياره. خشن ميگه:

 زنمه... همسرمه... مشكليه؟-
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رنگ از روش مي پره. خانزاده سرخ شده و  زن

 عصبانيتش خيلي معلومه. من مني ميكنه:

 

اوه خيلي بهم ديگه ميايد! يه جوري شبيه هم -

 هستيد! انگار نيمه گم شده هميد!

 

سبتا آروم ميشه. نفسش رو اين حرفش خانزاده ن با

بيرون مي فرسته. مي بينم زنه هم با خيال راحت 

 شونه هاشو شل ميكنه.

من كه مي فهمم اونا رو از ته دل نه فقط براي  

 جلوگير از شر گفته. 

 

از تاسف براي خودم تكون ميدم. فقط يه لحظه  سري

 خواستم خوشبختي رو لمس كنم كه اينم خراب ميشه.

 

كاله رو حساب ميكنه و بيرون ميايم. پول  خانزاده

 دستمو مي گيره و مي پرسه:

 

 دوسش داري؟-

 

 ميگم. پنجه هامو فشار ميده و ميگه: هومي

 

ميخوام همه جا رو نشونت بدم... كل خيابونا رو -

باهات بگردم... كاخ گلستان بريم... تو كافه نادري 

غذا بخوريم... تازه اين نزديكيا يه سينما هست... 
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ما ايران... ميخواي فيلم ببينيم؟ تا حاال سينما سين

 رفتي؟

 

از اون حال و هوا بيرون ميام و به سوال  دوباره

 احمقانه خانزاده جواب ميدم:

 

 معلومه كه نرفتم...-

 

 

تصور نبود! من نارين دختري از يه روستا و  قابل

دختر فقيرترين خونواده دهات حاال با خانزاده 

خيابوناي تهرون رو قدم ميزدم و چيزهايي رو ميديدم 

 كه هيچكي نديده بود!

 

 

رفتن با خانزاده؟ من حتي خوابشم نميديدم  سينما

ولي االن تو بدترين شرايط زندگيم همه چيز به طرز 

 ونه و لذت بخش پيش ميرفت.عجيبي عاشق

 

كاري كه ميكنيم رفتن به كاخ گلستانه. يه  اولين

بناي تاريخي كه از دوره صفويه مونده. اينا رو 

خانزاده برام توضيح ميده و من نمي پرسم از كجا 

 ميدونه.

 

ديوار ها با نقوش خوش رنگ و هنر ايراني نگاه  به

ميكنم. دلم ميخواد همه چيز رو خوب ثبت كنم كه 

وقتي برگشتم براي بقيه و به خصوص يزدان خان تعريف 

 كنم.
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 بي شك اون قبل از من اين جاها رو ديده.  البته

 اينكه اونجا رو مي بينم خانزاده ميگه: بعد

 

 تر بگرديم...گشنه هستي يا دوست داري بيش-

 

ميزنم. دامنم به هوا ميره و خانزاده به  چرخي

 ديوونگيم ميخنده و ميگم:

 

دوست ندارم از اين شهر برم... خيلي شادم! اينجا -

 خيلي شادم اهوراخان!

 

 دستمو ميگيره و فشار ميده: جفت

 

 منم... كنار... تو... شادم!-

 

پر ميشه. اين مرد واقعا منو دوست داره.  چشمامو

 يتونم از چشماش بخونم و چه خوب كه دنبالش اومدم.م

عمرم اونقدر پياده روي نكردم. رو به رو در  تو

 هاللي كافه نادري مي ايستيم.

 

كه ميشم فضاي گرم و زيبايي پيش رومه. ميزهاي  داخل

مربع و صندلي هاي لهستاني و رو ميزي و پرده هاي 

 زرشكي محيط چشم نوازي رو درست كردن.
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گارسون با لحجه بهمون خوش آمد ميگه و ما رو  يه

سمت يه ميز راهنمايي ميكنه. خانزاده برام صندلي 

بيرون مي كشه. ميشينم و اونم رو به روم جا 

 ميگيره.

 

 ميكنم روي ابرهام! انقدر كه خوشحالم! حس

كيوسكي مرغ سفارش ميديم و منتظرم كه يه غذاي  

 ناشناخته رو بخورم.

ز و زيبا داره با به حوض وسطش. يه حياط سب كافه

 خانزاده ميگه بعد خوردن غذا اونجا بريم.

 

رو ميخوريم. دوباره دستمو ميگيره. سريع كالهمو  غذا

از روي ميز برميدارم و همراهيش ميكنم. طول حياط 

رو طي ميكنيم و به انتها ميرسيم. خانزاده دست 

 ميندازه يه گل ميكنه.

 

وي شونه ام به عقب نوازش ميكنه و از ر موهامو

ميزنه. بعد گل رو الي موهام نزديك گوشم ميزنه و 

 زمزمه ميكنه:

 

 چقدر خوشگل شدي اينطوري پرنسس!-

 

 به لبخند كش مياد و ميگم: لبام

 

ممنون براي روز خوبي كه برام ساختيد... احساس -

 خوشبختي ميكنم...
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 صورتش رو باهام به يك وجب ميرسونه.  فاصله

 روي گونه هام ميكشه: دستش رو پشت

حضور تو خوشبختي منه... يه جوري منو از تاريكي -

 بيرون كشيدي كه خودمم نفهميدم نارين...

 

 رو گوشه لبم ميذاره. شصتش

مورم ميشه. نبض ميگيره لبم. نگاه پر از  مور

 خواستنش رو ميدوزه روي لبهام. 

 

با خجالت پايين ميندازم. ميخنده و آروم  سرمو

 ميگه:

 

 گاتو چرا ازم ميگيري؟ن-

 

 ميگزم: لبمو

 چون ميدونم پشت اين نگاها چه فكريه!-

 

 زد: چشمكي

 

 بدت مياد از فكراي پشت اين نگاها؟-

 

 آخه همه مي بينن!-

 

مياد و من به قدري عقب ميرم كه كمرم به تنه  نزديك

 ي يه درخت ميخوره و نميتونم ادامه بدم.
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 دستش رو روي تنه ي درخت ميذاره و ميگه: كف

بذار عادت كنن نارين... بذار چشمشون به ديدن -

آدمايي كه همديگه رو دوس دارن عادت كنه... بذار 

ببينن وقتي قلبت پر از يكي ميشه... چقدر دنيا رنگ 

 ميگيره!

 

خم ميكنه و به لبهام نزديك ميشه. دلم زير و  سرشو

دهنم ميگيرم تا جلوش رو رو ميشه ولي دستمو جلوي 

 بگيرم. 

 

اي متعجب نگاهم ميكنه و بعد چشماشو تو كاسه  لحظه

 ميچرخونه:

 

 نارين!-

 

 ريز ميخندم و ميگم: ريز

 

بذار يكي ديگه بهشون ياد بده خانزاده! من ترجيح -

 ميدم تو يه محيط نيمه تاريك بوسيده بشم...

 

و  دنبالم راه ميفته. قدم هامو تند ميكنم خانزاده

 بعد چند لحظه جفتمون با شيطنت دور حوض ميدويم.

از كافه بيرون ميام هوا تاريك و جلوي سينما  وقتي

زياد شلوغ نيست. اينو خانزاده ميگه چون چند بار 

 طي اين مدت به اينجا سر زده بود.
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 رو ميخره منو يه گوشه مي كشه و ميگه: بليط

 

بخرم اون نارين تو همينجا بمون من برم يه چيزي -

 داخل بخوريم.

 

وجود مخالفت من ميگه نمي خواد امروزمون كم و  با

كسري داشته باشه. من همونجا ميمونم و همونطور كه 

با نگاه تعقيبش ميكنم يهو با مردي چشم به چشم 

ميشم كه اون سمت خيابون درحالي كه سيگار ميكشه 

 بهم زل زده.

 

ولي  پايين ميندازم و توجهي بهش نميكنم. سرمو

انگار چشم تو چشم شدنمون اتفاقي نبوده. اون مرده 

واقعا توجهش رو بهم داده و وقتي ميبينه خبري از 

 خانزاده نيست سمتم مياد.

 

 گشاد و كمي احساس ترس بهم دست ميده. چشمام

 

درست رو به روم قرار ميگيره و به يقين مي رسم  مرد

 يه دردي داره كه سراغم اومده.

 

د پاك ميزنم و تا ميخوام به نزديكي تند تن چندبار

 غيرعاديش اعتراض كنم سرشو جلو مياره و ميگه:

 

اكبر خان گفتن يا برميگردي روستا و كاري كه بهت -

سپرده انجام ميدي يا تو و اون كفتر عاشق جفتتون 

 به درك واصل ميشيد!
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فهمم كي ازم دور  و بين جمعيت گم و گور ميشه!  نمي

ه سر ميرسه. به جز پاپ كرن يه تو شوكم كه خانزاد

 بستني هم دستشه.

  

 به روم قرار ميگيره و مي پرسه: رو

 

 بستني ميخوري؟-

 

لحظه گيج و منگ نگاهش ميكنم و بعد فقط سرمو  چند

 تكون ميدم.

 متوجه حال غيرعاديم ميشه كه ميپرسه: انگار

 

 چيزي شده؟-

 

به نشونه نه تكون ميدم و بستني رو مي ليسم.  سرمو

انزاده منو  دنبال خودش ميكشه و قبل داخل شدن به خ

 سينما صداي يه پير ولگرد رو شنيدم كه ميخوند:

 

يك نظر بر ابرا كردم/ ابر باريدن گرفت/يك نظر بر -

 يار كردم/يار ناليدن گرفت...

 

صندلي ها نشستيم. هنوز داشتم با بيحالي بستني  روي

مي خوردم. اكبر چطور منو پيدا كرده؟ چطور تونسته 

 آدمشو تا اينجا دنبالم بفرسته.
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به پرده و فكرم درگير اينه كه بعد اين بايد  چشمم

چيكار كنم. بستنيم كه تموم ميشه سرمو تكيه ميدم 

 به شونه خانزاده.

 

برگرده چي ميشه؟ اگه اكبر  اون باهام به روستا اگه

دسيسه كنه و همون كاري كه از من ميخواد براي 

خشايار خان انجام بدم. از يكي ديگه بخواد سر 

 خانزاده بيارن چي؟

 

كمي باال ميارم و به صورت جذابش نگاهي  سرمو

ميندازم. سنگيني نگاهمو حس ميكنه و اونم كمي سرشو 

 به سمتم ميچرخونه و ميگه:

 

 جزء اون محيط نيمه تاريكي كه ميگي هست؟    سينما هم-

 

ميخوام چيزي بگم چونه ام رو ميگيره و يه بوسه  تا

 داغ و خيس رو لبهام ميزنه.

 

چطور اين حساي خوب رو ول كنم و از اين مرد دور  من

شم؟ وقتي تنها راه نجاتش از اكبر اينه كه ازش دور 

 ره!باشه و اكبر مطمئن شه كه فكر رياست تو سر ندا

يك تصميم آني دستمو باال ميارم و محكم توي  توي

صورتش مي كوبم. بغض گلوم رو فشار ميده. از صدايي 

كه ايجاد ميشه نگاه ها به سمتمون كشيده ميشه. 

خانزاده مات و مبهوته. باور نداره من چنين كاري 

 كرده باشم.
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من كردم! بهش سيلي زدم تا تموم لحظات خوشي كه  ولي

 نيدم رو فراموش كنه.امروز گذرو

 

فكر كنه هنوزم تو دلم خورده شيشه اس. مي لرزم  تا

 از ناراحتي ولي اون فكر ميكنه من فقط خشمگينم!

 

رو بيرون مي فرسته و با لحن آروم و رنجوري  نفسش

 كه قلبمو مچاله ميكنه ميگه:

 

 اين اآلن چي بود نارين؟-

 

 جواب ميدم: لرزون

 

 عمومي نبوسيد! مگه نگفتم منو تو يه محيط-

 

تكون ميدم و درحالي مه اشكام چيكه ميكنه  سرمو

 ادامه ميدم:

 

اوه فراموش كردم! شما يه آدم كامال خودخواهيد! -

براتون مهم نيست طرف مقابلتون چي فكر ميكنه... 

مثل اون شب... اون شبي كه بچه مون رو از بين 

 برديد هم همين طور بوديد...

 

جا بلند ميشم و به حالت قهر از بين صندلي ها  از

ميگذرم تا از سينما خارج بشم وبه صدا زدنم توسط 

 اون توجهي نميكنم.
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به سمت خيابون برم كه بازوم كشيده ميشه.   ميخوام

 خانزاده با ابروهايي درهم ميگه:

 

ميشه وايستي؟ ببين من متاسفم! نفهميدم انقدر -

 ناراحت ميشي!

 

 يزنم:م پوزخندي

 

 شما كي به من اهميت داديد كه؟-

به ته ريشش ميكشه و موهاشو بهم ميريزه.  دستي

ميفهمم حسابي كالفه اس. مردها زنهاي لوس و بهونه 

 گير رو تا حدي تحمل ميكنن.

 

من ناز نمي كردم. فقط بهونه اي واسه رفتن جور  ولي

 ميكردم. براي اينكه وقتي رفتم پشت سرم نياد.

 

بر كه وقتي داشتيم تو يه محيط جديد يه به اك لعنت

شروع قشنگ رو تجربه ميكرديم آرامشو ازمون سلب 

 كرد.

 

جلو و ميخواد دستامو بگيره كه يه قدم به عقب  مياد

 برميدارم و با بغض سر تكون ميدم:

 

نه... نه... بهم دست نزنيد! بعد اين حق دست زدن -

 به منو نداريد!
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يكني؟ ببين وقتي تو پا نارين چرا داري اينطوري م-

به زندگيم گذاشتي من چيزايي رو از سر گذرونده 

بودم كه از زندگي سير بودم... تو نمي فهمي 

 نارين... من بهت عادت كردم...باهات خوشحالم...

 

روي گونه هاي خيسم مي كشم و يه قدم به جلو  دستمو

 ميرم:

 

ميدوني فرق منو شما باهم چيه خانزاده؟ شما بهم -

عادت كرديد... و من عاشقتون شدم... شما دل اين 

عاشق رو شكستيد! و هيچوقت خوب نميشه. حاال ميايد 

 برگرديم خونه ي ملوك خانم يا بايد تنها برگردم؟

 

مسير برگشت رو سكوت ميكنه. البد با خودش كل  تمام

اين روز رو مرور ميكنه تا بفهمه كجا اشتباه كرده 

 كه من اينطور باهاش رفتار كردم.

 

نميدونه كسي كه اين وسط اشتباه كرده منم! و  ولي

 حاال جفتمون قرباني ميشيم.

ها در خونه رو برامون باز ميكنن. جفتمون  نگهبان

 شونه هاي آويزون وارد ميشيم. با قيافه مغموم و

 

كه سرم رو باال ميارم چشمم به عادل ميفته كه  همين

 وسط حياط ايستاده. خوشحال ميشم از ديدنش.

 

تونم براي اون رازم رو بگم. دردي كه ميكشم رو.  مي

 زير چشمي به اهوراخان نگاه ميكنم:
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 من فردا صبح ميرم...-

 

موم نگاهش نزديك عادل ميشم و با چشماي مغ بعد

 ميكنم:

 

 تو كجا رفته بودي؟-

 

 چشم و ابرو اشاره اي به خانزاده ميكنه: با

 

رفتم اينو به رفيقام بسپارم كه انگار خودت -

 ترتيبشو دادي... كار ما باهم تموم شد شاهزاده؟

 

 تو براي چي اومدي تهرون عادل؟-

 

 نگاهم ميكنه: متعجب

 

 ..دنبال يه لقمه نون حالل... كار و بار.-

 

 من استخدامت ميكنم... باهام بيا دهات...-

 

بين منو خانزاده كه چند قدم عقب تر  نگاهشو

 ايستاده بود ميچرخونه و آروم ميگه؛

 

 نمي خواي پيش شوهرت بموني؟ اي همه راهو اومدي...-
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 حرفش ميپرم: بين

 

بعدا همه چيزو برات توضيح ميدم... باهام مياي يا -

 نه؟!

 

 

 ميگه: دودل

 

 امم... باشه! قبوله!-

 

 جلو ميبرم و باهاش دست ميدم: دستمو

 

 از امروز تو استخدامي عادل ممقاني!-

 

باقدم هاي تندي از كنارمون رد ميشه  خانزاده

تاداخل عمارت بره. عادل سوتي ميكشه كه چشم غره اي 

 بهش ميرم. شونه باال ميندازه:

 و...چيه بابا! يه سالم و عليك هم نكرد اين شوهر ت-

 

ميكشم و داخل ميرم. چطور حس سالم و عليك داشته  آهي

باشه وقتي من اونطوري زمينش زدم؟ واقعا مستحق 

 بالهايي كه سرم مياد هستم؟

 

اتاق ميشم و شروع به جمع كردن وسايالم مي  داخل

كنم. اينجا اومدم پيداش كنم... برش گردونم ولي 
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 االن همينجا جا ميذارمش و بهش پشت ميكنم و

 برميگردم عمارت!

 

اينم مثل بقيه بدبختي هام تقصير اكبر افعيه!  كه

اشكامو پس ميزنم كه تقه اي به در ميخوره. بينيم و 

 باال ميكشم و داد ميزنم:

 

 بيا تو!-

درو باز ميكنه و داخل ميشه. با ديدنش  اهوراخان

 باز ميرم تو جلد سردم و ميگم:

 

 فكر كنم حرفامونو زديم!-

 

 با تاسف تكون ميده: سرشو

 

باورم نميشه به خاطر بچه بازي داري وسايلتو جمع -

ميكني! فكر ميكني بذارم بري! يا اينكه تنها 

 بري؟!!

 

 ميزنم: پوزخندي

 

 تنها نميرم! عادل همراهمه...-

 

 نزديكم و شونه هامو ميگيره: مياد
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نارين تو چه سر و سري با اين مرتيكه داري؟ چطور -

وت تازه بهت معرفيش كرده انقدر صميمي با كسي كه عم

 ميشي؟

 

تو اين زمان كم خودش رو بهم ثابت كرد... چيزي كه -

 شما در تمام مدتي كه كنارتون بودم نتونستيد...

 

شك ميفته. چشماش باريك ميشه. مثل مردي كه بوي  به

 خيانت رو حس كرده باشه به خود مي پيچه:

 

 تو...تو... تو عاشقش شدي؟! -

 

ميده به عقب دور خودش مي چرخه مشتي به ديوار  هلم

مي كوبه. حالت هاي وحشتناكي بهش دست ميده. چشماش 

وحشي ميشه. براي ثانيه اي ازش مي ترسم.  عقب ميرم 

و اون جلو مياد. دستش مشت و صورتش سرخ شده از 

 فشاري كه روي اعصابشه.

 

خون ميگيرم تا بلكه اين فكر اشتباهي كه  خفه

دل ميكنه براش به يقين برسه. گناه اينو درباره عا

 هم بنويسم پاي اكبر بي همه چيز.

 

پايين ميندازم و اون مياد چونمو تو مشتش  سرمو

 ميگيره:

 

ميدوني چيه نارين؟ لياقت تو همون مرتيكه ي رعيت -

 زاده اس!
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شكنم. با اين حرفش فرو ميريزم. چشمام پر ميشه  مي

از اشك ولي اجازه نميدم حقارت بيشتري رو تحمل 

 كنم. 

 

عاجزانه اشك نميريزم. فقط هلش ميدم به عقب.  جلوش

مثل ديوونه ها مي خنده. دلم ميسوزه. دلم براي 

خودمون...براي ما... براي به اين نقطه رسيدنمون 

 خيلي ميسوزه.

 عميق پشت سر هم مي كشم و محكم ميگم: تا نفس چند

 

پس وقتي فكر مي كنيد شما برام زيادي هستيد... -

لطفا از اين به بعد برام اضافه نباشيد... من بر 

ميگردم به عمارت... شايد شما بتونيد شاهزادتون رو 

اينجا پيدا كنيد... منم سرمو با چيزي كه اليقشم مي 

 گذرونم...

 

 وته هرزگي كني؟!مي خواي وقتي اسمم ر-

 

 باريكم مشت ميشن: انگشتاي

 

وقتي بهم اون حرفو ميزنيد... راهمو براي اين كار -

 باز كرديد! پس بعد اين اصال ناراحت نشيد! 

 

دور اتاق مي چرخونه. سريع آباژور رو  نگاهشو

برميداره و بي درنگ زمين مي كوبه. با وحشت از جا 

ه ام رو بهش ميپرم. به سمتم مياد. چشماي درشت شد

 ميدوزم.
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ميگيره. فشار ميده. طوري كه استخونام  بازوهامو

 درد ميگيرن.

 

تكونم ميده و با چشماي سرخش تو صورتم خيره  محكم

 ميشه:

 

لعنت به من اگه بعد اين دنبال اين باشم كه -

 آرامشو تو بغل يه زن پيدا كنم...

 

درد مي نالم و اون بي توجه فشار پنجه هاشو  از

 ميكنه: بيشتر

 

 

از امروز تو قلبم مردي... از امروز اسمت حروم -

ميشه برام... از امروز زنم نيستي... از امروز 

 طالقت دادم!

 

 

نگاهش ميكنم. به گوشام اعتماد نميكنم. گفت  ناباور

طالقم داد؟ يعني چي؟ اشك سر ميخوره از گوشه ي 

 چشمم. دلم بي طاقت فشرده ميشه.

 

 من اين نبود. حق

فشار رو به بازوم وارد ميكنه و بعد يكباره  آخرين

ولم ميكنه. زمين ميفتم. فرو ميريزم و بهم پشت 

 ميكنه  و سمت در ميره.
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 خيس ميشه. نميتونم جلوي هق هقم رو بگيرم. صورتم

 

داشت آتيش مي گرفت. ميخواستم اكبر رو نفرين  دلم

 كنم. 

همين كه بر ميگشتم يه فكري مي كردم. نمي شد  بايد

همين طوري دست روي دست بذارم و اون آشغال منو توي 

 دستش مثل به موم بگيره.

 

دلداري ميدم و از روي زمين بلند ميشم ولي  خودمو

يه لحظه از ذهنم ميگذره اگه تا وقتي من اكبرو 

 نابود كنم خانزاده منو فراموش كنه چي؟

 

؟ بغض گلوم رو فشار ميده. اگه ترس منو نخواد اگه

به خطر افتادن جونش نبود همه چيز رو بهش نمي گفتم 

 ولي حاال مجبور به سكوتم. 

 

رو ميشورم و سراغ عادل ميرم. بهش ميگم براي  صورتم

 رفتن آماده شه.  

 

خوام برگردم تو اتاق كه ديدن در باز تراس  مي

 وسوسه ام ميكنه كمي هوا بخورم. 

 

هاي سنگي و زيبا تكيه ميدم و نگاهي به  نرده به

 درختايي كه برگهاشون زرد و نارنجي 

 ميكنم.  شده
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زير درختا و بين تراس و درخت ها يه ميز گرد  درست

و چند تا صندلي به چشم ميخوره كه خانزاده روش جا 

 خوش كرده.

 

الكي هم دستش بود. آهي ميكشم. باز براي  نوشيدني

 اه برده.آروم شدن به مشروب پن

 

تو گوشم مي پيچه"از امروز تو قلبم مردي...  صداش

از امروز اسمت حروم ميشه برام... از امروز زنم 

 نيستي... از امروز طالقت دادم!

" 

اختيار باز گريه ام ميگيره. حس ميكنم اهوراخان  بي

 ميخواد سرشو باال بياره كه سريع عقب گرد ميكنم.

 

منو ببينه و ضد و نقيض بودنم باعث شه حس  نميخوام

كنه عملم و حرفم يكي نيست و كاسه اي زير نيم كاسه 

 اس.

 

 ملوك السلطنه رو از پشت سر مي شنوم: صداي

 

 دوس داري يكم صحبت كنيم؟-

 

با پشت دست پاك ميكنم و فوري به سمتش مي  اشكامو

 چرخم:

 

 البته!-
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ونم رو به صندلي اشاره ميكنه. روش ميشينم. ا به

 روم قرار ميگيره.

 

يه لبخند پر آرامش كه انگار جزء جدا نشدنيه  با

 صورتشه ميگه:

 

دختري كه اون روز خيلي براي پيدا كردن شوهرش -

 اصرار داشت يهو عوض ميشه... آدما خيلي عجيبن نه؟

 

ميزنم و فنجون خالي رو به روم رو روي ميز  پوزخندي

. مثل خودش لبخند ميچرخونم. بعد سرمو باال ميارم

 ميزنم:

 

كسي كه ميگفت سرشو تو زندگي خصوصي مردم نميكنه -

يهو حال من و همسرم براش مهم ميشه... آدما عجيبن 

 نه؟

 

چرا علي رغم مهربوني كه ملوك السلطنه  نميدونم

داشت هيچ به دلم نمي نشست و اينطور بي ادبانه 

 جوابشو ميدادم.

 

 جا ميخوره.   واقعا

ا به جا ميشه. سعي ميكنه خودشو نبازه و صندلي ج تو

 همچنان آرامشش رو حفظ كنه:

 

اين حرفت رو ميذارم پاي بي تجربگي و خاميت... من -

براي كمك اينجام... براي حرف زدن... اهورا بهم 
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پناه آورد... كمكش كردم... تو هم كمك خواستي بدون 

 در اين خونه به روت بازه...

 

نوازيتون... من فقط يه واقعا ممنون از مهمون -

امشب رو اينجام و بعد با دوستم رفع زحمت 

 ميكنيم...

 

 ميشم كه حرفش باعث ميشه بايستم: بلند

 

اون مردي كه تنها مشروب ميخوره... اون مرد بايد -

 خيلي تنها باشه...

 

تو كاسه ميچرخونم و شب بخيري بلغور ميكنم  چشمامو

 و از اون محيط متشنج دور ميشم.

 

همينم مونده بود كه اون زن بشينه بهم درس  فقط

 زندگي بده!

اتاق ميرم. تموم شب رو بيدار ميمونم و به  به

 صداهاي توي سرم گوش ميدم.

 

ديوونه ها ميچرخم. شقيقه هام فشار ميدم. كنار  مثل

پنجره ميرم ولي ديدي به جلوي حياط نداره. نميدونم 

 داخل.خانزاده با اون حالش تو حياطه يا برگشته 

 

كالفه ام و سرم درد ميكنه. نميتونم يه جا بند  

بشم. به خودم ميگم فقط يه بار برم ببينم تو چه 

 حاله و بعد ميخوابم!
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از اتاق بيرون ميام. همزمان با من عادلم در  

اتاقشو باز ميكنه. چشممون به هم ميفته. نزديكش 

 ميشم و من مني ميكنم:

 

 ميخواستم برم آب بخورم....-

 

 از كنارش رد بشم كه بازوم رو ميگيره: ميخوام

 

 بايد باهام حرف بزني...-

 

رو از بين دستاش بيرون ميكشم و دستامو  بازوم

 ميزنم زير بغلم:

 

 درباره؟-

 

چي شد تصميم شد بري؟ وقتي اون قدر مصمم پيدا -

كردن شوهرت بودي؟ اگه بهم همه چيز رو نگي همراهيت 

 نميكنم!

 

ميكشم. همينم مونده كه عادلم برام دبه كنه.   پوفي

 بي اينكه دلم بخواد قضيه رو براش تعريف ميكنم. 

 

اينكه اكبر تونسته ردمو تا اينجا بزنه و جلوي  حتي

سينما ادمش تهديدم كرد كه اگه تنها برنگردم باليي 

 سر خانزاده مياره.
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 نگاهم ميكنه: متفكر

 

 و سرت داري؟حاال ميخواي چيكار كني؟ فكري ت-

 

 به نشونه نه تكون ميدم: سرمو

 

نميخواي كه نصفه شبي درباره اش حرف بزنيم؟ وقتي -

برگشتيم كلي زمان دارم بشينم و به نقطه ضعفي كه 

 تون افعي داره فكر كنم!

 ميخنده: 

 

_باشه... باشه... ببخشيد به حرف گرفتمت...اصال تو 

 اينجا بمون من ميرم برات آب بيارم...

 

از اول به قصد آب خوردن بيرون نيومده بودم  چون

 قبول ميكنم. آروم ميگم:

 

 پس تو تراس منتظرم...-

 

 

كه ميره پا تند ميكنم سمت تراس. از رو نرده  عادل

ها خم ميشم و به صندلي نگاه ميكنم و ميبينم 

 خاليه.
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كمي راحت ميشه. با خودم ميگم باز تونسته  خيالم

 سرده.  برگرده داخل چون هوا خيلي

 

نفسمو بيرون ميفرسم بخار رو جلوي صورتم  وقتي

 ميبينم. 

از روي نرده ها برميدارم و ميخوام برگردم  دستمو

داخل كه ميبينم دستاي اهوراخان دور شونه هاي ملوك 

 السلطنه اس.

 

دهنم رو قورت ميدم و مثل يه مار به خودم مي  آب

 پيچم. دارن به سمت در ورودي ميرن.

 

   اهوراخان

تعادلش رو حفظ كنه و نزديكي بيش از حدشون  نميتونه

 بهم ديگه عصبيم ميكنه.

 

السلطنه تا اونجايي كه متوجه شدم ازدواج  ملوك

 نكرده و مجرده ولي سنش از اهوراخان خيلي بيشتره.

 

اين حال پول و ثروت باعث بي دغدغه شدن و در  با

 نتيجه جوون موندنش شده.

 

ظاهر زيبا و لباس هاي گرون قيمتش نميشم ولي  منكر

با اين حال حق نداره اينطور دور اهوراخان باشه 

 حتي با هدف كمك!
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جلوي ديدم ميرن. سريع ميرم تو راهرو كه ختم  از

 ميشه به پله طبقه پايين. 

 

نرده هاي نزديك پله مي ايستم از اينجا خوب  كنار

 ميتونم در ورودي رو ببينم.

 

ميشه. مي بينم اهوراخان چيزي كنار گوش اون باز  در

 زن پچ پچ ميكنه كه باعث خنده هاي 

 ميشه. سرمستش

 

رو بين دستم فشار ميدم. تو اون لحظه مثل يه  نرده

اژدها عصبانيم و ميخوام فوت كنم و جفتشون رو تو 

 آتيش خشمم بسوزونم.

بهم نيست سمت پله ها ميان. نميدونم عادل  حواسشون

 ميرسه و هلم ميده داخل تراس.  از كجا سر

 

آب تو دستشه. ميذارتش رو ميز. سر خورده و  ليوان

مغموم سمت در ميرم. صداي پاها و خنده هاشون رو كه 

 دارن از پله باال ميان رو مي شنوم. 

 

 بازوم رو ميگيره عادل

 

 داري چيكار ميكني؟-

 

 خفه ام ميكنه: بغض
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ولم كن بذار ببينم! اصال ميرم حق اون زنيكه رو تو -

 دستش 

 بذارم! 

 

برم كه از پشت دستشو حلقه ميكنه دور كمرم  ميخوام

 و دستشو محكم جلوي دهنم ميگيره.

 

هامو روي دستش ميكشم تا آزادم كنه. بين  پنجه

 دستاش دست و پا ميزنم ولي ول كنم نيست.

 

گوشه مي كشه تا از حرص ميريزه. منو به يه  اشكام

توي ديد نباشيم ولي مي تونم ببينم كه اونا با 

 خنده باال ميان.

 

شونه هاي ملوك السلطنه رو ول ميكنه و  اهوراخان

 مستانه ميخنده:

 

ديگه خودم مي تونم ...بيام... ولي اگه اصرار -

 داري تو بغلم بموني... حرف ديگه اس... 

 

يقه اش بازي السلطنه كراواتش رو ميگيره و با  ملوك

 ميكنه:

 

 تا خودت چي بخواي...-
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ميكنم از روي بلندي سقوط ميكنم. اهوراخان يك  حس

باره جون ميگيره و محكم اونو سمت ديوار هل ميده و 

 وحشيانه لبهاش رو مي بوسه.

 

از تنم بيرون ميره. اشكام گونه هامو گرم  روح

 ميكنه. چرا حس ميكنم من اين مرد رو باختم؟!

 

عوضي ماهرانه پاهاشو دور كمر اون حلقه زن  اون

ميكنه. پيرهن بلندش رو عقب ميزنه. دست اهوراخان 

 زير باسنش ميره.

 

خفگي بهم دست ميده. چشمامو روي هم فشار  احساس

 ميدم كه نبينم.

 

السلطنه ريز ريز ميخنده. صداش روي اعصابم خط  ملوك

 ميندازه:

 

 اوه... پسر... بيا بريم تو اتاق... -

 

 باز لبهاي اهوراخان صداش رو خفه ميكنه. و

 از تقال برميدارم. دست

باز ميكنم. سمت اتاقي ميرن كه حدس ميزنم  چشمامو

 اهوراخان توش اقامت داشته. 

 

از جلوي ديدمون گم ميشن عادل ولم ميكنه. چند  وقتي

لحظه همونطور مات و مبهوت جلوم ميشم و تكون 

 نميخورم.
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 مياره: عادل منو به خودم صداي

 

 نارين؟ خوبي؟-

 

سمتش برميگردم. با چشماي خيس زل ميزنم بهش و  به

 خفه ميگم:

 

معني خوب بودن چيه؟ ها؟ چرا نذاشتي جلوشون رو -

 بگيرم؟ خودتم ميدونستي اين اتفاق ميفته...

 

 تكون ميده: سرشو

 

 آره ميدونستم...-

 

 يقه اش چنگي ميزنم و مي نالم: به

 

و بگيرم... چرا گذاشتي غرورم چرا نذاشتي جلوشون ر-

 له شه... لعنت بهت عادل... 

 

 دستم رو ميگيره و تو چشمام زل ميزنه: مچ

 

مگه نگفتي ميخواي اينجا بمونه؟ اينطوري ديگه -

 برنميگرده روستا...
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 حرص ميون گريه ميخندم: از

 

با مال يكي ديگه شدن برنگرده؟ اين از اون مغز -

 فندقيت بيرون اومد؟

 

 ميكشه و يقه اش رو از بين دستم آزاد ميكنه: پوفي

 

اگه واقعا عاشقت باشه از عذاب وجدان نميتونه -

برگرده و تو چشمات نگاه كنه... اگه نخوادت نبايد 

 عشقو ازش گدايي كني!

 سمت نرده ها ميرم: به

 

گفتنش برات آسونه... انجامش براي من سخت... ولي -

 به هرحال چيزيه كه بايد مي شد...

 

نميگه. يكم تو همون حال ميمونه و بعد ازم  چيزي

 دور ميشه و به اتاقش برمي گرده تا استراحت كنه.

 

اينكه هوا سرد و خنكه با لجبازي همونجا مي  با

مونم. قدم ميزنم... فكر ميكنم... فكر ميكنم... نه 

ساله ميشه نمي ١٥ساله كه داره كم كم  ١٤يه دختر 

 تونه اين چيزا رو درك كنه؟

 

نفس نفس ميزنم. قلبم مچاله ميشه. نمي تونم  عصبي

 جلوي اشكامو بگيرم. 

 

 چند بار روي سينه ام ميكوبم: مشتمو
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 آروم باش دختر... آروم بگير... قوي باش....قوي!-

 

 بريده به خودم اينا رو تلقين مي كنم. بريده

 

 مگه آروم شدن به اين آسونيه؟! ولي

 

*** 

 

توقف ندارم. ديگه صداي نفس ميزنم ولي قصد  نفس

 عادل در مياد:

 

شاهزاده خانم؟ بابا كله سحر مارو از عمارت بيرون -

كشيدي مخلصتم چيزي نگفتيم... پاشدي با اولين 

اتوبوس اومدي اينجا چيزي نگفتيم! نرسيده به دهات 

پياده شدي! الم تا كام حرف نزديك رو حرفت! آخه 

كوفتي رو  دهنت سرويس ما دو ساعته داريم اين كوه

 استراحت كنيم؟! يديباال ميايم دو دقيقه امون نم

 

ايستم. با پشت دست عرق روي پيشونيم رو كنار  مي

 ميزنم:

 

بهت گفتم كه دو نفر بهمون بد زل زده بودن... -

شايد ادماي اكبر بودن... تو كه نمي خواي خفتت 

 كنن؟

بي طاقت روي يه تخته سنگ مي شينه و همونطور  عادل

 كه مچ پاش رو ماساژ ميده با صورت درهمي ميگه:
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قربونت برم به خدا اگه آدماي اكبرم دنبالمون -

بودن با اين سرعتي كه تو از اين كوه باال اومدي 

عضله پيچ شدن افتادن پايين... بي خيال شو چند 

ا اينجا چه لحظه بيا يه ٌقلپ آب بخور تعريف كن م

 غلطي مي كنيم!

 ام رو در ميارم و ميشينم و تو بغلم ميگيرمش: كوله

عمو عارف بعضي اوقات غيبش ميزد... بابا مي گفت -

 تو كوهستانه... 

 مي كشم: آهي

 اميدوارم فرار كرده باشه و اومده باشه اينجا!-

 

متفكر بهم نگاه ميكنه و بعد پقي ميزنه زير  عادل

 مون ميندازه:خنده. نگاهي به آس

خدايا روزي ما رو ميذاري دست يه الف بچه تهش اين -

 ميشه ديگه!

 نگاهش ميكنم كه تو جاش جا به جا ميشه: دلخور

آخه خب اول يه سر ميرفتيم خونه اش تو روستا بعد -

ميومديم... مثل اين ميمونه مه تو زمين رو شخم 

 نميزني ولي مياي كوه ميكني!

 زش ميگيرم:ميكشم و بطري آبو ا پوفي

غير اينكه من هميشه با احساسم پيش رفتم و جواب -

 گرفتم؟!

اين حرفم ياد خانزاده ميفتم. با احساسم پيش  با

رفتم و تهش چي شد؟ بغضي كه داشت يواش يواش بزرگ 

 مي شد رو به سختي قورت ميدم و مي ايستم:

 استراحت بسته! بريم...-

نميگه. وقتي سگرمه هاي توهمم رو ديد چيزي  عادل

 مطيع شونه به شونه ام راه مي افته.
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چي به كلبه ي عمو عارف نزديك ميشيم قلبم تند  هر

 تر مي كوبه. 

بين درختاي جنگل دود باال ميرفت. عادل نگاهي  از

 بهم ميندازه:

 همچين بي راه هم نمي گفتي شاهزاده!-

 

پيروزمندانه اي ميزنم و قدم هامو تندتر  لبخند

اول به روستا نرفتم اينه كه  ميكنم. دليل اينكه

 نمي خواستم با اتفاق تلخي رو به رو بشم.

اينجا دنبال اميد اومدم... اميدوار بودم كه  من

عمو عارف زنده باشه و حاال شواهد واقعا خوشحالم مي 

 كرد! 

يه قدم ديگه بردارم كه پام به يه چوب گير  ميخوام

 ميكنه و ميفتم.

جلوي خودم رو بگيرم و از روي تپه غلت  نميتونم

 ميخورم!

 با داد و بيداد دنبالم ميدوه. عادل

از كنترل خودم عاجزم. وقتي مي ايستم. بي حال  

دستامو از روي صورتم برميدارم. عادل بهم ميرسه و 

 كنارم زانو ميزنه:

 خوبي؟؟ چت شد تو...-

پيشونيم سوزش حس ميكنم و همين كه نيم خيز  روي

 خيسي خون از كنار شقيقه هام عبور ميكنه. ميشم

 دستشو جلو مياره: عادل

 نارين خوبي ديگه؟-

تنم كوفته  و چشمام كمي تار ميبينه و حس  تموم

سرگيجه دارم. براي چند ثانيه پلكامو بهم فشار 

 ميدم:
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 خوبم...-

زور اين كلمه رو ادا ميكنم و چند بار پلك  به

 ميزنم تا دنيا جلو چشمام رنگ بگيره.

 اشاره اي به كوله ام كه كمي باالتره ميكنم: بعد

 

 اونو بيارش...-

پوفي ميكشه و بطري آب رو به لبهام مي  عادل

 چسبونه:

 بيا اينو بخور اون االن مهم نيست!-

نوشم. بعد  به نگرانيش ميزنم و كمي آب مي لبخندي

همونطور كه دست و پاهامو ماساژ ميدم نظاره كه 

 عادلم كه دنبال كوله ام ميره.

برميگرده به زور بلند ميشم و همونطور كه  وقتي

 غرغرهاشو ناديده ميگيرم به راهم ادامه ميدم.

 هم كوله من و هم خودشو حمل ميكنه. عادل

 زيادي تا كلبه نمونده.  مسير

كه مي بينم جا ميخورم. زمين  ميرسيم از چيزي وقتي

 ميفتم. چند لحظه بر و بر به روبه روم نگاه ميكنم.

بعد سرمو به سمت آسمون ميكنم و با تمام توان  و

 جيغ مي كشم.

 تا كالغ قارقار كنان از روي شاخه ها پر ميزنن. چند

 من اميدوارم خواب باشم. و

از دست ميدم. بلند بلند شروع ميكنم به  كنترلمو

كردن. كلبه رو به روم خاكستريه كه داره ازش  گريه

 دود بلند ميشه.



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

53

4 
Hiltun.ir 

از ناراحتي تير ميكشه. اگه عموعارف زنده  قلبم

باشه هم با وجود اين ديگه مطمئنم جون سالم به در 

 نبرده.

سفت بغلم ميكنه. مثل بيد مي لرزم و هق  عادل

 ميزنم:

 عمو عارفم... عمو... عمو...-

 باال نمياد. عادل موهامو نوازش ميكنه: نفسم

 آروم باش نارين... آروم...-

 بين دستاش مي گيره: صورتمو

هيچي نشده... اون در رفته و اونا از عصبانيت اين -

 كارو كردن... باشه؟!!

از يه ربع همونطوري مي مونم. كه تو آروم  بيشتر

 شدنم بي تاثير نيست.

 ميكشم. عادل براندازم ميكنه: عقب

 بهتري؟-

 تكون ميدم و خفه ميگم: سرمو

 عادل برو از اينجا... از روستا دور شو...-

يه جا برو دست اين آدما بهت نرسه... ازم دور  

بمون....اگه واسه تو نم اتفاقي بيفته هيچوقت 

 خودمو نمي بخشم!

 چي ميگي ديوونه شدي؟-

نمي بيني چه باليي سر كسي كه بخواد كنارم باشه -

 مياد؟

 بيرون ميده: نفسشو

من مرد جا زدن نيستم... تو كوچه ها قد كشيدم... -

مرام و معرفت حاليمه تا يكم اوضاع خطري شد جا 

نميزنم... شما هم حواست ب ه خودت باشه شاهزاده! 
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من خودم مي تونم گليممو از آب بيرون بكشم... فقط 

 بگو نقشه چيه؟

يشم دلم راضي به رفتنش نبودم و كمي دلگرم م ته

وقتي ميگه جا نميزنه. بلند ميشم. رو پاهام مي 

 ايستم:

 فعال بر ميگرديم عمارت...-

 ام رو برميدارم و نگران ميگه: كوله

 بدش بهم من ميارم... -

 به طرفين تكون ميدم: سرمو

 نه خودم مي تونم!-

 

** 

در عمارت مي ايستم. نگاهي ميكنم به عمارتي  جلوي

ون براي خوشبختي منو كه پدر و مادرم تو نظر خودش

 به اينجا آوردن.

حاال حكم زندان رو داشت و من محكوم به زندگي  ولي

 تو اينجا بودم!

نداره چقدر دور برم... تا چشم باز مي كردم  فرقي

 باز اينجا ظاهر ميشم!

آهي ميكشم و جلو ميرم. نگهباناي جلوي در منو مي  

 شناسن. 

ه داخل اطالع با تعجب و بعد يكيشون سريع ميره ب اول

بده و اون يكي مياد با نگاهي غيردوستانه به عادل 

 كوله رو از دستم مي گيره.

كه وارد حياط ميشيم همه رو جمع مي بينم.  همين

مادر خانزاده نگران به حلما تكيه داده و خان هم 

 داره عصبي با يزدان خان حرف ميزنه. 
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سرفه اي ميكنم تا اظهار وجود كنم. خيلي معذبم  تك

كه بخاطر من بيرون اومدن اونم با اين صورت هاي 

 آويزون و سرد. 

بيشتر نمي چرخونم. نميخوام اكبر و ببينم و  سرمو

 خونم به جوش بياد و ناراحت بشم.

از پسرش جدا ميشه و يه قدم به سمتم برميداره.  خان

نم. با بيخيالي زل زير چشمي نگاهي به عادل ميك

 ميزنه به خان!

خبر خفت شدن اتوبوس بهشون رسيده يا نه.  نميدونم

سرمو باال ميارم. اخماي خان توهمه. درست توي يه 

 قدميم مي ايسته.

بهش نگاه ميكنم كه با چكي كه ميخورم برق  همينطور

 از سرم مي پره.

ثانيه دستمو روي صورتم كه زق زق ميكنه  چند

 ميذارم.

 ا خشم مي غره:ب خان

اينو زدم كه بدوني سركشي تو اين خونه جايزه -

نداره! تا ديگه هيچ زني مثل تو هوس نكنه خانو 

 بپيچونه! فهميدي دخترك؟!

صدام مي لرزه و نه اشكم ميريزه. سرد نگاهش  نه

 ميكنم:

 بله فهميدم!-

رو با حرص بيرون ميفرسته. دستي به سيبيلش  نفسش

 اشاره ميكنه:ميكشه و با چشم و ابرو 

 اين يارو كيه؟!-

 باال ميگيرم و سينه جلو ميدم: سرمو

اين يارو اسم داره! اسمش عادله! خانزاده براي -

محافظت از من استخدامش كرد. قراره تو عمارت 
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ببينه! اينم بگم تموم اين مدت سركشي نكردم و كنار 

 شوهرم تو عمارت ملوك السلطنه سر كردم!

يه نفسه ميزنم و منتظر تاثيرش ميشم. خان يك  حرفمو

بار دورم مي چرخه. كسي جرات نميكنه جيكش رو در 

 بياره.

 براندازش تموم ميشه رو به روم مي ايسته: وقتي

آفرين به تو! چرا به فكر خودم نرسيد كه بايد بره -

 پسش اون زن؟

 خان كه مي بينه خان آروم شده جلو مياد: يزدان

چي روشن شد بهتر نيست نارين بره حاال كه همه -

 استراحت كنه؟!

كه هنوز سواالش تموم نشده و بي توجه به پسرش  خان

 ميگه:

 اون عموت چي شد؟ مگه قرار نبود ور دل تو باشه؟!-

بهم فشردم چشم چرخوندم و اكبر و با سيگار  لبهامو

 مسخره گوشه لبش از نظر گذروندم:

ومد... ايشونم اون تهران موند... كار براش پيش ا-

 جايگزينش... بعد اين هر كاري بخوام كنم كنارمه!

براي چند لحظه به جسارتي كه به خرج دادم فكر  خان

 ميكنه و بعد بلند ميزنه زير خنده.

دونم هيچكس حق نداره جلوش اينطوري مثل بلبل  مي

 حرف بزنه.

 

اون اكبر با اون همه حيله گري آروم و زير آبي  حتي

 ي من نه!پيش ميره. ول

 با سياست جلو برم.  نميتونستم

ميبينم كه گشت و گذار و حسابي روي زبونت تاثير -

گذاشته! از اين به بعد حق نداري پاتو از عمارت 
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بيرون بذاري تا دهن مردم باز شه روت و به عروس 

 من... عروس خشايار خان ننگ بي ناموسي بزنن!

بين دستاش ميگيره. چشماي درنده و وحشيش رو  گردنمو

 كه خيلي شبيه چشماي خانزاده برد بهم مي دوزه:

اين پسره هم تا من نخوام اينجا نميمونه... -

 شيرفهم شد؟!

اينكه دلم از ترس مثل گنجشك مي لرزه و رنگ از  با

 رخم مي پره. كوتاه نميام. آروم و شمرده ميگم:

ين دم و دستگاه رو به اهوراخان بعد شما رياست ا-

عهده ميگيره... انتظار دارم به عنوان پدرش... 

بزرگ خونواده پشتش باشيد... حمايتش كنيد... نه 

اينكه به كوچكترين تصميمش بي احترامي كنيد و باعث 

اين بشيد بقيه اونو پايين ببينن! شما وظيفتونه 

 اونو تو چشم مردم باال ببريد... 

تونه... و اين مرد رو براي كنيد... اون پسر بزرگش

زنش استخدام كرده... حاال بهم بگيد خشايار خان.. 

عادل اينجا مي مونه و حرفي كه اهوراخان زده به 

كرسي ميشينه... يا شما بخاطر خود خواهيتون حرف 

 پسرتون رو زمين ميزنيد؟

 رفته فشار دستش كمتر ميشه.  رفته

عقب ميره حرفم روش اثر ميكنه. ولم ميكنه و  انگار

 و بلند ميگه:

جعفر! براي اين مرد جاي خواب آماده كنيد! از اين -

 به بعد به خواست پسرم اهورا تو عمارت ميمونه...

روي لبم مي شينه و پيروزمندانه به عال  لبخندي

 نگاهي ميندازم.

ميدون رو خالي ميكنه. مادر خانزاده و حلما به  خان

 چ كردن.سمتم ميان و شروع ميكنن به سوال پي
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من همه حواسم به اون اكبر افعيه كه بي سر و  ولي

 صدا ميخزه و دور ميشه.

خان ترجيح ميده وقتي سواالي بي سر و ته  يزدان

 مادرش درباره اهورا خان تموم شد سراغم بياد.

عادل رو صدا ميكنه تا تو اتاق نگهبان و خدمه  جعفر

 ها جايي رو براش پيدا كنه.

 

 فكرم ميمونه رو اون و واسه همين كالفه ميگم: تموم

خودشم مياد... مي تونيد از خودش بپرسيد... من -

 اآلن واقعا خسته ام...

 خانزاده با بغض ميگه: مادر

 الكي كه نميگي؟ حالش خوب بود؟-

 

ياد اون اتفاقي كه اون شب افتاد و وضعيت  دوباره

 ملوك و اهوراخان ميفتم.

 ميزنم: پوزخندي

نباشيد.. ملوك السلطنه حواسش هست...  ننگرا

 نميذاره به خانزاده بد بگذره...

بعد گفتن اين جمله اونا رو به حال خودشون  و

 ميذارم و وارد عمارت ميشم.

بي با ديدنم نزديك مياد و منو به آغوش ميكشه.  بي

 بغلش ميكنم و بي حرف شونه اش رو مي بوسم.

 بغض ميگه: با

 كجا بودي مادر؟-

محبتي كه بهم داره لبخند ميزنم. يه لبخند  به

 مصنوعي! من ديگه با اين زن صادق نبودم! 

 كه دخترش عاشقش بود منو بوسيده بود! مردي
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رو بهونه و قبل اينكه با هانيه رو در رو  خستگي

 بشم به سمت اتاق ميرم.

رو مي بندم و قفل ميكنم. كوله رو پرت ميكنم  در

در. اين همه بال براي من  وسط اتاق. سر ميخورم كنار

 زياده...

 ميكنم به باال و غر ميزنم: رو

 خدايا صدامو مي شنوي؟ من ديگه نميكشم!-

هق ميكنم و زانوهامو تو بغلم مي كشم. نميدونم  هق

بايد چيكار كنم. كسيو ندارم كه يه راه پيش روم 

 بذاره.

گريه كمي احساس راحتي ميكنم. بلند ميشم چشمم  بعد

 فته.به كشو مي

از شر اون سم خالص بشم. تا ديگه بردگي اون  بايد

 اكبر بي همه چيز رو نكنم.

اين به بعد اون ميشه دشمن خوني من! قاتل عمو  از

 عارفم!

ام از خشم تند تند باال و پايين ميشه. با قدم  سينه

 هاي پر حرصي به سمت كشو ميرم و بيرون مي كشم...

بعدي و تا اخر  پشتش چيزي نيست. وا ميرم. كشو ولي

 همينطوري كشو ها رو بيرون ميكشم.

انگار هيچوقت كسي شيشه اون سم رو اينجا  ولي

 نذاشته.

 بين دستام مي گيرم و دور خودم چرخ ميزنم. سرمو

اكبر عجب ماريه... عجب ماريه! شقيقه هام تير  اين

ميكشه. جيغ خفه اي ميكشم و هر چي روي ميزه رو 

 زمين ميريزم!

يفتم و با يه حالت عصبي شروع به جويدن زمين م روي

 ناخن هام ميكنم:
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 از من چي ميخواد... از من چي ميخواد...-

ميزنم به موهام و از ته مي كشمون... دردم  چنگ

 ميگيره و صورتم خيس اشك ميشه.

تا تقه به در ميخوره و دستگيره باال و پايين  چند

 ميشه.

 

 من هق ميزنم و به پا و صورت خودم سيلي ميزنم. ولي

 يزدان خان رو ميشنوم: صداي

 حالت خوبه؟ ميشه درو باز كني؟-

فيني ميكنم. دلم نميخواد منو تو اين حال  فين

 ببينه چون مجبور ميشم به توضيح دادن حالم.

 كه قادر نيستم. چيزي

ميكشم. با پشت دست اشك هامو پاك ميكنم. مي  آهي

 ي خيال نميشه.دونم ب

بيخيال ديدن من. نه بيخيال فهميدن درباره دليل  نه

 گريه هام. 

 رو باز ميكنم و بي رمق بهش چشم ميدوزم. در

 رنگ تعجب ميگيره. نگاهش

 دهنشو قورت ميده و سيبك گلوش مي لرزه: آب

 خوبي؟-

 از گريه دورگه شده: صدام

 نميبيني؟!-

روي شونه هام ميذاره و هدايتم ميكنه داخل  دستشو

 اتاق. 

در رو مي بنده. با شونه هايي آويزون به زمين  بعد

 چشم مي دوزم.
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 نزديك دستشو زير چونه ام ميذاره: مياد

 چي شد؟ اهورا اذيتت كرد؟-

رو بيرون مي فرستم. تو دلم آرزو ميكنم كه  نفسم

ده كاش تنها دليل ناراحتي و عذابم اهوراخان بو

 باشه.

من خودمم خودمو مي رنجونم! تو منجالب غرق  ولي

 ميكنم...!

اين فكر دوباره اشكام سرازير ميشه. يزدان خان  با

 اينبار صورتمو قاب دستاش مي گيره.

 

 با انگشت شصتش پاك ميكنه و نگران ميگه: اشكامو

 

 دوس نداري باهام حرف بزني؟!-

 

 وع ميكردم.بايد جوابشو ميدادم؟ از كجا بايد شر چي

ميگفتم سمي كه قرار بود باهاش پدرتو بكشم  اگه

سرجاش نيست و من نميدونم اون قراره يه روز 

 كدوممون رو سر به نيست كنه چي جوابمو ميداد؟

 

 تفم تو صورتم نمي انداخت! حتي

مي سوزه. خودمو ميندازم تو بغلش. يزدان خان  گلوم

 تنها آدم ثابته اين عمارته.

 مهربون... حمايتگر...! هميشه

تونم با حقيقت از دستش بدم. اون بايد كنارم  نمي

 بمونه... صورتمو به سينه اش مي مالم.

كه داشت حالمو خوب مي كنه. حس مي كنم كسيو  گرمايي

 دارم. 
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 باال ميارم به چشماي پر محبتش نگاه ميكنم: سرمو

 اهوراخان... اهوراخان بهم خيانت كرد...-

 مرم حلقه ميشه:دور ك دستاش

 هيش چيزي نيست... روي موهامو مي بوسه...-

 نسبت بهم چه حسي داره. ميدونم منو بوسيده. ميدونم

من كه پيش قدم نشدم... پس من كسي نبودم كه به  ولي

 اهوراخان خيانت كرده.

 بيرون مي فرستم و صدايي توي سرم ميگه: نفسمو

نارين قضيه مرگ و زندگي درميونه و تو مثل احمقا -

 داري به چي فكر ميكني! 

از اينكه كمي تو بغلش مي مونم خودمو عقب  بعد

 ميكشم و اشكامو پس ميزنم.

 تخت ميشينم و دستامو تو هم قفل ميكنم. لبه

 خان دستشو پشت گردنم ميكشه: يزدان

من متاسفم... كه... كه داري تو اين سن اين -

 ساسو تجربه ميكني... من نتونستم كمكت كنم...اح

 ناراحتي به خنده ميفتم: از

نگو! خواهش ميكنم اينطوري نگو از خودم  اينطوري

 متنفر ميشم!

 ميزنه جلوم. دستامو ميگيره تو دستاش: زانو

 

خودتو سرزنش نكن نارين... تو گناهي نداري... اون -

 كسي كه قدر داشتن تورو ندونه يه احمقه...

ميزنم. هميشه كسي كه اشتباهات و گناه  پوزخندي

 تورو نميدونه فرشته فرضت ميكنه!
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چي جوابشو بدم. سكوت ميكنم تا فكر كنه من  نميدونم

 معصومم! فقط از ترس اينكه اونم از دست ندم.

 

خوردني يكي باشه بشه تكيه گاهم! بلند ميشه.  زمين

ه به سمت در ميره. ميخواد دستگيره رو پايين بكش

 ولي پشيمون ميشه.

 

 روي شونه نگاهم ميكنه و ميگه: از

 ميدوني هر وقت بخواي ميتوني از اين عمارت بري؟!-

 

نگاهش ميكنم. كه اينبار دستگيره رو ميكشه و  متعجب

 از اتاق بيرون ميره.

** 

تكه چوب تو دستم گرفتم و خطوط نامفهمومي روي  يه

 زمين ميكشم.

رو به روم قدم ميزنه. دلم ميخواد بگم"سرگيجه  عادل

گرفتم بگير بشين!" ولي حتي حوصله گفتن اينم 

 ندارم!

هفته از برگشتنم گذشته. همش درحال فرار از  يه

 اكبرم.

تو اتاقم ميخورم و اصال بيرون نميرم! ميشه  غذامم

 گفت اعضاي خونواده رو كال نمي بينيم!

يزدان خان كه نميدونم سرش به چي مشغوله كه  حتي

 منو فراموش كرده!

 

عادل به زور منو بيرون كشيده تا يكم زير  االنم

 آفتاب پاييزي بشينيم و حرف بزنيم.
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انتظار دارم جاي اينكه روبه روم انقدر قدم بزنه 

 تا سرگيجه بگيرم چيزي بگه.

م خسته تكه چوب رو زمين ميندازم. دستمو زير چونه ا

 ميزنم. اشارپ روي شونه هام كمي سر ميخوره:

 عادل چيزي شده؟-

 وايميسته. رو به روم ميشينه:

شاهزاده ما تا كي بايد آماده باش بمونيم؟ تا -

 وقتي اون مرتيكه يالغوز 

 بفرسته مارو اون دنيا؟

 منظورت چيه؟-

 سرشو ميخارونه:

منظورم اينه بايد يه حركتي بزنيم... بايد بهش -

 يم دنيا دست كيه!بفهمون

 پوزخند بي حوصله اي ميزنم:

 

تو فكر ميكني دنيا دست كيه؟ دست اون عوضي! براي -

همينه من اينجا نشستم و دست رو دست گذاشتم... 

براي همينه دلهره داريم... من دوست و دشمنامو نمي 

شناسم عادل... اين عمارت... روستا... پره از 

كه بخاطر اون عمو آدماي اكبر! جيره خوراش! سگايي 

 عارفم رو...

 حرفمو نيمه ميذارم. عادل متفكر نگاهم ميكنه:

 اگه عمو عارفت رو نكشته باشه چي؟-

 

 نااميدانه نگاهش ميكردم:

 مگه كلبه رو نديدي؟-

 چرا... ديدم...-
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 خب؟-

 چشماشو باريك ميكنه:

ببين اكبر ميخواد تورو تو مشتش بگيره! ازت يه پل -

 به خواسته هاش... بسازه براي رسيدن

زير لب فحشي به اون افعي ميدم و به بقيه حرف عادل 

 گوش مي سپرم:

 

اگه اكبر ميخواست عمو عارفت رو بكشه... همون روز -

مي كشت... اگه ميخواست تورو بكشه... زودتر از اين 

 ميكشت...

 به نظر من اون يه قصد ديگه داره..

اين تو اون تورو مثل يه مهره حركت ميده... قبل 

 فكر ميكردي شوهرت دست اونه

 براي همين جلوي دستوراتش سر خم مي كردي

 بعد از دستش فرار كردي... سركش شدي...

 اون ترسيد نتونه تورو كنترل كنه...

براي همين عموعارفتو گير انداخته بود رو زنداني 

 كرد...

 تو برگشتي چون از تهديدش ترسيدي...

رده ميفهمه تو اميد اكبر كه تموم مدت تعقيبت ميك

داري كه عمو عارف در رفته باشه... پس قبل رسيدن 

 ما ميفرسته تا كلبه رو آتيش بزنن...

تا قدرتشو به رخ بكشه... تا بفهمي كه چي از دستش 

 برمياد...

ولي ميدوني چيه نارين؟ من بودم مهره فشارمو به 

 اين آسوني از دست نميدادم...
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اكبر نداره... ولي نگه كشتن عارف هيچ سودي براي 

 داشتنت به اون مطيع نگه داشتن تورو ميده...

 متفكر نگاهش ميكنم:

يه بار بهم گفت كشتن آدما كار اون نيست... پس با -

 اين حرف تو احتمال زنده بودن مريمم هست؟

 شونه باال ميندازه:

 همه اين چيزايي كه گفتم فرضيه بود...-

دل انگار قدرت بلند ميشم و مي ايستم. حرفاي عا

 عجيبي رو تو خونم تزريق كرده:

 عادل؟-

اون بلند ميشه و تو چشمام خيره ميشه و ادامه 

 ميدم:

ازم پرسيدي كه ميخوام چيكار كنم... من ميخوام -

اكبرو نابود كنم! قدم اول اين ميشه كه تو ببيني 

 اين فرضيه چقدر درسته!

 لبخندي ميزنه و سينه جلو ميده:

شاهزاده! خودت ولي مراقب باش...  بسپرش به خودم-

 احتياط كن! من ميرم تو نخش!

 سرمو تكون ميدم:

منتظر خبرتم... خودمم بهتره ديگه از لونه ام -

 بيرون بيام و آماده نبرد شم!

 

همين كه پامو تو عمارت ميذارم با هانيه رو به رو 

 ميشم.

اكبر بهم نشون داد فرار كردن چيز خوبي نيست! گاهي 

 ف بايستيم و نتيجه اعمالمون رو ببينيم!بايد صا
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هانيه آروم سالم ميكنه. تكيه به ديوار، دستمو زير 

 بغلم ميزنم:

 

 چخبر؟

 همين كلمه سفره دلشو برام باز ميكنه:

دارم عذاب ميكشم نارين... يزدان خان ازم فرار -

 ميكنه...

حس كسيو دارم كه مثل يه تيكه آشغال كنار انداخته 

 شده...

 نميچرخه باهاش همدردي كنم. به جاش تلخ ميگم:لبم 

 

شايد وقتشه ما جايگاهمون رو بدونيم... اينكه ما -

هيچوقت نميتونيم يكي از اونا بشيم... كه به 

چشمشون نميايم... يه گدا هميشه گدا ميمونه... حتي 

 اگه لباس پادشاهي تنش كني...

 نميدونم شايد اون منظورمو بد برداشت 

فكر ميكنه مخاطبم فقط خودشه كه  ميكنه. شايد

 اونطوري با حرص و ناراحتي ازم دور ميشه.

ولي من فقط اونو نميگفتم... بلكه خودمم شاملش 

 ميشدم.

روزايي كه از سرگذروندم باعث چنين تفكري شده. 

 اينكه ماها نافمون با بدبختي بريده شده!

نميتونيم انتظار معجزه داشته باشيم... خوشبختي يه 

 يه كه هر چقدر بدوييم بهش نميرسيم...سراب

 

يا بايد تو اين بيابون از تشنگي بميريم يا براي 

 بقا ازش بيرون بيايم.
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فكر كنم نجات منم رفتنه... ولي من اگه برم 

 نميذارم اكبر بمونه.

بايد اول اونو از سر راه برميداشتم تا بعد رفتنم 

شون هيچ اتفاق بدي تو اين خونه براي كسايي كه دوس

 دارم نيفته. 

از خدمتكاري كه داره گردگيره ميكنه مي پرسم. 

 يزدان خان كجاست و بعد ميرم پيشش.

باال سر كارگراييه كه دارن يه درمانگاه براي روستا 

 ميسازن.

انگار اون قصد داره مردم روستا رو رايگان ويزيت 

 كنه و به كار طبابت مشغول شه.

زرگترين دغدغه يزدان خان روشنفكريه كه يكي از ب

 هاش آسايش مردمه.

نميدونم واسه آيندش چه قصدي داره ولي ميدونم 

 ديوونه وار عاشق اينه مفيد باشه.

به فقيرا كمك كنه. شايد وقتي منو اون قدر بي پناه 

 ديد به سمتم كشيده شد. 

همونطور كه جذب هانيه شده بود. آهي ميكشم و با 

 گاه چي ميشه؟خودم فكر ميكنم بعد ساختن اين درمون

يه دختري كه بدبخت و درمونده تر از همه اس ميشه 

 ملكه قلبش؟

 پوزخندي ميزنم كه سر ميچرخونه و متوجه من ميشه.

 لبخندي ميزنم كه با لبخند جوابمو ميده:

 اينجا چيكار ميكني نارين؟-

 

 مي تونيم تنها حرف بزنيم؟-
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موهامو پشت گوشم ميزنم و منتظر جوابش ميمونم. سر 

ميچرخونه و يك باز كارگرا رو از نظر ميگذرونه. 

 بعد دستي زير چونه اش مي كشه:

 

 البته!-

كمي قدم ميزنيم و از اونجا دور ميشيم. نفسي مي 

 گيرم تا سر صحبت رو باز كنم:

 

 بعد اون روز اصال حرف نزديم!-

 

 خودشو به گيجي ميزنه:

 

 كدوم روز؟-

نم از همون روزي كه گفتي هروقت بخوام مي تو-

عمارتي كه به خواست خودم نيومدم داخلش بيرون 

 برم...

 نفسشو بيرون ميفرسته:

 نارين من جدي گفتم...-

 شونه باال ميندازم:

مهم نيست شما وقتي من تازه اومدمم گفتي كه اگه -

واقعا بخوام كليد خروج از اين عمارتو بهم ميدي! 

ه درسته من هنوز اينجام ولي ازت خيلي ممنونم... اگ

شما نبودي يزدان خان من اميد نداشتم! همين اميد 

 باعث شد تاي سر پا بمونم...

 متوقف ميشم و اونم همينطور.  به سمتش ميچرخم:

بازم ميتوني بهم اميد بدي؟ بگي كه همه چي درست -

 ميشه...
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دستشو باال مياره. روي گونه ام ميذاره. مي بينم 

 سينه اش نا منظم باال و پايين ميشه.

 تش رو گوشه لبم ميكشه:شص

 همه چي درست ميشه... من حمايتت ميكنم...-

 لبخندي ميزنم:

بهم قول ميدي؟ كه تا وقتي نميتونم رو پاي خودم -

 وايستم بهت تكيه كنم؟

 سرشو جلو مياره:

 پشتت رو خالي نميذارم... هيچوقت ولت نميكنم...-

حرارت چشماش منو ميترسونه. از چيزي كه ممكنه بعدش 

 اق بيفته.اتف

 

براي همين خودمو تو بغلش ميندازم. نميذارم منو 

ببوسه. بوسه نشونِ عشقه به گفته خودش و من نميخوام 

 تا عاشقم باشه.

 

هم حسِ تعلقي كه با وجود همه اتفاقا نسبت به 

 خانزاده دارمو هم خودمو اليق يزدان خان نميدونم.

 

تو نظر من يزدان خان يه آدم معصوميه كه تنها 

 گناهش احساس عاشقي به منه!

 

دستشو دور كمر ظريفم حلقه ميكنه. منو به خودش 

 فشار ميده:

 

كاش... كاش ميتونستم انقدري تورو به خودم فشار -

 بدم كه يكي شيم...
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خودشو عقب ميكشه و خمار چشماشو روي صورتم مي 

 چرخونه.

 

 آب دهنمو قورت ميدم و يه قدم ازش دور ميشم:

 

برم يزدان خان... يه كاري برام پيش  فكر كنم بايد-

 اومد...

 

و جلوي چشماي گيج و حواس پرتش كه ميدونم به فكر 

 يه اتصال دوباره هست فرار ميكنم.

 

نبايد اين رابطه از كنترل خارج بشه. نبايد بعد 

 انجام كارم كسي صدمه ببينه!

 

 و چه آسيبي بيشتر از عشق ميتوني آدم رو برنجونه؟

نسيبه رو مي بينم داره با نگهبانا  تو حياط عمارت

 حرف ميزنه. پوفي ميكشم. 

 

من هيشكيو نداشتم برام خبرا رو بياره. براي همين 

 هميشه جلوي اكبر بازنده ميشدم. 

چطور تونسته بود حقوق بگيرهاي خان رو به سمت خودش 

 بكشونه آخه با چه وعده اي؟!

ارت يه گوشه مي ايستم و وقتي نسيبه ميخواد داخل عم

 برگرده جلوش رو ميگيرم.

بي حرف سرتا پامو برانداز ميكنه. يكي از ابروهامو 

 باال مي فرستم:
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 وقتي عمارت نبودم كي اتاق منو مرتب مي كرد؟-

 پوزخندي ميزنه:

 

 من نميدونم خانم...-

 

 سرمو تكون ميدم:

باشه من مي فهمم كي رفته تو اتاقم و اميدوار باش -

 نداشته باشي!تو ربطي به اين قضيه 

 

با ابروهاي باال رفته و چهره اي مطمئن براندازم 

 ميكنه:

 

چي براي پنهون كردن داشتيد كه اين قدر استرس -

 داريد؟ خيلي كنجكاو شدم...

 سرمو جلو ميبرم:

 

 تو سرت به كار خودت باشه چون حواسم هست....-

 

نسيبه بار ديگه براندازم ميكنه و با قدم هاي تندي 

ميشه. دستمو به كمرم ميزنم و به خودم ازم دور 

 لعنت مي فرستم كه چرا نتونستم خودمو كنترل كنم!

 سرمو بين دستام ميگيرم:

 عادل تورو خدا يه چيزي پيدا كن!-

تو سالن مي چرخم. نميخوام برم تو اتاق بچپم. 

خدمتكارا رو زير نظر مي گيرم. هلما و رفتاراي سرد 
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ه عادل زير گوشش يه اين روزاش نشون از اين داره ك

 چيزايي خونده.

كالفه ميرم پيش بي بي. نگهداشتن مادر مريم معضلي 

 شده براش!

ولي عذاب وجدان منو كم ميكنه. بي بي برام از هر 

 دري حرف ميزنه.

به اين فكر ميكنم كه اكبر نمي تونه آدمي مثل بي 

 بي رو بخره و جيره خور خودش كنه.

 نفر هست كه طرف منه. با اين حرف لبخندي ميزنم. يه

 

 بي بي؟-

 صداش ميكنم. مهربون نگاهم ميكنه و مي پرسم:

تو ميدوني وقتي من نبودم كي اتاق ما رو تميز مي -

 كرد؟

 متعجب نگاهم ميكنه:

 دختركم كارا بين همه تقسيم شده...-

 چونه اش رو ميخارونه:

بايد فكر كنم... خيلي فك كنم... ولي ميدوني پير -

 حواس درست و حسابي ندارمشدم هوش و 

لبخندي ميزنم و سر تكون ميدم. ميرم به مطبخ سر 

 ميزنم.

همه متعجب نگاهم ميكنن. دستمو تكيه ميدم به ميز و 

 با لبخند زير نظرشون ميگيرم.

تنها چيزي كه ميدونم اينه اگه چشم و گوشم رو باز 

 نكنم دوباره يه جا خراب ميكنم.

 ن اينبار دوباره يكي دورم ميزنه ولي م

 برنده ام.
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اكبر بايد اينو بفهمه. نسيبه سيني حاوي آبميوه رو 

بهم تعارف ميكنه. ميخوام دستشو رد بزنم كه كاغذي 

 زير ليوان توجهم رو جلب ميكنه.

آب دهنمو قورت ميدم. به اين فكر ميكنم كه يعني چي 

 ميتونه باشه؟!

براي اينكار بايد بدون جلب توجه بقيه ليوان رو 

 رم ولي مي ترسم.بردا

آدم نبايد از دست دشمنش چيزي بخوره و من درست وسط 

 جهنمي بودم كه نميدونستم كي دوسته و كي دشمن!

 

نسيبه كالفه چشم و ابرو ميكنه كه ليوان رو بردارم. 

 ليوان رو برميدارم و به دهنم نزديك ميكنم.

همونطور كاغذ رو ميخونم. روش نوشته شده "يه ساعت 

 غ. زير درخت پرتغال." ديگه تو با

من اونجا رو مي شناختم! حتي روزها هم توي چشم 

 نبود!

ليوان رو فقط به لبهام مي چسبونم ولي نميخورم 

 ميذارمش توي سيني و ميگم:

 اوه خيلي ترشه!-

 و بعد اين حرف به سرعت از اونجا خارج ميشم.

نمي دونم بايد برم يا نه. خيلي مي ترسم. طوري كه 

 نم ميزنه.قلبم تو ده

شقيقه هامو با انگشتام ماساژ ميدم. بايد آروم بشم 

 تا بتونم فكر كنم.

زير درخت پرتغال قبال رفتم. درست آخره باغه. جايي 

 كه نه كسي مي تونه صداتو بشنوه نه ببيندت!

نسيبه چرا ميخواد منو اونجا بفرسته؟ اينم جزئي از 

 نقشه اكبره؟
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تكون ميدم. نگاهم ميشينم روي صندلي ننويي و خودمو 

 به عقربه هاي ساعته كه به سرعت در حال گذره.

 

يعني يه ساعته وقت داده بود كه نتونم به خودم 

 بيام و با آرامش تصميم بگيرم؟!

رفتن چه سودي داشت غير ضرر و به خطر انداختن 

 جونم؟!

 دقيفه خود درگيري با خودم بلند ميشم.٤٥بعد 

پيرهن براي هانيه مي سراغ بي بي ميرم. داره يه 

بافه. دستمو روي شونه اش ميذارم و"خسته نباشيد" 

 ميگم.

 با مهربوني نگاهم ميكنه كه ميگم:

 بي بي يه زحمتي دارم...-

 نگاهم ميكنه:

 جونم دخترم بگو...-

دستامو تو هم مي پيچم. مي دونم وقت نيست به درستي 

 يا غلط بودن كارم فكر كنم.

 

 بندم و ميگم:چشمامو روي همه چي مي 

من نيم ساعت ديگه ميرم باغ... هوس پرتغال -

كردم... به هانيه ميگي اونم آماده شه برام سبد 

 بياره؟

 بي بي متعجب ميگه:

وا مادر خب خودت بردار ببر... اين دختره حالش -

 خوب نبود چپيده تو اتاق!

 دستمو روي پاش ميذارم و با لبخند ميگم:

 منم ديدم حالش -
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گفتم يكم باد بخوره به سرش حالش جا خوب نيست 

 بياد...

 بي بي لحظه اي تو فكر رفت و بعد سرشو تكون داد:

 

 ها راست ميگيا...-

 

 بلند ميشم:

 پس من رفتم... توهم برو راضيش كن بياد پيشم...-

از بي بي جدا ميشم. يه اشارپ روي شونه هام 

 ميندازم و از عمارت بيرون ميرم.

 م راحت ميشه كه اگه قرار باشه با اين كار كمي خيال

 اتفاقي بيفته.

 يكي هست كه برنامه شون رو خراب كنه.

اكبر انقدر احمق نيست كه كار احمقانه اي انجام 

بده ولي كي بهم اطمينان ميده اكبر براي نسيبه كار 

 ميكنه؟

به سمت ته باغ ميرم. برگها و شاخه هاي كوچولو زير 

 پام صدا ميكنن.

ميگيرم. چقدر از اين سكوتي كه صداي لبمو به دندون 

 قدم زدنام باعث شكستنش ميشه بيزارم!

وقتي بين پرتغال ها ميرسم مي بينم هيچكس نيست. با 

اضطراب دستمو زير بغلم ميزنم و كالفه شروع به تكون 

 دادن خودم مي كنم.

 

 بعد چند دقيقه صداي پاهايي رو مي شنوم. 
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مي چرخم به سمت تموم تنم ا اضطراب نبض ميگيره و 

صدا. با لبخند و چهره اي از خود مطمئن بهم نزديك 

 ميشه.

سرتا پاشو برانداز ميگم. مثل اشراف ها راه ميره 

 تو لباس كنيز! پاهامو با ضرب تكون ميدم:

 

 چرا منو اينجا صدا كردي.-

 رو به روم قرار ميگيره:

داشتي از حدت خارج مي شدي خواستم بهت بفهمونم تو -

 ي!كي هست

دستمو باال ميارم و محكم به صورتش مي كوبم. صداي 

جيرينگش تو فضاي باغ مي پيچه. چشماش پر از شراره 

 آتيش و خشم ميشه.

 ميخواد چيزي بگه كه قبل از اون به حرف ميام:

 منم اينجا اومدم تا دمتو بچينم!-

 دستشو روي صورتش ميذاره. با تمسخر نگاهم ميكنه:

پشت كشو بهم فهموندي آدم با قايم كردن اون سم -

عاقلي هستي! ولي اين سيلي حماقت محض بود! تقاصشو 

 پس ميدي!

 يه خدمتكار مزد بگير منو تهديد ميكنه؟ -

 قهقهه اي ميزنم و يك دور مي چرخم دورش:

تو فقط مثل يه برده اي كه خريداري شده! زود باش -

 نسيبه بهم بگو اكبر تورو چند خريد؟

 

آدم كسي نيستم! براي دلم  هنوز نفهميدي؟ من-

 اينجام!
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 متعجب نگاهش ميكنم. يعني چي براي دلش اينجاست؟

 

عاشِق اكبره يا خانزاده؟ قبال شنيده بودم كه صميمي 

 ترين دوست ساره هست. 

همون زني كه يه مدت اسمش ورد لباي مست خانزاده مي 

 شد.

نميخوام خودمو متعجب جلوه بدم. دستمو زير چونه ام 

 :مي كشم

 

 آدمايي كه براي خودشون كار ميكنن گرونترن...-

 

 پوزخندي زد:

 

 توئه رعيت زاده مي خواي آدم بخري؟!-

با اين حرفش خونم به جوش مياد ولي به زور خودمو 

كنترل مي كنم. اگه لحنمو عوض كنم مي فهمه به 

 اعصابم مسلط نيستم:

 

زن فاميل شوهرش رو ميگيره... من زن اهوراخانم... -

يه اشرافيم... وقتي به عقدش در اومدم تمام پس 

گذشته ان رو رها كردم و آيندم رو قراره به عنوان 

خانم اين خونه زندگي كنم... و درباره خريد آدمم 

 بايد بگم ثروتم به اون اندازه هم مي رسه...

 

 ابروهامو به هم نزديك ميكنم و مي غرم:
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به  به اون اندازه كه آشغالي مثل تورو طوري سر-

 نيست كنم كه انگار هيچوقت زاده نشدي!

 

اون خنده مسخره اش روي مخم رژه مي رفت. براندازم 

 ميكنه. با تحقيري كه اليق خودشه:

اين اخطارمو جدي بگير... يك بار ديگه بخواي زرنگ -

بازي دربياري پدرشوهر عزيزت مسموم ميشه به تخت 

 خواب ميفته... و درست اون موقع آلت جرم رو تو

 اتاق تو پيدا مي كنن...

 ميخنده:

عاشق اون تيكه اشم كه هر كس به جايي كه اليقشه -

 برميگرده... تو بايد برگردي پيش بقيه رعيت ها....

 

 آروم پلك ميزنم:

 نسيبه؟ فكر مي كني من از تو مي ترسم؟ -

نزديكش ميشم. چونه اش رو بين دستم ميگيرم و با 

 لبخند ميگم:

 

دمايي كه قيمت ندارن بترس؟ من نشنيدي ميگن از آ-

خريدارم... پس قيمتي ندارم! بهتره ازم بترسي... 

 چون تهديد هاي بي جات آخرش به فنات ميده!

لرزش فكش رو حس ميكنم. صورتش رو به كناري ميكشه و 

 با خشم از كنارم رد ميشه.

 

موقع رفتن تنه اي بهم ميزنه. نا خودآگاه به خنده 

 كنم. ميفتم. احساس غرور مي
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فكر ميكنم مثل يه موش كثيف خودش رو روي زمين 

 ميكشه و دور ميشه.

 

وقتي اينجا ميومد از خودش مطمئن بود كه قراره منو 

 له كنه ولي حاال بيشتر تموم بافته هاش پنبه شد!

 

موهامو پشت گوشم ميزنم. يك هيچ به نفع ما! حاال 

منتظر حركت عادل و اميدوار بودم با دست پري 

 برگرده.

 

تو همين فكرا بودم كه يهو دستي روي شونه ام قرار 

 ميگيره.

 

از رو وحشت هيني مي كشم و به عقب مي چرخم. با  

ديدن قيافه خندون هانيه تموم اقتدارم دود ميشه 

 ميرن هوا.

 به اين فكر ميكنم كه

 هنوز زوده پرستيژ زناي قوي رو بگيرم!

 

 ترسوندمت؟-

 

رم با قيافه رنگ پريده ام هانيه اينو ميگه. به نظ

 تفريح ميكنه. شونه باال ميندازم:

 

 

 خودت چي فكر ميكني؟-
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 بي هوا گونه ام رو مي بوسه:

 

به اينكه تو حرف نداري! حوصله ام سر رفته بود -

 ولي حاال... باغ بهم آرامش ميده!

 

 سبد دستش رو باال ميگيره و ادامه ميده:

 پرتغال بچينيم؟!-

 سبد رو زمين ميذاره. شاخه رو سرمو تكون ميدم. 

خم ميكنم و اون شروع به چيدن اون هايي ميشه كه 

 رسيدن.

 

هانيه رو كي قرار بود از دست بدم؟ يه روز ديگه؟ 

 يه ماه ديگه؟ يك سال ديگه؟ 

اگه مي فهميد كسي كه باعث شده يزدان خان هوايي شه 

 منم چي مي شد؟

 شيد؟ مي رفت تو گروه اكبر و نقشه قتلم رو مي ك

پرتغال ها رو چيديم و همونطور كه حرف ميزديم به 

 سمت عمارت راه ميفتيم.

 

بي مقدمه درخواستي كه چند مدت تو سرم وول مي خورد 

 رو از هانيه ميكنم:

 

 تو جاي شراب انگور خانزاده رو ميدوني؟-

 ريز ريز ميخنده:

 چطور؟ حتما بي بي ميدونه؟-
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 شونه هامو باال ميندازم:

 

خوردم خوب بود... اآلن هوس كردم. مي توني  يه بار-

 شب بياري اتاقم؟

 من مني ميكنه:

نميدونم... بايد ببينم بي بي ميذاره يا نه... -

 آخه با خوردن اهوراخان هم مخالف بود.

 پوفي ميكشم. با لبهايي آويزون ميگم:

 

اميدوارم امشب قبل خواب وقتي برام آب پرتغال -

 باشه...مياري شرابم كنارش 

 بعد اين 

حرف تنهاش ميذارم و ازش دور ميشم. اميدوارم يكم 

برام بياره چون با اين همه اضطراب واقعا به يه 

 چيز براي آروم شدن نياز دارم.

 

تازه فهميدم خانزاده چرا هميشه شراب مي نوشيد. 

چرا مست مي كرد. ما آدما بايد خلعمون رو يه جوري 

 پر مي كرديم.

 

يزدان خان يعني دوستي با كتاب رو در حاال كه راه 

 پيش نمي گرفتم داشتم به سمت شراب كشيده مي شدم.

 

 راهي كه خانزاده داشت. 

 يك جور سنت يادگاري از يه عزيز.
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وقتي شب ميشه و هانيه برام مياره با خوشحالي تشكر 

 ميكنم.  

منتظر ميمونم از اتاق بيرون بره. چراغ رو روي  

ليوان الله اي شكل رو پر ميكنم ميز گرد ميذارم و 

 از اون محتواي قرمز و خوش رنگ.

لبخندي ميزنم و رو به روم مي چرخونمش. بعد از  

رقصوندن جامم يك نفس سر ميكشمش. چشمامو با لذت مي 

 بندم.

 

دوباره ليوانم پر ميشه. دوباره و دوباره... بطري 

نصف ميشه. خنده اي سر ميدم. احساس بزرگ شدن بهم 

 ميده. دست

 

ليوانو تو بغلم ميگيرم و رو كاناپه كوچيك لم 

ميدم. به يه نقطه نامفهوم خيره ميشم و خانزاده و 

 ملوك السلطنه رو به ياد ميارم.

بغض گلوم رو فشار ميده. من براي خودش از خودش 

گذشتم. هر چقدر اينجا بچرخم و به قدرتي كه دارم 

 بنازم عشق آدمو خار و خفيف ميكنه.

ه موش اينجا گرفتار شدم. تو تله ادعاي مثل ي

 پادشاهي ميكنم. براي چي؟ 

 براي محافظت از كسي كه دوسش دارم.

ته مونده ليوان رو مي نوشم كه تقه اي به در 

ميخوره و باز ميشه. يزدان خان رو تو چهارچوب در 

 ميبينم. بي رمق پوزخندي ميزنم.

 در رو مي بنده و با نگراني سمتم مياد:

 

 ن چه كردي...ناري-
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فوري بطري رو برميداره و بو ميكشه. انگار اونم مي 

 فهمه اين شراب متعلق به كيه.

 ليوان رو از دستم ميگيره و روي ميز ميذاره.

 با ابروهايي توهم مي پرسه:

 

 اون بطري رو تو نصف كردي؟-

 فقط سرمو تكون ميدم. پوفي ميكشه:

 

 خوبه الكش كمه! وگرنه پس ميفتادي!-

 ميگم: مغموم

 

براي همين هيچ حسي بهم دست نداد؟ براي همين هنوز -

 غمگينم؟!

مياد پيشم و دستامو ميگيره. با چشماي خماري نگاهش 

 ميكنم. آروم مي پرسه:

 غمت واسه چيه؟-

سرمو به پشتي كاناپه تكيه ميدم و به سقف خيره 

 ميشم:

 

خيلي زود وارد دنياي زنونه شدم... طوري كه اآلن -

ه پيرزن ندارم! تلخي زندگيم انقدر زياد فرقي با ي

بوده كه اآلن حس اينو دارم تو خونم نفوذ كرده... 

 هيچوقت از اين زخما خالص نميشم يزدان خان...

  

 انگشتشو از كنار ابروم تا زير چونه ام ميكشه:

 باهام حرف بزن... ديدن غم تو -
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 چشمات ديوونه ام ميكنه...

 لبهام مي لرزه:

 اهوراخان با ملوك السلطنه هست! اهوراخان...-

اشكهام روي گونه هام مي ريزه. صورتمو قاب دستاش 

ميگيره و با شصتش كنار ميزنه اشكامو. به لبهام 

 نگاهي ميندازه:

 

بذار همه غما رو پس بزنم... بذار كنارت باشم -

 نارين...

سرشو نزديك مياره. نفسهاي داغش روي صورتم مي 

 پاشه. 

 يدم و سيب گلوم مي لرزه:آب دهنمو قورت م

 كاش مي تونستم از يادش ببرم...-

 بذار خودمو تو دلت جا كنم...-

 اينو ميگه و نگاهم به سمت لبهاش كشيده ميشه.

من قراره بعِد نابود كردن اكبر برم ولي با بوسيدنِ  

 يزدان...

 همه چي عوض مي شد. بدتر ميشد...

 

مي شد اگه احساسي نسبت بهش پيدا مي كردم چي؟ 

ببوسمش و به بعدش فكر نكنم؟ به هانيه... به 

 اهوراخاني كه به خاطر جونش كنارش گذاشتم....

نگاه مرددمو ميبينه. دستشو مي فرسته پشت گردنم. 

 مورمورم ميشه. نگاهمو به چشماش مي دوزم.

 

 لباشو با زبون تر ميكنه:
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 خودتو بسپار به من...-

 سرمو چند سانت بهش نزديكتر مي كنم:

 

فقط يه امشب حدمو نگه نميدارم... هر چي تو اين -

 اتاق بشه همينجا مي مونه...

اينو ميگم و بدون اينكه منتظر باشم جوابي بهم بده 

 لبامو روي لبهاي داغش فشار ميدم.

لرزشي دستاشو فرا ميگيره. موهامو ميفرسته به عقب 

و با دو دست صورتم ميگيره. دستمو دور گردنش 

 ميندازم.

م لبهامو مي بوسه. خيسي لبهاش وسوسه انگيز و محك

 لطافت بهار رو داره. 

زير دلم خفيف مي لرزه. پاهامو دور كمرش حلقه 

ميكنه. تقريبا نصف چونه ام تو دهنشه. مثل كسايي 

 كه سير نميشن و ماهرانه لبهامو ميخوره.

 

يه حالته گيجي و خماري بهم دست ميده و نمي تونم 

 به اين فكر كنم حد امشب تا كدوم خطه؟! 

 بي لباس يا با لباس؟!

همينطور كه به اين فكر ميكنم دستشو زير باسنم  

 ميفرسته و بلندم ميكنه.

همچنان لبهاي گرسنه اش رو و كنار لبهامو تحريك 

كنم وقتي ميكنه. به سمت تخت ميره و به اين فكر مي

داره تو اين اتاق باهام عشق بازي ميكنه تصوير 

 برادرش گوشه ذهنش پررنگ ميشه يا نه؟

 روي تخت ميفتم و اون وزنش رو روم ميندازه.

 سرشو عقب ميبره و چشماشو بهم ميدوزه.
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 نگاهش عجيب داغه و ميتونه آدمو جادو كنه.

يزدان خان وقتي رومه جذابتره! اين ٌبعدشو اولين 

 كه مي بينم! باره

 

موهاي كوتاه و مرتب...ابروهايي  آراسته اي كه تهش 

از چشمهاش فاصله ي مناسب و زيبايي داشت... چشماي 

تيز و داغ و نافذ... چونه اي محكم و شونه هاي 

 پهن!

نسبتا به اهوراخان الغرتر ولي حجم تنش خوب مي 

تونست منو در بر بگيره. آب دهنشو قورت ميده و 

 ز شونه هاي لباسمو پايين مي فرسته.آروم يكي ا

 بوسه اي روي استخون ترقوه ام ميزنه. 

چشمامو مي بندم و آهمو توي گلو خفه ميكنم. لبهاشو 

 روي گلوم مي كشه و نمدارش ميكنه.

 مثل يه جوجه با مردمك لرزون نگاهش ميكنم.

دوباره سيب گلوش مي لرزه. كف دستش رو روي تخت 

 روم بلند شه.ميذاره و سعي ميكنه از 

ولي من كه حسابي عقل از سرم پريده و گرماي تنش به 

 نظرم خوش آيند مياد دستمو دور گردنش ميندازم.

 با بوسيدنِ دوباره اش مانِع رفتنش ميشم.

لباسمو باال ميده. به جونِ دكمه هاي پيرهنش ميفتم.و 

 بعد باز كردنش دستمو روي بدنش ميكشم.

و سرش براي بوسيدنم چشمامو روي همه چي مي بندم 

 نزديك ميشه.

امشب ما ديرتر از يه شب معمولي مي خوابيم. چون 

 قراره تو بغلم هم بلوليم!

 آروم مي پرسم:

 درو قفل كردي؟-
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از روم بلند ميشه و بعد قفل زدن در بهونه اي براي 

 فرار از اين وضعيت نمي مونه!

وقتي برميگرده. هيچ كدوممون پس نمي كشيم و بينمون 

 اتفاقايي ميفته. يه

 

*** 

پتو رو دورم مي پيچم. يزدان خان دكمه هاشو مي 

 بنده. مي پرسم:

 يادت كه نميره؟-

 با چشم و ابرو مي پرسه كه "چي" و جواب ميدم:

 اينو كه همه چي اينجا ميمونه!-

 ميخنده و بشاش ميگه:

 بهش فكر ميكنم!-

 با حرص ميگم:

 يزدان خان؟!-

 دوباره ميخنده:

 نارين جان؟جونم -

من واقعا از دست اين مردهاي زبون نفهم نميدونستم 

 چيكار كنم.

با پررويي نگاهم ميكنه و قولي كه قبل از رابطه 

 بهم داده رو به فراموشي مي سپاره.

بعد پوشيدن لباسش خم ميشه و روي لبهام بوسه 

 ميزنه:

 ديگه بخواب... صبح باهام بياي نظارت درمانگاه!-
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اجازه گفتن چيز ديگه اي بهم بده از و بدون اينكه 

 اتاق بيرون ميره.

 

 پتو بين دستام مشت ميشه.

از كسي كه تو بغلش براي برادرش گريه كردم و تهش  

 باهام خوابيد چه انتظاري ميشد داشت؟

دراز مي كشم و به سقف خيره ميشم. آروم با خودم 

 زمزمه ميكنم:

 يستي؟پشيموني؟ پشيمون نيستي؟ پشيموني؟ پشيمون ن

 و تهش بلند ميگم:

پشيمون نيستم... يزدان خوب بود... ماليم بود... -

 بلد بود چطور...

لب ميگزم و به افكار احمقانه ام ادامه نميدم. و 

به خودم ميگم" چيزي كه تو اين اتاق اتفاق افتاد 

 همينجا ميمونه!"

 

چشمامو مي بندم و سعي ميكنم بخوابم. ولي تو خوابِ 

 شق بازي يزدانو مي بينم!لعنتيمم همش ع

تو گرگ و ميش هوا از خواب بيدار ميشم. يه لباس 

 حرير روي تن لختم مي پوشم.

كال سه ساعتم به زور خوابيدم. به شرابي كه هانيه 

آورد و نيمه خورده روي ميزه نگاه ميكنم و زير لب 

 با خودم ميگم:

چيزي كه تو اين اتاقه همينجا ميمونه... عذاب -

 خودم حمل نميكنم!وجدان با 

 از اتاق بيرون ميرم. 

تراس رو باز ميكنم و واردش ميشم. خنكي هوا مثل 

 سوزن تو تنم فرو ميره.
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دستامو زير بغل ميزنم. احمقانه بود كه با اون 

وضعيت اونجا بايستم ولي به تازگي كل زندگيم رو 

 دور ديوونگي افتاده بود.

مي بينم از صداي قدم هايي رو مي شنوم. وقتي اكبرو 

 پوششم خجالت ميكشم.

چون چشمهاش روي سينه هام كه از لباس مشخص بود مي 

 چرخه.

 با تمسخر ميگه:

بگو چرا خوابم نميبرد! تو تموم شب بهم فكر -

 ميكردي؟!

دستامو جوري ميذارم كه سينه ام رو بپوشونه. با 

نفرت رو ازش ميگيرم و به اين فكر ميكنم نميشد 

كريه اين بشر روشن نشه و بعد صبحم با ديدن چهره 

 جوابشو ميدم:

 دليلي براي فكر كردن بهتون ندارم!-

 مي خنده و ميگه:

 

دليلي بهتر از اينكه خوابو ازت گرفتم؟ فكر ميكني -

بعد اينكه پا رو دمم گذاشتي ميذارم زندگي معمولي 

 داشته باشي؟

اگه براي كري خوندن اومديد بايد بگم كه من حوصله -

 رم!اش رو ندا

 

 ميخوام برم كه مچ دستمو ميگيره:

 

مراقب باش... از اين به بعد مجبوري جلوم سر خم -

 كني... تموم نقطه ضعفات دسته منه!
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 سرمو باال ميگيرم و تو چشماش زل ميزنم:

 

 اين يعني شما نقطه ضعفي نداريد؟!-

 حريف من نميشي!-

 آب دهنمو قورت ميدم و چشمامو سرد و يخي ميكنم:

 ميشم كه به دست من نابود ميشيد!مطمئن -

و بعد اين جمله جسورانه دستمو از بين دستاش بيرون 

ميكشم و از تراس بيرون ميرم. صداس خنده هاي پر 

 تمسخرش رو ميشنوم.

و بيشتر براي اومدنِ عادل بي تاب ميشم. قصد برگشت 

 نداشت؟

 

 نكنه اكبر باليي سرش آورده باشه؟

 پشت براندازش ميكنم.با اين فكر برميگردم و از 

دودي كه دورش رو گرفته نشون از اين داره كه سيگار 

 ميكشه.

به اتاق برميگردم. همينطوري دور خودم مي چرخم و  

 كالفه ميشم.

يهو صداي برخورد چيزي با پنجره رو مي شنوم. انگار 

 يكي داره سنگ هاي ريزي رو به شيشه ميزنه.

سمت پنجره. آب دهنمو قورت ميدم و پا تند ميكنم 

 پرده رو كنار ميدم و عادل رو مي بينم.

از ته دل ميخندم و اون لبخند دندون نمايي ميزنه و 

 اشاره ميكنه پايين برم. 

سريع پالتو پوستم رو تن ميكنم. اميدوارم اكبر 

كنجكاو اين بيرون رفتنم نشه! مرتيكه احمِق بي 

 شعور!
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له ها از اتاق بيرون ميرم و پاورچين پاورچين سمت پ

ميرم. خودشو به بي خيالي زده ولي من مطمئنم اين 

 افعي پشت سرشم چشم داره.

 عمارت رو دور ميزنم. عادل رو مي بينم.

روي تخت سنگي نشسته و با چوب روي زمين خطوطي 

 ميكشه. 

بي خيال همه چيز اول از زنده ديدنش خوشحالم. با 

 هيجان به سمتش ميرم:

 عادل!-

 بامزه هميشگيش ميگه:بلند ميشه و با لحن 

 شاهزاده!-

ميخندم و با بي قيدي از گردنش آويزون ميشم و بغلش 

 ميكنم:

 تو هم ديگه خونواده مني!-

 قند تو دلم آب ميشد. 

اگه دنيا رو بهم ميدادن اونقدر ذوق نمي كردم كه  

 از لفظ اكبر رعيت زاده جون ميگرفتم.

 

عريف باالخره عادل با كلي مزه مزه كردن شروع به ت

 ميكنه:

 

 ببين اكبر و خونوادش -

 روي زمين يه مرد كار مي كردن. اينم پسر بچه بوده.

بعد تو يكي از اين روزا پدرش نميدونم سكته 

 ميكنه... قلبش وايميسته...

يه چيزيش ميشه... بعد اين مرد بخاطر عذاب وجداني 

كه داشته مادر اينو صيغه ميكنه... اكبرم ميشه مثل 
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بخاطر اينكه مرد فقط يه دختر معلول پسر اون... 

داشته... اونو همه كارش ميكنه ولي نمي فهمه كه 

 اين مرتيكه موزمار...

 از همون طفوليت الشي و نالوتي بوده...

همش به فكر اين بوده كه كي زهرش رو بريزه... 

همينم ميشه... كل مال و منال مرده رو ميزنه به 

 يست ميكنه...اسم خودش... زن و دخترشو سر به ن

 سرمو تند تند تكون ميدم:

دروغ نيست... دروغ نيست... اكبر از پسش -

 برمياد...

 اوهومي ميگه و ادامه ميده:

خالصه سرتو درد نيارم مثل عقرب كه پشت الكپشت -

نشسته بود اينم با كمك اين مرد باال ميره ولي تهش 

 نيشش ميزنه...

 بعد اينكه خونواده و ثروتشو ميگيره...

قصد ميكنه اين يه جور گم و گور كنه ولي ننه جونش 

 كه يكم خدا و پيغمبر حاليش بوده...

مانع ميشه كه ما نمك خورديم حداقل يه رحمي به 

 نمكدون كنيم...

 

 تهش مي دوني چي ميشه؟

 عادل اينو ميگه و بهم چشم ميدوزه:

 

 اكبر ميفهمه ننه جونش اين مرد رو مي خواد...-

صباني ميشه... مي خواد جفتشون رو بهش دلبسته... ع 

 به آتيش بكشه...

 ولي خب دلش نمياد به هر حال ننه اش بوده...
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 پس به خاطر مادرش

مجبور ميشه از جون اون مرد بگذره و تو اين وسط  

تموم خدمتكارا كه همون شاهداي ماجرا باشن رو مرخص 

 ميكنه! 

 لبمو با زبون تر ميكنم:

 ستن؟خب اآلن چي؟ اآلن زنده ه-

 بشكني ميزنه:

 ميدوني اين اطالعاتو كي بهم داد؟-

 

 ميخندمو با سرخوشي ميگم:

 

 مادرش؟-

 نوچي ميكنه:

 يكي از همون خدمتكارايي كه مرخص كرده بوده...-

عادل اين خدمتكاره اطالعات جديدي هم از خونواده -

 اكبر داره؟ آدرس خونه اش رو گرفتي؟

 لب و لوچه اش آويزون ميشه:

آدرس رفتم ولي يه خونه مخروبه كه هيچ كسي به -

 اونجا زندگي نميكنه...

 پوفي ميكشم:

حاال چه كنيم... هيچي براي اثبات حرفامون -

 نداريم... ما فقط يه داستان دستمون داريم...

 سرشو تكون ميده:

اوهوم... اين داستان كه اكبر خان رو گول زده... -

 و درباره خونوادش دروغ گفته...

 ميشم. شروع به قدم زدن ميكنم و متفكر ميگم:بلند 
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به خاطر كاري كه كردي ممنونم... همش مي ترسيدم -

باليي سرت بياد... به خاطر اينكه زنده موندي هم 

 ممنونم... ولي يه درخواست ديگه هم ازت دارم...

 چشماشو باريك كرد:

 

 چي؟ -

 

خونوادش رو پيدا كن... هر چي كه بوده اونا براش -

بودن كه اونا رو نكشته ... حتما نقطه ضعف مهم 

 اكبر اونان...

 

دارم ميگردم شاهزاده... فرصت بده... اون حيوون -

 رو زمين ميزنيم...

 پالتو رو بيشتر دورم مي پيچم:

 اميدوارم...-

 و پشت بند اين حرفم ادامه ميدم:

من ميرم لباسمو عوض كنم... تو هم اينا رو كه -

... ولي چشم و گوشت باز باشه خوردي همين اطراف باش

 كه يه وقت اون عقرب نزديكت نشه...

 رو چشم...-

به اتاقم ميرم. خوشحالم ديگه مثل يه پشه تو دستاي 

اكبر له نميشم. راه نجاتمو پيدا كردم. ولي نگران 

 بقيه ام...

 هلمايي كه بهش دلبسته و خان كه بهش اعتماد كرده.

 و نجاتشون بدم؟ چطور مي تونم چشماشون رو باز كنم
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همونطور كه يه پيرهن چيندار مخمل مي پوشم به اينا 

فكر ميكنم. بايد چطور از چيزي كه دستمه استفاده 

 كنم؟

 تقه اي به در ميخوره. بلند ميگم:

 

 بيا تو!-

در باز ميشه يزدان خان رو ميبينم. با لبخند 

 براندازم ميكنه:

 صبحت بخير...-

كه باهم گذرونديم رو اميدوارم تو اين وضعيت شبي 

به روم نياره. مياد سمتم. سينه ام تندتر باال و 

 پايين ميشه. دستمو ميگيره:

 آماده اي بريم درمانگاه؟-

 لبخندي ميزنم:

 بله ميام... بيرون منتظر بمون.-

موهامو نوازش ميكنه. چشمامو ازش ميدزدم و اون 

 آروم ميگه:

 

 .منتظرت ميمونم... هر چقدر كه الزم باشه-

مي فهمم با منظور اين حرفو ميزنه ولي به روش 

نميارم. مي ذارم بيرون بره و دوباره پالتو پوستم 

 رو مي پوشم. جلو آينه موهامو مرتب ميكنم.

 

وقتي با يزدان خان از عمارت بيرون ميريم چشماي 

 نسيبه رومونه.

سعي ميكنم اهميتي ندم هرچند من دلم ميخواد اون 

 رم.چشمارو از ته در بيا
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اميدوارم ديدن صميميتم با يزدان خان جونشو به خطر 

نندازه. هر چند اكبر تا اآلن بايد متوجه شده باشه 

 كه اون عالقه اي به رياست نداره.

 

در سكوت به به درمانگاه روستا ميرسيم. چيزي تا 

 آماده شدنش نمونده.

 

اين روياي يزدان خان هست كه محل زندگيش رو آباد 

اون هميشه اينطورن و بايد بي  كنه. روياهاي

 آزارترين آدم تو اين عمارت باشه.

نه مثل همسر خان مغروره... نه مثل هلما مطيع 

دستورات شيطاني اكبر... نه مثل خان متكبر و از 

 خود راضيه...

 

 دنياش انقدر قشنگه كه مي ترسم پا به توش بذارم.

كت و شلوار خوش دوختي تن كرده. بلند قامته... با 

 رعيت ها با مهربوني رفتار ميكنه!

از همون اولش باهام پر محبت بوده... و با خودم 

فكر ميكنم اينكه يه روزي بخوام پشت سر بذارمش و 

 از عمارت بيرون برم دلتنگ ماليمتاش ميشم.

اون شب خاص از نظرم ميگذره. نميدونم چرا لبخند 

 مياد رو لبم. 

شايدم...  شايد لطافت دستاش زيادي خوب بوده...

 گونه هام رنگ ميگيره.

 لعنتي خوب بلده چطور يه زنو زير تنش بازي بده! 

 به چي لبخند ميزني؟-
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صداي يزدان خان منو از فكر بيرون ميكشه. چشمامو 

به صورتش ميدوزم و نميدونم چرا مردمكم روي لبهاش 

 زوم ميشه.

 لبهاش كش مياد:

 چت شد نارين دلت خواست؟-

 

 دستمو فشار ميده و زير لب ميگه: پشت بند اين حرفش

 

 منم دلم ميخواد... خيلي هم ميخواد...-

با شنيدن حرف هاي اغواگرش نميدونم چرا خجالت  

 ميكشم.

 

سريع دستمو از بين دستاش بيرون ميكشم و بهش پشت 

 ميكنم.

 

 انگشت به دهن ميگيرم:

 بهتره برگردم عمارت...

روي شكمم دستش از پشت كشيده ميشه روي كمرم و تا 

 براي به آغوش كشيدنم جلو مياد.

از اين بي احتياطيش چشمام درشت ميشه و بهش تشر 

 ميزنم:

 

 يزدان خان مردم ميبينن!-

 سرشو نزديك مياره:

 منو هيشكي نمي ترسونه...-

 دستشو با خشونت پس ميزنم و به سمتش برميگردم:
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مگه نگفتم هر اتفاقي تو اون اتاق افتاد همونجا -

 ...ميمونه

 

 سرشو تكون داد:

آره... گفتي... ولي اين دليل نميشه جلوي اتفاقاي -

 جديد رو بگيريم...

 تا حرفش رو حالجي كنم سريع روي لبم بوسه زد...

به خدا كه قلبم يه جور به تپش افتاد ترسيدم همون 

 لحظه از سينه ام بيرون بيفته.

من اينجور ديوونگي ها رو از يزدان خان انتظار 

 م!نداشت

ولي اگه آدمي كه چشم بسته و قلبشو به سمت كسي  

 باز كرده عقلش رو به كار مي انداخت.

دنياي عاشق ها به اين قشنگي نمي شد. چند لحظه 

 نفسم ايستاد. داشتم عاشق يزدان خان مي شدم؟!

بعد رابطه بي سر و ته با برادرش چطور اين اجازه 

گوشه  رو به خودم ميدادم؟! آه كه دلم ميخواست يه

 تنها بشينم و قلبم رو سرزنش كنم!

 

لبمو به دندون ميگيرم. نسيم خنكي ميوزه. پاييز 

 روستا خيلي قشنگ بود. پاييز فصل عاشق شدن بود.

ولي عشق با وجود اون افعي يه خيال محال به نظر مي 

 رسيد. 

 

اگه من جلوي اين احساس رو نمي گرفتم اگه به اين 

 رابطه پر و بال ميدادم.
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اگه يزدان خان رو هم مثل برادرش براي خودم بت مي 

 كردم مجبور مي شدم اونم پشت سر جا بذارم.

 

 دستمو مشت ميكنم. چشمامو به زمين ميدوزم:

 ديگه هيچ جا اتفاقي بين من و تو نميفته... -

 

با قدم هاي تندي ازش دور ميشم حتي كم كم به حالت 

يفته رو دو در ميام تا جلوي اينكه دنبالم راه ب

 بگيرم. 

 

انقدر حالم خرابه كه به سمت جنگل ميرم نه عمارت. 

ميشينم انقدر هق هق ميكنم تا بلكه از آتيش وجودم 

 كم بشه.

 

 

اولش خونوادم منو عروس خانزاده كردن تا نتونم 

بچگي كنم و حاال وجود اكبر نميذاره زنونگي و عاشقي 

 كنم.

ي هاي اكبر مگه من چه گناهي كردم كه وسط كثافت كار

 دست و پا بزنم؟!

 

سرمو بين دستام ميگيرم و جيغ ميزنم. با تمام وجود 

 جيغ ميزنم تا صدايي از پشت سرم مياد:

 

 آرومتر... خشم نابودت ميكنه!-
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انقدر شوكه ميشم يهو از روي تخته سنگ بلند ميشم 

 طوري كه با زانو زمين مي خورم.

 

روي شونه بي خيال دردي كه توي تنم مي پيچه از 

 نگاهش ميكنم.

 

 

 آب دهنم رو قورت ميدم.

لبخند كريهي ميزنه. با خودم فكر ميكنم اين عوضي 

 از كي دنبالمه؟

 

 يعني بوسه يزدان رو ديد؟!

لبمو ميگزم! لعنت بهش! لعنت! تا ميام ازش آتو  

بگيرم بدتر خودم گاف ميدم! اگه ديده باشه مي تونه 

 براي يزدان خان خطرناك باشه.

 

اگه متوجه محبتي كه بهش دارم بشه ممكنه بهش صدمه 

 بزنه!

 

نفسمو بيرون مي فرستم نميخوام بيشتر از اين جلوش 

 دو زانو بمونم.

 

بلند ميشم و كمر صاف ميكنم. بوي تنباكوي داخل 

 پيپش اذيتم ميكنه. 

مطمئنم اون نسيبه آشغال اكبرو پشت سرمون فرستاده. 

 يدامون كنه.وگرنه سگ نبود كه بو بكشه و پ
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تو همين فكرام كه حرفي كه ميزنه باعث ميشه تموم 

 حدسياتم خراب بشه.

 

تو هم با من يه نقطه مشترك داري... وقتي حالت -

 خوب نيست با ديدن رودخونه آروم ميشي...

 

با اين حرفش به فكر اومد كه اون از اول به هدف 

جنگل از خونه بيرون اومده و احتماال قبل من اينجا 

 وده.ب

 

 زير لبي ميگم:

 

اشتباه فكر ميكني! من با تو هيچ وجه مشتركي -

 ندارم!

 

 فقط ميخنده. اشكامو پاك ميكنم تا برم. 

 

 بازومو ميگيره و ميگه:

 

 خيلي سركشي...-

 

پنجه هاشو فشار ميده تو گوشت بازوم كه بي شك اگه 

 اون پالتو تنم نبود حسابي دردم ميگرفت:

 

قدرتمندم و بهم بي احترامي تو ميدوني من چقدر -

 ميكني!
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از روي شونه نگاهش ميكنم. سعي دارم نگاهم تحقير 

 اميز باشه:

 

شايد دليلش اين نباشه كه تو ميگي... شايد به -

 خاطر اينه تو قدرتي كه من دارمو نمي بيني...

دستاش شل ميشه و كنارش ميفته. اونو با دنيايي از 

 فكر و خيال تنها ميذارم.

 ميشم و آب دهنمو قورت ميدم. ازش دور

با قدم هاي محكم و اعتماد به نفس بيشتري ازش دور 

 ميشم.

 

حال بدم كمي كمتر شده بود چون از تند زبوني پيش 

 اكبر سرخوش شدم. 

فرقي نداره هر جوري كه دشمنت رو شكست بدي يه 

 پيروزي محسوب ميشه.

 

*** 

 

شونو پيش همسر خان و هلما نشستم و بدون اينكه حرفا

 بشنوم سر تكون ميدم.

نگران عادلم كه بي خبر رفته و اميدوارم كه اكبر 

 عقده اي دق و دليشو از اون در نيومده باشه.

 تو همين فكرا 

 غرقم كه يهو نسيبه سر و كله اش پيدا ميشه.

 با چشم و ابرو اشاره ميكنه كه همراهش برم.

ولي من اهميتي بهش نميدم تا اينكه جلو مياد و 

 ه:ميگ
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خانم چند لحظه ميايد اتاقتون؟ يه چيزي هست بايد -

 درباره تغيير دكوراسيون ازتون بپرسم!

به اجبار بلند ميشم و غرولند كنان دنبالش راه 

 ميفتم. وقتي به خلوتي مي رسيم عصبي ميگم:

 

توئه كلفت فكر كردي هر وقت خواستي مي توني منو -

 صدا كني؟

 

 سر تا پامو برانداز ميكنه:

 

تو اينم به زودي به تفاهم مي رسيم! توهم كلفت -

 ميشي...

 

دستمو باال ميارم كه تو صورتش فرود بيارم كه مچمو 

 ميگيره:

 

كلفت اكبر ميشي! دستور داده خان رو بكشي... -

 اينبار بهت سالح نميده... خودت دست به كار ميشي...

 

 چشم غره اي بهش ميرم:

 

ميزنم كه ميخوايد  خفه شو! وگرنه ميرم همه جا داد-

 چه گهي بخوريد!

 خنده عصبي ميكنه:

داد بزن... داد بزن تا سر عمو عارفتو به باد -

 بدي!
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 از الي دندوناي كليد خورده ام ميگم:

 داري دروغ ميگي... زر مفت ميزني...-

ياد حرف عادل ميفتم اينكه ميگفت احتمالش هست كه 

از  عمو زنده باشه و اكبر همين جوري يه مهره رو

 دست نميده.

 ابروهاشو باال ميفرسته:

 يه قدم اشتباه بردار تا ببيني دروغه يا نه...-

 با ترديد نگاهش ميكنم:

 هيچ غلطي نميكنيد!- 

 اعصابم بهم ميريزه.

 

تنم شروع به لرزيدن ميكنه و كنترل صدام از دستم 

 خارج ميشه:

 تو فكر ميكني كي هستي هرزه!-

مي تونه فشار ميده كه  با دستش دهنمو مي گيره و تا

 صدامو خفه كنه.

نفس كم ميارم و دستشو چنگ ميزنم. نفرت تو وجودم 

 باال ميزنه.

 با حرص چند قطره اشك از گوشه چشمم پايين ميچكه. 

 

اينو تو گوشت فرو كن نارين تو تو مشت اكبري! -

 تكون بخوري له ميشي....

 دستشو از روي دهنم برميداره. همونطور كه نفس نفس

 ميزنم با غضب نگاهش ميكنم.

مثل يه اژدهام كه اگه دهنشو باز كجا كل دنيا رو 

 آتيش ميگيره.
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 آروم مي غرم:

 فقط گمشو از جلوي چشمام زنيكه!-

 همونطور كه با هر قدم دور ميشه ميخنده:

 منتظر بقيه دستورا باش مار كوچولو!

وقتي ميره كمي از اون احساس خفگي كه دارم كم 

ور از نرده ها ميگيرم و خودمو باال ميشه. به ز

 ميكشم.

 

اآلن وقت غيب شدن عادل نبود... بايد بهش ميگفتم... 

 ميگفتم حدسش درسته! عمو عارفم زنده اس!

وقتي به اتاق ميرسم انگار كه پناهگاه باشه خودمو 

 مي ندازم داخلش. 

به اين فكر ميكنم نميشه من يكم پول به جيب بزنم و 

دارم و گورمو از اين روستا... از بعد خونوادمو بر

 اين منطقه گم كنم؟!

سرمو بين دستام ميگيرم مشكل اينجاست كه كسايي كه 

 دوسشو دارم فقط خونوادم نيستن. 

تو اين عمارتم آدمايي هستن كه مي خوامشون و نميشه 

 بي خيالشون بشم. براي همينه فرار نميكنم.

 

شم كه گوشه لبمو به دندون ميگيرم. انقدر ميخور

 تلخي خون رو تو گلوم حس ميكنم. 

 

*** 

سه روز نه خبري از عادل ميشه نه من اتاق بيرون 

 ميرم.
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سيني هاي غذاهايي كه بي بي حميرا از هانيه برام 

 مي فرسته همونطور نخورده بيرون ميفرستم.

 

روي كاناپه با رنگ و رويي پريده نشستم و به يزدان 

 خانم بي محلي ميكنم. 

ار كه قاشق غذا رو نزديك دهنم كرد وحشي حتي يه ب

 شدم و پرتش كردم اونور.

 

من نه به غذا نياز داشتم... نه به محبت... من فقط 

 منتظر بودم عادل بياد و بگه چه خاكي تو سرم كنم.

 

 وگرنه قسم خورده بودم كه از جام پا نشم.

حتي اگه زخم بستر بگيرم يا از گرسنگي بميرم از 

 وردم.اينجا جم نمي خ

 

چون نمي خواستم با يه قدم اشتباه باليي سر عمو 

 عارف بياد...

يه بار از دستش داده بودم و دوباره اين اجازه رو 

 نميدادم. 

خداروشكر اكبر ضربه رو زده و حاال يه گوشه به در 

 هم پيچيدنم نگاه مي كرد و كاري به كارم نداشت.

 خسته ام از زل زدن به فرش و گريه بي صدا. شب

نزديك دوازده بود و من با دلي كه از گرسنگي مالش 

 مي رفت در حال خود آزاري و فرار از خوردنم.

 

و به شيريني هاي خونگي كشمشي خوشمزه چيده شده روي 

 ميز بي توجهي مي كنم.
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 در اتاق باز ميشه كه سريع چشم مي بندم:

يزدان خان لطفا بيرون برو... حتي اين شيريني -

هارو هم ببر... فكر نكن اين بوي وسوسه انگيز 

 اشتهامو تحريك ميكنه و دست از اعتصاب مي كشم. 

همونطور كه چشمامو بسته هست بوي كباب هم به مشامم 

 مي رسه. دهنم آب ميفته ولي مرغم يه پا داره.

رو ميشنوه. گوشم صداي گذاشته شدن ظرف روي ميز 

 دستي روي شونه ام ميشينه.

چشمامو باز ميكنم با ديدن عادل پر ميشم از 

 خوشحالي و عصبانيت و حرص! حال خودمم نمي فهمم.

با بي حالي كه حاصل غذا نخوردنمه مشتي بي جون به 

 سينه اش مي كوبم:

 كجا بودي؟ ها؟ -

 ابرو باال ميندازه:

 

ميكشي هيچ جا  واال مي دونستم از دلتنگي من خودتو-

 نميرفتم شاهزاده...

عقب ميره و پاهاي بي جونم كه تحمل وزنم رو ندارن 

 باعث ميشن دوباره روي كاناپه جا بگيرم.

 يه لقمه درست ميكنه و كباب به سمتم ميگيره:

تا فهميدم غذا نخوردي گفتم يه كباب مشتي درست -

 منم برات... دست منو كه پس نميزني؟

زه لب به چيزي نداده كباب ميدن به كسي كه چند رو-

 آخه؟

 اينو همونطور ميگم كه 

 ديگه بوش مدهوشم مي كرد.

 لقمه رو به دهنم مي چسبونه:
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 منو تو سگ جونيم... چيزيت نميشه بزن روشن شي...-

 

دهنمو باز ميكنم تا لقمه رو تو دهنم بذاره. مثل 

 قحطي زده ها شروع به خوردن ميكنم.

 

بهم ميده و به قدري گرسنه ام چند تا لقمه ديگه 

زحمت جويدن زيادو به خودم نميدونم همونطور لقمه 

 رو مي بلعم.

 به خاطر همين مجبور ميشم دو ليوان آب هم باال بدم.

انرژي بدنم بيشتر ميشه و انگار رنگ به چشمام 

 برميگرده.

 

 حاال بهتر ميتونم مواخذه اش كنم.

 

 دستامو زير بغلم ميزنم:

 

 وز كدوم گوري بودي؟اين چند ر-

 انجام وظيفه جون تو!-

 لبامو بهم فشار ميدم:

 

 اون آشغال ميگه عموم رو نكشته و زنده اس!-

 چشماشو درشت ميكنه:

 بگو جون من؟-

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

59

1 
Hiltun.ir 

 ابرو باال ميندازم:

 

جون تو! هر چند من به حرفاش اعتماد ندارم... -

حالم ازش بهم ميخوره! حاال تو چيكار مي كردي؟ 

 ي؟دنبال چي بود

 روي دو زانو مي شينه و آهسته ميگه:

اون خونه اي كه اكبر توش ننه و پدر قالبيشو نگه -

 ميداره پيدا كردم...

 واي! راس ميگي؟! چطور؟-

 دستشو تكون ميده:

هوي آرومتر! آره... چطورش به خودم مربوطه! تو -

فكر بعد اين باش...نتونستم نزديك خونه بشم... 

حتي نفهميدم چن تا  خيلي ازش مراقبت ميشه...

 نگهبان داره!

 

 با هيجان مي پرسم:

 

 تو روستاس؟-

 ابرو باال ميندازه:

 

نه بابا! يه همچين گنجي رو مگه ميذاره تو دهات -

 به اين كوچيكي؟ 

 

 كجاست پس؟-

 

 يه لقمه بزرگ تو دهنش مي چپونه:
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 رشت! وسط شهر!-

 

سرمو به پشتي صندلي مي چسبونم و به سقف خيره 

درسته ما تو شهر با وجود امنيه نمي تونستيم ميشم. 

 كاري بكنيم.

 

همونطور كه تو دلم هزارتا فحش به اكبر ميدادم به 

اين فكر كردم كه نمي تونم عادلو تنها بفرستم وسط 

 ميدون جنگ.

 

يه دليلش براي اينكه باليي سرش بياد حتي نمي تونم 

بفهمم و يكي ديگه از دليلشم بخاطر اينه كه خيلي 

 طرناكه و تنهايي از پس كاري برنمياد.خ

 

نگاهي بهش ميندازم كه با تمام وجود سعي ميكنه همه 

 گوشتا رو بخوره :

 

 منم همراهت ميام... باهم ميريم...-

 

 پوزخندي ميزنه:

 

خان هم ميذاره بياي؟ تو با خودت چي فكر كردي -

 نارين؟ 

 

 دستامو تو هم گره ميزنم:
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ه از اين عمارت فرار كنم من همراهت ميام! شده باش-

 هم ميام و نابود شدن اكبرو به چشم مي بينم!

 

 اونوقت ميگن عروس خانزاده با رعيت فرار كرده!-

 

شايعه ها برام اصال مهم نيست! پاي مرگ و زندگي -

 آدما وسطه!

 

 دهنشو با پشت دست پاك ميكنه:

 

 سر نترسي داري!-

 

سمت در بعد اين حرف ظرفو برميداره. همون طور كه 

 ميره ميگم:

 

تنها نميري فهميدي؟ مي كشمت تنها بري! باهم -

 ميريم خب؟

 

باشه اي ميگه و از اتاق بيرون ميره. لبخند رضايت 

 بخشي روي لبم مي شينه.

چند تا از شيريني ها كه بوش از صبح زير دماغمه 

 ميخورم و بعد آماده خواب ميشم.

 

ه بدنم تموم تنم خشكه و درد ميكنه. كش و قوسي ب

 ميدم و سمت لباس راحتي هام ميرم كه در باز ميشه.
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 همونطور كه ميخندم به سمت در مي چرخم:

 

 باز چيه عا...-

 ولي با ديدن يزدان خان حرف تو دهنم مي ماسه.

 چهره اش فقط يه چيزو داد ميزنه"عصبانيت!" 

 

با چند قدم خودشو بهم ميرسونه و بازومو ميگيره و 

رم محكم به لبه ميز ميخوره. صداي هلم ميده عقب. كم

 آخم در مياد:

 

 چه خبرته يزدان؟-

 

بازومو فشار ميده. خورد شدن استخونامو حس ميكنم. 

 تو صورتش خبري از اون يزدانه مهربون نيست!

 عصبي سرتا پامو برانداز ميكنه:

 

تو اتاق برادرم با من خوابيدي حاال اون رعيت زاده -

 رو هم راه دادي داخل؟

فكري كه تو سرشه حالت تهوع بهم دست ميده. از 

 محبتي كه بين من و عادله دور از هوسه!

ما براي نابود كردن اكبر و نجات اين خونواده كنار 

هم قرار گرفتيم. لبامو با حرص روي هم فشار ميدم و 

 درحالي كه به زور درد بازوم رو تحمل ميكنم ميگم:
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تي شده؟ وقتي اآلن احساس اينو كردي كه بهت بي حرم-

 خودت اينجا روم نفس نفس ميزدي همچين حسي نداشتي!

 از الي دندوناي كليد خورده اش ميگه:

خفه شو نارين! خفه! فقط بگو كه اونطوري كه فكر -

 ميكنم نيست!

 پوزخندي ميزنم:

 

نه يزدان خان من جلو افكارتو نميگيرم. تو مي -

ي توني هر چقدر دوست داري براي خودت داستان باف

كني ولي حق تحقير بقيه رو نداري. تو خودت بهم 

گفتي هممون يكسانيم و ارباب رعيتي وجود نداره. پس 

وقتي اوضاع به نفعت نيست هم سعي نكن از اين كلمه 

 تحقير آميز براي بقيه اعتراف كني!

 

 پس چيزي بينتونه!-

 

 سرشو نزديك مياره و دهنمو بو ميكنه.

 بعد عصبي ميخنده:

 

اري ميكني و با حرفش غذا ميخوري! اين چه ازش طرفد-

 عشقيه!

 

دستمو روي سينه اش ميذارم و با تمام توانم هلش 

 ميدم عقب:
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يه روز براي همه ي اين حرفا پشيمون ميشي! دست از -

سرم بردار! منو در حد خودت و اون برادر خيانتكارت 

 پايين نيار...

 

 خواست چيزي بگه كه به سمت در هلش ميدم:

 

 و بيرون و ديگه هيچوقت باهام حرف نزن.بر-

 

وقتي بيرون ميره در رو قفل ميكنم و لبمو به دندون 

ميگيرم. چرا يك ثانيه تو اين عمارت به آرامش نمي 

 گذره.

 

قصد داشتم براي اجازه گرفتن از خان از يزدان خان 

كمك بگيرم ولي اينطور كه معلومه اين مردها و 

 گند ميكشه.حسادت هاشون همه چيز رو به 

 

پوفي مي كشم و لباسمو عوض ميكنم. وقتي روي تخت 

 دراز ميكشم. ياد بچگي هام ميفتم.

 

تو يكي از روزها مامان يه جور غذايي پخت و من بعد 

خوردنش كل تنم تاول زد. بعد اينكه عمو عارف منو 

 ديد بهم گفت كه آلرژي و حساسيته.

 

ند تا و ديگه نبايد اون غذا رو بخورم. و برام چ

 دارو از شهر خريد و آورد.
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دستمو زير چونه ام ميزنم و به اين فكر ميكنم يعني 

اآلن بايد برم سراغ مادرم و ازش بخوام اون غذا رو 

 كه حتي نميدونم اسمش چيه برام درست كنه؟

 

بعد مدت ها ديدن خونوادم باعث مي شد بهم حس خجالت 

 دست بده.

 

ه رو حل كنم ولي سعي كردم بخوابم تا صبح اين قضي

 مگه كابوس اكبر مي ذاشت؟!

 

*** 

صبح خروس خون از عمارت بيرون ميزنم. يه پالتو 

چهارخونه سبز و مشكي تنمه همراه كاله پشمي مشكي 

 روي سرم. 

چكمه پام ميكنم. نميدونم اين لباساي گرون قيمت 

 باعث چه عكس العملي از جانب اون ها مي شدن.

 

به خاطرش شوهر داده بودن به هر حال چيزي كه منو 

 همين پوله.

به بي بي ميگم اگه سراغمو گرفتن بگه كه سراغ  

 خونوادم رفتم.

 هر چند اين باعث تعجب اهالي عمارتم مي شد.

من تا اآلن نه گذاشتم اونا براي ديدنم بيان نه 

خودم رفتم. تموم طول مسير به اين فكر مي كردم چي 

 بگم.

 

 شروع به تمرين ميكنم:



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

59

8 
Hiltun.ir 

 

سالم مامان... سالم بابا... سالم نرگس... سالم -

 داداش...

 

گوشه لبمو به دندون ميگيرم"بايد همينطور معمولي 

رفتار كنم؟" سرمو بين دستام مي گيرم. لعنت به من 

 كه ميخوام معمولي رفتار كنم در حالي كه نمي تونم! 

 

انقدر تو طول مسير مثل ديوونه ها با خودم حرف 

 فهمم كي رو به روي خونمون رسيدم!ميزنم كه نمي 

 

يهو ترس برم ميداره من اينجا چطور با اين آدما 

حرف بزنم؟ يه قدم به عقب برميدارم. سعي مي كنم به 

 خودم ياد آوري كنم براي چي اينجام.

 

اگه تو اين بازي شكست بخورم خونوادمم صدمه مي 

 خورن. چشمامو مي بندم و به خونه پشت ميكنم.

 

 يه راهه ديگه پيدا كنم.نه بايد 

 راهي جز رو به رو شدن با اونها. 

 

 نارين؟ تويي دخترم؟-

 

چشمامو باز ميكنم و آب دهنمو قورت ميدم. پدرم 

 درحالي كه يه عالمه چوب روي دوششه رو به رومه.
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تنم شروع به لرزيدن ميكنه. دهنمو باز ميكنم ولي 

 صدايي ازش بيرون نمياد.

هم باعث نشده كه فقر از اين  حتي فروختن من به خان

خونه بره. سر و روش شكسته اس. با اينكه سن و سالش 

از خان پايينتره ولي بيشتر به پدر اون بودن 

 ميخوره نه مال من!

 

لبمو به دندون ميگيرم و به زور مثل تمريني كه 

 كردم ميگم:

 

 سالم بابا...-

چشماش پر ميشه. چوب از روي شونه هاش ميفته. با 

 لرزي كه تنم داره به سمتش ميرم. تموم

 

تو بغلش گم ميشم. عطر تنش بوي بهشت رو داره ولي 

 حس اين بهش بغض تلخي رو توي گلوم مياره.

دوري اين چند وقت و همه فاصله ها تو گلوم گير 

 ميكنن. خودشو عقب ميكشه و براندازم ميكنه:

 

 چقدر بزرگ شدي!-

 

نداره جز اينكه با خجالت سرمو پايين ميندازم. خبر 

 خودم بزرگ شدم دارم بازي هاي بزرگ ميكنم.

 

لبمو به دندون ميگيرم. نبايد غرق احساس شم و دليل 

اومدنم رو فراموش كنم. اشكايي كه نميدونم كي روي 

 گونه هام ريختن رو پس ميزنم:
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 بقيه كجان؟-

 جفتمون سمت خونه مي چرخيم و اون ميگه:

 

 !كجا باشن؟ داخل كنار بخاري-

با قدم هاي نا مطمئني همراهيش ميكنم. در خونه رو 

 باز ميكنه و ميگه:

 

 بفرما تو دخترم!-

 با اين حرفش صداي مامان از داخل مياد:

 

 كيه احمد؟-

 

 بابا سرخوش جواب ميده:

 

 دخترمون!-

بافتني و كاموا از دستش ميفته. كاموا درست مياد و 

 كنار پام توقف ميكنه.

نگاهم ميكنه و با قدم هاي از پشت چشماي اشكي  

 لرزون خودشو بهم ميرسونه و محكم بغلم ميكنه.

 

 دستام نا مطمئن دور كمرش حلقه ميشه و خفه ميگم:

 مامان!-

*** 
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دور هم نزديك بخاري نفتي مي شينيم. گرما و بوي 

 خاطره انگيزي باعث آرامشم ميشه.

 

نرگس و برادر به بلوغ رسيده ام مثل اينكه يه عجيب 

 الخلقه ديده باشن نگاهم ميكنن.و 

 

از دستم انگشتري كه تو انگشت اشارمه در ميارم و 

 سمت نرگس ميگيرم:

 

 دوست داري مال تو باشه؟-

 

نامطمئن نگاهم ميكنه و بعد چشماش سمت مامان 

ميچرخه كه اون پلكي ميزنه و نرگس با يه تبسم 

 دستشو جلو مياره و انگشترو ازم ميگيره.

كش مياد و انگشترو تو انگشت وسطش لباش به خنده 

ميندازه. به اين فكر ميكنم كه خواهرم از من 

 الغرتره.

اومدن اينجا و ديدن سر وضعشون ناراحتم ميكنه ولي 

 اين فكر به سرم مياد

 

من و تموم ساكن هاي اون عمارت اگه جلوي اكبر 

 گرقته نشه بزودي به چنين سرنوشتي دچار ميشيم.

 

م و از اين فكر احساسِ سرمايي آب دهنمو قورت ميد

 مثل مرگ  بدنم رو احاطه ميكنه:

مامان... يادته يه غذايي پختي و بعدش من تاول -

 زدم؟
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چند لحظه نگاهم ميكنه و بعد گوشه روسريش رو بين 

 دستاش ميگيره:

 آره قربونت... يادمه گل قشنگم... مادرو ببخش!-

 

 دستشو ميگيرم:

ناراحت كني... من فقط  نميخواد با ياداوريش خودتو-

ميخواستم بگم بازم هوس اون غذا رو كردم! تو بايد 

 دوباره برام بپزيش!

مامان گيج و منگ نگاهم ميكنه و بعد دستشو به 

 پيشونيم ميكشه:

 خوبي مادر؟ داري هذيون ميگي؟!-

خنده ام ميگيره. به هرحال هر آدم سالمي نميفته 

لمو از دست دنبال درد و مرض! حق داشت فكر كنه عق

 دادم!

 بوسه اي به دستش ميزنم:

 

خواهش ميكنم اين كارو برام كن... اتفاق بدي -

نميفته! باشه؟ تو فقط اين كارو بكن! بهم اعتماد 

 كن!

 به صورتش چنگ ميزنه:

 

نارين داري منو مي ترسوني اونجا بهت سخت -

 ميگيرين؟ ميخواي خودتو بكشي؟

 سرمو به طرفين تكون ميدم:
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نمي تونم چيزي بهتون بگم... خواهش ميكنم اون االن -

غذا رو با همون طرز پخت اون روز درست من... هر 

ادويه اي كه بهش زدي رو بزن هر موادي كه توش بود 

 دقيقا همون باشه!

 

مامان به بابا نگاهي ميندازه تا شايد اون بتونه 

 منو از خواسته ام منصرف كنه ولي بابا ميگه:

 

شده... فكر كنم عقلش قد بده كه االن دخترمون بزرگ -

 دقيقا چي ميخواد!

 

مامان نرگس رو صدا ميكنه و به آشپزخونه كوچيكي كه 

 با يه پرده ضخيم از خونه جدا شده بود ميرن.

ترجيح ميدم همونجا كنار بخاري تو جاي گرم بشينم 

تا برم و سختي هاشون موقع غذا درست كردن ببينم و 

 زجر بكشم.

 را نگاهاي خيره برادرم رو مي بينم.تو همين فك

 

 آب دهنم رو قورت ميدم و ميگم:

 

 خان داداش هنوزم مكتب ميري؟-

سرشو پايين ميندازه. انگار خجالت زده شده باشه يا 

 حس حقارت تو وجودش شعله بكشه:

 

 نه... تو زمين به بابام كمك ميكنم!-
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"بابام" گفتنش بهم حس بدي ميده. اينكه منو از اين 

 ونه ندونه زجر آوره. خ

 

 نفسمو بيرون ميدم و ميگم:

 

 كه اينطور...-

و بابا رو مي بينم كه به سمت در ميره تا سفارش 

 هاي مامان رو بخره.

ترجيح ميدم بيشتر از اين با برادرم هم صحبت نشم. 

برادري كه باهام مثل غريبه رفتار ميكنه و نميدونه 

 سقف باالي سرشو مديون منه!

ير دستم در ميره طوري كه با پيچيدن بوي زمان از ز

 خوش خورشت به خودم ميام. 

آه كه بايد چه دل و جرعتي به خرج بدم خورشت كرفس 

 رو همراه ماست لبو بخورم!

يادمه بعد اون روز بهش لب نزدم. خونه خان هم 

بيشتر گوشت رو روي آتيش مي پختن و طبع خونوادشون 

 با خورشت ها مشكل داشت.

 

 كسي درخواست خورشت كرفس بده! چه برسه

 

لبمو به دندون گرفتم و فقط به اينكه نقشه ام 

 بگيره فكر كردم.

زانو به بغل خودمو تكون ميدادم. زمان به كندي 

 سپري مي شد. به آشپزخونه ميرم و به مادرم ميگم:
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غذا رو تو ظرف بريزيد ميخوام ببرم... اگه بيشتر -

 بمونم به تاريكي ميخورم...

 

نارضايتي همين كارو ميكنه. ظرفو تو دستمال مي  با

 پيچه و دستم ميده:

 به خدا مي سپارمت! بازم مياي اينجا مادر؟-

 شونه باال ميندازم و با لبخند ميگم:

 

 نميدونم...-

چرا اين غذا رو خواستي دخترم؟ اتفاقي برات -

 نميفته؟ نه؟

 

 تو جوابش خم ميشم و صورتشو مي بوسم. 

 ب سوالشو نميدونم.چون خودمم جوا

با بقيه هم خداحافظي ميكنم و تو درخواست بابا كه 

ميگه يا خودش يا خان داداش تا عمارت همراهم كنه 

 ميگم احتياجي نيست و خودم برمي گردم.

 

وقتي جلوي عمارت مي ايستم با خودم فكر ميكنم بعد 

مدت ها تنها چيزي كه آرزومه فاصله گرفتن از اينجا 

 شه!و آدماي مزخرف

 عادل پيشم مياد:

 

 آوردي؟-

 خنديدم و ظرفو باال گرفتم:
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 معجون خالصي!-

 نقشه چيه؟-

من اينو ميخورم... حالم بد ميشه... بي بي ميگه -

بايد بريم بيمارستان همراهمون مياد. اون با 

راننده برميگرده تو به دكتر پول ميدي كه منو تو 

سراغ بيمارستان نگه داره! بعد رفتن بي بي ميريم 

 خونه اكبر!

 سرشو ميخارونه:

 

 فقط يه چيزي!-

 چشمامو باريك ميكنم:

 چي؟-

 

اين خونه يه طبيب داره كه ممكنه دردتو بفهمه و -

 همين جا درمانت كنه!

 چند بار به پيشونيم مي كوبم و ميگم:

 

 لعنتي! لعنتي! حاال چه كنم؟-

 

 با چشم و ابرو به غذا اشاره ميكنه:

 

ي كه اون نباشه... ببينم... تو بايد يه وقتي بخور-

 با يزدان خان بهم نزديكيد؟

 

 با ياد آوري معاشقه مون لبمو به دندون ميگيرم:
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 بيشتر از اون چه كه فكرشو كني!-

 

پس بفرستش به يه جايي كه تا وقتي كارمونو انجام -

ميديم اينجا نباشه! اگه حالت خراب شه اهالي عمارت 

نم يادشون ميره... اون هول ميشن طوري كه اسم خودشو

موقع كي به ذهنش ميرسه يه طبيبي هم تو اين خونه 

 هست؟

 

 موهامو پشت گوشم ميزنم و تو فكر فرو ميرم.

چطوري مي تونم بفرستم بيرون از عمارت تا چند 

 ساعتي تو حال خودم بمونم؟ 

 

صبح يزدان خان ميره براي نظارت ساخت درمانگاه ولي 

 نتظر بمونيم.ما وقت نداريم تا فردا م

از طرفي ساعت رفت و برگشتت مشخص نيست پس نمي تونم 

 ريسك كنم.

 

پس فقط يه راه مي مونه. اينكه ازش چيزي بخوام كه 

 باعث دور شدنش از عمارت بشه. 

اون موقع زمان دارم تا اين غذا رو بخورم و اثر 

 كنه.

 

 چي مي تونم كنم؟ چيكار بايد كنم؟

 

 غذا رو به عادل ميدم: فكري به ذهنم مي رسه. ظرف
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بگو بي بي اينو برام آماده كنه. من ميدونم يزدان -

 خان رو كجا بفرستم...

  

ذوق زده از پله ها باال ميزم تا بلكه اونو تو 

 اتاقش پيدا كنم.

 

ولي يهو به خودم ميام. نمي تونم با نيش باز يه 

 مرد رو تحت تاثير قرار بدم!

 مي كنم.كمي نااميدي و غم قاطي صورتم 

 و پله ها رو باال ميرم. 

 تقه اي به در اتاق ميزنم و مي شنوم:

 

 بفرماييد!-

وارد مي شم. سرشو از ميز مطالعه باال مياره و از 

 پشت عينك گرد نگاهم ميكنه:

 

 جونم نارين!-

نزديك ميرم و كف دستامو روي ميز ميذارم و به نيم 

 رخش خيره ميشم كه سرشو به سمتم ميچرخونه:

 

 يزي شده؟چ-

 اشك رو ميريزم تو چشمام:

 

 رفتم خونوادمو ديدم...-

 لبخندي ميزنه:
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 كار خوبي كردي عزيزم... حس خوبي داري؟-

يه قطره اشك با پلك زدن از گوشه چشمام روي گونه 

 ام مي ريزه:

 

نميدونم يزدان... يه جوريم... ديدنشون تو فقر -

به  دلمو سوزوند... مگه اونا منو به خان ندادن تا

پول و ثروت برسن؟ چرا همچنان بدبختن؟! من تاوان 

 چيو دارم ميدم...

 مي ايسته و دستامو تو دستش مي گيره:

 

 اينطوري نگو نارين... خودتو اذيت نكن...-

 خودمو تو بغلش ميندازم:

 

آه يزدان... آه! كاش همه مثل تو دلشون پاك بود و -

شدي مي تونستن لبخند بزنن... بين تموم حساي بد 

 تنها تكيه گاهم...

 كمرمو نوازش ميكنه و موهامو مي بوسه:

 

درسته من پيشتم نارين... مي توني بهم اعتماد -

 كني!

 سرمو باال ميگيرم و بهش نگاه ميكنم:

 

واقعا؟ اگه يه كاري بگم برام انجام ميدي؟ من به -

 جز تو نمي تونم به كسي اعتماد كنم!

 واسه تو هر كاري ميكنم!-

نطوري ميگه كمي از خودم بدم مياد ولي خي وقتي اي

 مجبورم يزدان رو بفرستم پي نخود سياه. 
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هرچند كاري كه ميخوام بكنم به نفع همگي ماست پس 

 اگه كمي دروغ چاشنيش كنم گناهي نميشه!

 دستمو روي سينه اش ميكشم:

خونوادمو تو وضعيت بدي ديدم... حس ميكنم وجودم -

نكردم نمي تونم آروم  داره آتيش ميگيره! تا كاري

 بگيرم!

 چيكار عزيزم؟-

 

خودمو روي ميز باال ميكشم و روش ميشينم. دستام تو 

 هم گره ميخوره:

 

براشون يكم وسايل و پول ببر! نگو از طرف مني تا -

 غرورشون نشكنه!

 گونه ام رو نوازش ميكنه:

 

 باشه نارين من فردا يكيو...-

 

 بين حرفش ميپرم:

امروز... خودت ببر... بگو اين كمك فردا نه! همين -

 زمستونيِ خانه!

 

 چند لحظه خيره ام ميشه و بعد لبخندي ميزنه:

 

باشه بانوي مهربون... امروز مي برم تا خيالت -

 راحت بشه. باشه؟

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

61

1 
Hiltun.ir 

دستمو دور كمرش حلقه ميكنم و باز سرمو به سينه اش 

 تكيه ميدم:

 

 ممنونم!-

 

رمو بين سينه چشماي آدماي راستگو هميشه شفافه. س

يزدان خان قايم ميكنم تا چشمامو نبينه! تاب نگاه 

 كردن به چشماي شفافش رو ندارم!

 

اين مرد بعد همه اتفاقا نسبت به من صادقه! بيشتر 

 از هر كسي! بيشتر از خودم!

 

*** 

با بي بي حميرا كمي خوراكي و لباس گرم جمع ميكنم 

و به يزدان خان ميدم. هانيه مدام از صميميتم از 

يزدان خان اظهار تعجب )يا به نظر خودم نارضايتي( 

ميكنه ولي من از دل مهربون برادر شوهرم ميگم تا 

قانعش كنم اون براي هر كس ديگه هم چنين كاري 

 ميكنه!

 

راهي ميكنم و سراغ عادل و خالصه يزدان خان رو 

 خورشتم ميرم. 

 مي شينم پاي غذا و بهش ميگم:

 

 به موقع بهم دوا برسون! مي ترسم بميرم!-

 

 دستمو فشار ميده:
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نگران نباش چيزيت نميشه! ما قراره اين عمارتو -

 نجات بديم...

قاشق نميخورم! به هرحال ترس تو ٥-٤بيشتر از 

 خودداري ميكنه.وجودمه و اون حس بقا از ادامه 

به ديوار تكيه ميدم و منتظر ميشم تا عالئم تو بدنم 

 ظهور كنه.

 

 به عادل ميگم:

 

 اگه اثر نكنه چي؟ مجبورم تنها بفرستمت...-

 

 خب اون موقع مطمئن ميشم چقدر بهم اعتماد داري!-

 پوزخندي ميزنم:

 

فكر ميكني بعد اين مدت بحث سر اعتماده؟ من مي -

 اد!ترسم باليي سرت بي

 دستمو فشار ميده:

نترس... از بچگي تو سختي بزرگ شدم... خطرو خوب -

حس ميكنم و فرار كردن ازشم خوب بلدم! اگه گرسنگي 

موفق به كشتنم نشده من بيدي نيستم كه با اين بادا 

 بلرزم شاهزاده!

 

نلرز... زنده بمون... صدمه نبين! اينا مهم ترين -

 دستوراي من به توئه!
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 ستشو سمت چشمش ميبره:ميخنده و د

 

 رو چشم امر ديگه؟-

 منم بي رمق لبخندي ميزنم:

 

 فعال همينا آق عادل!-

 

 بعد سعي ميكنم روي پا بلند شم:

من برم تو عمارت! بايد جلو چشم باشم كه بعد خراب -

 شدن حالم نگرانم بشن...

 حرارت گونه هام باال ميره. مي شنوم كه ميگه:

 باشه منم حواسم بهت هست!-

روي پا مي ايستم. حس مي كنم سرم گيج ميره. مي 

خوام قدمي بردارم كه تعادلمو از دست ميدم و زمين 

 ميخورم.

قبل اينكه بي هوش بشم صداي داد و بيداد عادل رو 

 مي شنوم كه براي جلب توجه اهالي عمارته!

 

*** 

چشم باز ميكنم و به محيط سفيد اطرافم نگاهي مي 

تو بيمارستانم از جام بلند ندازم. با ذوق اينكه 

ميشم كه دستم كشيده ميشه و چشمم به سرم متصل بهش 

 ميفته.

 

 صداي خواب عادل رو مي شنوم:
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 آرومتر شاهزاده!االن خودتو داغون ميكني!-

 

 با لبخند ميپرسم:

 

 االن كجاييم؟-

 

 به لطف خودت رشت!-

بي بي رفته يكم استراحت كنه. تو هم بخواب. فردا 

 كن برگرده عمارتو بخاطرت دروغ بگه. صبح قانعش

 

 سرمو به بالشت تكيه ميدم:

 

 پس نقشه ام گرفت؟-

 

 سرشو تكون ميده:

 

 هووم همين طوره!-

 

 سرخوش ميخندم:

 

آخ اگه اكبر بدونه چه خوابي براش ديدم! شبو نمي -

 تونه بخوابه!

 

 عادل پاهاشو از روي ميز كنار تخت پايين مياره:
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مردكو از صبح توي عمارت نديدم! راستش من اون -

 معلوم نيست باز داره كجا رو رو سر كي خراب ميكنه!

 

 با حرص ميگم:

وقتي خونه اش رو روي سرش خراب كردم با تموم -

 گناهاش به درك واصل ميشه..

 دستشو زير چونه اش ميزنه و ميپرسه:

 نارين بعد همه اين ماجراها واقعا از عمارت ميري؟-

سوال بارها پيش خودم "آره" جواب داده شايد به اين 

 باشم ولي وقتي اون اينو ازم پرسيد.

 

از جواب بهش ترسيدم. كاش كه نمي پرسيد تا مجبور 

 به جواب دادن نباشم!

  

ناخنمو كف دستم فرو ميكنم و به نقطه نامعلومي 

 خيره ميشم.

 وقتي -

تموم طنابايي كه تو رو به يه جا وصل ميكنن قطع 

 چاره اي جز رفتن نداري! ميشه... تو

 

 من ميرم تهران... همراهم مياي؟-

 

 نفسمو مثل آه بيرون ميدم:

 

عادل... بيا از آينده وقتي زمانش رسيد حرف -

 بزنيم... بيا نقشه مون رو يه بار ديگه مرور كنيم!
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با اين حرف بحثو عوض ميكنم تا از احساسات و زخم 

 هاي درونم فرار كنم.

شد بعد اينكه خيالم از راحتي آخ كه چقدر خوب مي

همه راحت شد از اينجا فرار كنم و به يه جاي دور 

 برم!

آخ كه چه عالي مي شد آدم راه فرار از خودشم بلد 

 باشه.

بي شك اونطوري خياالت و گره هاي درونم رو پشت سر 

 ميذاشتم.و ديگه اينطوري سردرگم نمي شدم.

ن ميكشم. هوا گرگ و ميش ميشه كه سرمو از دستم بيرو

ساك دستي مشكي رنگي كه از عادل خواسته بودم برام 

 بياره گوشه ديوار به چشم ميخوره.

به سمتش ميرم. بلوز بافت سياهم رو مي پوشم و 

 بارونيم رو تن ميكنم.

دنبال اينكار چكمه هامو هم مي پوشم و موهامو محكم 

 پشت سرم جمع ميكنم.

و با چشم بعد آماده وسط اتاق به انتظار مي شينم 

 عقربه ها رو دنبال ميكنم.

 

يه چاقو رو تو چكمه ام قايم و براي هر چيزي كه 

 قراره تو آينده اتفاق بيفته آماده ميشم.

به اين فكر ميكنم كاش يه سالح گرم داشتيم كه باهاش 

 جلوي آدماي اكبر بايستيم. 

با اين فكر به عادل نگاهي ميندازم. يعني مي تونه 

 يكي گير بياره؟

تا اگه ناچار بشيم ازش استفاده كنيم. تو همين 

 فكرام كه در باز ميشه و پرستار وارد ميشه.

 متعجب نگاهم  ميكنه:
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 شما چيكار كرديد!-

 با صداش عادل بيدار ميشه و ميگم:

 وقتشه مرخص بشم...-

 

 اخمي ميكنه:

 

 بايد دكتر شما رو ببينه خانم!-

 كوله ام رو برميدارم:

 ارم!وقت اين كارو ند-

 و از روي شونه به عادل كه چشماشو مي ماله ميگم:

 منو ببر پيش بي بي حميرا تا قانعش كنم!-

 و رو به پرستار ادامه ميدم:

 با دكتر بي دكتر االن تسويه ميكنيم!-

جديت رو كه تو چشمام ميكنه با ناراحتي چشم ميگيره 

 و دور ميشه. به عادل ميگم:

بي حميرا ميريم. حس كيفمو بردار... و بعد پيش بي -

ميكنم قانع كردن اين پيرزن مهربون نميتونه كار 

 سختي باشه ولي تو اشتباهم!

اون حتي نمي دونه نه تنها امنيت اون عمارت بلكه 

امنيت خودش و دخترش به نابود كردن اون اكبر افعي 

 وابسته هست!

 به صورت لجبازش زل ميزنم:

 

اصال مي خواي  تورو خدا بي بي... گناهش گردن من...-

عادل به راننده بگه و اون از طرفت حرف بزنه؟ ها؟ 
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بگو بايد چند روز ديگه بمونم و تو هم برگشتي تا 

 استراحت كني و برام وسايل بياري! باشه؟

 لبشو به دندون ميگيره:

من از وقتي چشم باز كردم تو اون عمارت نون -

خوردم! چطور به چشم آقا نگاه كنم و دروغ بگم و 

 سرم باال باشه؟

 

 اين كاري كه داريم ميكنيم به نفعه آقاته...-

 دستاشو مي فشرم:

 

بهت قول ميدم يه روز راستشو بهت ميگم... تو مثل -

مادرمي... مادرا براي بچشون هر كاري ميكنن نه؟ 

 برام مادري كن!

 

بي بي بغض ميكنه و دستاي پر چينش رو از بين دستام 

 بيرون ميكشه:

 

 نميكنم اگه يه كلمه از حرفات دروغ باشه!حاللت -

*** 

به زور بي بي رو راهي ميكنيم و از بيمارستان 

 بيرون 

 ميزنيم 

عادل يه خونه نزديك خونه ي خونواده اكبر اجاره 

 كرده كه به اونجا ديد داره.

 

اينطوري مي تونيم موقعيت نگهبانا رو ببينيم و راه 

 ورود پيدا كنيم.



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

61

9 
Hiltun.ir 

خفتشون كنيم ولي عادل ميگه با دل تو دلم نيست كه 

 احتياط پيش بريم.

 

هوا كه تاريك ميشه نردبون ميذاريم و رو سقف 

شيرووني ميريم. عادل با دوربيني كه خريده خونه رو 

 زير نظر ميگيره.

 

 منم اونو ازش ميگيرم: 

 

 چيزي ميبني؟-

 

نچي ميگه و من يكي از چشمامو مي بندم و دقيق 

 ميشم.

يه ايوون دلباز و حياط كوچيك يه خونه ساده با 

 سنگفرش شده و درختاي نو سالي كنار ديوار ها بودن. 

 

همونطور نگاه مي كنم كه حس ميكنم چيزي زير درخت 

 ها تكون ميخوره.

لبمو به دندون ميگيرم و منتظر ميشم سايه از زير 

 درخت بيرون بياد.

 عادل مي پرسه :

 

 چيزي ديدي؟-

 نكنه با حرص ميگم: منم براي اينكه حواسمو پرت

 

 هيس!-
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 سايه از زير درخت بيرون مياد. 

يه مرد درشت با سر تاس كه آدم با ديدنش از اين 

 فاصله پس ميفتاد.

 دوريينو ميدم به عادل:

 بيا اين مردكو ببين! من كه كرك و پرم ريخت!-

  

 اونم نگاهي ميندازه:

اوه! اوه! اين چه موجوديه!  يعني چند تا از اين -

تو اون خونه هست؟ بنظرم اين يه دونه كافيه كه  بشر

 دخلمون رو بياره!

 

 سقلمه اي بهش ميزنم:

 

منو نترسون! با اين اميد دوربينو بهت دادم كه يه -

 حرف اميدوار كننده بزنيم!

 عادل خودشو كنار مي كشه و روي سقف مي شينه:

 

نارين؟ ما چرا درباره اكبر به خان نميگيم؟ اون -

 دازتش بيرون!مي تونه بن

 

فكر مي كني به عقل خودم نمي رسيد؟ ولي تو اين -

مدت هيچ مدركي بر عليه اش نداشتم... اون دست راست 

خان شده به نظرت حرف كدوممون براي خان ارزش داره؟ 

 عروسي كه بدون شوهرش و با حرف مردم 

تو عمارت زندگي ميكنه يا اكبري كه با هوش و 

ن رو بيشتر ميكنه؟ در ذكاوتش رو به روز ثروت خا
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ضمن حس ميكنم دختر خان حلما تو جريان كاراش هست 

ولي باز طرف شوهرشه. با اين وجود حرف من پشيزي 

 ارزش نداره!

 

 پوفي ميكشه:

 راس ميگي...-

 دوباره روي سقف دراز مي كشه:

 پس همون نقشه قبلي رو ادامه ميديم...-

 

اش رو وقتي عادل داشت خونه رو مي پاييد من نقشه 

كشيدم و به پايين رفتم تا بخوابم ولي اون تا خود 

 صبح كشيك داد.

 

منو از خواب بيدار ميكنه. صبحانه  ١٠صبح ساعت 

 آماده كرده و ميخواد باهم بخوريم. 

دست و رومو مي شورم و سر سفره ميشينم به حليم خوش 

 بو نگاهي ميندازم:

 

 بيرون رفتي؟-

 سرشو تكون ميده:

 

اوهوم بيرون رفتم. اينم فهميدم چند نفر تو اون -

 خونه هستن... 

 مشتاقانه بهش نگاه ميكنم كه ميگه:
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تا مرد ديدم و يه زن... به نظرم زنه براي پخت  ٦-

و پز و تميز كاريه... و اينكه وقتي صبح اومد 

ديدمش... يعني مثل بقيه هميشه داخل نيست... و مي 

ره... دو تا از مردها تونه خبراي داخلو بيرون بب

هم واسه خريد بيرون ميرن... اينم يه اتفاق خوبه! 

ما مي تونيم دخل اون دو تا رو وقتي بيرونن 

بياريم... به هر حال دو تا كمتر بهتره! اگه اونا 

رو خفت كنيم ...شايد بتونيم بدون درگيري وارد 

 شيم!

 

 دستمو روي دستش ميذارم:

 تو بهتريني!-

حونه مي خواد باز ميره از يه گوشه ميخنده. بعد صب

 كناري كشيك بده ولي نميذارم و ميگم:

 

مي خواي پس بيفتي عادل؟ برو استراحت كن... من -

 حواسم هست... خبري شد بيدارت ميكنم...

دل نگرونه ولي قبول ميكنه كه كمي استراحت حقشه. 

ميرم پشت بوم. چون صبحه اونجا بودن خطرناكه ولي 

 ي به كار بردم من يه استراتژ

 و اون پوشيدن لباس قهوه ايه تا رنگ سقف باشم و  

 جلب توجه نكنم!

 تا خود 

 نهار هيچ خبري نميشه.

من نه مي تونم اون مردهايي رو ببينم كه عادل 

 شمرده

نه خبري از زنه هست! با خودم فكر ميكنم نكنه توهم 

 زده باشه؟
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 ميومدن!وگرنه بايد حتما از اون خونه كوچيك بيرون 

تو همين فكرام كه ماشين سياه رنگي جلوي در خونه 

 توقف ميكنه.

 

دو تا چشم دارم دوتاي ديگه قرض ميگيرم تا ببينم 

 كيه. با ديدن اكبر آب دهنموقورت ميدم.

حس ميكنم اون موذي از اين فاصله هم مي تونه صداي 

 نفس هامو بشنوه.

يع نگاهي به اطراف ميكنه. كالهشو جلو ميكشه و سر

 قفلو باز ميكنه و خودشو داخل ميندازه.

نفر بيرون ميان و من مي ٦با داخل شدن اكبر اون 

تونم ببينمشون. لعنتي ها يه طوري توي حياط ميريزن 

 انگار قراره دزد رو بگيرن.

 همشون هم بلند قامت و قوي يه نظر مي رسن.

 تا!٦ما حريف يكيشون نميشيم چه برسه به 

ون مردها پخش ميشن. مي خوام اكبر ميره داخل و ا 

 ببينم كجا ميزن كه دو تاشون پشت خونه ميرن. 

 دو تا توي باغ و دو تا داخل خونه. 

 ميخوام از سقف پايين برم كه پام سر ميخوره.

 جيغ خفيفي ميكشم و از روي سقف ميفتم.

 يعني آخر عاقبت من اينه؟

 قراره همينجا جوون مرگ شم.

م به جايي بند نميشه. از روي سقف پرت ميشم. دست

آماده ام تا به آغوش مرگ برم كه روي چيز نرمي 

 ميفتم.
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اطراف رو نگاه ميكنم. افتادم تو حياط همسايه روي 

 كاه و يونجه!

 

 قلبم بي مهابا مي كوبه. ولي خوشحالم كه نمردم.

تنها كاري كه بايد بكنم پريدن از ديوار و برگشتن 

 وديم.به اون خونه اي كه همراه عادل ب

 

مي خوام بلند شم و از ديوار بگيرم كه تعادلم بهم 

 ميخوره و دوباره ميفتم.

 بعد اين حركتم صدايي از پشت سرم مياد:

 

 تو كي هستي؟!-

طوري به عقب مي چرخم كه صداي قرچ قرچ استخونمو مي 

شنوم. به مرد كم سن و سال با قد كشيده و پوست و 

ي رسه نگاه مو روشني كه فر و تا زير شونه اش م

 ميكنم.

چشماش به عسلي ميزنه و بينيش قوز داره و صورتش 

 صاف و بدون ته ريشه.

 

لبمو به دندون مي گيرم. به نظر مهربون مياد. با 

اين فكر به خودم اميد ميدم و بي توجه به سوزش 

پوستم از سر خوردنم از روي يونجه ها بلند ميشم و 

 روي زمين قرار ميگيرم:

 

 راستش... راستش من...-

 

 با دست به خونه اشاره ميكنم:
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اينجا زندگي ميكنم... رو سقف... رو سقف يه چيزي -

بود... من مي خواستم... ميخواستم درستش كنم... سر 

 خوردم...

نزديكم اومد. خنده اي ميكنه و دندوناي سفيدش رديف 

 ميشن:

لباسات به دزدا نميخوره! ماما خونه نيست... مي -

 خواي بياي تو؟

 

 و به خونه كلنگي اشاره ميكنه.

اول به اكبر لعنتي مي فرستم كه چنين محله اي رو  

براي نگه داشتن خونوادش انتخاب كرده و بعد لبخند 

 ميزنم:

 

 نه ممنون! بايد برگردم برادرم منتظره...-

 

 قيافه اش تو هم ميره:

 

 حداقل اسمتو بگو!-

م دستامو تو هم مي پيچم. نگاه خيره اش كالفه ا

 ميكنه و لحنشم عجيبه:

 

 من... من نارينم!-

 زير لب چند بار اسممو زمزمه ميكنه و ميگه:

 

 منم حسنم...-

 سرمو تكون ميدم:
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خوشحالم از آشنايي باهات حسن... حاال درو نشونم -

 ميدي؟

 

 ميخنده:

 نشونت ميدم... نشونت ميدم...-

با دست اشاره ميكنه كه جلوتر ازش راه بيفتم. از 

تويله كه ميگذريم در آبي زنگ زده رو مي كنار 

 بينم.

با خيال راحت سرمو تكون ميدم و مي خوام تشكري كنم 

 كه جسم سختي به سرم ميخوره و نفسمو بند مياره.

اسم عادلو بي صدا لب ميزنم و دنيا جلوي چشمام تار 

ميشه و زمين ميفتم. آخرين چيزي كه مي بينم پاهاي 

 حسنه!

ه اتاق كثيف و نمور روي لحاف و چشم باز ميكنم تو ي

 تشكم. سرمو به اطراف مي چرخونم. 

همه چيز رو تار مي بينم. ميخوام بلند بشم كه تازه 

 متوجه مي شم هم دهنم و هم دست و پاهام بسته شدن.

 

ترس به دلم چنگ ميزنه و تك تك لحظات قبل از هوش 

 رفتنم از جلوي چشمم مي گذره. 

 

سرم اومده. سعي ميكنم جيغ تازه مي فهمم چه باليي 

بزنم ولي ميدونم بي فايده اس با دهان بند اصال 

 صدام جايي نميره.

  

مثل بيد مي لرزم و چشمام از ترس مي خواد از حدقه 

 بيرون بزنه. به نفس نفس ميفتم.
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سعي مي كنم خودمو ازاد كنم ولي موفق نميشم. در 

ه اتاق باز ميشه. پسره نيمه برهنه داخل مياد. چون

 ام رو نوازش ميكنه:

 

ميخواستم وقتي خوابي لباساتو در بيارم ولي -

 اونطوري حال نميداد!

از افكار شيطاني كه تو سرش مي گذره به لرزه 

ميفتم. با يه حركت يقه تم رو جر ميده. ترس توي 

 چشمام سرخوشش ميكنه: 

 

 اوه عجب بدني!-

از جيغ زدنم عاجزم. اشكام روي صورتم ميريزه. دستش 

رو روي بدنم مي كشه. حالم خراب ميشه. ميخوام تو 

 صورتش باال بيارم.

 

دستش رو به شلوارم ميزنه. خودمو تكون ميدم ولي 

 دستاي بسته شده ام اين اجازه رو بهم نميده.

 سرشو جلو مياره و با چشماي ترسناكش نگاهم ميكنه:

 

 دهنتو باز كنم مي خوري؟-

ره! ولي االن به خودم قول ميدم ببرم بدم سگ بخو

 بايد كاري كنم كه بتونم خودمو از چنگش نجات بدم!

 

وقتي هيچ حركتي از من نمي بينه. شلوارمو پايين 

ميكشه. بايد خرش كنم... بايد كاري كنم كه دست و 

پاهام باز كنه. دستشو روي رونم ميكشه و پر هوس 

 زبونشو روي لباش ميكشه. 
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بعد با چشم  سعي مي كنم توجهشو به خودم جلب كنم و

 و ابرو به دهنم اشاره ميكنم تا بازش كنه.

 خودشو روي تنم ميندازه و ميگه:

 

 هوم چيه؟-

 وقتي دهنمو باز ميكنه سعي ميكنم لبخند بزنم:

 

خب اگه دلت منو مي خواست كافي بود بهم بگي نه -

 اينكه اين كارو كني 

 

 بعد به دستاي بسته ام اشاره ميكنم!

ميذاره و نفس كثيفش رو تو دستشو دو طرف صورتم 

 صورتم خالي ميكنه:

 تو فاحشه اي؟ -

 سرمو به طرفين تكون ميدم:

 

 نه...نه...-

 

پس چرا مي خواي با رضايت خودتتو در اختيارم -

 بذاري؟

 

آب دهنمو قورت ميدم و به اين فكر ميكنم چي بگم تا 

 قانعش كنم:

تو به نظرم خيلي جذاب اومدي... انگار كه قبال تو -

يه رويا... تو يه خواب ديدمت... كاش مي شد لمست 

 كنم...
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با اين حرفم ميخنده. مرتيكه شيرين عقل رواني 

 باالخره يكي از دستام رو باز ميكنه.

همونطور كه قلبم از ترس محكم مي تپه با چندش 

 دستمو روي صورتش ميكشم و با لبخند ميگم:

 

 مي تونم ببوسمت؟-

 مي خنده سرخوش ميشه:

 م شدي؟عاشق-

 ناز ميكنم براش. حالم از لحنم بهم ميخوره:

شايد اگه بتونم با دو تا دستام صورتت رو بگيرم و -

 ببوسمت اينو بفهمي!

دست ديگه ام هم باز ميشه حاال مونده پاهاش. نمي 

دونم بايد چيكار كنم كه آزادم كنه.  اگه براي 

 پاهامم درخواست بدم ممكنه شك كنه .

نمي تونم فرار كنم. حتي اگه سعي ولي همين طوري هم 

كنم بهش صدمه بزنم تا به خودش بياد مي تونم خالص 

 شم؟

ترديد رو تو چشمام مي خونه. اخماش ميخواد بره تو 

 هم كه صورتشو با دستم ميگيرم.

لبهام رو روي لبهاش ميذارم. دلم مي خواد تو دهنش 

 عق بزنم ولي به زور جلوي خودمو مي گيرم.

 

 يبتم از چشم اكبر ببينم؟بايد اين مص

 يا مقصر خود منم؟

نمي تونم با استفاده از زنانگي هام به حسن مكر و 

حيله بزنم. اشكي با سماجت از گوشه پلكم پايين 

 ميچكه.
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حسن سرشو عقب ميكشه و تو صورتم نگاه ميكنه. خشم و 

 نفرت تو مردمكم دو دو ميزنه.

مشت  از ديدن حالت عصبي چشمام متعجب ميشه. دستمو

ميكنم و محكم ميخوابونم تو صورتش. بعد هولش ميدم. 

 چون انتظار نداره پرت ميشه به كنار. 

از ثانيه هاي با ارزش براي باز كردن طناب پام 

استفاده ميكنم ولي اون سريع فحشي بهم ميده و 

 خودشو روم ميندازه.

 

اينبار محكم وسط پاش مي كوبم تا زمان بيشتري براي 

ه جون طناب ميفتم يكي از پاهام رو خودم بخرم. ب

 باز ميكنم.

كه موهام از پشت كشيده ميشه. سرشو كنار گوشم 

 مياره:

 

 كجا؟ بودي حاال هرزه كثيف!-

سرمو مي چرخونه صداي استخوناي گردنمو مي شنوم تو 

صورتم تف ميندازه و از پشت لباسمو ميكشه سعي 

 ميكنه از تنم بيرون بكشه.

ه پام مونده! يكي از پاهامو توجهي نميكنم. فقط ي

آزاد كنم. تمومه. تو اين فكرام كه گردنمو فشار 

 ميده و سرمو ميكوبه زمين. 

چشمام براي لحظه اي سياهي ميره. ميخواد دوباره 

 لبهامو ببوسه كه محكم لبهاشو گاز ميگيرم.

 

مزه تلخ خون رو حس ميكنم ولي بيخيال لبهاش نميشم. 

 و فريادشو خفه ميكنم. بين دندونام فشار ميدمشون
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محكم زير دلم ميزنه و بعد خودشو عقب ميكشه و 

 سيليش جيرينگ به صورتم ميخوره.

گوشم صدا ميده. سعي ميكنم به خودم بيام ولي اون 

ديوونه تر از اين حرفا شده. موهامو ميگيره و با 

 فحش و ناسزا  سرمو دو بار محكم مي كوبه زمين.

اي بار سوم اين كارو مي احساس پوچي ميكنم. وقتي بر

 كنه جريان خون رو از البه الي موهام حس ميكنم.

دست و بالم بي حس ميشه. قراره اينجا بميرم؟ همين 

 جور بي فايده زير دست يه مرد رواني؟

چشمم به يه آينه ميفته. تصوير خودمو ميبينم. بي 

توجه به كتكي كه ميخورم تو چشماي خودم نگاه 

 ميكنم.

 پرسم: مي خواي بميري نارين؟از خودم مي 

 

و جوابش يه چيزه حتي اگه قرار باشه بميرم اون روز 

 امروز نيست! 

همين فكر بهم قدرت ميده كه از جا بلند بشم. مشتي  

 تو صورت حسن مي كوبم و بعد سمت آينه مي پرم. 

آينه رو برمي دارم و زمين ميكوبم . هزار تيكه 

بر ميدارم. دست ميشه. فوري يه تيكه برنده اش رو 

 خودمو ميبره.

 

 حسن داد ميزنه:

 

 ميخواي چه غلطي كني پتياره! ها؟ ها؟-

 

 اشك صورتمو خيس ميكنه:
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 بذار برم آشغال... بذار برم....-

 پوزخندي رو لبش ميشينه:

 

تا وقتي زيرم له له نزدي جات اينجاست هرزه -

 كثيف...

و به سمتم هجوم مياره كه شيشه رو باال ميارم و فر

 ميكنم تو گردنش. خون به مغزم نميرسه.

 

با چشماي گشاد و وحشت زده ام نگاهش ميكنم. خرناس 

 ميشه و از دهنش خون ميزنه بيرون.

 

لبهاش بهم ميخوره. دستش رو به گردنش ميگيره و رو 

 زانو زمين ميفته. 

 هق هق ميزنم:

 

 خودت خواستي بي شرف... خودت خواستي!-

 

به جسم بي جون و چشماي بازش نگاه ميكنم. شيشه از 

 بين دستام زمين ميفته. 

خودمم رو زانو كنارش ميشينم. ٌمرد... من قاتل 

شدم... من آدم كشتم... تو شيشه هاي خورد شده 

 تصوير خودمو مي بينم.

من با سن كمم قاطي زندگي كثيف آدم بزرگا شدم و 

 دارم تو لجن زار غرق ميشم.

شه رو تو دستاش كه هنوز گرمن ميذارم تا تيكه شي

 شايد شبيه صحنه خودكشي به نظر برسه!
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نمي خوام با اين سن پايين زندون بيفتم. اطراف رو 

نگاه ميكنم. ژاكتمو برميدارم و چكمه ام رو پا 

 ميكنم.

هنوز از كاري كه كردم گيج و منگم ولي بودن تو 

 اينجا منو بيشتر تو مخمصه ميندازه.

عاقالنه ترين كار رو در نظر ميگيرم. اول از پس 

اينجا ميرم و بعد به كارم فكر ميكنم و تو عذاب 

 وجدان ميميرم!

 

سمت ديوار ميرم و مي پرم تو حياط خونه ي كرايه 

 ايم با عادل. تموم تن و بدنم زخمي و كوفته ميشه.

 

به سختي بلند ميشم. بايد عادل رو پيدا كنم و بگم 

 بايد بگم گند زدم تا فرار كنيم.عمليات كنسله. 

سريع وارد خونه ميشم و دنبال عادل ميگردم ولي 

 خبري ازش نيست.

 سرمو بين دستام ميگيرم.

 دلم ميخواد جيغ بزنم. من بدون عادل چيكار كنم؟

دنبال وسايلم مي گردم. يه گوشه پيداش ميكنم.هنوز 

 پول هست بايد چيكار كنم؟ 

 

كه تو اين خونه زندگي  اگه يه وقت بفهمن كار كسيه

 كرده عادل گير مأموراي شهرباني ميفته.

 

وسايلم از دستم زمين ميفته. دلم ميخواد تك تك 

موهامو بكنم. بايد به قتلي كه كردم فكر كنم يا به 

 فرار و ول كردن عادل تو مخمصه؟
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لبمو به دندون ميگيرم و از الي دندوناي كليد خورده 

 ام مي غرم:

 خداااا!-

 

رست تو اين لحظه صداي در آهني زنگ خورده حياط و د

 مياد. از جام بلند ميشم.

 موهام از خيسي عرق به گردنم چسبيده.

 

پاهامو روي زمين ميكشم و سمت پنجره ميرم تا پرده 

 رو كنار بزنم.

 

با ديدن عادل نفس حبس شده ام رو بيرون ميدم و 

 ميگم:

 خدايا شكرت!-

ينكه درو باز ميكنم به سمت در ميرم. همزمان با ا

اونم پشت دره. خودمو تو بغلش ميندازم و با لحن 

 نگراني ميگه:

 

 كجا بودي دختر همه شهرو گشتم دنبالت...-

 با چشماي اشكي نگاهش ميكنم:

 

 مگه از كي نيستم؟-

 

 از ديروز تا حاال... داشتم ديوونه ميشدم...-

 

 مچ دستشو ميگيرم:
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 زدم عادل!مهم اينه االن اينجام... وگند -

 

 متعجب ميپرسه:

 

 كجا رفتي مگه؟-

 هراسون به اطراف نگاه ميكنم و داخل مي كشمش.

در رو كه مي بندم به سمتش مي چرخم كه بالتكليف و  

 منتظر وسط اتاقه:

 

 بايد بريم... يه وقت ديگه واسه اكبر ميايم...-

 

اشكام روي گونه هام ميريزه. هق هق ميزنم. عادل 

ه كه انگار حس كرده ديوونه شدم. جوري نگاهم ميكن

 بريده بريده ميگم:

 

 آدم كشتم عادل... آدم!-

مجبورم ميكنه يه گوشه بشينم. به زور گريه همه 

ماجرا رو از افتادنم و بي هوش شدن تا باليي كه حسن 

ميخواست سرم بياره و باليي كه من سرش آوردم براش 

 تعريف ميكنم.

 

 به ديوار تكيه ميده:

 

سر شديم كه! نميدونم كار درست چيه... از خاك به -

اينجا بريم يا رفتنمون مشكوكشون ميكنه؟ كسي تورو 

 ديد؟
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 سرمو به طرفين تكون ميدم: 

قبلش رو نميدونم ولي از اونجا بيرون اومدني -

 صورتمو پوشوندم...

 

 عادل از سر جاش بلند شد:

 

بايد برات لباس بخرم... ممكنه كسي تورو ديده -

همين جا بمون... درو براي كسي باز  باشه....

 نكن... بي سر و صدا باش.

وقتي تذكر هاش تموم ميشه سريع از خونه بيرون 

 ميره. يه گوشه كز ميكنم و منتظرش ميشينم.

 

 با لباس محلي برميگرده:

 

 بيا اينا رو بپوش...-

 پوفي ميكشم:

 

 با اينا چطور حركت ميكنم؟-

 شونه باال ميندازه:

 

كر زنده نگه داشتن و قسر در رفتنتم نه االن به ف-

 راه رفتنت سريع بپوش و بيا... بايد بريم...

 

پوفي ميكشم و لباسامو عوض ميكنم. عادلم وسايل رو 

 جمع ميكنه. مي پرسم:
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 ميخوايم چيكار كنيم؟ برگرديم روستا؟-

 مي چرخه و با پوزخند ميگه:

ن پس چيكار كنيم؟ انقدر اينجا بمونيم كه پشت سرمو-

 حرف در بياد عروس خان با يه رعيت فرار كرده؟

 

 نزديكش ميرم:

تا  كاري كه براي انجامش اومديم رو نكنيم بر -

 نميگردم... مردم هر چي بگن برام مهم نيست...

 

عادل عجيب نگاهم ميكنه. آب دهنشو قورت ميده و 

 ميگه:

 

پس بريم يه جا واسه موندن پيدا كنيم... بعد كاري -

 كرديم تموم مي كنيم.  رو كه شروع

عادل هم كم كم بيدار ميشه و با بقيه مي شينيم سر 

 سفره. بعد صبحونه عادل ميگه بايد بريم.

 

ولي نميدونم كجا. همونطور كه مي خواستم يه مبلغي 

 به محسن و زنش ميديم و سرگردون تو شهر مي چرخيم.

 

 از عادل مي پرسم:

 

 حاال ميخوايم كجا بريم؟-

 

 بهم ميندازه:نيم نگاهي 
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من ميرم سراغ اون دو نفر... اما قبلش تورو يه جا -

 امن ميذارم...

 

 وارد يه كوچه ميشيم.

 معترضانه ميگم:

 مگه قرار نبود همه كار رو با هم كنيم؟-

 

با حرص هلم ميده سمت حصار يه خونه. متعجب بهش زل 

 ميزنم. شونه ام رو فشار ميده و عصبي ميگه:

 

چي؟ يه لحظه به امون خدا ولت كردم باليي سرت بياد -

رفتي گند زدي.. ادم كشتي مي فهمي؟ هيچ عذاب وجدان 

 نداري؟!

 

حال و روز بدي داره. آب دهنمو قورت ميدم و تو 

 چشماش نگاه ميكنم:

 

 نه... ندارم... حقش بود...-

 

 شونه ام رو ول ميكنه. ناباور عقب عقب ميره.

بعد لحظاتي   چشماش رو براي لحظه اي غم ميگيره و

 ميگه:

 

وقت زيادي نداريم... ميريم مهمون خونه يه لباس -

مناسب مي پوشي... ممكنه بازم مجبور شي اينقدر بي 

 انصافي كني... چون من نمي تونم...
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 منظورت چيه؟-

 

يعني شايد بايد تو اون دو نفر. رو بكشي! به -

 هرحال اين دشمني توئه!

  

سكوت ميكنم و  حرفاش منو به فكر فرو مي بره.

همونطوري ميريم مهمون خونه. عادل لباس مردونه اي 

 تنم ميده تا بپوشم.

 نگاهي بهشون ميندازم. با دستاي لرزون مي پوشمشون.

 

اگه اين بار كسي رو بكشم بهونه ام چيه؟ اينكه آدم 

 اكبرن دليل ميشه دستم به خون آلوده شه؟

ورات لباسا رو مي پوشم و همونطور گيج. و منگ دست

 عادل رو گوش ميدم.

 تا اينكه خودمو تو كوچه كمين كرده پيدا ميكنم.

 ببين روزگار تورو به كجا كشونده نارين!

 عادل آروم و با استرس ميگه:

 

 آماده باش دارن ميان....-

 

به چاقوي توي دستم نگاهي ميندازم. دستام شروع به 

 لرزيدن مي كنن. لبهام برخالف دستهام با جرات ميشن:

 

 آماده ام!-
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دو تا مرد با هيبت بزرگ جلومون سبز ميشن. آب  

 دهنم رو قورت ميدم. عادل ميگه:

 

از كنارش بگذر و چاقو رو در بيار من از پشت -

 ميزنم تو سرشون از هوش برن...

دستم مي لرزيد. از نفس هاي نامرتب سينه ام به خس 

 خس ميفته. چاقو رو سفت مي گيرم.

 ط يه بار فرصت دارم. يه ضربه!به اين فكر ميكنم فق

 اوه! تا اين حد چطور ميشه ريسك كرد؟

صورتم رو مي پوشونم. سعي مي كنم حالت معمولي به 

 خودم بگيرم.

 

 شروع به حركت مي كنم.

 تودلم به خودم ميگم آروم باش آروم باش. 

 چاقو رو تو آستينم ميذارم.

درست از كنارشون رد ميشم. چشم مي بندم و چاقو رو 

 تو پهلوي مرد فرو ميكنم.

صداي ناله اش باال ميره.ميخوان عكس العمل نشون بدن 

 كه عادل با يه چوب محكم به سرشون مي كوبه.

 

دو قدم عقب ميرم و به  صحنه اي كه درست كرديم 

نگاه ميكنم. عادل اونا رو زري زمين ميكشه و به 

 خونه مخروبه اي كه اون نزديكيه ميبره.

 ديمشون. با ترس از عادل مي پرسم:با طناب  مي بن 

 نميره؟-
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و دستمو روي پهلو اون آدم مي كشم. آخرين طناب رو 

 مي بنده:

 

 نميدونم! -

 كليد حياط رو برميدارم.

 حاال وقتشه از هفت خان رستم بگذريم.

 تو دلم ميگم:

 اكبر -

 االن مي بيني از دست اين بچه چي برمياد. 

 

 ر ميريم.همراه عادل به سمت خونه ي اكب

 نميدونم قراره چيكاركنيم.

 ميخواد كليد بندازه و خيلي معمولي داخل بريم؟!

 به در كه مي رسيم كليد رو ميده دستم و ميگه:

 سوت بلبلي شنيدي بيا داخل-

و خودش به سمت حصار ميره تا ازش پايين بره. 

 باالخره وارد ميشيم. قلبم به هيجان ميفته. 

 اروم ميگم:

 سونه؟ يعني انقدر آ-

 

 سرشو تكون ميده:

فعال كه اينطوريه... سه نفرشون خواب بودن فقط يكي -

هست كه اميدوارم مارو نديده باشه. آروم به سمت 

 ايوون ميريم.
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سه تا در هست. مي مونيم از كجا بريم داخل كه عادل 

 گوشش رو به در مي چسبونه:

 اين يكي!-

 و دستگيره رو پايين مي كشه.

وارد ميشيم. داخل خونه برعكس  درو باز ميكنه و

 بيرونش خيلي تميز و شيكه.

مبل هاي زيبا و سبز رنگ با لوازم و دكوراسيون 

 شيشه اي  خيلي تو چشمه.

عادل دستمو ميگيره و پاورچين پاورچين به سمت دري 

 ميريم كه به نظر اتاقه.

درو باز ميكنيم. پيرمردي خسته و رنجور وسط اتاق 

. با ديدنمون هراسون بلند روي قالي قرمز نشسته

 ميشه

حدس ميزنم پدرخونده اكبر باشه. لبخندي روي لبم 

 ميشينه: تونستيم! 

 

سر و صدايي از بيرون مياد كه عادل كامال هلم ميده 

 داخل و در مي بنديم.

 

عادل دستشو روي دماغش ميذاره و با حرص به پيرمرد 

 ميگه:

 صدات در بياد درجا مي كشمت.-

 تكون ميده و لرزون ميگه:پيرمرد سرشو 

 هيچي نميگم اقا منو نكشيد!-

عادل دستمو ميگيره و ميريم پشت پرده و كمين 

 ميگيرم.
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همونطوري بهم ميچسبيم كه در اتاق باز ميشه و پشت 

 سرش صدايي مياد:

 چطوري پدر جان؟!-

 

با شنيدن صداي اكبر به لرزه ميفتم. با رنگي پريده 

يگزه و يه جورايي بهم به عادل نگاه ميكنم كه لب م

ميگه خونسرد باش و ارومتر نفس بكش تا صداي نفس 

 هاتم نشوه!

از الي پرده مي بينم كه اكبر مياد و دور پيرمرد مي 

 چرخه و اون ميگه:

 باز چي ميخواي از جونم!-

 اكبر ميشينه كنار پيرمرد و محكم فكشو ميگيره: 

 دلتنگت بودم...-

هم جمع ميشه.رنگ از فشار دستاش صورت پيرمرد تو

 صورت پر چروكش جوريه كه انگار رنگ آفتابو نديده! 

يعني هميشه تو اين اتاق خالي روي اين قالي 

 ميمونه؟!

 

 اكبر به سمت كسي كه سمت دره ميگه:

 

 بيا تو... بيا با پدرم آشنا شو... پدرجان!-

با ديدن نسيبه دلم فرو ميريزه. اين اينجا با  

 اكبر چه مي كرد؟! 

 نسيبه نزديك مياد و مي تونم ببينمش.

 لباس گرون قيمتي كه به تن داره باعث تعجبم ميشه.

ولي اون موقعي پس ميفتم و مي بينم اكبر دستش رو 

 دور كمرم نسيبه حلقه ميكنه:
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 زنم چطوره پدر؟ سرتو باال بگير و ببينش!-

 

پشت بند اين حرفش لگدي به پيرمرد ميزنه و نسيبه 

ه. آب دهنم رو قورت ميدم. واقعا با از ته دل ميخند

 يه مشت رواني طرفيم.

 

قطره اشكي از گوشه چشمم مي چكه و شروع به لرزيدن 

 ميكنم.

تو همين حين عادل محكم بغلم ميگيره و خيلي اهسته 

 لب گوشم ميگه:

 آروم باش-

اكبر و نسيبه براي اينكه حواسشون نيست صدامون رو 

 نمي شنون!

 اروم كنم.سعي ميكنم خودم رو  

شنيدن و ديدن اين همه كثافت كاري آسون نبود. ولي 

 بايد قوي مي شدم. بايد به فكر نجات بقيه مي بودم.

باالخره اون دو تا حيوون از اتاق بيرون ميرن. به 

 عادل ميگم:

 

 ميخواي چيكار كني؟-

مادر اكبر رو پيدا كنيم... بعد همراه خودمون -

چون اينجا باهاشون ببريم... فك نكنم مخالفتي كنن 

 خوب رفتار نميشه.

 

و به پيرمرد كه از درد لگد هاي اكبر به خودش مي 

 پيچيد اشاره كرد.
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عادل به سمتش ميره. كمكش ميكنه بشينه و آروم 

 ميگه:

 

ما اومديم شما رو از دست اكبر بدصفت نجات بديم! -

 حاال بهم بگو زنت كجاست...

ميكنه و با پيرمرد با بي اعتمادي به عادل نگاه 

 لبهاي خشكيده اي ميگه:

 هه! اينم از حقه هاي اكبره؟!-

 عادل دستش رو پشت گردن پيرمرد ميبره:

ببين حاجي ما زخم خورده اون بي ناموسيم! حاال يا -

ياعلي بگو و پاشو همراه ما بيا يا اينكه بگو زنت 

 كجاست كه الاقل اون رو از اين جهنم نجات بديم!

 پيرمرد ميگه:

 

اصال االن وقتي اون مرتيكه بيرونه چطور ميخوايد از -

 اين اتاق بيرون بريد؟

 عادل به سمت پنجره ميره و ميگه:

 از پنجره ميريم تو حياط... زنت كجاست؟-

 

آب دهنش رو قورت ميده و با ترديد بهمون نگاه 

 ميكنه:

 

 اتاق رو به رويي! -

 

 به نظرت اكبر كي ميره؟ -

 ميندازه:پيرمرد شونه باال 
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نميدونم... معموال بعد ديدن مادرش ميره ولي وقتي -

 اون زنيكه همراهشه...

دندوناشو بهم فشار ميده. منظورش از زنيكه نسيبه 

 هست:

 وقتي اون همراهشه تا باهاش نخوابه اينجا پالسه!-

 

پوزخندي ميزنم و دلم به حال حلماي احمق مي سوزه. 

رش با خدمتكار انقدر عاشق اكبره و خبر نداره شوه

ميخوابه! بگو چرا نسيبه انقدر سنگ اكبر رو به 

 سينه ميزنه!

 

چند ساعتي تو اتاق مي مونيم تا هوا كمي تاريك شه. 

تموم مدت پيرمرد اروم اروم از تموم زجرايي كه اون 

 افعي بهش داده ميگه و نفرينش ميكنه.

 شب مياد. پيرمرد كه اسمش ايرجه ميگه:

 قايم شيد. وقت شامه... بريد -

ميريم پشت پرده كه عادل روسريم رو ازم 

 ميگيره.ميپرسم:

 باز چه نقشه اي داري؟-

 به روسري اشاره ميكنه:

 

 تو آدم كشتي من نمي تونم؟!-

 

 ابرو باال ميندازم:

 

 ميخواي خفه اش كني؟ -
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 سري تكون ميده: معلومه واردي!

ميخندم! اون از كشتن يه آدم حرف ميزنه و من 

آدم چقدر عوض ميشه! در اتاق باز ميشه  ميخندم.

عادل از الي پرده مرد ريز جثه اي رو مي بينه كه 

 غذا به دست داخل مياد.

وقتي مرد خم ميشه تا كاسه سوپ رو جلوي ايرج بذاره 

عادل از پشت سرش ميره و روسري رو دور گردنش 

 ميندازه.

مرد كه انتظارش رو نداره روي زمين ميفته و وقتي 

د براي نجات خودش دست و پا بزنه. ايرج هم مي خوا

به كمك مياد. و بعد لحظاتي مرد بي حركت زمين 

 ميفته.

نفسم تو سينه حبس ميشه و صدايي درونم ميگه"به 

نفر در عرض سه ٢خودت افتخار كن نارين باعث مرگ 

 روز شدي!

 

همونطور كه خودمو سرزنش ميكنم پشت سر ايرج و عادل 

ي ميشيم كه خيلي شيك و تميزه راه ميفتم وارد اتاق

 و يه زن شكسته روي تخت دراز كشيده.

 

روي ميز كنار تخت شام مفصلي گذاشته شده. ايرج به 

 سمت زن ميره و به آغوشش ميكشه:

 شهبانو...-

 عادل به بيرون نگاه ميكنه و ميگه:

نارين ميرم سر گوشي اب بدم... اگه خلوت بود يه -

 اينا رو بيار!سنگ ميزنم به شيشه فهميدي؟ 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

64

8 
Hiltun.ir 

سر تكون ميدم و با رفتن عادل ايرج به زنش توضيح 

 ميده كه ما براي نجاتشون اينجاييم!

ايرج زنشو قانع ميكنه كه با از اينجا رفتنمون 

 مشكلي براي اكبر پيش نمياد.

همين كه يه سنگ به شيشه ميخوره به كمك شهبانو 

 ميرم كه لنگان لنگان راه ميره.

يم. عادل سمت در ميره و بازش از خونه بيرون مير

ميكنه. در كمي صدا ميده. بيرون ميريم. باورم 

 نميشه كه به اين اسوني از اون جهنم بيرون اومديم!

 

ولي هنوز خطر بيخ گوشمونه. با وجود شهبانو نمي 

 تونيم خيلي تند حركت كنيم!

به سر خيابون كه مي رسيم  متوجه ميشيم دو نفر 

 وسايل رو به دستم ميده: دنبالمونن. عادل كيف و

 

برو روستاي من... به پدرم بگو تو همون دختري -

هستي كه آرزو داشت عروسش بشه... بگو بهت كمكت 

كنه... بگو جونت تو خطره...بگو جونم به جونت 

 بنده...

 گيج و شوكه ميگم:

 عادل!-

 

 هلم ميده:

 

 برو!-

 دست ايرج و زنش رو ميگيرم. 
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يه ماشين مياد. دستمو  از شانسم تو خيابون خلوت

 تكون ميدم. ترمز ميزنه.

ايرج و زنش سوار ميشن و صداي گلوله تو گوشم 

ميپيچه. هيني ميكشم و با دهاني نيمه باز به عقب 

 ميچرخم

 

 عادل همونطور كه شونه ي چپش رو گرفته داد ميزنه:

 

 ِد ياال برو!-

 هق هق كنان سوار ماشين ميشم و ميگم:

 

 برو.برو اقا... سريع -

تصوير عادل يه لحظه از جلوي چشمم دور نميشه. 

 راننده با تمام سرعت ميره. تند تند اشك ميريزم.

 با خودم فكر مي كنم آخر اين بازي چي ميشه؟!

*** 

به راننده پول ميدم ميگم مارو به روستا عادل اينا 

برسونه. نميدونم رفتن به اونجا درسته يا نه ولي 

 تصميم خودم رو گرفتم.

 

بايد به حرف عادل گوش ميدادم. ايرج و زنش رو 

اونجا ميذاشتم و خودم به عمارت برمي گشتم تا اكبر 

 رو سرجاش بشونم.

جلوي خونه اي كه نشونه هايي كه عادل داده مي 

ايستم. قبال فرصت  اين رو داشتيم درباره خونوادش 

 حرف بزنه.
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تك پسر بود و از دار دنيا پدر و مادرش رو داشت. 

نا هم فقط عادل رو داشتن! بايد مي رفتن جلو و او

مي گفتم باعث مرگ پسرتون شدم و ازتون درخواست كمك 

 دارم؟!

دو دل به در خيره ميشم كه صداي قدم هايي رو مي 

شنوم و به عقب مي چرخم. مردي كه لباس محلي تن 

كرده و بي نهايت شبيه عادله پشت سرمه و يه عالمه 

 چوب روي كمرشه.

 راهش كنار ميرم كه مهربون ميپرسه:از سر 

 كاري داري دخترم؟-

و نيم نگاهي به ماشين جلوي در ميندازه. يه قطره 

 اشك از گوشه چشمم سر ميخوره با بغض ميگم:

 

عادل گفت بهتون بگم من همون دختري هستم كه آرزو -

داشتيد عروستون بشم... بهم كمك كنيد... جونم تو 

 . جونش به جونم بنده...خطره... عادل گفت... گفت..

پشت سر اين حرفم هق هق ميكنم. مرد طناب روي شونه 

هاش رو ول ميكنه و چوب ها با صداي بدي زمين 

 ميريزن.

 شونه هامو ميگيره:

 پسر من كجاست؟ چه باليي سرش اومده؟-

داد ميزنه و نگران اينو ميگه. سرمو به طرفين تكون 

 ميدم و چشم به زمين ميدوزم:

 نميدونم... نميدونم... منو به شما امانت كرد!-

 

 داد ميزنه:

خودش كجاست؟ عادل كجاست؟ مگه قرار نبود بره -

 تهران كار كنه؟!
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صداي دادش كه بلند ميشه در خونه باز ميشه. زن سال 

 خورده اي بيرون مياد و متعجب بهمون نگاه ميكنه.

 مرد عقب ميكشه كه زن متعجب ميگه:

 

 سعود؟ اين كيه؟چي شده آقا م-

قبل اينكه پدر عادل جوابي بده راننده كالفه سرشو 

 بيرون مياره:

 

 آبجي تا كي  قراره  -

 منو معطل كني؟

به آقا مسعود نگاهي ميندازم. ازش اجازه ميخوام كه 

راهمون بده. كالفه دستش رو به موهاي كم پشتش 

 ميكشه:

 بيايد داخل بيشتر حرف ميزنيم.-

با موندنمون نداره. رو ميكنه به اين يعني مخالفتي 

 مادر عادل و ميگه:

گلي خانم مهمونا رو ببر خونه... يه چاي تازه دم -

 بذار...

 و خودش چوب ها رو برميداره به سمت انبار ميره. 

نفس راحتي ميكشم و ايرج و مادر اكبر رو پياده 

 ميكنم.

پول راننه رو حساب ميكنم و بعد انگار يه بار 

 دوشم بر ميدارن.سنگين از رو 

 

همه ميرن داخل ولي من زمين ميفتم و نفسم رو بيرون 

 ميدم.
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به زمين چنگ ميزنم ومشتي خاك برميدارم. مشتم رو 

باال ميرم و جلوي صورتم ميگيرم و خاك رو از الي 

 دستم خالي ميكنم.

اين حركت رو چند بار تكرار ميكنم و از خودم مي 

رنوشتي رو تحمل پرسم چرا بايد مجبور باشم چنين س

 كنم؟

چرا هر كسي نزديكم ميشه صدمه مي بينه. مشت ديگه 

 اي از خاك برميدارم و اينبار روي سرم ميريزم.

 

يعني عادل ٌمرده؟ من چطور اين خبر رو به پدر و 

 مادر نگرانش بدم؟

به ايرج و زنش گفتم حرفي نزنن ولي چقدر مي تونن 

 جلوي زبونشون رو بگيرن؟!

 جريان رو بفهمه بازم كمكمون ميكنه. اگه آقا مسعود

 

 مشتي ديگه خاك روي سرم ميريزم. عصبي مي خندم.

 

قرار بود مثل يزدان خان دكتر بشم ولي چي شد؟! 

 قاتل شدم. مشتم رو به سينه ام ميكوبم.

ميخندم. عين ديوونه ها اشك از چشمم جاري ميشه. 

 زير لب ميگم:

 

 احمقي نارين! نحسي! نحس! -

 

ميكشم و بلند بلند هق هق ميكنم. يهو دستي موهامو 

 مانعم ميشه. مي بينم آقا مسعوده.

 شرمسار سرم رو پايين ميندازم كه نگران ميگه:
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 چت شده دخترم؟ خوبي؟ پسر من كجاست؟-

شروع به لرزيدن ميكنم. مرد بيچاره گيج ميشه 

نميدونم چيكار كنه كه منو تو بغلش ميگيره. بعد 

 مم سياه ميشه.لحظاتي دنيا جلوس چش

وقتي چشم باز ميكنم روي لحاف و تشكم. مادر اكبر 

 باال سرمه. خير برميدارم و با استرس مي پرسم:

چي شده؟ چند وقته اينجاييم؟ چيزي كه مادر و پدر -

 عادل نگفتيد؟

زن سرش رو جلو مياره و با چشماي درشت و سياهش 

 نگاهم ميكنه و با پوزخند ميگه:

 

 سرم يه درس بهمون داد...تموم اين سالها پ-

 دستشو جلوي دماغش ميگيره و ادامه ميده:

 

 هيـس! ما گفتيم هيچوقت كسي به اسم عادل نديديم! -

 با خيال راحت نفسمو بيرون مي فرستم و دراز ميكشم:

 چند روزه تو اين حالم؟!-

 

 تقريبا دو روز ميشه... چون هذيون مي -

و فرستادم گفتي و معلوم نبود كي گند بزني همه ر

 بيرون و خودم ازت پرستاري كردم... تب داشتي!

 

از زير پتو ميام. حس ميكنم بدنم لزجه و از بس عرق 

 كردم كن لباس مثل چسب به تنم ميچسبه.
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از اتاق بيرون ميرم. مادر اكبرم پست سرم مياد. 

گلي خانم و اقا مسعود با ديدن اينكه سالمتيم رو 

 بدست اوردم خوشحالن.

 

ميخوان غذا برام بيارن كه ميگم گشنه ام نيست و 

 احتياج به غذا ندارم.

فقط ميخوام تنم رو بشورم. گلي خانم برام آب گرم 

ميكنه و بعد ميرم حموم ميكنم و لباس تميزي تن 

 ميكنم.

با اين كار حس ميكنم تموم كثافت ها از تنم دور 

 ميشه.

فكر با خيال راحت ميشينم و سوپ ميخورم و به اين 

 ميكنم چه دروغي بگم!

 

مسلما نمي تونستم وقتي از مرگ عادل مطمئن نيستم 

 چيزي بگم.

 باالخره گلي خانم طاقت نمياره و ميپرسه:

 

دخترم بگو... عادل تورو فرستاده؟ خودش چرا -

 نيومده؟!

موهاي نم دارم رو پشت گوشم ميزنم و سعي ميكنم به 

 لكنت نيفتم:

 

. باهم آشنا شديم... چيزه... ما باهم بوديم..-

قرار بود بيايم اينجا... ولي عادل يه كار درست و 

حسابي پيدا كرده... كارش خيلي خوبه... بعد با 

 صاحب كارش رفته فرنگ... زود برميگرده...

 پدر عادل چونه اش رو مي خارونه:



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

65

5 
Hiltun.ir 

چرا پسرم بايد بدون مشورت ما چنين كاري كنه؟ اصال -

فراري ها بود؟ مي خواي اون روز چرا قيافه شما مثل 

اين رو باور كنم؟ تو وقتي  اومدي گفتي جونت در 

 خطره! ما احمقيم؟ پسرم كجاست!

 

 سريع ميگم:

 

بهتون نگفت چون ... چون كارش خيلي خوب بود اگه -

ادا اطوار ميومد و بچه ننه بازي در مياورد يكي رو 

جاش مياوردن واسه همين رفت... منم... منم واسه 

تو خطره كه... اخه من دختر خان هستم!  اين جونم

فهميدن عاشق يه رعيت شدم! بابام ميخواست منو به 

 يه مرد دولتي بده!

دروغي كه ميگم باعث ميشه باباي عادل حرفمو باور 

كنه. بهمون آدرس كلبه اش رو كه رو كوهه ميده و 

 كليدش رو تو دستم ميذارن و ميگه:

 اونجا در امانيد.-

 

 ايرج به زور باهام ميان به اونجا.مادر اكبر و  

اونجا برنج و خوراكي و وسايل براي خوردن بود. 

 براي همين مي تونستيم راحت اونجا بمونيم.

 يك هفته ميگذره.

 

من با مادر و پدر دشمنم زير يك سقف مي مونم. وقتي 

ازشون مطمئن ميشم وسايلم رو جمع مي كنم تا به 

 عمارت برگردم.

راحتي از اكبر دست بكشم. قسم مي نمي تونم به اين 

 خورم اين بار شكست نخورم.
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نذارم كسي جونش رو به خاطر من بده. اگه قراره تو 

 اين جنگ كسي بميره بي شك خودمم!

با اين افكار وسايلم رو برميدارم و پا پياده به  

 روستا كه زياد هم دور نيست ميرم.

يدونن مردم با ديدنم پچ پچ هاشون شروع ميشه ولي نم

 من براي اين چيزا هم آماده ام!

 مي خوام وارد عمارت بشم كه نگهبان ها نميدارن.

 

ميگن ارباب گفته هر جا تورو ببينيم بايد سنگسارت 

 كنيم!

دستامو ميگيرن و با خشونت منو به داخل ميبرن. به 

 سمت اسطبل ميخوان هدايتم كنن كه داد ميزنم:

 

 اينجاست!خشايارخان! بيا بيرون! عروست -

و با قدرتي كه نميدونم از كجا پيدا ميكنم بازوم 

 رو ازاد ميكنم و سمت در عمارت ميرم.

كه همزمان ميشه با باز شدن در و بيرون اومدت 

 اهالي عمارت.

از پشت زن ها و خدمتكار ها خشايار خان مياد. با 

 چهره تو هم و چشمايي كه خون ازش ميباره ميگه:

تما از جونت سير شدي كه بعد اين بي آبرويي ح-

 برگشتي! 

نگهبانا باز دستم رو ميگيرن. خشايار خان به سمتم 

مياد و من با چشماي نترسي نگاه ميكنم و با صداي 

 بلندي ميگم:
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 من كار اشتباهي نكرد...-

 

قبل اينكه جمله ام رو تموم كنم سيلي به صورتم 

 ميخوره و 

 سرم به سمت چپ متمايل ميشه. 

 ره:زير لب مي غ

هرزه! بايد اون موقع كه زنونگي به خرج ندادي و -

 باعث رفتن پسرم شدي مي كشتمت! بي مصرف!

  

 دستم مشت ميشه و جسارت به خرج ميدم:

 

بدون اينكه بپرسيد حكم مي ديد؟ باز جويي شما يه -

 طرفه اس؟!

 

 فرياد ميزنه:

 

 مزدك تفنگمو بيار!-

 

 من هم صدامو باال ميبرم:

 

حمله كرد! يه نفر از عمارت بود! وقتي يه نفر بهم -

داشتم بر ميگشتم! عادل رو كشت محافظي كه همسرم با 

 عشق برام گذاشته بود تا مراقبم باشه!

 

 همه اهالي با واهمه نگاهم ميكنن. خان ميگه:
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 دروغه!  ميخواي فريبم بدي!-

 

نسيبه بود! ازش بپرسيد روز يك شنبه چند هفته قبل -

 كجا بوده!

 

بدي تو فضا برقرار ميشه. ميدونم ثابت كردن سكوت 

خيانت اكبر كلي زمان ميبره ولي مي تونم  از 

 معشوقه اش استفاده كنم.

 

نيم نگاهي به اكبر ميندازم كه داره سيگارش رو 

آتيش ميزنه. با پايين كشيدن معشوقه اش زمين 

 ميزنمش.

 

 ببينم تا كي مي تونه اين نقاب خونسردي رو بزنه!

 يد حرفت رو باور كنم؟!چرا با- 

 

 سرمو كج ميكنم:

 

من عروستونم... بذاريد ازش بپرسم... به روش -

خودم.... اتهام خيانت رو از خودم پاك كنم و مطمئن 

 شيد كسي نيستم كه بي آبروتون كنم!

 

 فك خان منقبض ميشه:

 

 فقط همين يك بار بهم اجازه ميدم عروس!-
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ميشينه. اكبر لبخند پيروزمندانه اي روي لبم 

انتظار اين قسمتش رو نداشت. فكر نمي كرد انقدر 

 نترس عمل كنم.

 

فكر نمي كرد قصد دارم يه بار براي هميشه شرش رو 

 كم كنم!

 

دو تا مرد ميرن و نسيبه رو با حقارت از مطبخ 

ميارن و بين من و خان ميندازن. همه دست به دهن 

ندازم و بهم خيره ان. به يكي از نگهبان ها نگاه مي

 مي پرسم:

 

 چاقو داري؟-

 

مرد فوري چاقو ضامن دارش رو بهم ميده. بازش ميكنم 

 و كنار نسيبه زانو ميزنم:

 

 ماه پشت ابر نميمونه. وقت اعترافه!-

 

 اشكاش روي گونه هاش ميزنه:

 

 چه اعترافي خانم چيكار داريد باهام ميكنيد!-

 

 چاقو رو جلوي صورتش ميگيرم:
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يي يه زن زيباييشه درسته؟! اگه ببين نسيبه دارا-

انقدر زيبا نبودي چطور ميتونستي اون مرد رو از 

 راه به در كني؟!

 

 

 چاقو رو روي گونه اش ميذارم:

 

يك بار ازت مي پرسم... اون روز چه اتفاقي افتاد؟ -

 از اول ماجرا همه چيز رو به خان اعتراف كن!

 

 حلما خودش رو وسط ميندازه:

 

چيه راه انداخته؟ حق نداره با پدر اين معركه -

نسيبه اينطوري رفتار كنه! اوني كه بايد تنبيه شه 

 نارينه نه خدمتكار من!

 

آه حلماي بيچاره خبر نداشت چه ماري تو آستينش 

داره. داشت از زني كه شوهرش رو اغفال كرده بود يا 

 معشوقه شوهرش بود طرفداري مي كرد!

 

ن نوك چاقو رو كسي به حرف حلما اهميتي نداد و م

 فشار ميدم و آروم به نسيبه ميگم:

 

نمي دونم وقتي زيباييتو ازت بگيرم بازم تو رو مي -

 خواد؟ يا كنارت ميزنه!

 نسيبه هم پچ ميزنه:

 بريم يه جا خلوت... صحبت كنيم....-
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 نفس نفس ميزنه و مي ترسه.

 دلم ميخواد با چاقو صورتش رو جر بدم. 

 مي پرسم:

 

 گي؟چي مي خواي ب-

 

عمو عارفت.... عادل... جفتشون زنده ان كارو -

 بيشتر از اين خراب نكن!

 

 با اين حرفش دستم بي حركت كنارم ميفته. خان ميگه:

 

 چي شد؟!-

 

لبهام بي صدا بهم ميخورن. نمي دونم چيكار كنم. يه 

 صدايي درونم ميگه نارين االن وقت فداكاريه.   

 خان مي گيرم: از جام بلند ميشم. چاقو رو به سمت

 

منو بكش! من اون موقع كه زن به دنيا اومدم ٌمرده -

 محسوب مي شدم! تا مردهايي مثل تو بهم ستم كنن!

 

سكوت بدي همه جا رو فرار ميگيره. خان چاقو رو از 

 دستم مي كشه و زمين ميندازه. 
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تفنگ رو به سمتم ميگيره. يه قدم جلو ميرم و 

 پيشونيم رو مي چسبونم به 

 تفنگ. نفسم تو سينه حبس ميشه.سر 

 

به اون چاقويي فكر ميكنم كه روز اول روي كمرم 

كشيده شد. از روز اولم تو اين عمارت عشقي به 

 انتظارم ننشسته بود!

 

 

اشك از گوشه چشمم چكه ميكنه. هيچ كس براي نجاتم 

از دست اين مرد مستبد جلو نمياد. خيره ميشم به 

 ي رسه.چشم هاي خان. مردد به نظر م

 

ولي ميدونم از غرور هم شده عقب نميكشه. منم ازش 

چشمامو نميگيرم. بايد بعد مرگم اين چشما كابوسش 

 بشن.

 

همين كه مي خواد ماشه رو بكشه صداي فرياد يزدان 

 خان تو فضا مي پيچه:

 

 وايستا! وايستا! داريد چيكار مي كنيد پدر؟! -

 

ميده. مي  از پشت دستمو ميكشه و منو تو آغوشش پناه

 بينم سينه اش چطور تند تند ميزنه. از ترس! 

ولي من آروم چشمامو مي بندم. انگار كه يه حفاظ 

 دورم كشيده شده باشه. يزدان خان فرياد ميكشه 
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 چي از جون اين بچه مي خوايد؟!-

 

و تو همون حال دستشو دور شونه هام حلقه ميكنه تا 

 از افتادنم جلوگيري كنه.

ي هام تموم انرژيم تحليل رفته بود. بعد نترس باز

 خان متقابال فرياد ميزنه:

 

 بايد تاوان بي آبروييش رو بده.-

 

من به نارين اعتماد دارم... اگه براي كاري كه -

كرده توضيح نميده فقط منتظر باش وقتش برسه! اين 

 دختر تو اين خونه برده نيست! 

 

 بزني!!يزدان تو چطور جرأت ميكني با من اينطور -

خان اين رو ميگه و يه قدم به جلو برميداره. سرم 

 گيج ميره. يزدان خان منو محكم تر ميگيره:

 

نميذارم يه مو از سر اين دختر كم بشه! اگه قراره -

كسي مواخذه اش كنه شوهرشه! كه متاسفانه معلوم 

 نيست سرش گرم چيه!

دستش رو زير پام ميندازه و جسم بي جونم رو به 

 شه و از عمارت بيرون ميبره. آغوش ميك

 

 بي حال ميگم:

 

 يزدان خان....-
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 سرشو روي صورتم خم ميكنه و ميگه:

 

 جانم...-

 منو...كجا ميبري؟-

 

 فكر كنم تو اولين بيمار درمانگاهي!-

 

با خيال راحت چشمام رو روي هم ميذارم . نترسي 

 جلوي خان حاال با وجود حاميم كار دستم ميده.

 

تونم ضعيف باشم. چون اون ازم محافظت با وجودش مي 

 ميكنه.

يزدان خان بي توجه به نگاهاي خيره مردم منو تو 

 آغوشش به درمانگاه ميبره.

تب و لرز ميگيرم و اون تموم شب باال سرم ميمونه و 

 پاشوييه ام ميكنه.

دم دم هاي صبح از خواب بيدار ميشم. موهاي خيس و 

جام بلند ميشم. عرق كرده ام به گردنم چسبيدن. از 

يزدان خان روي صندلي كنار تخت سرش رو به ديوار 

 تكيه داده و چشم بسته.

ميدونم كل شب رو به خاطر من بيدار مونده. لبخند 

محوي روي لبم مي شينه. به سمت سطل آب گوشه اتاق 

 ميرم و كمي سر و روم رو مي شورم.

 

به درمانگاه كوچيكي كه چيزي تا افتتاحش نمونده 

 ميكنم. نگاه
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يه گوشه زمين مي شينم و به اين فكر ميكنم كه كاش  

 جاي خانزاده با يزدان خان ازدواج ميكردم.

اون موقع هم مجبور بودم چنين چيز هايي رو تحمل 

كنم؟! آهي ميكشم و ياد حرف نسيبه از زنده بودن 

 عمو عارف و عادل ميفتم.

 

عمو عارف گنجينه اكبر محسوب ميشد. چرا اونو تو 

 خونه اي كه پدر و مادرش بودن نگه نمي داشت؟!

اگه جز اون جاي ديگه اي بود بي شك االن عادل هم 

اونجا بود. و منتظر من. بايد مي رفتم با نسيبه 

معامله ميكردم؟ كه اكبر بي همه چيز رو راضي كنه 

در ازاي پدر و مادرش و حتي بسته نگه داشتن دهنم  

 اونا رو بهم برگردونه.

چيزا فكر ميكنم كه يهو گوشام تيز ميشه.  به همين

صداي قدم هاي غيرعادي رو اطراف درمانگاه حس 

 ميكنم.

قلبم فرو ميريزه. نبايد بذارم دوباره به عزيزام 

صدمه اي وارد بشه. از پنجره بيرون رو نگاه ميكنم. 

 چند تا مرد رو مي بينم كه خيلي مشكوكن!

صوم به خواب به سمت يزدان خان ميرم. مثل يه بچه مع

 رفته. دستمو به پيشونيش ميكشم.

 

احساساتي بوسه اي كنار ابروش ميزنم. نميخوام اونم 

صدمه اي ببينه. تنها مردي كه از روز اول بهم خوبي 

 كرده.

 

 چاقو رو برميدارم و از درمانگاه بيرون ميرم.

 مردها با ديدنم پوزخندي ميزنن:
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 بگيرينش.-

بهم بخوره با چاقو اما همين كه دستشون ميخواد 

 گردن اون دوتايي كه نزديكمن رو نشونه ميرم.

چون انتظار ندارن درجا ميميرن. با دست هاي خوني 

به مردي كه تفنگ به سمتم گرفته نگاه ميكنم و آب 

 دهنم رو قورت ميدم:

 

 روزگار همتونو سياه ميكنم!نميذارم قسر در بريد!-

 

 اب مي بندن.به سمتم ميان و دستهاي خونيم رو با طن

ميندازنم صندوق عقب ماشين با چشم هايي بسته. جيغ  

 ميزنم:

 منو كجا ميبريد.-

 مردي با صداي كلفت ميگه:

 

 جايي كه حتما خوشت بياد آبجي!-

*** 

همين كه دستامو باز ميكنن سريع چشم بندم رو 

برميدارم. از ديدن صحنه رو به روم متعجب و ناراحت 

 و شوكه ميشم.

 

با صورت زخمي و كتك خورده به صندلي بسته عمو عارف 

 شده و كنارش عادل با زخم هاي عفونت كرده بي هوشه.

 

 جيغ ميزنم:
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 بي شرفا!-

به سمت عادل ميرم و تكونش ميدم. خرخري ميكنه و من 

از زنده بودنش خدا رو شكر ميكنم.اشكهام با عجز 

 روي صورتم ميريزه:

 

 عمو عارف...-

 

 ميگه:عمو با صدايي خش دار 

 نارين!-

سرم  براي لحظه اي گيج ميره سر پا وايمستم كه 

 صدايي از سمت در مياد:

 

اين همه دست و پا ميزدي براي رسيدن به اين جا؟ -

 لياقتت همينه هرزه كثيف!

 

به سمت در ميچرخم كه مرد سيبيل كلفتي كه كنارم 

ايستاده بود محكم به كمرم ميزنه تا به زانو 

 بيفتم.

 

بخند پيروزمندانه اي رو به روم قرار اكبر با ل

ميگيره و من چشم از كفش هاي واكس خورده اش ميگيرم 

 و بهش چشم ميدوزم. 

ميگه باالخره تو چنگمي و شروع به لگد زدن ميكنه. 

وقتي كلي كتكم ميزنه خيالش راحت ميشه. بعد ميشينه 

 كنارم و ميگه:
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 پدر و مادرم كجان؟-

نفرت نگاهش ميكنم و با  با درد از جا بلند ميشم با

 سر به عمو عارفم و عادل اشاره ميكنم:

ميذاري اون دوتا برن بعد من و تو حرف ميزنم. -

 كسايي كه ربطي به قضيه ندارن قاطي قضيه نكن...

 

 چونمو تو دستش ميگيره و با نفرت فشار ميده:

 

 تو موقعيتي نيستي كه برام شرط بزني!-

 پوزخندي ميزنم:

 

كسي كه از مرگ نمي ترسه برات شرط خوشحال باش -

 بذاره...

با گفتن اين يكه اي ميخوره. كمي تو چشماي مصمم 

 خيره ميشه و بعد بي هيچ حرفي بيرون ميره.

 با درد سمت عادل ميرم. با بغض به عمو عارف ميگم:

 

 چيكار كنم زنده بمونه...-

 

 ميگه: 

پسر قوي بنظر ميرسه هر كي جاش بود تا حاال ٌمرده -

 ود. ب

دنبال چيزي ميگردم كه باهاش زخمش رو تميز كنم ولي 

 هيچي نميبينم جز يه پنجره با شيشه كوچيك .
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يه صندلي زير پام ميذارم و شيشه رو ميشكونم 

 نميدونم ارازل اكبر صداش رو مي شنون يا نه.

 اون لحظه تموم فكر و ذكرم عادله.

 شيشه رو با قسمتي از لباسم كه تميزه پاك ميكنم.

 اميدوارم كاري كه ميكنم حالش رو بدتر نكنه.

 

چون اينا رو از كتاباي پزشكي يزدان خان ياد 

 گرفتم.

مي خوام قسمتي از زخمش كه عفونت كرده وو بكنم. 

 دست هاي عمو عارفم رو باز ميكنم تا به كمكم بياد.

 

بدن بي حون عادل رو ميگيره. همين كه شيشه رو تو 

 يكشه و به هوش مياد. گوشتش فرو ميكنم فرياد م

نفس نفس ميزنه. گيج اطرافشو نگاه ميكنه. بي جون 

اسممو صدا ميكنه و بعد سرش دوباره زمين ميفته. با 

 دستم عرق رو پيشونيش رو پاك ميكنم.

 تو تب ميسوزه. با بغض ميگم:

 

 عمو قراره چه باليي سرمون بياد؟-

 

 فقط ميگه:

 نميدونم!-

يكي از مردها داد تو همين حين در باز ميشه و 

 ميزنه سر نوچه هاش:

دست و پاي اينا چرا بازه؟ زودتر ببندينشون -

 پدرسگا رو...
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 با جيغ و داد دستامو مي بندن. 

بعد رفتنشون انقدر سعي ميكنم كه بازش كنم ولي 

 موفق نميشم.

به صورت و بدن عمو عارف كه استخون هاش بيرون زده 

عمر اينجا گير نگاه ميكنم. يعني قراره تا اخر 

 بيفتيم؟ نا اميد اشك ميريزم.

 

*** 

نميدونم روزه يا شب. چقدره اينجا حبسيم! لبهام 

خشكيده و در باز نميشه. يعني واقعا قراره تو اين 

مكان زنده به گور بشم؟ احساس بد و نااميدي بهم 

 غلبه كرده.

 

عموعارف گاهي شعري زير لب مي خونه. جفتمون ناي 

من انرژيم رو با گريه خالي كردم  حرف زدن نداريم.

 تا چشمه اشكم خشك شد و اون با شعر. 

آهي ميكشم. ناراحتم جز اينكه نتونستم كاري براي 

بقيه بكنم باعث عذاب و رنج عمو عارف و عادل شدم. 

آخ كه اگه قبل من ميمردن چطور با جسم بي جونشون 

 تو اين انبار ميموندم. 

رو هم ميفته.  با همين فكر و خيال ها چشمام

خوابيدن رو ايت صندلي راحت نيست. زمان قشنگ از 

زير دست در ميره. به خودم ميگم نارين ديدي كم 

آوردي؟ ديدي براي دنيايي كه واردش شدي زيادي 

 كوچيك بودي؟

احمقانه سعي كردي قاطي آدم بزرگا بشي جاي بازي با 

 اسباب بازيات با مهره هاي خطرناك و شرور ور رفتي! 

اال حقته كه همين جا بميري! بدون اينكه دنبال ح

مقصر تموم بالهاي تو سرت باشي. تو همين فكر هام كه 
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در انبار باز ميشه. با افتادن نور به چشمم پلكهام 

رو مي بندم. آخه اون پنجره ي  كوچيك اين انبار رو 

 گرفتن و اينجا تاريكي مطلقه. 

 

رچوب دره. چشمام رو باز ميكنم كه ببينم كي تو چها

 و با ديدن اون شخص چشمام درشت ميشه!

يزدان خان با قيافه ي آشفته اي وارد ميشه. با 

 گلوي خشكيده ام آروم ميگم:

 

 يزدان خان؟-

 

چشماش ناباور رو من و بقيه مي چرخه. پلك ميزنم تا 

بهتر ببينمش. روي صورتش خون پاشيده. خودم رو روي 

 صندلي تكون مي م.

 

ميده و مياد سمتم شروع به باز كردن به پاهاش سرعت 

 دست و پاهام ميكنه. 

 

اشك هام روي صورتم ميريزه. جون دوباره ميگيرم. 

 خفه ميگم:

 

 تو...تو...چطور...-

 

وقتي پاهام رو باز ميكنه سعي ميكنم بلند شم ولي 

تعادلم بهم ميخوره. دستام رو ميگيره تا به 

 ايستادن عادت كنم. آروم ميگه:
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 از اينجا بريم همه چي رو توضيح ميدم. -

 

دست و پاي عمو عارفم باز ميكنه و سمت جسم بي جون 

 عادل ميره. انگشتش رو جلوي دماغ اون ميگيره:

 

 زنده س!-

 

 عمو عارف ميگه:

 

 چطور اينجايي؟-

 

 يزدان ميگه:

 

وقت نداريم بايد زودتر بريم.... اگه در توانت -

 هست كمكم كن اين پسر رو بردارم. 

 

عمو عارف در حالي كه هيچ انرژي نداره به سمت عادل 

ميره. در هر حال برگشتن از مرگ تو اين انبار كثيف 

 بهمون اميد ميده.

 

اصال چه ارزشي داره بدونيم يزدان خان چطور از 

 اينجا سر دراورده؟ 

 

 مهم اينه حاال اينجاست...

 براي نجات ما...
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درست وقتي كه بهش نياز دارم اينجاست! برعكس 

 برادرش كه ازم فرار كرده!

 

پشت سرشون به راه ميفتم و از كنار جنازه هاي ذبح 

 شده رد ميشيم.

 

تو تاريكي كوچه دو ماشين سياه قرار داشت كه چشمم 

 بهشون ميفته.

ن به كمك ميان. عادل رو دو تا مرد كه قبال نديدمشو

 تو ماشين قرار ميدن و ميگن:

 

 حله آقا؟ ما بريم؟ -

 

 يزدان خان ميگه:

 

 آره...تا ما كال نرفتيم حواستون باشه.-

 

اون مردها ميرن. فقط راننده ماشين ميمونه. عمو 

عارف تو ماشيني كه عادل هست سوار ميشه و اون 

 ماشين راهي ميشه.

 

 ماشين بعدي جاي ميگيريم.من و يزدان خان هم تو 

با اينكه صندلي جلو خاليه ترجيح ميده كنار من عقب 

 بشينه.
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ميخوام سواالتي كه تو ذهنمه رو ازش بپرس كه بغلم 

 ميكنه و موهام رو مي بوسه. آروم ميگه:

 

 خيلي ترسيدم از دستت بدم!-

 

قلبم تو سينه مي لرزه. به خاطر من جونش رو به خطر 

 انداخت. ميگم:

 

 از كجا فهميدي من اينجام؟-

 

ديدم كه بردنت... ببخش كه نتونستم مانع بشم و -

اذيت كشيدي... ولي نارين من هيچوقت ولت نميكنم 

 ديدي برگشتم؟

 

 با هق هق سرم رو تو سينه اش قايم ميكنم و ميگم:

 

 خيلي ترسيدم بميرم...-

 

 اروم ميگه:

 من نميذارم عزيزم...-

 

 و بعد ميپرسه:

 

به سوالم جواب بدي؟ ميدوني اين كار كي  مي توني-

بود؟ اخه مردهايي كه اون روز بردنت از نمك خورهاي 
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پدرم بودن... اون نميتونه همچين كار كثيفي 

 بكنه... چرا بايد تو رو به اين روز بياره..

 

ميگفتن ماه پشت ابر نميمونه بس بود انقدر كه راز 

ميگم وقت اكبر رو تو سينه حمل كرده بودم! به خودم 

 حرف زدنه نارين.

 

 باالخره يكي 

 ميخواد تورو بشنوه.

 

تا طول مسيري كه به جايي برسيم كه مد نظر يزدان 

 خانه همه چيز رو تعريف ميكنم.

قشنگ از شنيدن ماجرا شوكه ميشه. خوشحالم كه 

 تونستم روح پليد اكبر رو رو كنم!

*** 

 به يه خونه ي شيك تو شهر ميريم. يه مرد جوون و

خوش پوش به استقبالمون مياد. وارد حياط بزرگش 

ميشيم. همونطور كه دهنم از اون عمارت بزرگ و همه 

 زيبايي باز مونده ميگم: 

 پس عادل چي؟ نمي بريمش بيمارستان؟ -

 

 يزدان خان دستم رو فشار ميده:

حواست كجاست تا يه پزشك كنارته چه نيازي به -

پوش اشاره  بيمارستانه؟ فردين)به اون مرد شيك

 ميكنه( همه چيز رو آماده كرده.

به خونه ي سرايدار ميريم. اونجا تميز و مرتبه. تو 

 يه اتاق وسايل و تجهيزات پزشكي هست. 
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يزدان خان با دستمال خيس صورتش رو پاك ميكنه و 

دستاش رو مي شوره. عادل رو روي تخت ميذارن و با 

ميشن تا دوستش كه به نظر اون هم پزشكه وارد اتاق 

 به عادل برسن.

با عمو عارف كمي سر و صورتمون رو مي شوريم.   

 برامون غذا و آب ميارن.

 

فقط آب مي خورم چون نگراني براي عادل اشتهايي 

 برام نميذاره.

جلوي اتاق قدم ميزنم. جرأت ندارم برم داخل كه  

 خب. نااميد كننده اي بشنوم. 

بد ميكنه. ميدونم وضعيتش خرابه و همين حالم رو 

عمو عارف سهم غذاي من رو ميخوره و بعد با خوشحالي 

 روي كاناپه ميپره و با لذت چشماش رو مي بنده:

 

 بايد تو اسارت بود كه طعم آزادي رو فهميد...-

  

 حرفش رو قبول دارم ولي ميگم:

كاش تو اسارت بودم ولي اين بال به خاطر من سر شما -

 و عادل نميومد.

 

 ميگه:

نيستي كه كسايي هستن برات جونت رو فدا خوشحال -

 كنن؟!

 

 ميگم:
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فدا شدن كسايي كه دوسشون دارم خوشحالم نميكنه... -

 اينكه با آرامش زنده بمونن خوشحالم ميكنه.

 

ميخواد چيزي بگه كه يزدان خان باالخره بعد دو ساعت 

 از اتاق بيرون مياد.

 به سمتش ميرم و با نگراني مي پرسم: حالش خوبه؟

 

 ميگه:

آره تو نگران نباش نارين... االن به خدمتكار ميگم -

براي تو و عموت لباس بيارن... يا بهتره همراهم به 

 عمارت بياي و يه دوش بگيري تا حالت بهتره شه.

 

 از در به عادل نگاهي ميندازم:

 

ميخوام مطمئن بشم حالش خوبه... نميتونم اينجا -

 ولش كنم.

 

 ميده.دستم رو مي گيره و فشار 

 منو دنبال خودش ميكشه:

اون جايي نميره بهتره كمي سر و وضعت رو مرتب كنه -

 كه وقتي به هوش اومد باور كنه نجات پيدا كرديد. 

 

ديگه مخالفتي نميكنم. همراه عمو عارف و يزدان خان 

به سمت عمارت ميريم. خيلي با شكوهتر از عمارت توي 

 هستن.  روستاس و خدمتكارهاي بيشتري مشغول كار
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هر كدوم از ما به اتاق مجزا مهمان ميرم. برام وان 

رو. پر از آب گرم كردن. طوري كه وقتي داخلش ميشم 

تموم اتفاقات برام مثل يه كابوس وحشتناكي ميشن كه 

 ازش بيدار شدم.

  

با لذت چشم مي بندم و اميدوارم بيدار شدن عادل 

 آرامشم رو بيشتر كنه.

*** 

برام آماده كردن رو مي پوشم.  بعد حمام لباسي كه

پيرهن بلند و پوشيده از جنس مخمل كه انگار به دست 

 يه خياط فرانسوي دوخته شده.

موهامو شونه ميكنم و دورم رها ميكنم. بعد دستي به 

 دامن پر چين لباسم مي كشم و از اتاق بيرون ميرم.

به سمت خونه سرايدار راه ميفتم. اونجا دوست يزدان 

الي سر عادل ميبينم. با ديدنم لبخندي خان رو با

 ميزنه:

 

سالم.... نتونستيم خوب بهم معرفي بشيم)دستش رو -

 جلو مياره( فردين هستم.

 

 باهاش دست ميدم:

 

 منم نارين.-

 نگاهي به عادل ميندازم:

 حالش چطوره؟-
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 شونه باال ميندازه:

 

با اين زخم ها دووم آورده... مطمئنم زنده -

 ميمونه!

تكون ميدم و سمت تخت عادل ميرم. كنارش سرم رو 

 ميشينم و دست زبرش رو 

 بين دستام ميگيرم. آروم ميگم:

 

مرسي كه تا اينجا باهام بودي... بهم اطمينان -

 كردي.

فردين بيرون ميره و تنهام ميذاره. تو تنهايي تموم 

 دردام هجوم مياره به چشمام.

صداي انقدر گريه ميكنم كه نمي فهمم چقدر ميگذره. 

ناله خفيف عادل رو مي شنوم. به هيجان ميام و 

 ميگم:

 عادل؟ عادل؟-

وقتي جوابي نميده و ساكت ميشه از اتاق بيرون ميرم 

 تا كسيو پيدا كنم.

 فردين رو مبله. صداش ميكنم:

 عادل... فك كنم داره به هوش مياد...-

 

 چشماش رو خسته ماساژ ميده:

كلي مسكن و دارو  فكر نكنم حاال حاالها به هوش بياد-

 بهش داديم... احتماال هذيون ميگه... جدي نگيرش.

مايوسانه باال سرش برمي گردم. تموم شب باال سرش مي 

 مونم و نمي دونم كي خوابم مي بره.
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**** 

 

وقتي چشم باز ميكنم روي كاناپه ام و سرم روي پاي 

 يزدان خان.

داره موهام رو نوازش ميكنه. آروم بلند ميشم و 

 اهش ميكنم:نگ

 عادل؟-

 هنوز همونطوره!-

اينو ميگه و دستشو دور كمرم حلقه ميكنه. منو به 

خودش مي چسبونه و روي موهام رو بارها مي بوسه. 

 بعد نفس عميقي ميكشه و ميگه:

 ترسيدم باليي سرت بياد... خوبه كه اينجايي...-

 روي پيشونيم رو مي بوسه و ميگم:

 ر كني؟قراره چي بشه؟ مي خواي چيكا-

 لبخندي ميزنه:

هيچي مهمتر از تو نيست! ميخوام مطمئن شم تو حالت -

 خوبه! بفرستمت يه جاي امن!

 چشمام رو باريك ميكنم:

 جاي امن؟!-

حس ميكنم چشماش پر ميشه. منو تو بغلش ميگيره تا 

 چشمم به صورتش نيفته. خفه ميگه:

 

هيچ وقت مثل اآلن برام سخت نبود... بارها بي خبر -

اشتي رفتي ولي حاال... حاال كه من بايد بفرستمت گذ

 بري خيلي زجر آوره!

 مي نالم:
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 يزدان خان؟-

چند بار موهام رو مي بوسه و با خشونت من رو تو 

 بغلش فشار ميده:

 

همه چي رو درست ميكنم نارين... تموم اذيت هايي -

كه كشيدي رو... انتقامت رو از اون مرتيكه 

 و از دماغش ميارم...ميگيرم... شير مادرش ر

 با چشماي خيس خودم رو عقب ميكشم:

 

 ميخواي تنها بجنگي؟ من بايد باشم كه كمكت كنم...-

براي حمل اين بار خيلي كوچولويي من اينجا... تو -

 اين لحظه كليد خروجت از عمارت رو بهت ميدم...

 

 نفسش رو تو سينه حبس ميكنه و آروم ميگه:

 

اون عمارت نگه نميداره! چون هيچ قانوني تو رو تو -

تو فقط بازيه صيغه زن اهورا شدي... توي هيچ 

شناسنامه اي اسمت ثبت نشده... ازدواج تو شرعي هست 

ولي قانوني نه! حاال كه اهورا ولت كرده شرع هم 

 اجازه ميده كه ازش جدا شي!

با شنيدن حرف هاش با هق هق سرم رو تو سينه اش 

 قايم ميكنم. خفه ميگم:

 

 نميخوام برم.... نميخوام...-
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انقدر تو بغلش گريه ميكنم كه آروم بشم. كمي كه مي 

گذره سرم رو باال ميارم و با چشماي خيس و سرخ بهش 

 زل ميزنم.

نيمچه لبخندي ميزنه بي طاقت سرم رو جلو ميبرم لب 

 روي لبهاش ميذارم.

دستش رو ميفرسته الي موهام و نرم لب هام رو به 

از حركت لبهاش روي لبهام داغ ميشم. بازي ميگيره. 

مزه بوسه اش شيرينه و حاال بندي كه منو به 

 اهوراخان وصل بود رو بريد گناهي قاطيش نميشه.

فقط يه عالقه نو ظهوره كه مي خوام با اين بوسه 

 سيري ناپذير نشونش بدم چقدر مخالف رفتنم!

وقتي دستم به سمت دكمه هاي پيرهنش ميره دستش رو 

 اره و مانعم ميشه:جلو مي

 

 نه...-

وا ميرم. به غرورم بر ميخوره و شوكه خودم رو عقب 

ميكشم. نفسش رو بيرون ميده و به من كه از جام 

 بلند ميشم ميگه:

 

 نارين نرو...-

 

 به سمت اتاقي كه عادل توشه قدم بر ميدارم:

 

 ميخوام تنها باشم!-

ن درو مي بندم و با اعصابي خراب بهش تكيه ميدم. اي

 همه عذاب كشيدم كه كنار زده بشم؟!



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

68

3 
Hiltun.ir 

سرمو بين دستام ميگيرم. من انتظار داشتم بهم بگه 

كنار هم مشكالت رو حل ميكنيم ولي انگار چنين چيزي 

 تو ذات هيچ مردي نيست!

اشكامو با حرص پس ميزنم و كالفه تو اتاق قدم ميزنم 

 كه صداي ناله عادل رو مي شنوم.

 

 صورتش خم ميشم:نگران به سمتش ميرم و رو 

 

 عادل؟ عادل؟ صدامو مي شنوي؟-

چشماش باز ميشه. با بغض لبخند ميزنم. گيج نگاهم 

 ميكنه:

 

 نارين... چي شده...-

 

 صورتش رو نوازش ميكنم:

 

همه چي خوب شده... نجات پيدا كردي... ببخشيد -

 جونت رو بخاطرم به خطر انداختي!

 خواست نيم خيز بشه كه از درد صداش به هوا ميره. 

تو همين حين يزدان خان وارد ميشه كنارم ميزنه. 

وسايلش رو برميداره و شروع ميكنه به معاينه و 

 سوال هايي ازش مي پرسه.

 

منم دستم. ميزنم زير بغلم و با دلخوري نظارگر 

 ميشم.

ال بعد معاينه ميخواد بهم چيزي بگه ولي دستم رو با 

 ميارم و ميگم:
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 ميخوام تنها باشم.-

يزدان خان با اخم هاي توهم از اتاق بيرون ميره. 

گوشه تخت عادل ميشينم و تموم ماجرا رو براش تعريف 

 ميكنم.

بهش ميگم كه يزدان خان ازم خواسته كه برم. چند 

 لحظه متفكر بهم خيره ميشه:

 

به نظرت بهتر نيست بري شاهزاده خانم؟ وقتي آبا -

 از آسياب افتاد برميگردي!

 با حرص ميگم:

 

 توهم اينو ازم ميخواي؟-

 

بهترين تصميم اين نيست؟ اصال به اين فكر كردي اون -

 مردك چه بالهايي ميتونه سرت بياره؟

 كالفه ميشم و ميگم:

 

همه چيز رو ميدونم! درسته سنم كمه اما بچه -

نيستم! همه چيز حاليمه ولي... ولي ميخوام 

نميخوام مثل يه آدم ضعيف ميدون رو ترك  بمونم...

 كنم...

 

گاهي رفتن كار آدم هاي قويه! دل كندن از كسايي -

 كه دوسشون داري...
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ياد اين ميفتم كه چطور اهوراخان رو ترك كردم و 

 چطور قراره يزدان خان رو ترك كنم!

 

بغض خفه ام ميكنه. براي لحظاتي نمي تونم نفس 

 بكشم. عادل ادامه ميده:

 

ولي بدون هر تصميمي كه بگيري من به عنوان يه -

 دوست كنارت ميمونم و حمايتت ميكنم... 

 

 دستش رو بين دستام ميگيرم و فشار ميدم:

 

 ممنون عادل.-

*** 

حدود يك هفته تو عمارت فردين ميمونيم. با اهالي 

عمارتشون آشنا نميشم. به نظر خيلي خلوت مياد! يا 

اد باهامون رو به رو اينكه خودشون دلشون نميخو

 بشن.

 

تموم مدتي كه اونجاييم رو صرف بهبودي حالمون 

 ميكنيم. رنگ و رو به صورت عمو عارف برميگرده.

 

عادل شروع به راه رفتن ميكنه و زخم هاش بهتر 

ميشه. همچنان با يزدان خان سر سنگينم و تو همون 

حال سعي ميكنم به آينده فكر كنم. به تصميمي كه 

 ود مجبورم بگيرم.دير يا ز

يزدان خان حدود دو روز غيبش ميزنه. تو مدتي كه 

نيست فردين به نيازهامون رسيدگي ميكنه. مثال يه زن 
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و مرد همراه كلي لباس ميان تا ما چيزاي مورد 

 نيازمون رو برداريم. 

عادل و عمو عادل بي تعارف چندين دست لباس مارك 

 دار و خوش دوخت براي خودشون برميدارن.

من تنها دو دست لباس رسمي و دو دست لباس راحتي و 

 كفش و كاله برميدارم.

عصر روز يكشنبه يزدان خان با چهره عبوسي 

برميگرده. رو ميكنه به ما سه نفر كه سر ميز 

 نشستيم و چاي مي نوشيم:

 

 وسايالتون رو جمع كنيد يه مدت ميبرمتون جاي ديگه!-

 

همانداري سر به نظر حوصله ي مهمان دارمون از م

رفته و ميخواست دكمون كنه براي همين يزدان خان يه 

 خونه ي كوچيك و زيبا رو برامون كرايه ميكنه.

 

 يه مقدار پول به عمو عارف ميده و ميگه:

 

يه مدت بايد اينجا بمونيد! حواستون به دخل و -

خرجتونم باشه چون ممكنه تا يه مدت نتونم براتون 

 پول بيارم...

خداحافظي ميداد. چيزي كه حالم رو خراب حرفاش بوي 

 مي ميكنه. عمو عارف ميگه:

 

 تاكي بايد مثل موش قايم شيم؟!-

 

 فقط ميگه: 
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 تا وقتي من بگم! -

 بعد رو ميكنه بهم:

 نارين تو بيا بامن... يه سر ميريم بيرون!-

بعد اين همه وقت باهام حرف ميزنه. من خواستم ازش 

رفته بوده. صالح قهر كنم ولي اون دست پيشي گ

 نميدونم لج و لجبازي كنم.

كالهمو روي سرم ميذارم و با برداشتن كيفم دنبالش 

 راه ميفتم. پا تو كوچه ميذاريم كه به حرف ميام:

 

 كجا ميريم؟-

 

 ميگه:

 

 صبر داشته باش مي فهمي!-

يكم راه ميريم كه مي بينم منو به دفتر ثبت ازدواج 

 و طالق ميبره. متعجب ميگم:

 اينجا چيكار ميكنيم؟!-

 پوزخندي ميزنه:

 

 نترس نميخوام عقدت كنم!-

 

 و بعد وارد ميشه. از مردي كه پشت ميزه ميپرسه:

 

 حاج اقا داخلن؟-
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 مرد سرش رو تكون ميده:

 بله قربان... بفرماييد منتظر شما هستن...-

باهمديگه وارد ميشيم. هنوز گيج اينم كه چيكار 

باشيم كه ميفهمم اينجا اومده ميتونيم اينجا داشته 

 تا ازدواج شرعيم با برادرش رو تموم كنه.

حتي نظرم رو نمي پرسه. صيغه طالق رو ميخونن. 

مقداري پول تو دست حاج اقا ميذاره و وقتي از دفتر 

 بيرون ميايم طالق گرفتم. 

حس  ناباوري دارم.  وقتي از اونجا دور ميشيم كمي 

 به خودم ميام و مي پرسم:

 

 چرا اين كارو كردي؟-

 ميگه:

خودت اينو نمي خواستي؟ خواستم تورو از قيد و بند -

 آزادت كنم... مي خوام يه زندگي جديد شروع كني...

 

 تو كوچه ميپيچيم و آروم ميگم:

 بدونِ تو؟-

مي ايسته. به سمت ميچرخه. با چشماي پر نگاهش  

ميكنم. حس اينو دارم واقعا مي خواد منو از عمارت 

 ستا دور كنه.و رو

 شونه هام رو ميگيره و هلم ميده سمت ديوار و ميگه:

 

 فكِر بدون من بودنو نكن! فكرشم نكن....-

و بعد لبهاشو روي لبهام ميذاره. اين بوسه آرومم 

نميكنه. تلخه مثل زندگي سگيم! پسش ميزنم و جلوي 

 ريزش اشكهام رو ميگيرم:
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منو نيستي تا نبودت رو تحمل كنم! اگه ميخواي -

 بذاري و بري همين كار رو بكن!

 

 با صداي بلندي ميگه:

مجبورم نارين! اگه به اينجا رفت و امد كنم جاتون -

رو پيدا ميكنن... نميخوام به خطر بيفتي... من 

 عاشقتم...

 ميخندم. عصبي و ناراحت نگاهش ميكنم:

نه عاشقم نيستي! فقط سه بزدلي مثل برادرت... -

عشق مي ترسي... از اينكه  داري فرار ميكني... از

عاشقمت گفتن هات حقيقت شه مي ترسي... براي همين 

هانيه رو ول كردي... حاال كه به منم اميد دادي 

ميخواي ولم كني.... ولي من دختر ضعيفي نيستم با 

نبودت كنار ميام يزدان خان! ممنون كه كمكم كردي 

ولي اينو بذار به حساب تموم وقتايي كه من از 

 دت در برابر اون افعي محافظت كردم!خونوا

اينو ميگم و راهمو ميكشم تا برم. بازوم رو 

 ميگيره. بي توجه به سخراني طوالنيم ميگه:

 

 كجا ميري وقتي راه رو بلد نيستي؟-

 و مثل يه بچه لوس منو دنبال خودش مي كشه. 

حوصله دردسر ندارم براي همين راه ميفتم. از يه 

 ازار نسبتا شلوغي ميشيم.كوچه ميگذريم و وارد ب

 زير لب غر ميزنم:

 

 منو ببر خونه!-

چندين ماه وقت داري بشيني تو اون خونه پس االن از -

 ازاد چرخيدنات تو خيابون لذت ببر!
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برام بستني ميخره. ميخوام لج كنم و نخورم ولي روي 

نيمكت ميشينه و منم كنارش و بعد اون رو مي ماله 

 به لبم. جيغ ميزنم:

 

 يزدان خان!-

 

 ميگه:

يا ميگيري بستني رو مثل ادم ميخوري يا اينكه من -

 كلشو ميزنم به صورتت!

با حرص چشم غره اي بهش ميرم و بستني رو از دستش 

ميگيرم. با سرخوشي ميخنده و مشغول خوردن بستني 

 خودش ميشه. تو اون حال ميگه:

برات كتاب تهيه كردم. بزودي فردين مدارك و -

و بقيه چيزا رو برات آماده ميكنه تا  شناسنامه

بتوني بري مدرسه. از زندگي تو شهر نهايت استفاده 

رو ببر ولي هيچوقت به كسي اعتماد نكن... به اينجا 

هم عادت نكن چون فقط يه مدت كم اينجاييد بعدش مي 

 فرستمت يه جاي دور...

 

 دوباره ناراحت ميشم:

 

 اي؟انقدر اذيتت كردم؟ انقدر ازم خسته -

 خسته بهم نگاه ميكنه:

 

نارين چرا نمي فهمي همش براي محافظت از توئه؟ -

اون مرتيكه بهت اسيب ميزنه! من بايد حواسم به 

خونوادم باشه... بايد بفهمم چي تو سرشه... چي از 

دستش برمياد! نمي تونم جونت رو به خطر بندازم... 
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نمي تونم تورو به اون عمارت ببرم.... نه تا وقتي 

 از شر اكبر خالص نشدم. اون هنوز شوهر خواهرمه...

 

 بستني رو پرت ميكنم تو سطل زباله ي نزديك نيمكت:

 

 و من هيچي نيستم!-

 :کنهيو از پشت بغلم م اديم

که  یفهم یم یروز هي... نيمن نار زيهمه چ یتو شد-

 ...زميکارم به نفِع توئه عز نيا

 

. گميهش نمب یزيمن چ یول زنهيموهام م نيب یا بوسه

 که منو برسونه خونه.  خواميفقط م

 .کنميمبارزه م هيناراحتم و با گر یليخ

تا به خونه  فتميدنبالش راه م زونياو يیشونه ها با

 .ميبر

 پرسم: یآروم م ميرسيکه م ديدر زنگ زده سف به

 

 ؟یايداخل م-

 

 :دهيم جواب

 

 ...برو داخل خداحافظ.رمينه م-

 

لرزه و پشت  یبنده. دستام م یراه گلوم رو م بغض

 بهش: کنميم
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 خداحافظ!-

 ینطوريواقعا ا کنميو با خودم فکر م دميرو هل م در

 شه؟يتموم ارتباط من با عمارت و آدماش تموم م

 نکهي! چطور به اره؟يم ذارهيخان واقعا منو م زداني

 برگرده و فراموشم نکنه اعتماد کنم؟!

به  چرخميم مونيپش یول ذارميبه داخل م گهيقدم د هي

 .شميپنجه بلند م یرو سمتش و

زبرش لبامو  شيبوسم. ته ر یچونه اش رو م ريز نرم

محکم کمرمو  نهيشيم نيزم ی. پاهام که رودهيقلقلک م

 .برهيدوباره منو باال م و رهيگيم

از  یبوسه. قطره اشک یلبهامو م ینيريخشونت ش با

چرا  کنميفکر م نيو به ا چکهيم نييگوشه چشمم پا

 داره؟ رو یطوالن یخداحافظ هيبوسه برام حس  نيا

  

 ی. کمميکنيرو از هم جدا م سمونيخ یلبها یسخت به

از هم  دمونيبه هم چسب یتا تن ها رميگيازش فاصله م

 دور بشن.

 

 :گهيو م کنهيموهام فرو م یرو ال دستش

 

. منتظرم گردميو برم کنميرو درست م زيهمه چ-

 بمون....

 

و  دميتند تند سرمو تکون م یا گهيحرف د چيه یب

خداحافظ چون ته دلم  گمينم نباري. اگردميداخل برم

 زودتر برگرده! دوارميام

*** 

 ماه بعد... شش
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چون  هيک دونمي. مشهيباز م یژيق یخونه با صدا در

زده  زييپا اطيطبق معمول کنار پنجره نشستم و به ح

 نکهيبنده بدون ا یکه در رو م نيو در زل زدم. هم

 :گميبه سمتش برگردم م

 

 ؟یکرد داشيپ-

 شنوم: یمرو نيزم یرو لشيگذاشتن وسا یصدا

 

کجاست... همه جا رو گشتم...  ستينه بابا معلوم ن-

 !اديتو نگران نباش... عارف از پس خودش برم یول

 

. دو تا گوجه و تخم مرغ کنميچند لحظه نگاهش م یبرا

رنگم دست  یالغر و ب یگونه ها. به دهيهمراه نون خر

 کشم: یم

 

 ...خورهيحالم از تخم مرغ بهم م-

 

 :گهيم

... نيرفتم دنبال کار نار یهمراه عارف م ديمنم با-

خان  زدانيکرد... نه از  یشه زندگ ینم ینجوريا

ما  کنهي! اکبر هم تا االن فکر میزيهست نه چ یخبر

 !ميو چند تا کفن پوسوند ميمرد

 :دميتکون م سرمو

ما فرار  دهي.... فهمستينه...نه... انقدر احمق ن-

روباه  هي! حتما دنبالمونه.... اون مثل ميکرد

رفتنمون حماقته! اگه تو رشت راحت  رونيمکاره... ب

خوام به خطر  ینم رسهيباالخره به گوشش م ميبچرخ
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 یخان ضرر زداني یافتادن جون ما به نقشه ها

 دنبال عمو عارف نگرد!  گهيبرسونه...د

 :شهيم کيقدم نزد چند

! االن شش نينار هيچ گهيدنبال عمو عارف نگردم د-

! پولمون ستيازش ن یخان رفته و خبر زدانيماهه 

لونه  نيتو اعمرمون رو ديبا ی! تا ککشهيداره ته م

که اکبر  يیجا ميرينم نجايچرا از ا م؟يموش حروم کن

ندارم!  یخونوادم خبراز  ینکنه؟! من حت دايمارو پ

قراره  ؟یچ اديزدان خان ني! اگه شميم وونهيدارم د

 !رفتميبا عارف م ديمنم با م؟يبپوس یاز گرسنگ

 :گميبه در م رهيکشم و خ یم شهيبه ش دستمو

انقدر مخ منو  نکهيا یپس تو هم جا اديخان م زداني-

 بساط شام رو راه بنداز! یبخر

 !؟یافتاده باشه چ یاگه براش اتفاق-

 

لرزه.با خشم به  یتموم بدنم م یزيچ نيتصور چن از

 :زنميم غيو ج چرخميسمتش م

 

 خفه شو عادل! فقط خفه شو!-

. رهيبه اشپزخونه م ليو همراه وسا زنهيم یپوزخند

 و عذابم!  یخبريتو ب کماههي

اوضاع شده قوز باال قوز... چون  نيا تو عارفمعمو

 داده رفته دنبال کار وخان بهمون زدانيکه  یپول

 هنوز برنگشته.

 ی. تو روزهاکنهيحالم رو بد م یو نگران اضطراب

اومد و بهم کمک کرد  نيخان رفت فرد زدانيکه  یاول

مدرسه ثبت نامم کرد و بعد توو رميتا مدارکمو بگ

 شد.  بيبعدش غ
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 ليروزها تبد یوقت یکرد ول یمدرسه سرگرمم م لياوا

کرد. افسرده شدم و  رييبه سال شد کال اوضاعم تغ

 پرخاشگر!

غذا رو  یعادلم از دستم کالفه اس! وقت یحاال حت یطور

 :گميو م کنميشرمنده نگاهش م ارهيم

 

 !ديببخش-

تو هم همراهم غذا رو  ی. فقط با اخم هاگهينم یزيچ

 کشمي. سهمم تموم نشده عقب مرهيخوره و بعد م یم

رو رفته  رنگ و و فيفرش کث یرو زونيآو يیبا لبهاو

 .کشميم يینقش ها

 

 ی. از جا ماديکه در به صدا در م الميخفکر و غرق

 :گميم یپرم و با خوشحال

 

 عمو عارفه!!-

و بازش  رميبه سمت در م يیبدون پا کردن دمپا عيسر

 .کنميم

که  یکس دنيبا د یعارف باشه ول دارم عمو انتظار

 :گميو م رميپشت دره عقب م

 

 خان شده؟! زدانياز  یخبر د؟يخوا یم یچ نجايشما ا-

و سرتاپامو برانداز  دارهيرو از روس سرش بر م کالهش

 :کنهيم

 

 !م؟يپشت در حرف بزن ديخوايم-

 :کنميدست اشاره م با
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 خان! نيتو فرد ديينه! نه... بفرما-

 

 یداخل. در رو که م اديو م زنهيبغلش م ريز کالهشو

 اطيح نيشک داره ا ی. بکنهينگاه م اطيبنده به ح

رو با  یدگيرو به پوس یو پر از برگ ها ختهيبهم ر

 .کنهيم سهيو با شکوه عمارت خودشون مقا زيتم اطيح

 :گمياروم م ینه ول ايدونم تعارف کردنش درسته  ینم

 

 داخل؟ ديايب ديخوا یم -

توهم سر و کله اش  یلحظه عادل با اخما نيهم تو

 :گهيو م شهيم دايپ

 !؟یخوا یم یچ نجايشما ا-

 :کنهيبه من اشاره م نيفرد

 !د؟يتنهامون بذار شهيحرف بزنم م شونياومدم با ا-

و  دهيهم فشار م یدندون هاشو رو لشيبر خالف م عادل

نگاه  نيبه فرد ی. با نگرانشهيدور مبا حرص ازمون

 :کنميم

 

 خان افتاده؟! زداني یبرا یاتفاق-

 :گهيو م زنهيم یميمال لبخند

 

. راستش اون منو فرستاده تا دينه نگران نباش-

 باهاتون صحبت کنم....

چونه ام  ريو به ز خورهيگونه ام سر م یاز رو اشک

 :رسهيم
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اونم ولم  ستم؟يبراش مهم ن گهي! داد؟يخودش چرا نم-

 کرد؟

 :گهيموهاش و کالفه م نيب کشهيم یدست

رو نداره... اوضاع تو روستا خرابه...  طشينه شرا-

که داشته چند بار ژاندارم  یخان با مدارک زداني

اون سگ پست  یکنن ول ريصدا کرده تا اکبر رو دستگ

که داشته قسر در رفته... حاال حلما  یفطرت با نفوذ

 هي! کنهيم یزندگ گهيعمارت د هيروبرداشته و تو 

خان  زداني نيهم ی! برافتهيداره اتفاق م یجنگ واقع

شما اومدن جونتون رو  شيکنه و با پ سکيتونه ر ینم

 به خطر بندازه!

 

 :گميم ناباور

خان  زداني!! م؟يکه بر ميدار! کجا روم؟يبر-

 خواسته؟ ینطوريا

 :گهيبده م یبه سواالم جواب نکهيبدون ا نيفرد

 

که  دياون مشکل خودتونه! تا غروب پس فردا وقت دار-

 !ديخونه بر نياز ا

 یمنو با شوک بزرگو رهيبه سمت در مو گهيمرو نيا

 .ذارهيتنها م

چرا  نيفرد اد؟يقراره سرمون ب يیچه بال نيا بعد

 کنه؟يم ینطوريا

خان برامون  زدانيکه  ستين یخونه ا نجايا مگه

 گرفته؟!

 نيتونم بذارم فرد ی. نه نمزنميموهام چنگ م به

 بره. حيبدون توض
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من  یکوچه گم بشه ول چيتوپ کهي. نزدرميسرش م پشت

 رسونمياز پشت خودمو بهش  م

 :گميو م کشميمرو کتش

 

 خان! نيفرد ديستيوا-

 :گهيبهم م تيبا عصبان ستهيا یحرکت م از

 

احمقانه جفتمون رو به خطر  يیبا کارا یحق ندار-

 !یبنداز

 :گميم

 

 خان مارو ول کنه. زداني شهيمن باورم نم-

 

 :دهيدستش فشار م نيام رو ب شونه

رک و راست  ديکارو کرده... بذار نيمتاسفانه ا-

و ساپورت شمارو  تيحما طيشرا گهيبگم! گفت د

 ارشيکه اخت یتونم ملک یمنم نم نيهم ینداره... برا

 بذارم! ارتونيبا منه رو تو اخت

. خشم شهيو دور م دهيهلم م بايو تقر گهيم نويا

رو  زيگردم و همه چ ی.به خونه برمرهيگيوجودم رو م

 ريز زنميگوشه پ م هي نميشي. بعد مزميريبهم م

 .هيگر

 

تا آروم شم. بعد بهتر  کنهيتموم مدت صبر م عادل

 .کنميم فيرو براش تعر زيشدنم همه چ

 

 :گهيو م زنهيم یپوزخند
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عارف رو  اي! بشهيم نيدونستم اخرش ا یبه درک! م-

 به چاک... ميو بزن ميکن دايپ

 :گميم

 

 برگردم به روستا! خواميم-

 

 :گهيدستش و با خشم م نيب رهيگيام رو م چونه

تهش اکبر  ن؟ياونجا منتظرته نار یروستا؟ ک یبرگرد-

 هيتهران  ميريم ؟یخوا یم نوي! همزنهيبهت صدمه م

بدون نگاه کردن به  یکنيرو شروع م ديجد یزندگ

 گذشته!

 :زنميکنار م اشکامو

 

 گفتنش برات آسونه عادل...-

 ...نينار ميندار یچاره ا نيجز ا-

 

 :گهيو م شهيجا بلند م از

 

 ديامشب برنگردم... با ديدنبال عارف... شا رميم-

رو به  یخونه خال هيبرگشت با  یکه وقت ميکن داشيپ

 رو نشه!

 یدونه من تو چه خونواده ا ی. حتما نمدهيحم اسمش

خونواده  هيدخترا از  هيمثل بق کنهيهستم و فکر م

 .ميمعمول

 

هر حال مردها عقلشون به چشمشونه! من تا  به

اون  یول رميگ یتونم ازش فاصله م یکه م يیاونجا
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 اديفر یفتگيو تو رفتارش ش زميسر م اديهمش م

 .زنهيم

 

تا اتمام مدرسه نمونده و  یزيچ یول شميم معذب

خونه. خسته ام. عادلم  رمي. مکنهيم خوددارمنيهم

دفتر  روزنامه به عنوان  هيرسه. تو  یبعد اومدنم م

 نيهم یتو رستوران برا عارفمعموکنهيکار م یآبدارچ

 .گردهيآخرشب بر م

 

 یول ارهيمونده برامون م یشام غذا یوقتا برا یگاه

و کار خونه رو  ميکنيم یعادل از پس آشپزمن و

 .ميکرد ميتقس نمونيب

 

تو  نيهم یکرده برا دايعالقه پ یروزنامه نگار به

که هر چه زودتر بهش خوندن  کنهيخونه کمکم م یکارها

 بدم. اديو نوشتن 

 

عادل بند و بساط   نيهم یبرا ميروز مرغ  داشت اون

 :گهي. همونطور بهم مندازهيکباب راه م

 

بدم تو دفتر  ديهست با یخبر هي ايهمراهم ب نينار-

 ...زدنيروزنامه همه درباره اش حرف م

 

 یرو زونيآو ميقو. نگاهم به تشهيدلم پاره م بند

شده و من مثل  ١٣٣٨. سال فتهيم ويطاقچه و کنار راد

احمق ها نتونستم فراموش کنم چطور رها شدم و هربار 

قراره از  کنميخبر دارم حس م نينار گهيکه عادل م

 بهم بده! یاهوراخان نامرد خبر یحت ايخان  زداني
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به  یبهم بگه احمق دفتر روزنامه چه ربط ستين یکس و

 خان داره. زداني اياهورا 

 

رو به  شي. داره آترميم ششيوپ دارميروبرم ليوسا

 اديز خودم رو کنميم یتا کباب بپزه. سع کنهيراه م

 پرسم: یم یمعمول یليمشتاق نشون ندم. خ

 

 شده؟ یخب،چ-

 

 :گهيم

 

امروز تو دفتر چه خبر بود... خبر مثل که یدونينم-

 یداده م یدستور حکم اراض! شاه به مجلس دهيبمب ترک

 !؟یچ یعني یفهم

 

خوابه  یبادم م نيهم یندارم برا استيبه س یا عالقه

 :گميحوصله م یو ب

 

 !؟یچ یعنيفهمم  ینه نم-

 

 :گهيم

 

 خانم! دوران سلطنت خان ها تمام! نيتمام نار یعني-

 

 :گميم جيگ
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 ! یگيم یآدم حرف بزن تا بفهمم چ نيعادل ع-

 

 :شهيم شيباد زدن آت اليخيب

خان چطور  زميعز یبش یجور بگم که حال هيخب بذار -

 تيمرد ثروتمند شده؟! با دسترنج رع هيبه  ليتبد

 لي... اکبر چرا تبدکننيها جون م نيکه سر زم يیها

خان  یآدم پست فطرت شد؟ چون هوس کرد جا پا هيبه 

همه نفرت و خشم قراره زحمات  نيبذاره... حاال بعد ا

ها  نيزم گهيم یاراض قانونهمشون به باد بره! چون 

 گهيد یعني. کنهيباشه که روش کار م یکس یقراره برا

تو شکم امثال  زنيمحصول و پولشو بر انيها نم تيرع

 خان؟!

 پرسم: ی. ناباور مشميشوکه م واقعا

 

 ممکنه؟  یزيچ نيچن-

 

 خنده: یم

 

! اونوقت کنهياه برم حتما ممکنش مقربون محمدرضا ش-

از خاندان اون خان انتقامت رو یزحمت چيتو بدون ه

 !یريگيم یعوض

 

حال و روزم هم از  دنيدونستم عادل با د یم

خان متنفر شده. آروم  زدانياهوراخان و هم از 

 :گميم

 

 یزندگ تياگه وضع یول ستميناراحت ن یمن از کس-

 ...شميمردم روستا بهتر بشه خوشحال م
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 :گهيم عادل

 

اونا... خبر خوشت رو دادم... مدرسه  اليخيحاال ب-

 !؟یکنيتموم شد چه م

 

 :گميم

 

 یزيچ یپرستار یدانشگاه قبول بشم... دکتر خواميم-

 بشم...

 

 فرسته: یم رونينفسش رو ب عادل

 

خبر از خونوادمون  یواقعا ما چهارسال ب نينار-

 یدستا یبرا یوقتا دلتنگ ی! گاهم؟يکرد یزندگ نجايا

 !کنهيام م وونهيپدرم د دنيمادرم... د

روزش منم. همه باعث حال و کنمينگاهش م یناراحت با

که  یدختر کوچولو احمق کرد. دختر هيکارا رو  نيا ی

 یبا عروسکهاش با آدم بزرگها وارد باز یباز یبه جا

 شد.

 

بهش و دستمو دور بازوش حلقه  کنميم کيرو نزد خودم

 به شونه اش: دميم هيو سرمو تک کنميم

 

 !ميا گهيفراموش نکن عادل ما خونواده همد-
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که تو  یاون سر ادمي. دهينشون نم یعکس العمل چيه

شده بود از عالقه اش بهم حرف زده بود.  یکوچه زخم

 .کنهيفرق م یحاال همه چ یول

 

باشه درونمون  یاگه حس ی. حتميشد یتودار یآدما ما

 :گميو م شميم. ازش جدا مونهيم

 

 .ميبخور اطينهار رو تو ح-

 

مجنون  یدرختا ريتخت ز یتا سفره رو رو رميم و

 .نميبچ

*** 

 

به موهاش  یو دست ستهيا یم نهيآ یعارف جلو عمو

 :کشهيم

 

 ...شميم ريدارم پ-

 

 :کنميکتابم نگاهش م یباال از

 

 !یپيهنوزم خوشت-

 

 :کشهيدستش رو به شکمش مچرخه و یسمتم م به

 

 !؟یگيکه آشپز رستورانه م یبه کس نويا-
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 رييعارف تغعمو کليخنده. ه ريز ميزنيعادل م با

معتقدم آب  شتريگفت چاق شده. ب شهيکرده. البته نم

 پوستش. ريرفته ز

 

 :گهيم عادل

 یزيات... چ افهيو ق پيبه ت یداد ريعارف گ هيخبر-

 مخلصتم! ميش رفهميهست بگو ش

 

 :گهيو م نهيشيم یصندل یعارف رو عمو

 

چرا مادر و پدر  کنميفکر م نيوقتا به ا یگاه-

 ايقبل از سر و سامون دادن من از دن امرزميخداب

 رفتن!

 

.با لذت کتابو اديم یعاشق یعمو عارف بو یحرفا از

 :کنميبغلم م

 

 !هيزود باش بگو اسمش چ یداد خودتو لو-

 

 :گهيو م خندهيم

 

 !یزر-

 

 :خندهيم عادل
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 !ميافتاد یعروس هيدمت گرم -

 

 :گهيم دانهيکشه و ناام یعادل اخماشو تو هم م عمو

 

! شما دوتا زنه؟يباال م نيبرام آست یک ؟؟یچه عروس-

 جونور؟!

 

 :کنميم زونيآو لبامو

! سه سوت ؟یعمو جان دمت گرم مارو دست کم گرفت-

 ! ميکنيم فيبرات رد

 

 :گهيم عادل

 

 عارف خان! ارمشيآدرس بده کت بسته برات ب-

 :زنهيبهش تشر م عمو

 

 با زن عموت مؤدب باش! یهو-

.بعد شهيراز دل عمو عارف برامون فاش م ینطوريا و

که  ميکنيماه رو اعتماد به نفسش کار م هياون حدود 

 یکيخانم که نزد یکنار بذاره و با زرترس رو

 حرف بزنه. کنهيمزون کار م هيرستوران تو 

 

اش رو هم به من و عادل بسپاره. جفتمون با  هيبق

خانم حرف  ی. عمو با زرميکرد تشيجون و دل حما

 رهيگيرو م تشيو رضا زنهيم



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

70

7 
Hiltun.ir 

از دار  ی. زرميکنيزود مراسم عقد رو به راه م یليخ

.دو گهيداره و سه تا خواهر د ريمادر پ هي ايدن

خواهر  یکردن و تو خونه خودشونن ول یتاشون عروس

نداره قراره  یمناسب یمال طيچون نامزدش شرا کشيکوچ

 یشهره خانم مادر زر ینطوريبشه دوماد سرخونه و ا

 .شهيتنها نم یريدم پ

 

عروسش رو آورد خونه.خدا  دهيعارف به ماه نکش عمو

اتاق  هيتا  ميکشيمن و عادل چقدر زحمت م دونهيم

 .ميمناسب عروس و داماد درست کن

 

عارف  که عمو یکيبلغ کوچخودمون و م یبيپول تو ج با

 .ميکن یفرش و تخت و پرده اتاق رو عوض م دهيم

 

 یباشه ول یزر قهيبه عمو بذار سل گفتميچند من م هر

کنه. هر چند  زشيخواست سورپرا یاون با شور و شوق م

 ینبوده و ب داديکه اول نشون م یزيبرعکس چ یزر

 سخت پسنده. تينها

 

وباره اتاق و به عالوه عارف از دعمو نيهم یبرا

تو خرج  یحسابو ديجد لياونم با وسا نهيچيم يیرايپذ

 .فتهيم

 

کال عمومم مثل خودم شانس تو انتخاب زوج  یعني

عموم زو تو خرج  ارهيجهاز ب نکهيا ینداره.دختره جا

 .ندازهيم

 

و جنگ اعصاب  فتميباهاش سر لج ب شهيباعث م نيهم

که ازش  یزيکشه تو کارام چ یسرک م ی.زرشهيشروع م
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هست به روابطم با عادل  یچون آدم مذهبمتنفرم و

 .دهيم ريونوع پوششم هم گ

 

 یاز دوستا یکيگذرونم.  یآخر مدرسه رو م هفته

که به مناسبت فارغ  شيثروتمندم منو به مهمون

 .کنهيدعوت م رهيگ یم شيليتحص

 :گهيآروم بهم م زيمهرانگ

 

 !اديم دميحم نينار یايحتما ب-

 

 :گمي! بهش ممونهياضيمعلم ر دياز حم منظور

 

 !رميعز اميبخاطر تو حتما م-

 

برنامه  ی. اون هفته کلشميازش جدا م یبا چشمک و

 .نميچ یگرفتنم م پلميدو یمهمون یبرا

 :گميو م کنميبا ذوق عادل رو بغل م همش

 !رم؟يگيم پلميدارم د ینيبيم-

 رميبرم. همراه عادل م یلذت م یاز حرص خوردن زر و

 ستميميوا نهيآ یخونه و جلو اميلباس و بعدش م ديخر

 :گميو م

 

تو  یرييتغ هي ديبا رميگيم پلميحاال که دارم د-

... منم شگاهيآرا رنياز دوستام م یصورتم بدم بعض

 دوس دارم موهاموکوتاه کنم... ابروهامو بردارم
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 :گهيبا حرص م عادل

 

 !یبه موهات دست بزن یحق ندار-

 :گهيپشت سرش م یزر

 !یبر شگاهياصال حق نداره آرا-

. ازيسر پ اي یازيبگه تو ته پ یبه زر ستين یچکسيه

و معتقد بود  زنهيرفتم غر م شگاهيسر آرا یکل یزر

 کارها و قباحت داره! نيدختر مجرد و چه به ا

 

نگفته بود. تنها  یاز گذشته من به زر یزيچ عمو

جمله  نيبه لب آورد هم یکه روز اول اومدن زر یزيچ

تونستن به آرامش  یخونه رنج و سخت نيا یاهال»اس:

نداره تا  یکار یبا استقالل کس یکس نجايبرسن... ا

احترام بذار  هيصدمه نزنه.پس به بق یکه به کس يیجا

 نينفهمتر از ا یزر یول «جان. یزر ینيتا احترام بب

 هاست.

 

. شديزن ابله م نيبهتر از ا رفتيگيعارف زن نم عمو

به  یزر یمخ  راه رفتن ها یخالصه بر خالف رو

شونه هام کوتاه  ی. موهامو تو رورميم شگاهيآرا

 .کنميم

 

 ی قهيبرهنه و  یبا شونه ها یآسمان یبلند آب رهنيپ

 . کنميکرد به تن م یام رو مشخص م نهيهفت که خط س

 

و دامنش  یباالتنه لباسم از جنس سنگ نقره ا کل

شال هم همرنگ دامنشم هست که  کيداره. یپارچه لخت

 .ندازميدستهام م یرو
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به جون صورتم  دميکه خر یديجد شيلوازم آرا با

 شيصورتم رو آرا رييمتغ ینامحسوس ول یليو خ فتميم

 .کنميم

 

که در اتاق به صدا  شميم رهيبا لذت به خودم خ بعد

 :گمي. ماديدر م

 

 ...دييبفرما-

 

و  کنهيداخل. چند لحظه بر و بر نگاهم م اديم عادل

 :گهيم

 

 نشناختمت!-

 

 فرسته: یم رونينفسش رو ب بعد

 

 !؟یموهاتو زد-

 

 :چميپ یر انگشتم مد کوتاهم رو یمو و گميم یاوهوم

 

 ؟یداشت یکار-

 

 :کترينزد اديم

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

71

1 
Hiltun.ir 

 رو بدم. پلمتيد هياومدم هد-

 :زنهيچشمام برق م

 

 ؟یجد-

دست هاش مور  ی.از سردذارهيشونه ام م یرو دستشو

 :گهي. آروم مشهيمورم م

 

 بچرخ...-

 

 یچند لحظه بعد سرد و دميبه حرفش گوش م عانهيمط

. قفلش رو کنميرو دور گردنم حس م یگردنبند نقره ا

 :کنهينگاهم م نهيآ یو از تو ندهيم

 

 !یشاهدخت هياآلن کامال شب-

 

 :شميم زونياز گردنش آو جانيو با ه چرخميم

 عاشقش شدم! یعادل! تو فوق العاده ا یمرس-

 

و مچ دستم رو فشار  کنهي. منو از خودش جدا مخندهيم

 :دهيم

 

رقصن... تو  یها والس م یمهمون نيتو ا دميشن-

 ؟یبلد

 :دميمتکون نيبه طرف سرمو
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 ...ستمينه بلد ن-

 

 :ندازهيم یساعت نگاه به

 ...یريادگي یبرا یهنوز وقت دار-

و با  رهيم رونيچشم به هم زدن از اتاق ب یتو و

داخلش و روشنش  ذارهيکاست م هي. گردهينوار برم

 .چهيپ یتو فضا م ی. آهنگکنهيم

 :کنهيدستش رو به سمتم دراز م عادل

 !دميم ادتي... خودم ايب-

شونه  یرو ذارهياز دستام رو م یکي رميگيرو م دستش

 پرسم: ی. مدارهيرو تو دستش نگه م یکياش و اون 

 

 

 ؟یاز کجابلند ؟یديوالس رقص یتو با کس-

 :گهيم

. به حرکت پاهام گميم یچ ني! فقط گوش کن ببشيه-

. اولش یديانجام م برعکسش رو کنميم یدقت کن هرکار

 ارميچپم رو م یمن پا ميکنيزانوهامون رو خم م یکم

عقب بعد جفتمون  یبريراستت رو م یپاجلو و تو

 یايبعد تو مو ميکشيبه بغل م نيزم یپاهامون رو رو

دور تا دور محل  رو تحرک یول نهيجلو تا آخرش هم

 یطرف رو له نکن یمراقب باش پا و یکنيرقص تکرار م

 !یبرخورد نکن یو با کس

 

که گفته رو  یزيچ کنميم یسعو ميکنيبه رقص م شروع

. دارم به شمياجرا کنم. تو همون حال غرق افکارم م

 هيشناسم و قراره با  یرو نم یکه کس رميم یمهمون

 !کنهيبرقصم.واقعا سرنوشت چه با آدم نم بهيمرد غر
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 :زنهيتشر م عادل

زانوهات  یکم ديحواست کجاست بعد تموم شدن حرکت با-

 دختر! یرو خم کن

 

 :زنميم ی لبخنذ

 .زيعادل به خاطر همه چ یمرس-

 کشه: یبه موهام م یو دست رهيعقب م 

 .نينار یبزرگ شد-

 تو هم.-

 :دهيم شنهاديو پ کنهيرو قطع م آهنگ

 ببرمت؟ منیخوايم -

 

نبود اون موقع شب تنها برم. پس  یدرست یزيکل چ در

 :گميم

 

برات  ی... البته اگه زحمتشهيخوب م یليآره خ-

 نباشه.

 :گهيم

 

 منتظرتم. رونينه ب -

 

به  ی. دستندازمينگاهو به خودم م نيآخر نهيآ یجلو

 .شميکشم و از خونه خارج م یگردنبند دور گردنم م

***, 

 :گهيم عادل
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 .مونميمنتظرت م نجايراس دوازده ا -

 

کردن  ميو به دو تا نگهبان که تعظ کنميم یتشکر

 تا داخل بشم. دميکارت دعوتم رو نشون م

 

 یرو یها بهيبلند و کت یرنگ با ستون ها ديسف عمارت

هم  ی. دو تا مجسمه مرمررسهيباشکوه به نظر م واريد

و وارد هال  شميرد م نشونيدر گذاشتن. از ب یجلو

 . شميم

 

بزرگ با  يیرايدست مستخدم به پذدادن کتم بعد

 یم مييراهنما یشطرنج یدرخشان و سنگها یلوسترها

 شدن. دهيچ لياست یها یو صندل زيکنن. م

 

زوج  یرو اشغال کردن و برا یگروه ارکست قسمت کي

چرخونم که  ینوازن.چشم م یرقصن م یکه والس م يیها

پسر نسبتا جوون و  هيبا  زي. مهر انگنميبب يیآشنا

 مشغول خوش و بشه. يیخوش بر و رو

 

نه. تو  ايدونم درسته که مزاحم صحبتشون بشم  ینم

 شنوم: یرو م ديحم یفکرهام که صدا نيهم

 !زيعز نينار-

 :گميو با لبخند م کنميم نگاهش

 

 آقا معلم صداتون کنم... دينبا گهيد-

 

 :کنهيم یکوتاه ميو تعظ رهيگيم دستمو
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 !دي... فقط حمدميمن حم کنميم یمعرف-

 

 :گهيباشم.معذبم. م ششيندارم پ دوس

 

 م؟يبرقص-

 

 . ستيتو ن یبه دست و دلباز یازيرقص داره ن هيپا-

 

منو به  يیکه به گوشهام اعتماد ندارم دستها یدرحال

خواد از جاش  یقلبم م کنمي. حس مکشهيسمت خودش م

و ناباور پلک  دميکنده بشه. آب دهنم رو قورت م

 .زنميم

 

ازش  یليمن انگار خ یول زنهياسمم رو صدا م ديحم

 فميشده! دست هاش دور کمر ظر نيدورم و گوشهام سنگ

 قرار گرفته.

 

 یواقعا نم یازش دور بشم ول یتونم با تنها تکون یم

 نميسنگ یوان حرکت دادن به پاهاتونم. شوکه ام و ت

 رو ندارم.

 

تکون  یو کم رميگيم ی. نفسارهيرو جلو م سرش

 : گهي. آروم مخورميم

 

 ؟یرقص یباهام م-
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مثل  یآروم و معمول یليخواد خ یهمه سال م نيا بعد

 باهاش برقصم! فتادهين یاتفاق چيه نکهيا

 

 :گهيو م رهيگيدستمو م ديحم

 

 ش؟يشناس یتو م نينار گهيم یمرد چ نيا-

 

که با وقاحت  کنميرحم  رو به روم نگاه م یمرد ب به

 خواد گذشته رو انکار کنه. یم

 

 نبودش رو انکار کنه. یسالها تموم

 

 کشم: یتو هم م ابروهامو

 

 ی! نمدميند ميرو تو زندگ یمرد نيوقت همچ چيه-

 .ديشناسمش حم

 

دلخورش اونو  یچشم ها یو جلو رميگيرو م ديحم دست

 :گميکشم و م یرقص م ستيبه پ

 

 !ديباهام برقص حم-

 

 اديرقص والس رو به  یعادل برا یها هيتموم توص و

 .ارميم
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شه سمت اون که شق و  یم دهيچشمام کش یرقصم ول یم

)کت و شلوار(  همونجا یرق با لباس فرم سرمه ا

 .ستادهيوا

 

طرف شونه زده و رگه  کيروغن خورده اش رو به  یموها

روشنش  یکرده. نگاهش اون چشما باشونيروشنشون ز یها

 .اديبه نظر م نيغمگ

 

 یچ نجايسر و وضع ا نياهوراخان با ا گميخودم م با

 :گهيم ديحم خواد؟يم

 

 گم؟يم یچ یشنو ینگاهت کجاست؟ م-

 

 پرسم: یحواس م یب

 

 نه؟ ستين یکت شلوار معمول هيلباس اون مرد... -

 

 :گهيم ديحم

 

 ...هيانگار نظام-

 

 :دهيادامه م ميچرخ یم یوقت و

 

 خلبانه!-
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که من  نيچرخم و هم یو به عقب م پرهيباال م ابروهام

 یا گهيو به سمت د شهيمتوجهم نم کنميبهش نگاه م

 .رهيم

 

 :شميجدا م ديو از حم دهيگلوم رو فشار م بغض

 

 ...نميرو بب زيبرم مهر انگ ديبا-

 

 زي. مهرانگدميمنتظرتم. سرمو تکون م گهيم ديحم

 شگونيگوشه و از خودم ن هيبرم  خواميبهونه اس. م

 !نم؟يخانزاده رو بب دي. چرا بارميبگ

 

! اهورا با اون کار ست؟يخان ن زدانياون شخص  چرا

چه  دنشيآخرش خودش رو از چشمم انداخته بود. حاال د

 برام داشت؟ یا دهيفا

 

 زيبرم به مهرانگ ديبا. رميگ یدستام م نيب سرمو

 نيتونم تو ا یرو تحمل کنم. نم نجايتونم ا یبگم نم

 نيمربوط به اون عمارت نفر زيچ کي یحت دميجد یزندگ

 شده رو تحمل کنم.

 

. برگشتنا اديخان هم ب زداني خوامينم گهيد اصال

 وقت برگردن! چيه دينبا رنيکه م يی. آدماستيقشنگ ن

 یخوام از رفتن بگم ول ی. مرميم زيسمت مهرانگ به

 :پرسميکه مثل خوره به جونم افتاده م یسوال

 !؟یشناس یرو م یاون مرد با لباس فرم خلبان-
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 :ندازهيرو باال م ابروهاش

 !؟یگيرو م يیشکاياممممم اهورا و-

 :گميم یخشک یو با لبها رميگيم زيبه م دستمو

 

 آره همون...-

 

 :گهيم

روزنامه عکسش  مدت تو مجله و هي یشناس ینم آره تو-

... به قصرشاه هم رفت و آمد هيبود. خلبان معروف

 نيپدرم به ا نيهم ی. براهيمهم یاسيداره آدم س

چقدر  یدونيدعوتش کرده پز بده... عوف نم یمهمون

 بابا بخاطر اومدنش خوشحال شد!

 

 دني! پس خواب؟یاسي. شخص مهم سپرهيباال م ابروهام

هم براش بد نشده. بهتر از  نيهمچ رزنيبا اون پ

 نداشته باشه! یشرفتيکه پ هيبودن کناِر دختر دهات

 

 ی. اعصابم حسابفتميتا ن رميگيم زيبه م دستمو

و  رميسرمو باال بگ خواميخوام برم. م یداغونه. م

 :گهيزده م جانيه زيفکرام که مهرانگ نيبرم. تو ا

 

 انيدارن م يیشکايو ی! رامبد! بابام با آقانينار-

 طرف! نيا

باهاش قرار  زيکه انگار مهرانگ هيپسر رامبد

 .ذاشتيم

با پدر  کيزشته بدون سالم و عل یبرم ول خواميم

 کارو کنم. نيا زيمهرانگ



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

72

0 
Hiltun.ir 

دست  جانيبا ه زيمهر انگ رسنيما م زيبه م یوقت

 اديدار کنار م هيپا زيو از پشت م رهيگيرامبد رو م

 .رهيگيمن قرار م شيو پ

 

 :گهيم جانيه با

 یروز نيخوشحالم تو چن یليخ يیشکايو یسالم آقا-

 .ديبهمون افتخار حضور داد

 :گهيو م دهيباهاش دست م اهورا

 

 .کنمياستدعا م-

 :گهيو م کنهيو به من اشاره م ذارهيکم نم زيمهرانگ

دربارتون  یکه اتفاقا حساب نيدوستم نار نميا-

 کنجکاو بود!

بهم  یخنده.  نگاه پرغرور یاهورا م یچشما

 رو خفه کنم! زيهمونجا روح انگ خوادي.دلم مندازهيم

 :گهيو م ندازهي. ابرو باال مکنهيم حيانگار تفر اون

 

 یم ديدار یهر سوال زيعز نياآلن در خدمت شمام نار-

 .دياز خودم بپرس ديتون

 

 یچشم ها یو جلو کنهيم یکوتاه ميحرف تعظ نيبعد ا و

دستم بوسه  یرو کيکالس یليو خ شهيخم م هيمتعجب بق

 :زنهيم

 

 خوشوقتم! تونيياز آشنا-
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به خودم  یخونسرد افهيق کنميم ی. سعزهيريفرو م دلم

 :گميو م رميگي. دستم رو عقب مرميبگ

 

 طور! نيمنم هم-

 

 :گهيمبهوت حرکتشن که م همه

 

 !زيعز نينار ديدرباره من بدون ديخوايم یخب چ-

 

 تميکنجکاو اذ ینگاه ها ندازميم نييسرمو پا معذب

 .کنهيم

 :دميدهنم رو قورت م آب

 

 که بخوام بدونم آقا ممنون از لطفتون! ستين یزيچ-

 

 :گهيجوابم م تو

 

 من کنجکاوم... یول-

 :دهيو ادامه م ارميکه سرم رو باال م کنهيم یمکث

 

باهام  دهيشما افتخار م يیبايبه ز يیکه بانو-

 برقصه؟
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که  نيهم فتهيم زيبه چهره وا رفته مهر انگ نگاهم

درخواستش رو  کنهياشاره م شهيباهام چشم تو چشم م

 قبول کنم.

 

 :گميم

 

 ...یمن داشتم م یول-

 

جمله ام رو تموم کنم دستمو  نکهيقبل ا زيمهرانگ

 ذاره: یو تو دست اهوراخان م رهيگيم

 

 یلي! وگرنه خهيخجالت یليدوست من خ نيا ديببخش-

 با شما برقصه! خواديدلش م

 

. کنهيم تيرقص هدا ستيمارو به سمت پ زيمهرانگ

و منو  کنهياهوراخان دستس رو محکم دور کمرم حلقه م

 چسبونه. یبه خودش م

 

رو  ميگري.دست درهيگياز دست هام رو باال م یکي و

 :گميو با حرص م ذارميشونه اش م یرو

 

 !یتو رقص انقدر بهم بچسب دينبا-

 

 :گهيم

 

 رقصم... من فقط بغلت کردم. یمن باهات نم-
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 خورمي. قسم مميشونيچسبونه به پ یاش رو م چونه

 :شميم ی. عصبادياز جاش در ب خواديام م نهيس

 

 ..ميرقص ینم تميبا ر یما حت-

 :گهيم

 

 ...نيقلبِ منه نار تميبا ر نيا-

 

 یو از ال کشهيمبره و موهام رو بو یفرو م سرشو

 :گهيخورده اش م ديکل یدندون ها

 

 ...یزيلعنت بهت که هنوزم وسوسه انگ-

 

بره  یو سرش رو عقب م مييکه فراموش کرده کجا انگار

 چرخونه.  یصورتم م یو چشماش رو رو

 

 :گميمن با خشم م یول ارهيسرشو جلوب خواديم

 

 !یفکرشم نکن منو ببوس یاهوراخان حت-

 

 ديبرم حم خواميبار م ني. اشميخشم ازش جدا م با

 .شهيراهم سبز م یجلو

 :گهيم دلخور
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 !؟یديبا اون مرد رقص تو نينار-

 

همه احمق که به عنوان مرد دورم جمع شدن  نيا از

که با لبخند جواب  يیمردها یخسته ام! از همه 

 دهيچيرابطه پ هيو ازم انتظار  دميسالمشون رو م

 دارن متنفرم!

 

 یمشروب شهيکه داره رد م یشخدمتيپ ینيس از

 .کشمينفس سر م کيو  دارميبرم

 

 :گهيم ديحم

 

 ؟یکنيم کاريچ یدار-

 

 :گميو با خشم م رميم یخال زيسمت م به

 

 باشم!  تنهاخواميم-

 

پر  رووانميو ل ادي. مدميدست تکون م شخدمتيپ واسه

 :گهي. اهوراخان مکنهيم

 

 یکه اونطور ستياون الکله آب ن ؟یکنيم کاريچ یدار-

 !یخوريم

 :ندازميابرو باال م 

 

 اهورا خان؟! ديديشما دستور م نجاميعه؟ ا-
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 :گميحرص م با

 

 .رميگيمن از تو دستور نم-

 

و  زنهيرو صدا م شخدمتي. پخورميرو م یبعد وانيل و

 :گهيم شخدمتيو پ دارهيها رو برم کياز پ یکياونم 

 

 با زن سابقم مشروب بخورم... خواميپرش کن م-

 

 :زنهيم وانميبه ل وانشوياجازه ل یو ب کنهيم پر

 

 !زميعز تيبه سالمت-

 

تا  یگريشات بعد د کي... واني... دو لوانيل کي

. البته من تو عمرم ميخور یم ميدار تيکه ظرف يیجا

 نخورده بودم. یزيجز شراب دست ساز خانزاده چ

 

همون چند  ستيانگار اون هم الکل خور سابق ن یول

 :گهيگرفتش. با خنده م کيپ

 

 !؟یکنيبحث متو کوچولو با من -

 

 ميكنم و انگشت اشاره ام رو به سمتش مي گيرم: نچي

 

 من حتي باهات بحثم نميكنم!-
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از ميز جدا ميشم و ميخوام راه برم كه براي لحظه  و

 اي سرم گيج ميره.

 رو ميگيره و ميگه: بازوم

 

 من كمكت ميكنم!-

 

 :ميگم

 

 كمكت رو نميخوام!-

 

 تلخيش يه طرف و اون سرگيجه لعنتيش يه  مشروب

 ديگه. طرف

 

زور لباسمو ازخدمتكار ميگيرم و بيرون ميرم. از  به

خودم متنفرم كه الكل به قدري سستم كرده كه توان 

 مخالفت با خانزاده ندارم.

 

راه افتاده و با هر باري كه تعادلم رو از  دنبالم

 دست ميدم سعي ميكنه مراقبم باشه.

 

 كي خيابون مي رسيم كه با حرص ميگم:نزدي تا

 

 دست از سرم بردار!-

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

72

7 
Hiltun.ir 

 :ميگه

 

 با اين حالت تو خيابون ولت كنم؟!-

 

 :ميگم

 

 بودن تو خيابون از كنار تو بودن امنتره!-

مستيم دستم رو ميگيره و منو به سمت خودش  جفتمون

 ميكشه:

 

دلم برات تنگ شده! قيافه ات خيلي زنونه و جذاب -

 شده!

 

 لحن گيج و منگي ميگم: با

 

 بهم دست نزن! -

 

اون بي توجه منو دنبال خودش ميكشه. غر ميزنم  ولي

و ميخوام ازش جدا بشم. كنار خيابون مي مونيم. 

 ماشيني جلوي پامون ترمز ميزنه. ميگه:

 

 سوار شو!-

 

 رو كنار ميكشم و ميگم: خودم
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 من با تو سوار هيچ چهارچرخي نميشم!-

 

 ام رو سفت مي چسبه سرش رو مياره جلو و ميگه: چونه

 

پس اونوقت مجبورت ميكنم تموم خيابون هاي شهر رو -

 باهام بگردي!

 

حرص نگاهش ميكنم. سوار ماشين ميشيم. كنار هم  با

 مي شينيم. راننده ادرس رو مي خواد.

 

 ميگه: خانزاده

 

 اول خانم رو مي رسونيم!-

 

 غره اي بهش ميرم و ميگم: چشم

 

هه! فكر كردي مي توني ادرس خونه ام رو گير -

بياري؟! اول تو رو ميبره و بعد من! در غير اين 

 صورت همين حاال پياده ميشم!

 

 و با خوشرويي ميگه: ميخنده

 

عيبي نداره و آدرسش رو به راننده ميگه. نفسم رو -

بيرون ميدم. دستم رو زير بغلم ميزنم و با بغض از 

 ميشم.پنجره به بيرون خيره 
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خواب آلود و گيجم كرده با اين حال مي تونم  مستي

 سنگيني نگاهش رو حس كنم.

 

 ميپرسه: آروم

 

 خوابت مياد؟-

 

نميدم كه بازوم رو ميگيره و مي كشه سمت  جوابشو

 خودش.

 كنترلي روي تنم ندارم سرم روي شونه اش ميفته. چون

اعتراض كنم ولي كم كم خواب بهم غلبه   ميخوام

 ميكنه!

 

*** 

 

ميكنم بين دستهايي تو زمين و هوا معلقم چشمام  حس

 كه باز ميشه ميبينم رو دستاي اهوراخان هستم.

 

 اي با انگشت به صورتش ميزنم و مستانه ميگم: ضربه

 

 كجا منو ميبري؟!-

 

 خونه رو به سختي باز ميكنه و ميگه: در

 

 امشب مهمون مني!-
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 :اميب رونياز بغلش ب کنميم یسع

 

 خونه... برمخواميم نيبذار زم مـنــو-

 

 :گهيکاناپه و م یرو ندازهيمنو م یترحم چيه بدون

 

 یزيشب چه چ کينه! ساعت  رونيب یول ذارمتيم نيزم-

 منتظر دختر جوون باشه؟! رونيممکنه ب

 

کوتاهم رو پشت گوشم  ی. موهانميبش کنميم یسع

 :زنميم

 

 منتظرم بشه بهتر از موندن باتوئه! یزيهر چ -

 

 :گهيو م زنهيم یپوزخند

 

 !؟یانقدر ازم متنفر-

 

 :گميو م رميگياشاره ام رو به سمتش م انگشت

 

عاشقت باشم؟ لعنت بهت خان زاده!  یانتظار دار-

 که زن تو شدم! یلعنت به روز
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دستاش  نيو دستامو ب زنهيکاناپه زانو م کنار

 :رهيگيم

بود که  یشب نيکاش امشب  اول کردميآرزو م نينار-

همه  نيعشقمون ا ذاشتميباشم! اون وقت نم دهيتورو د

 رو تجربه کنه! یو ناعدالت يیجدا

 

لباسش رو  ی قهي. زنميدستاشو پس م خندميم مسخره

به چشماش و  زنمي. زل مارميو سرشو جلوتر م رميگيم

 :گميم

 

 یخاطره ا چيبودم! کاش ه دهيهه عشق؟ کاش هرگز ند-

 باهات نداشتم! 

که  زنميم سي. لبمو لشهيم یخال یصورتم خال تو نفسش

 :گهيو اون آروم م شهيم دهيچشمش به لبهام کش

سرنوشت  دهينشون م دمتيهمه وقت د نيبعد ا نکهيا-

 !کشميازت دست نم نباريپس ا ميما باهم باش خواديم

 

 یو لبهاشو رو کنهياستفاده م نمونياز فاصله کم ب و

. دستام از کشهيم ريدلم ت ري. زذارهيم سميخ یلبها

. دستاشو کنار دوطرف صورتم شهياش شل م قهي یرو

 بوسه. یو با لذت لبهامو م دهيقرار م

 

. طعم گس لبهاش مثل شهيناخودآگاه بسته م چشمام

 .کنهيالکله مست ترم م

 

تا  کشهيفرستم که خودشو باالتر م یهامو عقب م شونه

 اتصال لبهامون قطع نشه.
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و آروم  زنهي. نفس نفس مکشميزور خودم رو کنار م به

 :گهيم

 

 ...یلي... خنيدلتنگت بودم نار-

 

 

 :گميو م زنميم یپوزخند

 

 ملوک السلطنه خوب نتونست ارضات کنه خانزاده؟!-

 

 :رهيگيدستاش م نيو سرشو ب کشهيم یپوف

 

... همش اسم تورو صدا نياون شب مست بودم نار-

 چطور سر از تخت درآوردم! دونمي... نمزدميم

 

 شيپ یاورديمساره رو اسم یکرديمنو بغل م یوقت-

 !یهست یريملوک السلطنه اسم منو؟ واقعا آدم حق

 

 :خندهيم یو عصب شهيجا بلند م از

 

مال من بود با داداشم   یکه وقت یزن رمياگه من حق-

 ه؟يچ ديخواب

 یعني. پرهياز سرم م یمستلرزه. یتن و بدنم م 

گذشته بود براش  نمونيکه ب يیزايخان از چ زداني

 گفته؟ 
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 :فتميتته پته م به

 

 من ... من...-

 

 ی. سعرميگيبه روش قرار مو رو شميجام بلند م از

که ازش  ستين یبه خودم مسلط باشم.اون کس کنميم

 نتونم جلوش حرف بزنم. ايبترسم 

 

 :گميم

 

... یمنو ول کرد نکهيبعد ا دميآره با برادرت خواب-

 !ین بودبا اون ز نکهيبعد ا

 

 یکه وقت یبود ی! تو کسیمست بودم لعنت گميم نينار-

 !یکردم رفت یم یاحساس خوشبخت

 

 :گميحرص م با

 

 

 یآدما یمن رفتم؟! من تا تهران دنبالت اومدم ول-

! اصال تو کشنيکردن تو رو م دمياون اکبر تهد

 التيخي! من بخاطر خودت به؟ييوالياکبر چه ه یخبردار

رو درست کنم و بعد  زيخواستم همه چ یشدم... من م

 انتيدرست همون شب بهم خ ؟یتو چ یباشم.... ول شتيپ

اون جونور نداشتم...  یوجل یا زهيانگ چي! من هیکرد

کرد! اون فوق  تميخان بهم محبت کرد... حما زداني

 العاده بود! مثل تو ترسو نبود!
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 :شهيم یعصبان

 

خواستم از اون  ی! من فقط منيمن ترسو نبودم نار-

خودم  یخواستم رو پا یدور باشم! م یعمارت لعنت

وارث خان بشم و به مردم ظلم کنم!  نکهيباشم نه ا

خواستم  یبود که م نيمن اگه تهران موندم بخاطر ا

رو   زيبسازم... دوست داشتم همه چ ديجد یزندگ هي

من داغون شدم...  نيعوض کنم جز عشقم به تو... نار

 ادي... هر شب به دمينداشتن نفس نکشمن با  نينار

مون باطل شده!  غهيگفت ص زداني نکهيتو بودم! تا ا

 زدانيازت نبود... اونجا  یخبر یبرگشتم روستا ول

شما تو  یرو برام گفت. دنبالت اومدم... ول زيهمه چ

 !ديگفت نبود یم زدانيکه  یخونه ا

 : گميو م کشميو منگ ابروهامو تو هم م جيگ 

 

مارو   یبهت جا یاتفاق افتاد... ک نيا یک ؟یک-

 گفت؟!

 

درست همون  فهممي.مگهيخانزاده زمانش رو م یوقت

 زدانيکرده. چرا  رونيمارو ب نيکه  فرد هييروزا

 رو بکنه!  یکار نيخان چن

 

 :گميم

 

! تو ؟یاياون نه خودش اومد نه گذاشت تو ب یعني-

رو  زدانياون روزا هر چقدر عمو عادل و عارف گفتن 

کارو نکردم... چون بهش اعتماد  نيا فراموش کنم

 !اديافتاده که نم یکردم اتفاق یداشتم... فکر م
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 :گهيم اهوراخان

 

 ...ومدهيازدواج کرد دنبالت ن هيبا هان دچونيشا-

 

 :گميو ناباور م فتميکاناپه م یرو

 

 از...ازدواج کرد؟!! هيبا... با...با هان-

 

 پرسه: یو م زنهيم یپوزخند

 

 !؟یناراحت شد-

 

 :توپميم بهش

 

 داره؟ یبه تو ربط-

 

 :گهيبه صورتش و م کشهيم دستشو

 

فکر  یديکه بعد من با برادرم خواب يیاز اونجا-

 داشته باشه! یربط ديکردم شا

 

 نميا یخان حت زداني یعني. دميدهنم رو قورت م آب

 :شهيم رهي. تو صورتم خاديم کيبهش گفته؟! نزد
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 !!؟یطلبکار باش یتون یفقط تو م یکرد یفکر م هيچ-

 

. الکل باعث سردردم شده. نفسمو چسبمياش م قهي از

 :گميو م کنميم یتو صورتش خال

 

 تونم طلبکار باشم! یفقط من م-

 کوچولو! یهنوزم خودخواه-

 

 :گميو م برميو سرموجلو م زنميم یپوزخند

 

که با ملوک السلطنه هم خواب  ديخودخواه د نيا-

 یکه رو ی! با دردیبه عشقمون پشت کرد ! تو اولیشد

تونست منو سر پا نگه  یدوشم بود فقط اون عشق م

 خودخواهه اهوراخان؟ ی! کیاونم ازم گرفت یداره ول

 

شنوم چون صورتش  ی. صداش رو مدهيگلوش رو قورت م آب

 :گهيصورتمه. آروم م یتو چند سانت

 

چطور شد! فقط همون  دميمن مست بودم! نفهم یلعنت-

 بار بود! هي

 

 :گميوقاحت و تند م با

 

 یداشتم... اونم خوب م ازيمن مست نبودم... ن یول-

 خواستميکه م یزيکنه... بهم عشق داد چ کاريدونست چ

 !یکه تو هرگز نتونست یزيچ



 مجله هیلتندانلود شده از:  زاده دلربارمان خان

  
 

 

73

7 
Hiltun.ir 

 

. جفتمون کنهيو صدامو خفه م زنهيبه صورتم م یليس

. ذارميصورتم م ی. دستمو روميزنياز خشم نفس نفس م

نداره که دستش انقدر  رياون تاث یروپس الکل 

 ! نه؟يسنگ

 

دندون  یروم دست بلند کنه. از ال تونهيم یچه حق به

 :گهيغره و م یهاش م

 

که ممکنه بعد  نهيبخاطر ا کشمتيحاال نم نياگه هم-

تو مال من  ی! لعنتاميمرگت دلتنگت بشم و دنبالت ب

 !یشد یم زدانيمعشوقه  دي! نبایبود

 

 یروشده بود و دايدونم از کجا پ یکه نم یاشک با

 گفتم: ختير یگونه هام م

 

 یم شيآت یخوشحالم اهوراخان... معلومه دار-

 ... مثل من که سوختم!یسوز یم ی... معلومه داریريگ

 :گهيم

 

 نيهم یبرا ؟یريازم انتقام بگ یخواستيم-

 !!؟یديخوابباهاش

 

و راه گلوم رو  ادياز کجا م یاون بغض لعنت دونمینم

 بنده: یم
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! نه! ؟یببخش اميزخمتو الت ینطوريا یخواي... میم-

تو اون لحظه نبود! فقط مثل پنبه و  یلجباز چيه

 ...ميکه قشنگ جرقه زد ميکنار هم بود شيآت

 

 :گهيچسبه. با حرص م یلختمو سفت م یها شونه

 

 !نينار کنمي... پاکت مکنميم زيدستا رو تمرد اون-

 

بوسه. چنگ  یلبهامو م انهيوحش اميبه خودم ب تا

بزرگش و یکليبدن ه ینيکوتاهم و سنگ یموها یال زنهيم

 .زهير یم فميتن ظر یرو رو

 

 

لبهاشه و اون  نينفس بکشم. کل دهنم ب دهينم امون

 یبشه. دستاشو رو کيزن تحر هيببوسه که  یبلده چطور

 نييلباسم رو پا کبارهيو بعد  دهينبض گردنم حرکت م

کار براش  نيکشه. چون شونه ام برهنه اس ا یم

 .شهيراحتتر م

 

که  نيهم یول کشميتند تند نفس م رهيکه عقب م سرش

روش بوسه  سشيخ یگردنم و با لبها یتو رهيسرش فرو م

. دستمو فرو شهيسخت م دنيدوباره نفس کش زنهيم

 یموهالحظه دلتنگ اون هيمرتبش.  یموها یال کنميم

 !شميم شينسبتا بلند و وحش

 

 گميو م کنميباز م شنيچشمام رو که دارن خمار م هوي

شهوتت  یارزشت رو پا نينار یکنيم یچه غلط یدار

  ؟یديم
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 یکه وقت ی! کس؟یآدم همخواب بش نيبا ا یخوايم

ترکش  حفظ جونش یبرا یديازش دست کش شيبخاطر زندگ

 آورد. نيگزيفورا برات جا یکرد

 نيعقب و چون نرم تر منو گرفته با ا دميهلش م

 :گميو م رهيگيفاصله م یحرکتم کم

 

 !یکن ليخودتو بهم تحم ینشو! حق ندار کمينزد-

 

 :رهي. عقب مزنهيم یپوزخند

 

 ؟یندار یاصال بهم حس یعنيهه! -

 

 کوبه: یمشت به قلبش م با

 

 ازميچ ؟یذره کشش هم به من ندار هي نجايا یعني-

من که  ی! لعنتالتم؟يتحص کلم؟يکمتره؟ قدم؟ ه زداني

دارم! تو چشم تو  زيهمشو به دست آوردم من که همه چ

 کم دارم ها بگو؟! یچ

 

و با بغض  کنميرو جمع م لميوسا شميجام بلند م از

 :گميم

 

هات منو  يیموقع شمردن دارا ی! ولیدار یآره همه چ-

 خلبان! ینشمر! خداحافظ آقا
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شل و مستانه سمت در برم  یبا همون قدم ها خواميم

شکونه و  یرو م رهي. و با حرص دستگرهيکه قبل من م

 .کشهيم رونيرو ب ديکل

 

 :گميو م کنميدرشت م چشمامو

 

 !؟یبود کرد یچه کار نيتو؟! ا یا وونهيد-

 

 :دهيمو سرشو با حرص تکون دهيو نشونم م ديکل

 

 …دمينشونت م رو یوونگيد االن

 

رو  ديکنم کل یم یسع شهيداره از کنارم رد م یوقت

 ی. جلونيزم فتميو م دهيم یکه جا خال رميازش بگ

 ندازهيخونه رو از پنجره م ديمتعجبم کل یچشما

 .نييپا

 

 :کشميم یکوتاه غيج

 

 !!!یکـرد کارياهورا چ-

 :گهيو م خندهيم انهيموز

 

 نيکردم نار یم شيوقت پ یليخ ديکه با یکار-

 خانم!!!

 

 :گميو م فتهياز دستم م لميوسا
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 …ازت متنفرم-

 

. رهيگيکنارم جا م ادي.منميشيمبل م یبا حرص رو و

 :زنميم غيج

 

 بمونم! کتيخوام نزد ی! نمنيمبل نش هيبا من رو -

 

 :گهيو آروم کنار گوشم م کنهيخم م سرشو

 

 …اتاق حبست کنم هيتو  نبارينکن ا یکار-

 

. صورتمو کنميم.احساس گرما شهيتو صورتم پخش م نفسش

 :گميچرخونم و م یم گهيسمت د

 

چه  نيهمه سال ا ني! بعد اداتيخسته شدم از تهد-

 !؟یخواياز جونم م یچ ؟یکنيم هيکار

 

 :گهيخشم م با

 

من مقصر تموم  …ی! که گذاشتم برمونميپش-

برات  همسری اون من …که برات افتاده ميياتفاقا

 …حروم شد مقصر منم تيتموم بچگ …دينشدم که با

از دوباره باهم  اي. بنينار یبهم اعتماد کن خواممي

که با  یلحظات …کنميمن هرشب بهت فکر م …ميآشنا ش

 ساره وقتی …عمرم بودن قيدقا نيتو بودم بهتر

شدم  وونهدي واقعا من …شدم وونهينامزدم رو کشتن د
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من  …وونهيحق نداشت به پسر خان بگه د یکس یول

 یرو رو تو خال تميو خشم و عصبان یوونگيتموم د

که به تو  يیتونم با رنج ها یمن نم نناري …کردم

 …خوام جبران کنم یکنم! من م یدادم زندگ

 

 :گميو خفه م زنميم یپوزخند

 

! همش از ترحم یکارا رو کرد نيپس ترحمه؟ همه ا-

به ترحم ندارم اهوراخان! گذشته  یازيبود! هه! من ن

 ندهيآ نيو ا یباعث خوشبخت ميکه باهم داشت ینکبت ی

 یرو برا تلعنتي وجدان عذاب پس …که دارم هيروشن

 خودت نگه دار!

 

 :دهيو فشار م رهيگيرو م چونم

 

 …کنهيم فرقی چه …من بهت حس دارم …یفهم یچرا نم-

 …شهوت …عشق! ترحم شنياحساسات همشون باهم م نيا

که  نيزيچ نايا یدلسوز …یغم.. مهربون …ناراحتی

 !!نيسازن نار یقلب انسان رو م

 

 :دميتکون م نيبه طرف سرمو

 

حس رو  نيکه کنارت بودم نتونستم ا يیمن تموم وقتا-

 ای گذشته …خود نکن بی تالش پس …اهوراخان رميبگ

داشتنش  یکه برا ستيجذاب ن یکه باهات داشتم اونقدر

 یکه معلومه خونوادگ اونجايی از …دست و پا بزنم

خان که منو به  زداني! اونم از ديهست يیآدم دو رو

 !ديانتظار گذاشت! شما دو تا برادر لنگه هم
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جفتمون رو تست  نکهياز ا یکش یجالبه! خجالت نم-

 !؟یکرد

 :رميگيگارد م دوباره

 

با  یديخجالت نکش ؟یزن سن باال دوست دار ؟یتو چ-

 که هم سن مادرت بود!! ی! زن؟یملوک السلطنه بود

 

 :گهيحرص م با

 

 !!یسرم بکوبتو یخوا یتا ابد م-

 

 :دميتکون م سرمو

 

 آره درست مثل تو!-

 

 :ارهيم باالدستشو

 

 !زنمينم یلحظه به بعد حرف نيباشه! اصال از ا-

 

 خوامي. مرهيم جيسرم گ هويبگم که  یزيخوام چ یم

 چسبه: یکه اهوراخان سفت بازوم رو م فتميب

 

 ؟یخوب-
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. آروم نميشيکاناپه م یروو رميگيبه سرم م دستمو

 :گميم

 

 رفت! جيلحظه سرم گ هي-

 

و  کشهيبه گونه هام م یسواستفاده گر دست مردک

 :گهيم

 

 برات خوب باشه! ديشا ارميب یزيچ هيبذار -

 

 لياست وانيتو ل بيعج عيما هيگرده  یبرم یوقت

 :گمي. مختهير

 

 ه؟يچ نيا-

 

 معجونه؟-

 

 کشم: یرو تو هم م صورتموکنميم بوش

 

 ؟یمنو بکش یخوا یداره! م ميياوه! چه بو-

 

 :خندهيم

تو رو  یب یکه نصف شبا یمن! معجونه به کس زينه عز-

شد اعتماد  یم داريمست گذرونده و صبح با سردرد ب

 !کنهيحالتو خوب م نيکن! ا
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 :زنميم یپوزخند

 

 !یبا منم مست بود یشب ها-

 

رو سر  وانيل اتينفس محتو کيو  رميگيرو م مينيب

 شنوم: یو م کشميم

 

 باعث تو …امشب نکهاي تا …خوردم یساله نم کي-

 ساله بشکنه! کيروزه  نيا شدی

 :گميو با مسخره م زنميچونه ام م ريرو ز دستم

 

 قرار گرفتم! رياوه تحت تاث-

 

 هويبهم و  ميزنيلحظه تو سکوت جفتمون زل م چند

 .فتهياهورا به لبهام م ی. چشم هاميخنديآروم م

 

و  شکنهيدونم چرا منم گاردم م ی. نمارهيجلو م سرشو

 کتري. سرم رو نزدشنيم دارياحساسات زنونه ام ب

 .ذارهيلبم م ی. لبهاش رو روبرميم

 

بوسه.  یو لبهامو م رهيگيدستهاش م نيرو ب صورتم

رو کنار  ميو خوددار ندازميدستمو دور گردنش م

 .ذارميم
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! به دميبه جهنم که با برادرش خواب گميخودم م به

بار  هي خوامي! من مديدرک که با ملوک السلطنه خواب

 ندهيباهاش باشم! بدون فکر کردن به گذشته و آ گهيد

 تو حال باشم!

 

و با دستم به جون  کنميحرفا قانع م نيرو با ا خودم

! قبال گفته بودم مردها چقدر فتميم رهنشيپ یدکمه ها

 جذابن؟؟!تو لباس فرم 

 

 ميستيا یسر پا م یقيدقا ی. برافتمينفس نفس م به

بکشه. دستم به کمربند شلوارش  نييتا لباسم رو پا

 .شهيبند م

 

 یو لباسم رو تا انتها شهيلبهامون قطع م اتصال

حرکت  هي. با ارهيکشه و درم یم نييپاهام پا

 .ندازهيم نيکمربندش رو زم

 

برهنه ام  یبه سرتاپا یباز نگاه مهين یدهان با

قدم به  هي. کشهيم شينييلب پا یزبونشو رو ندازهيم

 .رميقدم به عقب م هي. دارهيجلو برم

 

. انقدر عقب اديخوشمون م یباز نيجفتمون از ا انگار

. تنش به اديم کي. نزدخورميم واريکه به د رهيعقب م

 .چسبهيتنم م

 

! سرشو تو هيتنش تضاد جالب شيو آت واريد یخنک

. و اون رهيگي. ضربان قلبم اوج مکنهيگردنم فرو م

جفتمون باهم به اوج  اديکه ب يیفردا اليخ یشب ب

 !ميکنيرو تجربه م یو سقوط لذتبخش ميريم
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 دميبه تنم م ی. کش و قوسکنميرو باز م چشمام

! ابروهام تو هم کنمينا آشنا م طيبه مح ینگاهو

بلند  هوي. ارميم ادميرو به  ديحم و ی. مهمونرهيم

 یعني کنمي. وحشت زده فکر مرهيکه پتو کنار م شميم

 !دم؟يخواباومدم با معلمم مست کردم و شبيد

چرخم و  ی. مکنهيکم کم شروع به کار کردن م ذهنم

. انگشتم رو به دهنم نميبيخانزاده رو غرق خواب م

 :گميو به خودم م رميگيم

 

 !نينار یکرد یچه غلط-

 

قبل از  ديبزنم به چاک. با ديبا کنميخودم فکر م با

 رفتم. یشدن اهوراخان م داريب

 یاز جلو شبيبردارم که تموم اتفاقات د یقدم خواميم

و  رهيشکوندن دستگ هيگذره. لعنت بهش! قض یچشمم م

 !فتهيم ادمي ديکل

 

بالشتو بذارم رو سرش و خفه اش کنم.  خواديم دلم

مچ دستم  هويکه  دميهم فشار م یچشمامو با حرص رو

 .شهيپنجه هاش قفل م نيب

 

اس قشنگ  رمنتظرهيکشه داخل تخت. چون غ یم منو

 :گهيوم کنهيتو بغلش. پاهاشو دورم حلقه م فتميم

 

 !ینبود زيقبال انقدر سحر خ-
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که  ستمين شبيمست د ني. من ناردميدهنمو قورت م آب

مثل بلبل حرف بزنم و به سرانجامش فکر نکنم. من 

 نميجا بش هي کنميفکر م نيو فقط به ا جمياآلن گ

 خودمو سرزنش کنم!

 

 شبيد ی. درسته من به نترسکنهيرو حس م فميخف لرزش

. استرس تموم وجودم رو  گرفتع.دستش دور کمرم ستمين

جز خفه موندن و بر و بر نگاه  یحلقه اس و من کار

 گلوش ندارم. بکيکردن به س

 

 یتا انتهاه.بوس یو گوشه لبم رو م ارهيجلو م سرشو

 توان مقابله ندارم. یول شهيگوشم داغ م

 

حاال بهتره افتاده و ديکه نبا یما اتفاق نيب شبيد

 :گهيسکوت کنم! آروم م

 

شب تونستم با  هي... يینجايا دوبارهشهيباورم نم-

دردام  یبرا یآرامش و بدون کابوس بخوابم! مسکن شد

 ... درست مثل قبل!نينار

 

و ببوسه که سرمو لبهام خواديم.دميدهنمو قورت م آب

 :گميو آروم م رميگيم یا گهيبه طرف د

 

 مست بودم! شبيمن د-

 :گهيم

 خب؟!-

 :گميو م رميگيلبم رو به دندون م گوشه
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 !شنيمممکنه من برگردم خونه ام؟ نگرانم-

 

 :پرسهيم

 

 ! ؟یکنيم یزندگ یمگه با ک-

 عموم ....-

 

 :شهيم زيخ مين

 

 !ميريباشه باهم م-

 

لباس هاش. مالفه  دنيبه پوش کنهي. شروع مرهيم نييپا

 :گميو م چميپ یرو دور خودم م

 

 ! بذار تنها برم...یايب شهينم-

 

خوام بفهمه خونه ام کجاست!  یچون نم اديب خوامينم

خوام دوباره باهاش رو به رو  یچون بعد رفتنم نم

 :کنهيبشم. با اخم نگاهم م

 

اتفاق افتاد دوباره  نمونيکه ب یزيبعد چ یخوايم-

 ! ؟یشروع کنرو یلجباز

 

 :گميم
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 خب من مست بودم-

به بستن  کنهيفرسته. شروع م یم رونيرو کالفه ب نفسش

 دکمه هاش:

که  يیزايراحتتر چ یآدم تو مست نهياز ا ريمگه غ-

 ! ده؟يرو انجام م خواديم

 

 رونيباز اتاقو شمي. سرخ مزنهيم یپشت بندش چشمک و

پوشمش.  یم عيکنار مبل افتاده. سر. لباسم رميم

و  زنهيم یسوت دنميبا د اديم رونيخانزاده ب یوقت

 :گهيم

 

 !؟یخوريم یصبحونه چ-

 

حالتش  نيا دني. برام دشهيوارد آشپزخونه م و

 ی. مگه کسکنهيجالبه. پسر خان داره صبحونه آماده م

 بلده؟!؟ نايکه ال پر قو بزرگ شده از ا

 

 :گميداخل آشپزخونه و م رميم

 

 !یدر آورد رهيسر دستگ يیچه بال یانيدرجر-

 

 :خندهيم

 

بلده چطور  کنهيکه خراب م یتو نگران نباش اون-

 درستش کنه!
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و  کنمي. پشتمو بهش مرميگيدو پهلوش رو م حرف

 :گميلب م ري. ززنميموهامو کنار م

 پسر پررو!-

 

 :گهيخنده م با

 

 !یگيم یشنوم هر چ یم-

 

 ريو آب پرتغال و ش کيمن ک یخودش قهوه و برا یبرا

هم وسط  وهيو م ري. البته نون و پنزيذاره رو م یم

 وهيآب م یدوس دارم بردارم. کم یهر چ گهيو م زهيم

که دارم  یندارم و با استرس یلي. هر چند مخورميم

 بشه! شتريمعده ام ب دياس شهيباعث م

. خانزاده با جعبه ابزار سراغ شهيمکه تموم صبحونه

و  دارهي. بعد کتش رو بر مکنهيبازش مو رهيدر م

 :گهيم

  

 رسونمت خونه یم-

 

و  کنهيبرعکس لج م اديناصرار کنم که همراهمدونم یم

 نيسمت ماش دمميم یآدرس الک هي نيهم ی. برااديم

که انگار  ی. فولکس قرمز و قورباغه ارهيم یمشک

 خودشه! یبرا

 

 نيخودشم پشت ماش شمي. سوار مکنهيباز م برامدرو

 کي. دسر دميرو م ی. آدرس الککنهيو حرکت م نهيشيم

 .دارهيرو نگه م نيکوچه ماش
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 : گميم

به عمو بگم شب  ديرو خودم برم چون با هيبهتره بق-

 موندم! زيرو خونه مهرانگ

 

 :گهيو م رهيگيانگشتش مدو نيو گونه ام رو ب خندهيم

 

 ... اميم دنتيد یمن برا یباشه قشنگم... ول-

 

 :دهيو ادامه م ذارهيکاغذ کف دستم م هي

 

 بهم زنگ بزن!-

 

. شميم ادهيپ نياز ماش عيسرو دميم تکونسرمو

در خونه  یکه من جلو یتا وقت مونهيخانزاده منتظر م

و خودم رو مشغول باز کردن در نشون  ستميا یم یا

 .دميم

 

و من  شهياز شانسمه که همون لحظه در باز م دونمينم

که در باز  یکه زورمو به در انداخته بودم همراه کس

 .اطيداخل ح ميشيپرت م کنهيم

 

 :گهيمو شهيبلند م عيکه نسبتا جوونه سر پسر

 

 !د؟يهست یچه وضعشه خانم؟ شما ک نيا-
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به  یدو تا دختر که روسرزن و هيلحظه  نيتو هم درست

. با اون کفش پاشنه انيم رونيسر داشتن از خونه ب

 خورده. چيپ یبلند پام کم

 

بازم رو  قهي کنميم یو سع ستميا یزور سر پا م به

 بپوشونم:

 

داده  هيلحظه به در تک هياشتباه شده!  من  ديببخش-

 باز شد! من رفتم! خداحافظ! هويبودم که 

 

تا اون پسِر  رميم رونيلنگان لنگان از خونشون ب و

 اش نره!! قهيداخل  نياز ا شتريسرش ب ششيبا اون ر

 گردم هر سه نفرشون با سرزنش و یبه خونه برم یوقت

معلومه کال خواب به چشمشون  کننينگاهم م ینگران

 .ومدهين

 

 :اديبه سمتم م تيعارف با عصبان عمو

 

 ! تا ژاندارمه رفتم!؟يیمعلومه تو کجا چيه-

 

 :گميو م ارميباال م دستمو

 

 ...دميم حيتوض رو زياالن همه چ-

 

چون پدر پاهامو در  ارميو اول کفشامو در م شميم خم

کنار خودم  فمويو ک اطيتخت ح یرونميشيآوردن. بعد م

 :گميو م ذارميم
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خوام بهتون دروغ بگم! من با اهوراخان  یعمو من نم-

 بودم!

 

 :کشهيم اديفر عادل

 

 !؟یچ-

 

 :زنهيبه صورتش چنگ م یزر

 

 !ه؟يدختر آخر کار خودشو کرد! اهورا ک نيا-

 

کل  يیايح یشد با ب ی. نمزنميپشت گوشم م موهامو

 :دميم رشييتغ یرو بگم پس کم قتيحق

 

 نيمنو تو خونه اش نگه داشت و مجبورم کرد بگم ا-

... درباره ده بهم خبر داد... ميکرد یم کاريمدت چ

 ی... منم نمیبر ذارمينم ميگفت تا حرف نزن یم

خواستم آدرس خونه رو بدونه... شب رو اونجا 

 خواب بود در رفتم و اومدم! یموندم... صبحم وقت

 

 :زنهيعارف کالفه به موهاش چنگ م عمو

 

! من ن؟ينار یبا اون مرد بر یتون یآخه تو چطور م-

 بگم؟! یبهت چ
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 :ندازميم نييپا سرمو

 

 یم کاريچ ديمن بود یشدم! شما جا جيبخدا من گ-

بازم بخاطر من بهتون صدمه  دميمن فقط ترس د؟يکرد

 وارد بشه!

 

 :اديبه سمتم م ديبا تهد عادل

 

دوباره بودن با   یبودن اصال و ابدا حق ندار نينار-

 !یبگذرونشرف رو از فکرت یب یاون خانزاده ها

 

 :گميو م کنميمشت م دستمو

 

 !زديبه سرم نم یاليخ نيهم همچ یگفتينم-

 

 یم یچ دنيفهم یم شبيرو درباره د قتيکه اگه حق اخ

 یفکر م نيو به ا دميشد؟ ناخنم رو کف دستم فشار م

 فهمه! ینم یکنم اگه من نگم کس

و من از اول  کنهيم یدرباره اهوراخان کنجکاو یزر

 هيبار گر هي. کنميم فيرو تعر زيماجرا براش  همه چ

. خالصه عکس رهيگيبار انگشتاش رو گاز م هي. کنهيم

نشون  مونينسبت به داستان زندگ یخاص یهاالعمل 

 .دهيم

**** 

ندازه و من از دست  یهفته از اون ماجرا م کي

 . شهيجلو راهم سبز م ديکه حم شميخانزاده خالص م

 :گميم
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 آقا معلم؟! ديخوايم یچ-

 

 :گهياخم م با

 ...یما تو مهمون ؟یواقعا قراره بهم آقا معلم بگ-

 

 :گميو م ارميباال م دستمو

کردک احترام شما  یمن سع یا گهيهر وقت د یمهمون-

 هيمن فقط  یرو حفظ کنم آقا معلم شما تا ابد برا

 ...ديمون یم یمعلم باق

 

گذرم. قصد دارم  یو ازش م دميلبخند باهاش دست م با

نفس راحت  هي ذارني. چرا نمرمياز مردها فاصله بگ

 مهيکار ن هي. دنبال زنميبکشم؟! تو بازار چرخ م

 گردم. یوقت م

 

برگذار  رانيابار کنکور تو نياول یقراره برا امسال

 ینه ول ايقبول بشم  یپزشک تونمیدونم م یبشه. نم

کار هم داشته  هياگه قبولم بشم قصد دارم کنارش 

 کنم.  پيخوشت یباشم که بتونم دانشگاه حساب

 

که عمو عارف سفارشمو  یفکرا وارد گل فروش نيا با

ازم  یبا مهربون یاحمد ی. آقاشميود مبهشون کرده ب

 .کنهياستقبال م

 

. کنميروز شروع به کار مو از اون دهيم یحيتوض بهم

 یتا برا خونميکه سرم خلوته درسمو م یتو اوقات

 کنکور آماده بشم.
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خان  زدانيکه  یکنم. از روز یم یالبافيخودم خ یبرا

شدم که بتونم  نيمنو با کتابهاش آشنا کرد عاشق ا

 تونستم غافل بشم. یبهش نم دنيرس یپزشک بشم و برا

 

 هي هويکه  دميجو یداشتم سر خودکار رو م همونطور

 .رهيگيصورتم قرار م یشاخه گل جلو

و  شهيم دهيکراوات مرد مقابلم چشمم به باال کش از

 :گهيم یاليخ ی. با برميگيبا تعجب اهوراخان رو م

سه شاخه باشه  د؟يرو برام آماده کن نيا شهيم -

 لطفا!

 

. با کنميو منگ شروع به آماده کردن گلها م جيگ

و  رهيگيام م دهيکنم چرا داره ناد یخودم فکر م

 شناسه؟! یکه انگار منو نم کنهيرفتار م یجور

 

بعد به سمتش  زنميو بهش روبان م چميپ یرو م گل

. زنهيم رونيو از اونجا ب کنهيو اون حساب م رميگيم

و به در نگاه  شخوانيپ یرو شميخم م یطور نيهم

 :کنميم

 

 واقعا رفت؟ -

 

داخل و  اديفکرهام که دوباره از در م نيهم تو

 رسونه. یو خودش رو بهم م زنهيرو دور م شخوانيپ

 

از  عيبوسه سر هيو  ذارهيلبهام م یرو رو لبهاش

 :ارهي. بعد گل رو باال مرهيگيلبهام م
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هست که من بتونم بهش گل  یجز تو زن یکن یفکر م-

 توئن؟ یبرا نايبدم؟ ا

 

اش  نهيس یو رو رميگيو گل رو م دميدهنمو قورت م آب

 کنه. شتريتا فاصله اش رو باهام ب دميفشار م

 

 :گميگر گرفته م یبا گونه ها بعد

 

 ديکنيم هيچه کار نياهوراخان ا-

 

 :کشهيلبهام م یرو رو شصتش

 

 تو! یفقط اهورام! اهورااهوراخان ُمرد! من -

 

 یلرزه. آروم م یلرزه. دست و پام م یلحنش دلم م از

 پرسه:

 

کنم؟! من عاشقتم! سرنوشت  ینم داتيپ یکرد یفکر م-

 یم یدار ی! با چدهيهمش مارو سر راه هم قرار م

 !یتهش مال من ؟یجنگ

 

 :دهيو ادامه م ذارهيام م نهيس یرو رو دستش

 

 ...زنهيقلب واسه من م نيا نيبب-
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 سمت قلب خودش: برهيرو م ميدست خال و

 

 !نيتو نار یو قلب منم برا-

 

 دايراهشون رو به گونه هام پ یدونم اشک ها ک ینم

 نالم: ی. مکننيم

 

 مربوط به اون روستا منو زيتونم! هر چ یواقعا نم-

 ترسم... ی! من از اعتماد کردن مکنهيوحشت زده م

 

 :دهيو سرشو تکون م رهيعقب م عقب

 

بهم  گهيشانس د هيتو  ی... ولکنميدرکت م-

.... بهت قول کنمي... من اعتمادت رو جلب میبدهکار

 !دميم

 

 .رهيبگم م یزيفرصت بده چ نکهيبدون ا و

پسر بچه برام بادکنک  هياون روز هر روز  بعد

. که همشون ارهيو عروسک م کيکوچ یها هي. هدارهيم

با خودم « دارم. اهورا! دوست»کنيکارت کوچ هيهمراه 

 بوده؟ کيانقدر رمانت یکنم اهوراخان ک یفکر م

 

 یلحظه ا یو برا رميگيلبهامو به دندون م جانيه با

به سرم که  کوبميم یکي. بعد کنميبه لحظاتمون فکر م

 خر نشو! نيآروم باش نار
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که  ی. درست روزدميهمون حال و هوا کنکورم رو م تو

 شميو دارم وارد خونه م گردميدارم از کنکور بر م

 .زنهياز پشت سر صدام م یکس

 

. شهيچسبه. چشمام پر از اشک م یم نيبه زم پاهام

 :گهيم

 

 ...نينار-

 

. شکسته شده. نمشيب یچرخم. م یسرعت به عقب م به

 ختهيموهاش بهم ربلند شده و ششيلعنت بهش. ته ر

 

 نيهم نشاهوراخان سابق. انگار اون عمارت تموم شده

خان خسته اس و  زداني افهيکرد. ق یهاش رو خسته م

 .دياش سف قهيشق یموها

 

بغلش  زيهمه چ اليخ یسختمه! ب یروزا قيهمون رف اون

مهمتره.  یزياز هر چ ني. خوشحالم زنده اس! اکنميم

نشون  یعکس العمل چياون ه یهمونطور بغلش کردم ول

 .دهينم

 

 هيکه اهوراخان گفته که اون با هان فتهيم ادمي

کشم.  یو عقب م دميم رونيازدواج کرده. نفسمو ب

 :گميم یو با لبخند تلخ زنمياشکامو پس م

 

 خان! زداني-
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 :گهيو م رهيگ یدستاش م نيب دستامو

 

 !نينار-

 

 :کنميباشم. به در اشاره م یعاد کنميم یسع

 

 

 دايرو از کجا پ نجايداخل! ا اي! بیخوش اومد-

 !؟یکرد

 :گهيم 

 داخل؟  اميتونم ب یواقعا م-

 

 :گهيبهم م شهي. همونطور که وارد مدميتکون م سرمو

 

رو داد. گفت بهتره باهم حرف  نجاياهورا آدرس ا-

 . ميبزن

 

 یزيچ نيچن دي. اهوراخان چرا باپرهيباال م ابروهام

 رونياز خونه ب یداخل زر اديم یازش بخواد. وقت

 پرسه: یابرو م. با چشم و اديم

 

 !هيک نيا-

 

و  نهيبش اطيتخت ح یرو کنميخان اشاره م زداني به

 :گميم یبه زر
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 روستا. خان از دوستانم تو زداني-

 

مثل  یهمونطور خوادي. مکنهيو سالم م گهيم یاهان یزر

 :گميعجل معلق باال سرمون بمونه که م

 

 .ميحرف بزن یخصوص ديجان تنهامون بذار!با یزر-

 

 کنميداخل خونه. خداروشکر م رهيم لشيبرخالف م یزر

جون به  هيهر چند ما سه نفر  ستنين نجايکه مردها ا

 اليخيآخرش ب نکهيرغم ا یو عل ميخان بدهکار زداني

داشته  یما شد بازم دور از شرفه باهاش برخورد بد

 .ميباش

 

 :گميو م چميپ یتو هم م دستامو

 

 ...یبهم بدهکار حيتوض هيخب فکر کنم -

 

 :گهيموهاش و م یکشه تو یم دست

 

 مونيکه باهات تجربه کردم ازشون پش يیزهايهمه چ-

... چون ومدمي.... اون موقع خودم ننينار ستمين

که ازم  یاون بت خواستيجسارتش رو نداشتم... دلم م

 ني... ناریبه جلو حرکت کن یبمونه تا بتون یساخت

شک شدم... منم تنها موندم... تنها رفتم فرنگ... پز

 یسخت باشه...ول اتقراره بر يیدونستم تنها یم

 مجبور شدم ازت بگذرم...چون... چون...
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. منم نگاه کنهيبه صورتش و نگاهم م کشهيم دستشو

و  اديکه تموم فصل ها منتظربودم ب یبه مرد کنميم

کردم  یکه هر کار یدوباره فرشته نجاتم بشه. زه مرد

و اون ادامه  شميم رهيبشم. آره بهش خ قشيتا ال

 :دهيم

 

تو ده بودم  ی! وقتنينار زهيوسوسه انگ یليقدرت خ-

کم کم  ی...ولنيفقط به فکر نجات خونوادم بودم نار

ثروت رو نجات بدم و خودم بهشون فکر کردم چرا تموم

اکبر رو از عمارت  یشد که وقت ینطورينظارت نکنم؟ ا

 انداختم خودم باال سر اموال موندم... رونيب

به  یبرگرد یتونست ینمتو... تو  ني... نارنينار

 ايخان شدن به دن هيزن  یاون عمارت... تو برا

من انتخابم روکردم...  نيهم ی... برایبود ومدهين

 مناسب بود! گاهيجا نيا یبرا هيهان

 دنيشروع به بار انهيوحش یدونستم اشکام ک ینم

خان  زداني. ستي. دست خودم نزنميکرده. هق هق م

 :کنهيآروم دستمو نوازش م

 

... اکبر به جزم قتل پدر و مادرش نيآروم باش نار-

تو زندانه! حلما هم با ما تو عمارته جاش امنه.... 

تو هم جات امنه! فقط اومدم ازت بخوام نه تو نه 

اکبر  یدون ی! حاال که مدياهورا لطفا به ده برنگرد

! یامه بدرو اد تيراحت زندگ اليبا خ یتون یمرده م

 اونجا محدوده منه! ستااز رو ريبرو غ يیهر جا

 

 شميخان باشه. از جا بلند م زداني نيا شهينم باورم

 :گميو م
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ها؟ پس چرا  یرو بگ ناياهوراخان مجبورت کرده ا-

 خان؟ زداني ینيحالت داغونه؟! پس چرا ا

 

اش که از  نهيو دستش رو به س ستهيا یبه روم م رو

 کوبه: یم رهنشيدکمه باز پ

 

برن و شاسگول صدام  یازم حساب م ینطوريچون ا-

 !کننينم

 

 :گميم ناباور

 

 شدن؟ درمانگاه؟! یچ اهاتيپس رو-

 

 :دهيم رونيرو ب نفسش

 

هنوز به  یعوض شدن...ول اهامينگران نباش... رو-

 !زنميفکر مردمم اونجام سر م

 

 ی. برازنمياشکامو پس مفرستم و یم رونيرو ب نفسم

خان بازوم رو  زداني. رهيم جيسرم گ یلحظه ا

 :رهيگيم

 

 ؟یخوب-

 

 :گمي. خفه مدهيادکلنش حالت تهوع بهم دست م یبو از
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. گردمي... من به روستا برنمیخوبم! بهتره توهم بر-

خونوادم رشت اومدم... به  دنيواسه د ديفقط شا

ندارم!  یبرادرتم خودت تذکر بده من باهاش کار

 خدانگهدار!

 

 رهيم یاهيسچشمام هوياز کنارش  رد بشم که  خواميم

 فهمم. ینم یچيو ه

*** 

. اهورا مارستانميتو ب کنميکه باز م چشمامو

و  شميم زيخ ميکشم و ن یکنارمه.ابروهامو تو هم م

 :گميم

 

 !؟؟یخوايم یچ نجايتو ا-

 :کنهيو با لذت نگاهم م خندهيم

 

 مارستانيکردم از بودنت تو ب یفکر نم چوقتيه-

 خوشحال بشم...

 

 :گميو م کشميتوهم م ابرو

 

 چته تو؟-

 

 بوسه: یو بارها م رهيگيم دستامو

 !یتو حامله ا نينار-

 

 :زنمي. چند بار پلک مزهيريفرو م قلبم
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 نه... نه... امکان نداره....-

 

رو به  شيشونيو پ نهيشيلبه تخت م ادي. مخندهيم

 :دهيم هيتک ميشونيپ

 

 ...ري! ازم فاصله نگه؟يپس چ ستينشونه ن نياگه ا-

 

 :گهيو م ذارهيشکمم م یرو دستشو

 

 !نينار ميباهم بزرگش کن ايب-

  

نداره. من  قتيحق ني. نه ارميگيدستام م نيب سرمو

بچه  هي کشنيچطور حامله شدم؟؟ ملت خودشون رو م

سرم  يیبال نيبار رابطه چن هيمن با  اونوقتارنيب

 اومده.

 

 :گميم

 

 !یگيدروغ م-

 

 گردهيچرخه و بر م یرو تخت و کالفه م ازشهيم بلند

 :گهيسمتم و با حرص م

 

کردم! مست بودم! توهم اشتباه  یغلط هيمن  نينار-

 ؟یادامه بد ويباز نيقراره ا یتا ک ؟ی! نکردیکرد
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! بچه من تو شکمته! چرا باور یبچه دار گميم یلعنت

 ؟یکنينم

 

 :زنميم یپوزخند

 

 بچه توئه؟! یکه بچه دارم! مطمئن رميگ-

 

. زنهيم روني. رگ گردنش بزنهيخشکش م یلحظات یبرا

 :رهيگيدستاش م نيو چونه ام رو ب کينزد اديم

 

 یبشم... چشما نيچشما بد ب نينذار به ا-

! حق ؟یديتو... همه وجودت مال منه! فهممعصومت

حس خوب رو ازم  نياون بچه منه! ا یانکار کن یندار

 !رينگ

 :گميبا بغض م 

 

 ...یتو گرفت یول-

 

 :رهيگيکه منو تو بغلش م ندازميم نييرو پا سرم

 

... نينار کنميهمه اشتباهات گذشته ام رو جبران م-

فکر کن... االن  کمي... یتو اون موقع خودت بچه بود

 ... یقشنگ مادر شدن رو حس کن یتون یم

 

و کنار گوشم نجوا  برهيشکمم م یلرزونم رو رو دست

 :کنهيم
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... یکنينطفه از من و تو وجود گرفته حسش م نيا-

نبود... اون شب من تورو  یاجبار چياون شب ه

نبود... مست بودم  یخشونت چي... هنينار دميپرست

 یحس کردن! قلبتو برا وونهيمست عطر تو... د یول

نشونه که  هينشونه اس...  هيبچه باز کن چون  نيا

 ...ميدب گهيفرصت دوباره بهم د هي ميتون یم

 :بوسهيو کنار چشمم رو م ارهيجلو م سرشو

 

 هووم؟-

 

 :ندازميباال م شونه

 

برم خونه! عموم نگران  دي... باجميگ یليمن خ-

 !شميمرخص م ی.... کشهيم

 

 

 :گهيم

 

 

قبل رفتنش بهشون گفت  زداني! فقط یهروقت تو بخوا -

 !یتو حامله ا

 

 :رميگيبه دندون م لبمو

 

 شدم.  چارهياوه نه ب-
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با لبخند و کنهيو لبمو آزاد م ارهيجلو م دستشو

 :گهيم یا انهيموز

 

 !رميلبها رو اونطور گاز بگ اونتونمیفقط من م-

 

 :گهي. مفتهيبه تپش م قلبم

 

داخل...  اديبه عمو عارفت خبر بدم که ب رميم-

 باهاش حرف بزن!

پتو. چون شرمم  ريز رمي. منم مرونيب رهيم خانزاده

با عمو عارف رو به رو بشم. باز و بسته شدن  شهيم

 :گميجوشه و م یشنوم. اشک از چشمام م یدر رو م

 

 یعمو... نم رميدهن باز کنه و من بم نيکاش زم-

 گهيد یخواستم جلو زنت شرم زده ات کنم... حق دار

 !یکتکم بزن یتون یم ی... حتیمنو نخوا

 

. پتو رو از کنميهام حس مدست یگرمش رو رو یها دست

 :کنهيو پدرانه نگاهم م زنهيصورتم کنار م یرو

 

 یطور نيآخوند هم هي یکنيشرمت بشه؟ فکر م یاز چ-

ات رو باطل کنه؟؟ تو هنوز شرعا  غهيتونه ص یم یالک

 يیجورا هي... اون نيخجالت نکش نار یزي! از چیزنش

 ...شهيشوهرت محسوب م

 

 :خندميهق هق م وسط
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 دست به دامنش بشم که طالقم بده؟ ديپس با-

 

 :کنهينگاهم م متعجب

 

 !؟یخوايم نويواقعا ا-

 

 :ندازميتو بغلش م خودمو

 

خوام برم خونه... من  ی! االن فقط مجميگ یليخ-

بچه ام مطمئن  ني! درباره نگه داشتن استميمطمئن ن

 !!ستمين

 

 :گهيو م کنهيرو نوازش م موهام

 

که  یزيچ یکس ذارميخونه... نم ميباشه دخترم... بر-

 یکار یستيکنه... مجبور ن ليرو بهت تحم یخوا ینم

 !یستين ليکه بهش ما یکن

 

 بوسم: یم صورتشو

 

 یکه به گردنم دار یحق ني! اینيعمو عارف تو بهتر-

 تونم ادا کنم! ینم ميرو هزار سالم عمر داشته باش

 

 :دهيو با لبخند جواب م دهيم رونيرو ب نفسش
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 آرزومه! تي. خوشبختنينار یدختر نداشتم یجا تو-

*** 

 

. از نهي. عادل باهام سرسنگشميمرخص م مارستانيب از

اهورا خواستم تنهام بذاره تا فکر کنم. غروب پنج 

پنجره و تو خونه تنهام که در باز  یشنبه نشستم جلو

 .اديو عادل م شهيم

 

 نيندارم. چون ا یانتظار سالم و احوال پرس ازش

 شده. رغضبيم هيشب شترياواخر ب

 

 یلبه  یکنارم رو نهيش یم اديخالف انتظارم م بر

 پنجره.

. دستشو دوزهيچشم م اطي. مثل من به حگمينم یزيچ

 ی.وقتکنميبادبادک تو دستشه. نگاهش م هي. دهيمتکون

 به حرف زدن: کنهيشروع م نهيب ینگاهم رو م

 

مهرت به دلم نشست... همون شد که  دمتيد یوقت-

دنبالت راه افتادم... تنها هدفم شد محافظت از 

... دختر من بخاطر تو ني... بودن کنار نارنينار

من  نيبود! نار نجايتا ا یخونوادم شدم! ول اليخيب

روزنامه  اليخ یب خواميبرگردم روستامون! م خواميم

 بچه! یچوپان ساده باشم با زن و کل هيبشم و  ینگار

 

 :ذارميدستش م  یرو دستمو

 

 ؟یخوايم نويواقعا ا-
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 :کنهينگاهم م عاجزانه

 

کردم همه  ی... حس مخواميم یدونم چ یراستش نم-

حاال با وجود  یکردم بخاطر تو بود ول یکه م يیکارا

تونم تو رو  یاهورا و از همه مهم تر اون بچه نم

رهات  خوامي! میشه هدفم تو باش یبخوام... نم

 کنم...

 

 :گفتم

 

روزنامه  هيبه عنوان  یتون یبرنگرد روستا... م-

 یبه صدا یش ليتبد سندهينو هينگار... به عنوان 

 .یاونا باش یجا یبا روزنامه نگار یتون یاونا... م

 

 :دهيمو بادبادک رو تو دستش تکون زنهيم یلبخند

 پس منو رها کن؟ -

 

 :ندازميباال م ابروهامو

 

 ؟یچ یعني-

 

 :زنهيم یچشمک

 

 !ميآماده شو... وقت ندار عيسر-

تو کوچه. عادل  ميريباهم م کنميعوض م لباسمو

تا  ميدو یبچه ها م ني. عميبادبادک باد کن خواديم
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. ميدي. درست به سر کوچه رسرهيگيبادبادکمون اوج م

 :کنميبا خنده به آسمون نگاه م

 

 باد کم انقدر اوج گرفته... نيچقد خوبه با ا-

 

 :گهيو م ارهيدر م بشياز تو ج یچيق عادل

 

 رهام کن...-

 

 :گميم

 

 !یچ یعنيخب -

 

 :دهيمرونيب نفسشو

 

که باهات  يیاهاينخش رو ببر... اونوقت من تموم رو-

... رهيفرستم م یبادبادک م نيبودم رو همراه ا دهيچ

 ...کنميرهات م یتو بخوااگه یعني

 

برم.  یو نخ رو م رميگيرو م یچي. قزنميم یلبخند

و کم کم پشت  گذرهيم کمي. شهيبادبادک تو هوا رها م

 .شهيدرخت ها گم مساختمون و

 

 :گميم آروم
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 ...یرها شد-

 

 داد! یحس خوب-

 

و با دست به اون  کنهيم یميکه تعظ کنمينگاه م بهش

 :کنهياشاره م ابونيسمت خ

 

 نوبت منه رهات کنم! حاال-

 

. با تعجب به پرهيال ماهورا ابروهام با دنيد با

 :گميعادل م

 

 اون؟ ميتو ت یحاال رفت-

به هر حال وقتش  یتوئم.... ول ميمن تا ابد تو ت-

 ... برو.یاونم مشخص کن فيبود تکل

 

به سمتش  ینامطمئن یبا قدم هاو دميم رونيب نفسمو

 .رميم

 

 :گهيو به اهورا م زنهياز اونجا داد م عادل

 

 یکار یکشمت! ول یاز سرش کم بشه نممو هياگه -

 !یمرگ کن یآرزو هيهر ثان کنميم
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 یکني. اهورا اولش اخم منهيش یلبم م یرو یلبخند

عادل تکون  یبرا یدستو کنهيبعد به خشمش غلبه م یول

 .دهيم

 

 پايان


