
 

 عروس جنگلشوکا 
 یباسمه تعال

 
 خوام ...دوستش ندارم ...تو رو خدا بابا ... ینه من نم

وجه به التماس هام بدون ت دنیبود با شن ستتادهیکنارم ا شیبرزخ افهیبا ق بابا
 : دیغر میاشک یچشما
 ی...واقعا احمق یکن یم یبا سرنوشت خودت وما باز ینفهم چرا دار دختره

 یستتوگل یشتتیم یاریوارث ب هیوبراش  یاگه باهاش ازدواج کن یدون ینم
 ندهیمادر ارباب ا یشیارباب ...م

 بگم ... یمن به تو چ اخه
 یاشتتک یکردم نگاهم به چشتتما یم هیزانوهام افتاده بودم و خون گر یرو

و بهش زل زدم اما  ختمیچشتتمام ر یمامان افتاد ...تمام التماس هام رو تو
خت اندا نییسرش رو پا ستهیتونست مقابل بابا با یکه نم شهیمامان مثل هم

... 
بهم  تونست ینم یبود اگه بود کس نجایا اریمن بدبخت بودم کاش زان چقدر

 ؟؟؟ییکجا اریوادار کنه ...اخ زان یزور بگه منو به کار
 گفت : شیشدم با تمام سنگ دل رهیبابا بهش خ یصدا با

 و انتخاب یاریالبته دعا کن شتتانب ب دمیم یو استتمت رو به باج رمیم فردا
 یبش
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...بابا بعد از تموم شتتدن حرفاش از خونه  ارمیشتتانب ن یدلم گفتم اله تو
 رفت... رونیب

 کردیبابا سرخ بود و درد م یلیهنوز صتورتم از س خواستتیم هیبازم گر دلم
 دیاز رفتن بابا مطمئن شتد به طرفم اومد منو به اغوشتش کش ی...مامان وقت

... 
ش گرم و امن متامتان بودم کته تو اغو نطوریهم میدو تو بغتل هم زار زد هر

 تیشروع کردم به شکا
تونم زن ارباب بشتتم ...تو رو خدا بابا رو  یخوام ...من نم یمن نم متامان

 منصرف کن ...مامان من دوست ندارم زن سوم ارباب بشم ...
 بلندم رو نوازش کرد وگفت: یموها مامان
 ی....خودت که شاهد بود ادیاز دستت من بر نم یمن کار ی،شتوکا دخترم

کاره  نیبهتر نیا گهیچقتدر بتا بتابتات حرف زدم امتا قبول نکرد م شتت ید
 ... یبخت اهیمادر توام مثل من س سوزهی...دختر گلم دلم برات م

 11 یاونم به زور به عقد بابا در اوردن اونم تنها وقت گهیمامان راستتت م اره
 ریفقط کتک خورد و تحق دیدن ریخ شیمامان از زندگ چارهیستتاله بوده ...ب

 شد ...
 ... شهیبعد از من بچه اش نم گهیکه د دیسرکوفت شن همش

 داره ... ی...چقدر روزگار با ادم سر ناسازگار دمیکش یآه
*** 
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...مامان که از درد زانوهاش  دیشستن ظرف ها بودم که بابا از راه رس مشغول
 گفت :بابا از جاش بلند شد و  دنیبود با د دهیدراز کش

 شد اکبر ... یچ
 کناره گوشه اتاق نشست و گفت: یرو بابا

 دواریام ادیگفت ز یدادم اما باج یفعال استتم شتتوکا رو هم به باج یچیه
 تمام اهل روستا اسم دختراشون رو نوشتن مینباش

 نیزم یرفتم رو مونیتوجه به حرفاشتتون به ستتمت تنها اتاق کاه گل بدون
 نشستم و زانوهام رو بغل کردم ...

ون ...اگه ا گشتتتیچرا بر نم اریاوضتاع زان نیتو ا دونمیپر بود نم یلیخ دلم
 کرد یکمکم م شهیبود مثل هم

 کردم .. هیسرنوشتم گر یخودم برا یسنگ بغض بود تو تنها هیگلوم قد  تو
تش دوستت مینبود اما مثل داداش واقع میافتادم درستتته برادر واقع اریزان ادی به

 زیبود تو تبر یپستتر عمو احمد بود عمو احمد که زنش آ ر اریداشتتتم ...زان
 کردنیم یزندگ

عمو احمد که  کنهیازدواج م رهیو زن عمو م شنیاز هم جدا م نکهیبعد از ا اما
 ... کشهیو خودش رو م ارهیطاقت نم گهیعاشق زنش بوده د

 یبا من بود کستت یکرد وقت یما اومد و با ما زندگ شیپ اریهمون موقع زان از
سال از من بزرگتر بود  2فقط  نکهیکرد نگاه چپ بهم بندازه ..با ا یجرات نم

 دونستیاما خودش رو مسئول من م
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سال  17ساله بود ومن  11 اریرفته بود ..زان یسترباز شتدیم یچند ماه االن
 دهیم هیبهم روح یلیخ شهیهم اریاما زان هیام از نظر خودم معمول افهیداشتم ق

... 
 ... هیدارم و چشمام هم درشته و مشک یبلند مشک یموها

پارسال مدرسه ها تموم شد  نکهیدرستم نسبتا خوب بود اما بعد از ا نکهیا با
 درس یبابا باهام اتمام حجت کرد که درس ب

همه  نیا ستتتین ازین گهیکه قراره بره خونه شتوهر بشتتوره و بستتابه د یدختر
 بوده ادیاز سرت ز یدرس بخونه تا االنم که خوند

ازم  ینداشت منم که کار جهیمورد بحث کرد که نت نیبا بابا در ا یکم اریزان
 نیبا باباشتون سر زم میکردن و گاه یاطیبا مامان شتروع کردم خ ومدیبر نم

 ... رفتمیم
 ... میمال ما نبود ملک ارباب بود و ما همه کارگراش بود نیزم البته

ارباب بزرگ مرده بود و از همون موقع پستترش امور رو  شتتدیم یستتال 7-8
 کردیاداره م

 البته مثل گفتنیاز مردم ازش بد م یبعضتت یبودمش ما گاه دهیحاال ند تتا
 ... دنیترسیسگ هم ازش م

بهم  زیهمه چ شیاز دو ماه پ نکهیتا ا کردمیم یرو پشتتت ستتر هم ط روزها
 ختیر

بود که مادر ارباب اشتترف خاتون  دهیچیخبر پ نیبود تو روستتتا ا یماه دو
 گردهیدختر سالم م هیپسرش دنبال  یبرا
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بود که دو تا زن داشت اما صاح   نیبودم ا دهیکه از ارباب شتن یزیچ تنها
پستترش وجود  یوارث برا هی نکهیا یو مادر ارباب خاتون برا شتتدیبچه نم

متکار )خدیروستا اسماشون رو به باج یراداشته باشه اعالم کرده بود که دخت
 انتخاب بشه ... یکی نشونی(بدن تا از ب یمخصوص خونه ارباب

ده بود کفش کر هیپاش رو تو  یبود با خوشحال دهیخبر رو شن نیهم که ا بابا
با ارباب ازدواج کنم و بعد بشتتم  ینجوریبده تا ا دیکه اال و بال استتم منم با

 ندهیمادر ارباب ا
 ی...هر چ میجون بکن نیالزم نبود تو ستترما و گرما ستتر زم ینجوریا گهید

 ... دادیبه حرفم گوش نم ستمین یراض گفتمیمنم م
...منو انتخاب  ادیبود که اسمم در ن نیمن ا یلحظه ها تنها دعا نیتموم ا تو

 نکنن ...
 نیدخترا که ارزوشون ا هیدوست نداشتم زن ارباب بشم ...برعکب بق اصال

 بود که برن خونه ارباب و تو رفاه باشن من دوست داشتم عاشق بشم
لدار اگه پو یدوست داشته باشه حت شتتریکه منو از جونشتم ب یکشت عاشتق

 بچه بخوان ... یمنو فقط برا نکهینباشه نه ا
 یشتاهزاده سوار بر اس  بودم اما افسوس که روزگار اون جور هیمنتظر  من

 .. رهینم شیپ میخوایکه ما م
انتخاب دختر گذشتتته بود و من هر روز و هر شتت  با  هیقضتت نیماه از ا کی

 ... کردمیروزها رو ش  م شمیانتخاب م نکهیکاب*و*س ا
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ا ت میبود یریحص یروز با مامان مشتغول درستت کردن سبدها کی نکهیا تا
 دیاه رساز ر یعصبان افهیکه در خونه باز شد و بابا با ق میبعد اونا رو بفروشت

... 
ا با هو باب کیکه  میکردیو مامان با تعج  به چهره سرخ شده بابا نگاه م من

تمام ستتبدها رو با لگد  میایخشتتم به طرف ما هجوم اورد و تا به خودمون ب
 .. دیکوب واریپاش به د

 ... میشد چارهیراحت شد ...ب التونیبابا داد زد خ دمیکش یناخواسته  غیج
 ؟ هیکارا چ نیا یشد ونهیچت شده مرد دتازه به خودش اومد و گفت  مامان

 کردیم یمن بود قاط یشدم هر کب جا ونهیاره د دیدرهم غر یبا اخم ها بابا
اشم اروم ب یخوایم شترهیعرضه اش از دختر من ب یدختر محمود زپرت یوقت
 اروم باشم ... یخوایم شهیعرضه انتخاب م یدختر اون محمود ب یوقت

رو بروز ندم  دمیکردم شا یحرف تو دلم قند اب شتد اما ستع نیا دنیشتن با
 بم  در حال انفجار بود هیچون بابا االن مثل 

*** 
دختر محمود؛ چوپان  نیریگذشت ...ش یم نیریروز از انتخاب شدن ش دو

 روستا بود
 .. یعسل یسبزه و چشما افهیبا ق یدختر

 ت شدراح المیتو روستا پخش شد خ نیریخبر انتخاب شدن ش نکهیاز ا بعد
ل  به محمود و دخترش  ریبود مدام ز دهیخبر رو شتتن نیا یبابا از وقت امتا

 گفتیم راهیبدوب
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 کردمیمن که دعاشون م برعکب
رو  رفت نینداشتم صبح که بابا سر زم یراحت شده بود غم المیکه خ حاال

 برم جنگل و کاج جمع کنم خوامیبه مامان کردم و گفتم من م
ابا ب نکهیستفارشم کرد که زود برگردم ..قبل از ا یکل یبا چهره ناراضت مامان

 و جنجال به پا کنه ... ادیب
 میگرن نیچ نیبا دامن چ دمیکفشام رو پوش یتکون دادم و با خوشحال یسر

 از خونه خارج شدم و اول از همه تندر رو صدا زدم
 یستتمتم اومد و برام دمش رو تکون داد دستتتکه پارس کنان  دینکشتت یطول

 و همرا تندر سگ باوفام به سمت جنگل رفتم ... دمیسرش کش یرو
 ... کردمیخودم شعر زمزمه م یراه برا تو

پرنده ها و خش خش درختاش به  یدوستت داشتم ..صدا یلیرو خ جنگل
 .. دادیادم روح م

 کردیفت زده مو عظمتش ادم رو شگ بردیهوش از سر ادم م اهاشیگ یبو
 هستتیو اونا رو تو ک گشتتتمیم کیکوچ یکاج دنبال کاج ها یدرختا نییپتا

 ختمیریم کمیکوچ
 نشه .. یکه لباسم گل کردمیحواسم رو جمع م تمام

م و قلبم گذاشت یگلوله به ترس دستم رو رو کیشل یبا صدا نیح نیهم در
 گفتم .... ینیه
 بود ... ریت یترس سرم رو باال اوردم ...مطمئن بودم صدا با

 گرفتم به سمت صدا برم ... میهو تصم کیکنم اما  کاریدونستم چ ینم
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ه صحن دنی...که با د میکه صدا اومد حرکت کرد یتندر به سمت جهت همراه
 رو به روم ماتم برد ...

افتاده بود  نیزم یادم که رو هیگرگ که دور جستتد  هیگرگ بود  هیمن  یخدا
 ...گشتیم

 ... دیکوبیبودم قلبم با شدت م دهیترس واقعا
 اون ادم زنده باشه وگرگ بهش صدمه بزنه ... دیکردم شا یم یکار هی دیبا اما
 دستم کاج ها رو در اوردم و طرف گرگ پرت کردم ...و داد زدم سهیتو ک از
 کارم متوجه من شد ... نیا با
ن از ک یفرار نکن و ستع یدید یوقت گرگ کیافتادم که اگه  اریحرف زان ادی

 .... یخودت ضعف نشون ند
 شدم که به سمتم حمله کرد ... رهیگرگ خ یچشما تو

دفاع از من  یحرکتت گرگ از خودش واکنش نشتتون داد و برا نیبتا ا تنتدر
 شد ریباهاش درگ

 سگ دست اموز با جثه بزرگ بود .. هی تندر
 ردخویکه به ستترش م کردمیباز چند تا از کاج هارو طرف گرگ پرتاب م منم

 تا بره زدمی...داد م
 گرگ خسته شدو فرار کرد ... بالخره

 دنبالش بره که سوت زدم و طرفم برگشت ... خواستیم تندر
 رفتم ... نیزم یبه سمت ادم رو اروم
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 یگرفتم و وقت شینیب یبود ...اول از همه دستم رو جلو یمرد با سر زخم هی
ام قمقمه اب رو برداشتتم و با دستم  ستهیاز زنده بودنش مطمئن شتدم از ک

 دمیصورت مرد پاش یرو
 چشماش رو باز کرد یخورد واروم ال یتکون دمیگذشت که د یلحظه  چند

 سبز جا خوردم ... لهیدو تا ت دنیبا د ناگهان
 صداش زدم ...اقا ..اقا حالتون خوبه ؟؟ اروم

 ؟ دینیمنو بب دیتونیم
 زخم شده دیگفتم دست نزن کرد یدستش رو به سرش زد و ناله  مرد

 ؟ یهست یافتاده تو ک یچهره دردالود گفت چه اتفاق با
سمت اومدم  نیو به ا دمیگلوله شتن کیشتل یمن تو جنگل بودم که صتدا-

 و سرتون زخم شده بود .... دیافتاده بود نیزم یشما رو
اومد که گفت اره من در حال شتتکار بودم که  ادشی زیحرفام انگار همه چ با
شتتون ناغافل از  گهید یکیهنوز طرفش نرفته بود م که  دمیبچته گرگ د هیت

شد  ردریکرد و تا عق  برگشتم سرم به درخت خورد و ت ریپشتت منو غافلگ
 ... دمینفهم یچی....بعد ه

 : یاموزش نکته
 ینادر و دور از تصور است. گرگها از انسان دور اریگرگ به انسان بس حمله

. حمله گرگ تنها در مورد کنندیانسان فرار م و در صتورت مشتاهده کنندیم
توستط انستان دست آموز  یکه به نحو ییگرگ ها ایو  ماریو ب ریپ یگرگ ها

ممکن استت اتفاق  لیشتده اند گزارش شتده استت. حمله گرگ به چند دل
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دفاع -2دفاع از فرزند -1که نحوه برخورد در هر مورد متفاوت است.  افتدیب
و  دیخود را حفظ کن یرت حمله خونستتردشتتکتار. در صتتو-1از قلمرو 

رگ به گ  یچون ممکن است باعث ترغ دیدر مقابل گرگ فرار نکن د،،ینترس
که هر  دیکن یداد زدن خوددار ایشتتما شتتود. از تکان دادن دستتتها و   یتعق

را  انویشده و ح یتلق یحرکت تهاجم کیبه عنوان  تواندیک از موارد فوق می
از  دتوانیم ینیبه حالت جن نیزم یبر رو دنیخواب نیکند. همچن نیخشمگ

 ردازدپیطعمه م  یکه گرگ به تعق یکند. اما در صورت یریحمله گرگ جلوگ
کامال خشن و رع  آور باشد تا گرگ از حمله منصرف شود.  دیرفتار شما با

 وانیبه چشم ح میبه سمت جانور، نگاه مستق ایتکان دادن دستها، پرتاب اش
ا قدرتمندتر نشان دهد )پرتاب ترقه، استفاده از سوت، و هر آنچه که شتما ر

 آتش و...( کارساز خواهد بود.
 ... هشیم یچون مادرشون عصبان دیبش کیبه بچه گرگ ها نزد دیشما نبا-
 مبرد کشی؟سرش رو تکون داد که قمقمه رو نزد دیاب بخور یکم دیخوایم
 ازش خورد ... یدستش گرفت و کم با
 ... ارمیبرم کمک ب دیخوایم-

از جاش تکون بخوره  کردیم یکه سع نطوریقمقمه رو کنار گذاشت و هم مرد
 گفت نه ...

 کمکتون کنم ... دیخوایبهش کردم و گفتم م ینگاه
...دستتتم رو به بازوش رستتوندم و  یتون ینگاهم کرد انگار بگه نم یجور

 ... دیبلندش کنم گفتم بلند ش کردمیم یکه سع نطوریهم



wWw.Roman4u.iR  11 

 

 باشه ...همراه مرد حرکت کردم .. نیسنگ نقدریدم اکر یرو نم فکرش
 ؟ هی...مرد گفت :اسم سگت چ ومدیپارس کنان دنبالمون م تندر

 تندره ... اسمش
 اربابه ... ریافتادم وگفتم همش تقص یزیچ ادیهو  کی

 ؟ یگفت یو گفت چ ستادیمرد از حرکت ا ناگهان
 نیا یچ یگفت براارباب روستاست....مرد  رینگاه کردم وگفتم تقص بهش

 ؟ یزنیحرفو م
 شیفکر زن سوم و خوش گذران نکهیا یاگه به جا گمیحرص گفتم راست م با

 افتاد یشما نم یاتفاق برا نیفکر مردم روستاش بود االن ا یباشه کم
شکار  یمحافظت شده برا یمنطقه اختصاص هیباال  یمثل ارباب روستا اگه

 یدیند  یاومد حاال خوبه شتتما استت یبال ستتر شتتما نم نیا کردیم جادیا
بال سرش اومد اما بدبخت پاش رو از دست  نیده هم یاز اهال یکیپارسال 

 ... کنهیکار م نیداد و االن زنش به جاش سر زم
 یتو که اتفاق ی؟برا یاخماش رو تو هم کرد و گفت حاال تو چرا ناراحت مرد

 .. وفتادهین
 دیکه خوردم و تنم که لرز یحرص ادیچند روز افتادم .... نیا ادی

 شدمیزدم وگفتم اره شانب اوردم داشتم بدبخت م یلبخند
 ... دیکنجکاو یلیگفتم ماشالله شما هم خ دمیمرد رو د یچهره سوال یوقت
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منم از  یو بابا رهیزن سوم بگ خواستیکه گفتم م یارباب نیادامه دادم هم بعد
رو  گهید یکیوشتتکر داد اما خدار یاستتمم رو بته خونته ارباب میحول حل

 انتخاب کردن ...
...همه یانتخاب بشتت یکه در حال فکر بود گفت چرا دوستتت نداشتتت مرد

 کنن ... یو تو رفاه زندگ یارزوشونه برن خونه ارباب
قهوه  برم از دیداره صبر کن ینظر هیقهوه خونه روستتا گفتم هر کب  دنید با

 .. ارمیخونه کمک ب
 یازیبرم ن تونمیبود گفت نه م ستتتادهیپاش ا یکته بتدون کمتک من رو مرد

 ستین
 کردم یگفتم و خداحافظ ی باشه
 بود دختر؟ یاسمت چ یراست

 بگم هبیغر هیاسمم رو به  نمیب ینم یازیاخم طرفم برگشتم و گفتم ن با
تشکر ناقابل بکنه ..خوبه اگه  هیراهم ادامه دادم ..مردک پررو زورش اومد  به

 ......خوردشینبودم گرگ م
 نیفصتل برداشتتن محصول شروع شد ومنم به همراه مامان و بابا به زم بازم

 کردم یوتا غروب کار م رفتمیم
 و نون و میدرخت نشسته بود هیسا رینهار شتده بود و هر سه نفرمون ز موقع

 میخوردیم ریپن
 زدیبابا رو صدا م دیدویکه به طرف ما م نطوریهم یعل یاستد پستر مشت که
... 
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 شروع به نفب نفب زدن کرد ...بابا با تشر گفت چه خبرته اسد دیبه ما رس تا
...اسد که خوب نفسش باال اومده بود گفت :اکبر اقا مباشر  یسر اورد مگه

 ارباب دنبالت فرستاده
ار ک یمامان با ترس گفت باز چ میبه بابا کرد یو متامان با تعج  نگاه من
 فرستادن تیمرد که پ یکرد
 دارن کاریچ ستیمعلوم ن یچیدرهم گفت ه یبا اخم ها بابا

 ... یخونه ارباب یزود بر دیگفت با دیکه تعلل بابا رو د اسد
 یشتال کمرش رو برداشتت محکم دورش بست و به مامان گفت تا وقت بابا

 گردم یزود برم دیشما مشغول باش امیمن م
شتتوکا  زنهیکردم مامان گفت دلم شتتور م یکه ستتفره رو جمع م نطوریهم
 نکرده باشه .. یخدا کنه بابات راست گفته باشه و کار...
 به مامان گفتم نترس نانیزدم و با اطم یخودمم نگران بودم لبخند نکتهیا بتا

 کارش داشتن و مهم نباشه زود برگرده دیمامان شا
 .... میبرگشت نیوما ما دوباره سر زم من

*** 
د ..مامان مثل اسفنشده بود . کیو هوا تار میساعت بود خونه برگشته بود 2

 و چشمش به در بود تا بابا برگرده رفتیراه م یبود و ه شیات یرو
خنده  دی..تا ما رو د دی..بتاالخره بابا از راه رستت شتتدمیکم منم نگران م کم

 کرد یبلند
 زن که نونمون تو روغنه ... ایب-
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ه گاو گرسن هیکه مثل  اریکه گفت :اول شام ب میکردیهاج و واج نگاهش م ما
 کنمیم فیام بعد براتون تعر

 یلپاما بابا دو میکردیم یاشتها با غذامون باز یمن و مامان ب میسفره بود سر
 خوردیداشت م
 برگشتم و کنار مامان نشستم عیسفره رو جمع کردم و سر باالخره
 به دهن بابا بود .. چشمم

 گفت : کردیکه نگاهمون م نطوریهم بابا
باب رفتم بهم گفت خود ارباب کارم داره و دنبالش برم مباشر ار شیپ یوقت
.. 

ذاشت احترام گ یلیبهم خ میارباب رفت شیپ نکهیاما بعد از ا دمیترس اولش
 کرد ییرایاز من پذ

 ... ییرایچه پذ اونم
..با حرف بابا چشمام گشاد شد گفتم از من ؟چرا از  دیاخر از شوکا پرس در

 من ؟
خندون گفت اره دخترم بخت بهت رو اورده ارباب بهم گفت  یبا چشما بابا

 ازدواج انتخاب کرده یتو رو برا
 . ختیسرم ر یخراب شد و تمام اواره اش رو ایحرف بابا حب کردم دن با

راست صورتم  مهیکرد...حالم اصال خوب نبود ..ن یبه شتدت درد م سترم
 دباب به وجود اومده بومخالفت ازدواجم با ار لیبه دل یکبود نیکبود بود و ا
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تو  بهم زد و االنم منو یلیچند تا س تیاز عصان دیجواب نه منو شن یوقت بابا
 کرده ... یاتاق زندان

 زن ارباب بشه .. نیریشد ..مگه قرار نبود ش ینجوریچرا ا ایخدا
 سرم در حال انفجاره ... کردمیکرده بودم که حب م الیفکر وخ نقدریا

 یدر اتتاق به خودم اومدم ونگاهم به مامان افتاد که با چشتتما یصتتدا بتا
 برام غذا اورده بود ... شیاشک

راحت  یزندگ نیو از ا رمیبم خواستیخواستت دلم م یمن دلم غذا نم اما
 بشم ..
رو به  صورت برگ گلش نیام گفت دستت بشکنه مرد بب افهیق دنیبا د مامان

 انداخته ... یچه روز
 خورب یزیچ هی ای:دخترم ب دیکش ایکبود یستش رو جانشست و د کنارم

خورم ..مامان تو رو خدا نذار بابا به زور منو  یگرفته جواب دادم نم یصدا با
 به ارباب بده ..من از ارباب متنفرم .....

 ... ختیو پا به پام اشک ر دیمنو تو بغلش کش مامان
*** 

..دو روز از کتک  ادیب یاز خونه ارباب یاتتاق نشتتستتته ام ومنتظرم کستت تو
 محو شدن .. یکم ایو کبود گذرهیخوردنم م

 نیا منیمادر ارباب ،،،اشرف خاتون ..تا اگه به دلش بش دنیقراره برم د امروز
 .. رهیازدواج سربگ
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رفتار کنم  ینشه ...با خودم عهد کردم جور ینذر کردم مادرش راض نقدریا
 که منو قبول نکنه ...

 که در اتاق باز شد و مامان وارد شد ... دینکش یطول
و ر نایاومده برات لباس اورده ا یمن کرد وگفت شتتوکا جان دخترم باج روبه

 برو یبپوش و باهاشون تا خونه ارباب
پوشتم اگه منو قبول  یاشتغاال رو نم نیهام رو تو هم کردم و گفتم من ا اخم

 خودم قبول کنن ... یبا لباس ها دیکردن با
 ایتو رو خدا ب شنونیبا التماس گفت ارومتر دخترم االن صتدات رو م مامان

 بپوش و شر به پا نکن ..
 ایاز دستت دادن نداشتم داد زدم بشنون به درک  یبرا یزیچ گهیمن که د اما
 ......... امینم یکورستون چیه ای امیم ینجوریهم

 یکه زن یاز خدمه وارد شتتد باج یکیبا  یدر اتاق باز شتتد و باج بتاالخره
ساله بود اخم هاش رو تو هم کرد و گفت دستوره اشرف خاتونه  11حدودا 

برنت و بازور ب انیارباب ب یدنبال ادم ها فرستمیم ای یایخودت م یبا پا ای..
... 

زد و  هیگر ریحرفاش ز دنیمادرم که با شن چارهیزن متنفر بودم ب نیاز ا چقدر
 از من خواهش کرد شر به پا نکنم ...

پوشتتم  ینداشتتتم از جام بلند شتتدم و گفتم من اون اشتتغاال رو نم ی چاره
 امیم ینجوریهم
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اهاش ب ینجوریا یو تا حاال کس رهیمیم تیکه معلوم بود داره از عصبان یباج
زبونت ستترتو به باد  نیمطمئن بتاش با ا یبرخورد نکرده گفتت بته درک ول

 ... یدیم
که  هیخدمتکار هستتتن و جلوم باجهستتم دو طرفم دو تا  یراه خونه ارباب تو

 .. رهیداره با غرور راه م
ه داره ک ییای...اما معلومه تو روستا برو ب ستتیخوبه خودش ارباب ن حاال

 دهیتکون م یفقط سر میو باج کنهیبهش احترام م شهیهر که از کنارمون رد م
 ... کننیمن شروع به پچ پچ کردن م دنیو اونا هم با د

از روستا فاصله  یکم دونمی...اما م دمیند کیرو از نزد یحاال خونه ارباب تا
 داره ..

 میرس یکه م کشهینم یو طول زنهیبزرگ دلم شور م یها نیپرچ دنید با
 .. میرسیم یو بعد به باغ بزرگ میشیبزرگ رد م یدر چوب از

و  دنیم مسال ننیبیرو م یکه مشغول کار هستند اما تا باج نمیبینفر رو م چند
 کننیمنو نگاه م رهیخ

به  سر کارتون دیزود برگرد گهیو م زنهیم یعکب العملشو داد دنیبا د یباج
 ... دیزل زد یچ

 رمیاز پله هاش باال م یکه پشت سر باج نمیبیروم م یبزرگ رو جلو عمارت
.. 
 مونهی..دهنم باز م دمیند کیاز نزد یکیو ش بایز لیوسا نیحاال هم چ تا

 گردمیسمتش بر م یباج یکه با صدا کنمیاطراف رو نگاه م دایبد دیند مثل
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 میسمت بر نیاز ا دیکجاست دختر ..با حواست
 میرسیم یبه اتاق بزرگ نکهیتا ا میگذریچند تا در رد م از

 درش قرار داره ... یدست مبل به رنگ اب هیو  هیبایز اتاق
 تخت بزرگم گوشه اش هست ... هیو  کمد
 ... شهیم رونیمنتظر بمونم وخودش ب گهیو م کنهیبهم اشاره م یباج
و مشتتغول  رمی...به ستتمت کمد م زنمیم دیترفتنش دوبتاره اطرافم رو د بتا

 شمیداخلش م قهیعت لیوسا یتماشا
 ......... کیش ییدست فنجون طال هی مخصوصا

د وار یکه زن گردونمینگاهم رو به اون سمت بر م عیوستر شتهیاتاق باز م در
 .... یپشت سرشم باج شهویم

 دستشه .... ییهم به رنگ طال ییسال داره عصا 51حدودا  زن
 نهیشیو روش م رهیمبل م نیتوجه به من به سمت اول بدون
 گهیم یپرغرور به باج یکه با صدا کنمیوو اج نگاهش م هاج

 .... یدختر داره ...مگه لباس ها رو نبرد نیا هیچه سرو وضع نیا
 زنهیم یبوده با سوال زن خودش رو به موش مردگ ریکه تا حاال مثل ش یباج
 گهیو م

 یها و گفت با لباس دیدختر نپوش نیلباس ها رو بردم اما ا دیباور کن خاتون
 اصال به حرفتتت..... امیخودم م

 کنهیوحرفش رو قطع م شهیهول م یباج کشهیکه م یبا داد زن
 ..از جلو چشمام گمشو .... اریخودت رو بهونه ن یعرضگ یب



wWw.Roman4u.iR  22 

 

چه طور از اتاق  فهمهیو نم کنهیهم قرض م گهیدو تتا پتا داره دو تا د یبتاج
 شهیخارج م

زن مادر  نیمطمئنم ا نمیبیکه م یاوصتتاف نیو با ا دمیتدهنم رو قورت م اب
 . ستیدر انتظار من ن یخوب زیارباب اشرف خاتونه و چ

 ارمیممادر ارباب سرم رو باال  یصدا دنیشن با
 ه؟یاز دستور من چ ینافرمان ییسزا یدونیم-

 از دستور ی:من قصد نافرمان گمیچهره ام ترس رو نشون نده م کنمیم یسع
 ... امیخودم ب یبا لباس ها خواستیشما رو نداشتم اما دلم م

 غره یو م کوبهیم نیعصاش رو محکم به زم خاتون
...بعدم  یمن بدون اجازه حرف بزن یجلو یکنی!تو چه طور جرات م ساکت
 ...یکن یگستاخ

 دهیادامه م تیگم که باز با عصابن ینم یچیه
 ی گهیبه اومدن تو نبودم اما متاسفانه بابک خان نظر د یهمون اول راضت از

 فقط به خواست اربابه ینجایا ینیبیداشت االنم اگه م
 دهیتم رو نادو دستورا یدیاخرت باشته دختره گستتاخ که جواب منو م دفعه

 یبش مونیکه از کرده خودت پش ارمیسرت م یوگرنه بال رهیگیم
تونم جواب بدم دستتتام رو  یاز حرفاش حرص خوردم اما نم یلیخ نکهیا با

 کنمیمشت م تیاز شدت عصبان
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که دستتتور داده  دهیدونم بتابتک تو دختره گستتتاخ رو کجا د ی:نمختاتون
ونه خ نیا نیقوان خوامیچون م یینجایبهم بخوره االنم ا نیریبا ش شیعروس

 ...یدانجام ن یستیرفتار ناشا یزن ارباب شد نکهیرو برات بگم تا بعد از ا
 شونیدرخدمت ا دیزن ارباب پب فقط با یشیم یایکه م نجایاز همه ا اول

...پدر ومادرت فراموش کن خوشتتم  یو به همه دستتوراتش عمل کن یباشت
 یزنبار بهشون سر ب کیهر دو روز  ادینم

 یمواظ  برخوردات باشتت دیبگم حرف حرف منه پب با یهر چ نجایا دوم
 یتسیو اشنا ن یرو ندادم چون تازه اومد تیجواب گستاخ ینیبیامروز اگه م

اونا  تو از یارباب رو داشته باش گهید یو سرمه زن ها ژهیاحترام من دیبا سوم
 یازشون فرمان ببر دیپب با یکوچکتر

 یاریب ایپسر بدن هیو براش  یهمه مهمتر در خدمت ارباب باش از
ر دستتو یبه باج–که تموم شتد از جاش بلند شتد تا به طرف در بره  حرفاش

 نمیاشغاال رو تو تنت نب نیا گهی..د ارهیچند دست لباس مناس  برات ب دمیم
 ستی..در شان خونه ارباب ن

 خاتون ... ستمیدواج ناز نیبه ا یکه اروم باشه گتم من راض یلحن با
 امیو تا به خودم ب ادیطرفم م ادیجمله رو گفتم مادرارباب با خشتتم ز نیا تا

 نهیشیصورتم م یقدرتمندش رو یدست ها
رو از  ساتیبدم گ دینظرت مهمه ...با یخفه شتو دختره احمق ..فکر کرد-

 ته بزنن ...
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چه  ستتتیاربابم ن یپاک کردن کفشتتا اقتی..ل یندار اقتیتو ل یکرد غلط
 یبرسه زن ارباب بش

 یهست ی؟کدوم گور ی؟باج ییکجا یباج
 ؟ دیداشت یگفت بله خاتون امر میبا سرعت وارد شد و بعد از تعظ یباج

ر رو دخت نیاالن ا نیبهم اشاره کرد و گفت هم زشیبا نگاه تند و ت مادرارباب
 .. رونیب شیندازیخوب فلکش کنه و بعدم م یگیو به شعبون م یبریم

که خورده بودم داشتم گفتم  یلیس یکه تا االن ستاکت بودم و دستم جا من
 مرتک  نشدم یمن گ*ن*ا*ه دیکار رو بکن نیا دیشما حق ندار

من  یو اصتتال به تقالها برهیم اطیهمراه دو تتا خدمه چاق منو به ح یبتاج
 دهیگوش نم

تور خاتون دس گهیکه مشغول غشو کردن اسبه م یبه مرد میرسیم اطیبه ح تا
 یدختر رو خوب فلک کن نیدادن ا

م ه نجایچشم از هم گهیو م کنهیداره دهنش رو باز م یترستناک افهیکه ق مرد
 نمیبیزردش رو م یدندونا

 گهیو با تمسخر م زنهیم یپوزخند نهیبیوحشت زده منو م افهیکه ق یباج
شش از خوزبون در ی...خاتون از دخترا یدیگفته بودم سرت رو به باد م بهت

 حقته .... ادیسرت ب یی..حاال هم هر بال ادینم
 دنبال فلک فرستاد ... شعبون

 کرد... دنیچوب فلک ناگهان دستام شروع به لرز دنید با
 گذاشتن و پاهام رو بستن .... نیزم یها منو به زور رو خدمه
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تر شده  یاشکام جر دنینتونستم اشکام رو کنترل کنم ...شعبون که با د گهید
 گفت یبود با خنده زشت

 ... شهیحب م یدخترجون اولش درد داره بعد پاهات ب نترس
شتتالق رو باال اورد و من چشتتمام روبستتتم و منتظر احستتاس درد  شتتعبون

 شدم یوحشتناک
 بلند شد : یداد یتا منتظر ضربه بودم صدا اما

 ؟؟ دیکنیم یچه غلط دیچه خبره ؟دار نجایا
که  دمیشتتعبون روشتتن یام رو باز کنم اما صتتداجرات نداشتتتم چشتتم هنوز

 جواب داد
 دختره رو فلک کنم ... نیارباب ...دستور خاتونه ا سالم
 گفت یکه متوجه شدم مال اربابه دوباره با لحن خشن صدا

...مردک احمق ...گمشتو تا دستور ندادم پوستت رو بکنن و  یکنیغلط م تو
 زنیتوش کاه بر

 بلند شد ینحب باج یصدا باز
کردو  نیدختر بته خاتون توه نیاربتاب متادرتون ختاتون دستتتور دادن ،ا-

 دستوراتشون رو انجام نداد ...
دختر رو باز  نیا یحاال هم پاها زنمیستاکت شو خودم با خاتون حرف م تو
 دیکن
اب ارب دنیاما با د نمیام رو بب یازاد شدن پاهام چشمام رو باز کردم تا ناج با

 چشمام از تعج  گشاد شد ...............
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*** 
ارباب نشستم و ارباب پشت به من  یکه االن تو اتاق خصوص شتهینم باورم

 ..... گارهیس دنیدر حال کش
 کردم که مرد تو جنگل که نجاتش دادم خود ارباب بوده یفکرش رو نم اصال

 15-16 تشینها مرد نیباشتته اما ا نایاز ا رتریاربتاب پ کردمیفکر م همش
 نداشت شترسنیب

ود خ یمرد زده بودم ..تمام مدت جلو نیا شیافتادم که پ ییحرفا ادی ناگهان
اون حرفا پشتتت کمرم از ترس  یاداوریارباب بدش رو گفته بودم و االن با 

 عرق کرده بود
 ارباب بلند شد یبودم صدا یکه در حال جدال فکر نطوریهم
 ؟درسته ؟ یکرد نیبه مادرم توه دمیشن

ارباب تو  دهیورز کلیکه از پشتتت به ه نطوریدهنم رو قورت دادم و هم اب
 یچ کردمیچشم دوخته بودم ،فکر م شیکت و شتلوار خوش دوخت مشتک

نگاه کردن به خودش  نیمچم رو در ح شیجواب بدم که با برگشتتت ناگهان
 گرفت

جسارت رو  نینه ارباب من ا دمیو جواب م ندازمیم نیییتعلل سترم رو پا با
 مرتک  نشدم

 شدن .. ینظرم رو به خاتون گفتم که عصبان فقط
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به من کرد و گفت : نظرت ....کدوم نظرت  یدرهم نگاه یبا اخم ها ارباب
 ادیاز بدبخت شتتدن نجات پ یخوشتتحال نکهیا ای یکه از من متنفر نی..هم
 و اتو رو انتخاب نکردن یکرد
 ... یهام گفت تیدر قبال رع من یتیمسئول یها وب یاز خوش گذرون دمیشا
و  بگم رو به روم نشست یزیشتد تا خواستم چ شتتریحرفاش اضتطرابم ب با

 هم انداخت یپاهاش بلندش رو رو
 مبل زد یاش رو به پشت هیخاموش کرد و تک یگاریرو تو جا س گاریس
 نگام کرد رهیسبزش خ یاون چشما با

 ... هینظرت چ ای یکنیفکر م یچ ستی...برام مهم ن یخواد جواب بد ینم
 ..زن ارباب . یبه بعد قراره بش نیاز ا یتا بدون یایب نجایخواستم ا امروز

 ی...زن من ... نم دهیو ادامه م زنهیو تو چشتتمام زل م ارهیاش رو جلو م تنه
 ........یمخالفت کن یتون

 دمیدونم از کجا اوردم جواب م یکه نم یو با شهامت رهیهام تو هم م اخم
که دوست ندارم وادار  یبه زور من وبه کار دیتون یاما نم دیا اربابشم درسته

 .... دیکن
 کتری....هر چه نزد شهیو از جاش بلند م زنهیم یحرفم قهقهمه بلند دنیشن با
 برمیتو مبل فرو م شتریخودم رو ب ادیم

 خوادیم یک دهیادامه م یو با لحن ترستتناک ارهیصتتورتم م کیرو نزد ستترش
انتخاب تو  خبر دنیکه با شن رتیپ یبابا ای..تو دختر بچه .. رهیمنو بگ یجلو

 ضتیمادر مر دمیبزنه ..شا بیکفشامم ل خواستیم یاز خوشحال
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 گهیو م ستهیا یکه خونسرد صاف م لرزمیلحن ترسناکش به خودم م از
 یخودت و نته برا یبچته جون ...نتذار نته برا یعتاقالنته عمتل کن بهتره

ک رو که باب یزی...چ یشیم مونیپدرومادرت دردستر درست بشه وگرنه پش
 ... شهیخان ملکان بخواد همون م

 زنهی...با سکوت من خدمتکار رو صدا مترسمیازش م یواقع یمعنا به
باب :بله ار گهیم میو بعد از تعظ شهیپسر جون ظاهر م هیکه  کشهینم یطول
 دیداشت یامر

 رو صدا بزنه یباج خوادیبا غرور ازش م ارباب
 ادیازم بر نم میو کار ترسمیمرد مغرور م نیکنم ..من از ا کاریدونم چ ینم

 ؟یاربابه و قدرت داره اما من چ اون
 ه؟ی:ارباب دستورتون چ شنومیرو م یباج یکه صدا المیفکر وخ در

به  کنه و یمنو تا خونه همراه گهیم یو به باج ندازهیبه سمتم م ینگاه ارباب
 ........ شهیانجام م یمراسم عروس ندهیپدرم بگه تا هفته ا

 : دهیبشم که ارباب منو مورد خطاب قرار م رونیاز اتاق ارباب ب خوامیم
 نره شوکا ....... ادتی حرفام

 خون ... یکیچشمم اشکه  هی دمیخونه رس یوقت از
...به . ترستتمیبگم ازش م یزن ارباب بشتتم ...به ک خوادیبگم دلم نم یک به
 بگم ازش متنفرم .... یک

من  یماحترا یبا اخم از ب یکه باج شهیخوشحال م یخبر باج دنیبا شن بابا
 گهیبه خاتون م
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راده ..اگه ارباب ا ی:دختره نفهم تو عقل ندار زنهیبهم زل م تیبا عصبان بابا
 ... یستیا یچرا مقابلش م کنهیکنه همه مون رو نابود م

کنم تا از دستتت ارباب و  دایپ یراه حل نهیو تمام فکرم ا دمیبابا رو نم جواب
 خالص بشم ....... یازدواج اجبار نیا

برام  یکه از خونه ارباب هیلیو من همچنتان نگتاهم به وستتا گتذرهیروز م دو
 فرستادن

 وق  نو یو پاپوش ها بایز یلباس ها دنیافتاد از د یاتفاق نم نیاگه ا دیشا
 هیکه ندارم خوشحال یا حساما االن تنه شدمیزده م

 دایمخمصتته نجات پ نیخبر بدم و از ا اریتو فکرم که چه طور به زان همش
 کنم

به کمکش  یاز هر زمان شتتتریرفت ..االن که ب ینم یاالن ستتربتاز کتاش
 دارم اجیاحت
 دی...اره با دیبه  هنم رستت یبعد در حال خوردن صتتبحانه بودم که فکر روز

 کردمیراه رو امتحان م نیا
ود و سرباز ب اریهم مثل زان دیخبر بده ...مج اریبخوام به زان دیاز مج دیبا اره

مادرش نه نه کلثوم  یماریبه خاطر ب یاما چند روز کردنیجا خدمت م کی
 برگشته بود

رفتم ..منتظر بودم در و  دشونیحاضتر شدم به سمت خونه مج نکهیاز ا بعد
 دمیرو د دیباز کنن که تو چها چوب در مج
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لبخند زد و سالم داد منم جوابش رو دادم و ازش خواستم به  دنمیبا د دیمج
 دادم .. حیچند وقته رو هم براش توض نیا یخبر بده تمام اتفاقا اریزان

بهم قول داد حتما امروز که برگشتت  یحرفام با ناراحت دنیبعد از شتن دیمج
 قرار بده ... انیرو تو جر اریزان

*** 
 یخبر دیبودم هنوز از مج اریروز گتذشتتته بود و من منتظر اومدن زان ستته

 نداشتم
 بود دهیدرست کردن نهار بودم و مامان هم خواب مشغول

 درزدن به سمت در رفتم یصدا با
 دمیو تو بغلش پر دمیکش یاز شاد یغیج اریزان دنید با

 زدمیاسمش رو صدا م هیمنو محکم به خودش چسبوند و با گر ارمیزان
 یچند وقته چقدر غصه خورد نیکه تو ا رهیبم اری:جانم شوکا جان ..زاناریزان
 کنه تتیا  یزارم کس ینم گهید

 منه هیدونست چقدر با حرفاش باعث دلگرم یو نم زدیحرف م اریزان
 اریمتوجه شد اومدن زان یخوشحال شد ...اما وقت یلیخ اریزان دنیبا د مامان

 گفت یبه خاطر من بوده با ناراحت
 دایبر نم ی...از اون تفلک کار یکشوند یم نجایرو ا اریزان دینبا شوکا

ما ا کنهیم دایمن پ یخالصتت یبرا یراه حل هیداد که  نانیبه مامان اطم اریزان
اومدن  لیرو بفهمه ممکنه کارا رو خراب کنه بهش دل انیچون اگته بتابا جر

 فته...گر یدلش تنگ شده و مرخص میو فقط بگ میرو نگ اریزان
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 هم گذاشتم ... یراحت چشم رو الیبعد از مدت ها با خ ش 
..صورتم عرق کرده بود و  دمیش  پر ینصفه ها دمیکه د یبا خواب بد اما

 گلوم مثل چوب خشک شده بود
که تو لباس عروس کنار ارباب  دمیبود ..خودم رو د یکاب*و*س بد عج 

 خندهیوار م وانهیو خاتون روبه روم داره د ستادمیا
 اروم بشم ... یرو خوندم تا کم یالکرس هیا

 بشه ... رویتعب نکهیصبح تمام فکرم خوابم بود و ترس از ا تا
*** 

 میبود هدیکه کش ینقشه  اریرفت من و زان نیبابا ستر زم نکهیبعد از ا صتبح
 ... میکرد فیمامان تعر یرو برا
ش ختر که پاک عقلد نیجان مادر تو به حرفم کن ا اریبا ترس گفت:زان مامان

 ... شهیرو از دست داده ...اگه ارباب بفهمه برامون دردسر م
 یفاقات چیزن عمو ...ه دیبه مامان گفت:نترس یبخش نانیبا لحن اطم اریزان
 افته ینم
 داشتم ... یاما دلشوره بد دادمیخودم رو اروم نشون م نکهیا با

 لشیامتنها ف شیپ زیمن و مامان رو به تبر اریفرار بود که زان نیمون از ا نقشه
 خبر داده بود ... یخاله مادرش بفرسته ....به اونا هم تلفن یعنی
اب با کردم ارب یبفته فقط دعا م ابیتا ابا از اس میدور باش نجایمدت از ا کی

 میباز به روستا برگرد میبرگرده و ما بتون مشیما از تصم دنیند
*** 
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 یبابا بود که بعد از فرار ما ارباب چه بال یبرا مونینو متامتان تنها نگرا من
 گفت: اریاما زان ارهیسرش م

ما  یرو به ارباب بگه اما وقت زیممکنه از ترسش همه چ میاالن به عمو بگ اگه
 نیه زمک نیا تشینها ارهیسر عمو ب یتونه بال یمطمئن باش ارباب نم میرفت

 رهیرو از عمو بگ
 ه .......تو تباه بش یزندگ نکهیبشه بهتر از ا کاریادامه داد عمو ب یحرص بعدم

 به نشونه موافقتم تکون دادم یسر
با  که ی لهیو تنها وستت میرفت اماده شتتد نیبابا ستتر زم نکهیبعد از ا صتتبح

 لباس بود ... کیساک کوچ هی میخودمون برداشت
 هیره تا نکنن بهت مردم روستتا به رفتنمون شک نکهیا یبهمون گفت برا اریزان

و از  میریبگ النیگ یبرا نیماش هی یبعد تو جاده اصل میبر ادهیرو پ یقستمت
 میحرکت کن زیاونجا به تبر

...از راه جنگل تا جاده  میازمون خواستتته بود رو انجام داد اریکه زان یکار
 ... میرفت ادهیپ یاصل

 ی قهیدق 11... میشتتد نیمنتظر ماشتت یگوشتته  یبه جاده اصتتل دنیرستت با
 ستادیکنار جاده ا اریو با عالمت زان دیسر رس ینگذشته بود که اتوب*و*س

 ... زدیکه داشت با راننده حرف م میدوخته بود اریومامان چشم به زان من
 ... میو سوار شد میبه سمت اتوب*و*س رفت اریکه با اشاره زان دینکش یطول
نجات کردم  یاز ازدواج اجبار نکهیمامان نشتسته بودم و خوشحال از ا کنار

 بودم ... ندهیدر فکر ا
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موضوع  نیفکر به ا یدرسم رو ادامه بدم ....حت یحت تونستمیم زیتو تبر دیشا
 .... شدیام م هیروح شیباعث افزا

*** 
 یگ...مامان که از خست ستادیکه اتوب*و*س ا میبود یبازرس ستگاهیا کینزد

 ه ؟افتاد یشد و گفت چه اتفاق داریب نیخوابش برده بود با تکون ماش
 .... میدیرس یبازرس ستیبه ا-

سترباز وارد اتوب*و*س شتد و از همون ابتدا شروع به  هیکه  دینشتک یطول
 ... خواستیم ییمردم کرد و ازهمه کارت شناسا لیگشتن وسا

 هیچ گشتن نیا لیدل دنیپرسیبا اعتراض م ایشتده بود ... بعض جادیا همهمه
 بودن .... یبازرس انیمنتظر پا الیخ یب ایو بعض
ساده است  یبازرس هیبا ارمش جواب داد که  دیکه همهمه مردم رو د سرباز

... 
کارت  اری...زان دیما رس یجلو یسرباز به صندل نکهیگذشت تا ا قهیدق چند

 انداخت و کارتش رو پب داد .. یرو نشون داد سرباز نگاه شیشناسا
 ام رو در اوردم و دستش دادم .... یکارت مل دیبه ما رس یوقت

 به من .... یبه کارت کرد و نگاه ینگاه
 ... دیبش ادهیپ نیاز ماش دی:شما خانم باسرباز

 کرده یاقا مگه دخترم چه جرم یچ یحرفش مامان گفت برا دنیشن با
 و رو به سرباز گفت : دیطرفمون چرخ اربهیزان

 اومده شیپ یدو تا خانم هم با من هستند ...مشکل نیا جناب
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 دیاز افسر پاسگاه بپرس دیدونم بفرمائ یکالفه گفت من نم سرباز
 میمسافرا به خودمون اومد هیاعتراض بق یبودم با صدا دهیترس یلیخ
 نییپا دیخ  بر-
 دیریگیچرا وقت ما رو م -
 دیریرو نگ نیچکارتون داره وقت ماش دینیبب نییپا دیبر-

ساکمون رو پب داد و  نی..شاگرد ماش میبشت ادهیپ نیاز ماشت میشتد مجبور
 اتوب*و*س بدون ما حرکت کرد

گفت  و ستادیا ی...وقابل درب اتاق میبهمون گفت وارد پاستگاه بشت سترباز
 ادیتا ب میمنتظر باش

 نشست و پاهاش رو ماساژ داد .. مکتین یرو مامان
 داد هیپشت سرش تک واریداد و به د رونیکالفه نفسش رو ب اریزان

که سترباز اومد و رو به من گفت افسر با من تنها کار داره برم  دینکشت یطول
 داخل ..

 رمیبا اعتراض گفت من پسرعموشم منم باهاش م اریزان
و  پرسنیم شتونیگفت :مگه خونه خاله استت ...چند تا ستوال از ا سترباز

 ... گردهیبرم
ر نشه به سمت اتاق رفتم و بعد از زدن چند ضربه وارد گرفتا اریزان نکهیا یبرا

 شدم
... 

 نشسته بود ..... یزیاقا پشت م هیاتاق ساده بود و  هی
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 .... نمیبش یصندل یمن ازم خواست رو دنید با
 حرفش از تعج  چشمام گشاد شد ......... دنیشن با

 .... دیکنیاز دست ارباب ملکان فرار م دیدار دونمی:م افسر
جمله حب  هی ایحرف .. هیکلمه .... هی دنیدونم تا حاال شتتده با شتتن ینم
 .... دیندار ختنیتا فرور یزیچ دیکن

حرف بود ....افسر که ترس لونه کرده تو  نیمصتادق هم قایحال من دق االن
 چشمام رو خوند ادامه داد

به  نهتویراحت م یلیکه داره خ ی...ارباب با نفو  دونمینکن از کجا م تعج 
اما مافوقم  گردهیدونم چرا اربتاب دنبالتون م یخواستتتش برستته ...من نم

 یرو بدون بازرس نیماش هی یمشخصات شما رو داده بود و ازم خواست حت
 رد نکنم

 یخودم رو کنترل کنم با اعتماد به نفب مصنوع یکه تونستته بودم کم حاال
مسافرت  هیرم فقط به ..من و ماد دیفکر کنم ما رو اشتباه گرفت دیگفتم :ببخش

 میریم
اما واقعا دختر  یبود دهیترستت یلیزد :خوبه اولش که خ یپوزخنتد افستتر
تر اما بدون دخ یبه سرعت خودت رو کنترل کن یکه تونست یهست یشتجاع

 یتون یرو نم ی گهیاما سر کب د یبمال رهیسر منو ش یبتون دیجون شا
 دمیهرچند من تا شما رو د یبه روستاتون برگرد کنمیم شتنهادیبهت پ االنم

 رو فرستادم روستا به ارباب خبر بده و ممکنه االن برسن یکس
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 میرو از دست دادم و با التماس گفتم اقا تو رو خدا بزار ما بر میخوددار گهید
 زاره یزنده نم نهی...اگه ارباب منو بب

تکون داد و  یبا افستتوس ستتر شتتدیکه ترحم تو چشتتماش معلوم م افستتر
 یزیچ کیخواهرم افتادم  ادی دمتید ی...چون وقت ستیمن نگفت:دستت 
 دمیبهت نشون م

طال  یبایگردنبند ز دنیجعبه در اورد ...با د هیرو باز کرد و  زشیم یکشو در
 شدم که گفت رهیمات به افسر خ

 ؟؟؟ هیچ نیا یدونیم
لخواه به د ینش یارباب فرستاده که اگه راض نویتکون دادم که ادامه داد ا یسر

 بزاره و برات پاپوش درست کنن .. لتیسرباز تو وسا یخودت برگرد
بهت  کنن دایتو پ لیرو تو وستتا یاگه گردنبند خونه ارباب یدونیکه م خودت

اونم تاا خر  یشتتیتو برده ارباب م نکتهیو مجتازاتش ا زننیم یتهمتت دزد
 عمرت

از  یکی گفتیحرفاش اشتتک تو چشتمام جمع شتتد ...راستت م دنیشتن با
 یکه از ارباب دزد یبود که به نظرم ظالمانه بود کستت نیحقوق اربتاب هم

 نداشت یگونه اعتراض چیو حق ه شدیتا اخر عمر برده اش م کردیم
 .... بودمیبه فکر مامان م دیبه فکر خودمم نبودم اما با اگه

برات  خوادیکه م یزیچ ریبازم تقد یانجتام بتد یاوقتات هر کتار یبعضتت
 ... سهینویم
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 یچه اتفاق دیبا ستترعت طرفم اومد و ازم پرستت اریزدم زان رونیاتاق که ب از
 گفته یافتاده و افسر به من چ

کردم که صورتش مثل خون سرخ شد و از  فیبراش تعر هیرو با گر زیچ همه
 دیدندوناش غر نیب

 برامون پاپوش درست کنن یصاحابه ..الک یکردن مکه مملکت ب غلط
نه ک یارباب رو ول نم یجان کس اریردم و گفتم زانمزاحمم رو پاک ک یاشکا

 ده یما گوش نم یو به حرفا
با پولش چند نفر رو بخره تا شهادت بدن من  تونهیراحت م یلیارباب خ تازه
 تو و مامان دردسر درست کنم یخوام برا یکردم ...من نم یدزد
 ی..زن ارباب بش یبش میتسل یستادگ نیبه هم یخوایم یهنی:شتوکا  اریزان

.... 
 هی...خودم  یشناس یزدم و گفتم معلومه نه ...مگه منو نم یمصتنوع لبخند

 مطمئن باش ... کنمیم دایپ یراه
 هگیتونم د ینم دونستمیزدم چون م اریارامش زان یحرف رو فقط برا نیا اما

 بکنم یکار
*** 
ما رو تا  دنیکه مباشتتر ارباب همراه راننده از روستتتا رستت دینکشتت یطول

 برگردونن ...
 ... ارهیسرمون ن یتمام مدت نگران بود ارباب بال مامان
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 نیماشتت هیوضتتع رو نداشتتت از همون جا گفت  نیکه تحمل ا چارهیب اریزان
 پادگان ..... گردمیو برم رمیگیم
 تمام ارزوهام رو تو وجودم کشتم ........ نیسوار شدن به ماش با
مباشر  اما میبر یبه روستتا من که منتظر بودم به طرف خونه ارباب دنیرست با

 ی...اما تا روز عروس برهیبود گفت ما رو به خونمون م یارباب که اسمش تق
 ... دنیم کیچند نفر اطراف خونمون کش

شده  هریبگم به اطراف خ یزیچ نکهیکرد بدون ا ینم یبرام فرق گهیکه د من
 بودم ....

ه طرفم ب تیبابا در خونه رو باز کرد و با عصبان میشتد ادهیپ نیاز ماشت یوقت
 حمله کرد

بازم بزنه که مباشر  خواستیخوردم ..م یمحکم یلیرو بستتم و س چشتمام
 دستش رو گرفت یارباب تق

 زن گهیدخترت تتا چنتد روز د یدون یاکبر ....تو مگته نم یکنیم کتاریچ-
 کشتتیارباب م ارهیسرش ب یو اگه بال شهیارباب م

تا  یخواستی:دختره نمک نشناس ..م دیبه خون نشتستته غر یبا چشتما بابا
 اره .... یاخر عمر منو بدبخت کن

 اگه من گفتینگفتم حقم بود ....من خودخواه بودم ..بابا راستتت م یچیه
 ......... کردیمن مجازات م یارباب بابا رو به جا کردمیفرار م

*** 
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دبخت ب یکردم و منتظرم ..انتظار برا که برام فرستتتادن رو تنم ییاهدا لباس
 شدن ..

 یفرارم از عروس نیداده بود با ا غامیو ارباب پ گذشتیروز از برگشتنم م دو
 ... ستین یخبر

ا ام رهیخونه بخت م ینجوریکرده بود که تنها دخترش ا هیگر یلیخ متامتان
 بود ... متیغن یبه ازدواج نبودم نگرفتن عروس یکه راض یمن یبرا
بابا  یوقت ینظر بود ..حت ریافراد ارباب ز لهیدو روز خونه مون به وستت نیا تو

 همراهش بود .. یکی رفتیم نیسر زم
 فرارم مواخذه کردن یها خونه اومدن و منو برا هیاز همسا چقدر
 یندارن ...نم اقتیل ای:بعض خوردیتو گوشم زنگ م نیریحرف مادر ش هنوز

نداره ....مگه  یکه عقل درست حسابرو انتخاب کرده  یدونم چرا ارباب کس
 یو نوکر رفتیکم داشتتت ..تتازه با افتخار خونه ارباب م یمن چ نیریشتت

 کردیارباب رو م
افتخار رو دو  نیا شدی..کاش م دمیکش یبه طرز فکرش زدم ..اه یپوزخند

 کردمیم نیریش میتقد یدست
 ی..حت یسر وصدا یب یدنبالم اومد ...چه عروست نیبا ماشت یباج باالخره

 نبود ... دنمیو کل کش ین یصدا
 نی..مطمئن بودم به ا دمیرو خوب بغل کردم و عطرش رو به جون خر مامان

شتتروع به  کردیکه اشتتکام رو پاک م ی.متامتان در حال نمشیب ینم ایتزود
 من کرد حتینص
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 ینکن ...مواظ  خودت باش ..رو در رو یلجباز یاونجتا با کستت دخترم
 کنن ... تتیه ا ک ستیارباب و مادرش نا

 ........... دمیحرفاش رو به جون خر لیکمال م با
 بابا رفتم ..با ستم روش رو از من گرفت ... شیپ یخداحافظ یبرا یوقت

خوش  یکردم ...خداحافظ روزها یو خداحافظ دمیرو ب*و*ستت دستتتش
 .... میزندگ
*** 

لحظه که خونمون  نیشدم ..راننده حرکت کرد اما من تا اخر نیماشت ستوار
 از پشت چشم دوخته بودم شدیم دهید

 حرف بابا افتادم ادی دنشی..با د دمیرو د دیاخر مج لحظه
بود و به من خبر داد  دهیحرفاتون رو شتتن دیمج یکته بتابا ی"شتتانب اورد

 " میشدی...وگرنه االن بدبخت م
رفته گ پول از ارباب یمعتاد بدبخت بود که با لو دادن ما کل هی دیمج یبتابا

 بود ...
 دادم .. رونیرو ب نفسم

 نوشت ی.کاش سرنوشت دوباره از سر ، م
 قسمت ماست یقصه شمعست ول سوختن

 ما کار خداست ییتنها یقصه  نیا دیشا
 ...یریتقص یسوخته ام با همه ب آنقدر

 ...یریجهنم نگذارد به تنم تأث که
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 زیرلب یحب کردم تمام وجودم از ترس ناشناخته  یبه خونه ارباب دنیبارست
 شد ....

لرزش  یشکست بخورم دستام رو مشت کردم تا جلو دیبا خودم گفتم نبا اما
 رمیموقعشون رو بگ یب

 یپله ها به طرف ایبا گفتن دنبالم ب یباز شد ....باج یتوسط باج نیماش در
 به عمارت رفت .... یمنته
هم تو اتاق حضور  گهیتا زن د 2.عالوه بر خاتون .. میاتاق دفعه قبل شد وارد

 داشتن
تمام ستترو  کردیبا غرور منو نگاه م خوردیم 11-12از زن ها که بهش  یکی

 گردنش پر از طال بود ...
 بود انینما شیشونیپ یرو یظینداشت اخم غل شتریب 28-27که  گهیزن د و

 فاخر داشتن و دست هاشون پر از جواهرات بود ... یدوشون لباس ها هر
ب ..پ یشیشتروع به صحبت کرد :متاسفانه تو از امروز زن ارباب م خاتون

 که اون دفعه بهت گوشزد کردم رو فراموش نکن ... ینیقوان
استتت زن اول ارباب ..دختر  ژهیخانم من نیاشتتاره کرد و گفت ا یزن اول به

 ارباب اسد ....
ستترمته همستتر دوم اربابه  شتتونمیبهم نشتتون داد و گفتت ازن دوم رو  و

 فرش ِ یاز تاجرا یکی....پدرشون در تهران 
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بم اربا یاحترام همسرا یکنیبه ارباب خدمت م نکهیعالوه برا دیامروز با از
 یتر نییباشه تو از اونا سنت کمتره و خانواده ات رتبه پا یهر چ یداشته باش

 دارن ...
........ 

با تمسخر به  ژهیکدومشون جواب ندادن اما من چیم کردم که هناچار ستال به
 خاتون گفت :

ومه ...معل ارهیارباب وارث ب یبرا تونهیدختر م نیا یجان شما مطمئن خاتون
 داره هیو سوتغذ ستیسالم ن ادیز

 پروار ادیندارم شما ز هیرو از حرص فشار دادم تا داد نزنم من سوتغذ دندونام
 ........ یکرد

جان من  ژهیکنم من کاریتاستتف تکون داد و گفت چ یاز رو یستتر خاتون
 یندویموافق نبودم اما حرف بابک خانه ...خودتم م تیدختر رع نیخودم با ا

 داد ... رینظرشون رو تغ شهینم
زجار حب ان دنشیوارد اتاق شد ..با د گهیمرد د هیکه ارباب با  دینشک یطول

 بهم دست داد ...
شتروع به خوندن خطبه کرد ...اشکم  قهیدق 11عاقده بعد از  دمیکه فهم مرد

بود رو پاک کردم که نگاهم به نگاه اخم الود ارباب  دهیگونه ام چک یکه رو
 افتاد

 ستتکه بود هیام تنها  هیزد و صتتورتش رو برگردوند...مهر یپوزخند دنمید با
 سکه بود هی...دلم گرفت ارزش من فقط 
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 کرده بود نیکه ارباب تع یزیام از چ هیمهر مکردیازدواج م گهیهر کب د بتا
 ... شدیم شتریب

 امیتازه شروع بدبخت نیهمستر سوم ارباب شدم و ا یبله من به طور رستم با
 بود ....

*** 
 یکه بدون داشتن لباس عروس تو ی...عروست هیبود ..چه عروست یشتب چه

 کردینگاه م وارشیاتاق نشسته بود و به در ود
ومدم و اتاق ا نیبه ا یاسمم تو شناسنامه ارباب رفت توسط باج نکهیاز ا بعد

 تخت نشستم یاز همون وقته تنها رو
عمارت ستتاده تر بود اما در مقابل  یاتاق ها هیبود از بق ارمیکه در اخت یاتاق

 حکم کاخ رو داشت ... میکردیم یخونه که ما توش زندگ
و  دمیز ترس از جام پرفکر خودم بودم که در اتاق به شتتدت باز شتتد ..ا در
 گفتم ... ینیه

 ... ی؟؟؟هنوز زوده بترس یدیترس هیزد و گفت:چ یپوزخند دنمیبا د ارباب
ان دست ریندادم که به سمتم اومد چند قدم عق  رفتم ...که بازوم اس یجواب

 پر قدرتش شد ....
داره ....تا به  یدور زدن بابک خان چه عواقب دمی:االن بهت نشتتون م دیغر

 صورتم فرود اومد یرو نشیسنگ یدستا امیخودم ب
 .... خوردیاز شوهرش کتک م شیبودم که ش  عروس یزن نیمن اول و

*** 
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دونم چقدر منو زد که خودشم خسته شد ....تمام صورتم پر اشک بود  ینم
 . دلم پر از خون ...

 بدم که گفت زجر امش  تمام شده خواستم خودم رو تکون نکهیا الیخ به
داره ....اما امش  هنوز  یفرار کردن از من چه مجازات یرو زدم که بدون نایا

 .... یکن نیتموم نشده بچه جون ..وقتشه از شوهرت تمک
....لبهام رو باز کردم و با التماس گفتم نه ..تو رو خدا  دیحرفش تنم لرز بتا
 نکن .... تمیا 

رباب تو گلوم خفه شتتد شتتدن صتتورت ا کیمن با نزد فیضتتع یصتتدا اما
......... 

 گفتم یاخ میبرخورد قاشق به ل  زخم با
ازم معذرت خواست ...تو دلم پوزخند زدم و گفتم تو چرا  عیستر خدمتکار
 معذرت بخواد دیبا گهید یک یخوایمعذرت م

 تو اتاق تنهام ... دمیشدم ..د داریاز خواب ب ادیکه با بدن درد ز صبح
کمکم کنه و زخم هام رو  ادیخدمتکار اومد وگفت ارباب دستتتور داده ب بعد

 کردیدرد م یلیاورد و چون دستم خ یکاسه کاچ هیکنه بعد از اون برام  زیتم
 .. ذاشتیقاشق قاشق تو دهنم م

من زن شده بودم هر چند مثل کتک هاش  شت یمن ضتعف داشتتم ..د اره
ا نبودم ب ینبودم ..راض یه من راضبود ک نینبود اما مهم ا زیخشونت ام ادیز

 اجبار بود ... هی نیشوهرم باشم و ا
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من از ارباب  یزاریدر حب ب نینشتتم اما ا تیکرده بود ا  یچند ستتع هر
 نداشت ... ینقش
 دنیبا د یبا کمک خدمتکار حموم رفتم ...لحظه یاز تموم شتتدن کاچ بعد

خدمتکار رفت  نکتهینکردم و بعتد از ا یبتدن کبودم جتا خوردم امتا توجه
 خواب رفتم یایبه دن یتخت با مغز خال یو رو دمیلباسهام رو پوش

*** 
خوب شده بودن و درد  میجسم یهفته زخم ها هی نیهفته گذشتت تو ا کی

د نبو یخوب شدن ایاسون نیبود و به ا یبود روحم زخم نینداشتن اما مهم ا
.. 

 دیدیم یاما وقت زدیمنهار صتتدا  یو منو برا ومدیروز خدمتکار به اتاق م هر
 اوردیبرام تو اتاقم م رمینم

نشده بود و مطمئن بودم اونا هم  زیبه خاطر نرفتن سر م یاعتراضت چیه فعال
 راحت ترن من تو اتاق خودم باشم

 بابت خوشحال بودم .. نیبودم و از ا دهیارباب رو ند گهیاون ش  شوم د از
 رام نهار اورده بود گفتم اگهکه ب یحوصله ام سر نره به خدمتکار نکهیا یبرا

 بخونمش یکاریتا از ب ارهیهست برام ب یکتاب
 یبرام چنتد تتا روزنتامته اورد و گفتت :حق نداره به کتاب ها ختدمتکتارم

 کتابخونه دست بزنه و تنها ارباب اجازه خوندنشون رو داره
 بهتر بود ... یچیها رو گرفتم باز از ه روزنامه

 جا نشستن بهتر بود .. کیبهتر بود ..از  الیفکر وخ از
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 بابا تنگ شده بود ... یمامان و حت یبرا دلم
خدمتکار شام اورد نخورده  یوقت یاز ش  بود حت یدونستتم چه ساعت ینم

 بودم و مشغول مطالعه روزنامه ها بودم ...
باز شتدن در اتاق سرم رو باال اوردم و ارباب رو تو چهاچوب در  یصتدا با
 ... دمید

 نکنم که گفت:سالم عروس خانم یکردم توجه یسع
شتدن چونم در دستش سرم رو باال اوردم و تو  ریندادم که با است یجواب بازم

 شدم رهیچشماش خ
 که گفت : کردمینفرت نگاهش م با

 ! یخوب شده که ساکت زخمات
حرف فقط با نفرت بهش زل زده بودم که ناگهان چونم رو ول کرد و با  بدون

 .... نجایا ارهیخدمتکار رو صدا زد و ازش خواست شامش رو بداد 
که اون  یخواستتت تو هوا یدلم نم یحت نمیخواستت کنارش بشتت ینم دلم

 نفب بکشم کشهینفب م
مبل کنارش بلند شتتدم و به طرف تخت رفتم و دوباره مشتتغول  یاز رو پب

 خوندن روزنامه شدم
 : دیتو هم غر یشدن روزنامه به ارباب نگاه کردم که با اخم ها دهیکش با

 ینکی....دفعه اخرت باشه پشتت رو به من م یبهم توجه نکن ادینم خوشتم
 ! تهی..حال

 : زنمیاست ل  م  یخودم هم عج یکه برا یخونسرد با
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کنم  یبرخورد م تشیتشتتخصتت زانیتدر متقتابتل هتر کتب بته مت متن
 تتتتتتتاربابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت

 ردیگیم ام رو قهیو  شودیم یکفر شتریلحنم و تمسخر صدازدنش ب دنیشن با
برخورد  ارویکه پشتم با شدت به د کندیمرا به عق  پرت م میایتا به خودم ب

 زندیرا م میپهلو زیو گوشه م کندیم
ورم ا یاما با داد ارباب سرم راباال م شودیشدت ضربه تمام بدنم سست م از

 مونیبهت ندادم که از گفتن حرفات پش یزود باش تا درست یبگو غلط کرد
 ... یبش

 درد داشتم که حال جواب دادن به ارباب رو نداشتم ... انقدر
شتد و دستش را باال اورد چشمانم را بستم و ارام زمزمه کردم  کیبهم نزد تا

 غلط کردم ..نزن ...
روز عالوه بر از گووشتته چشتتمم راهش را تا گونه ام باز کرد و من ام یاشتتک

 جسم و روحم تمام غرورم را از دست دادم
ز ا یزنیم یو حرف یکنیم ی:اخه چرا کارشتتودیکالفه ارباب بلند م یصتتدا

 کوره در برم ...
 ... کنمیو از درد پهلو خودم را جمع م دهمینم یجواب

 نمینشیم نیزم یو رو کنمیم یبلند شوم که از درد ناله  کنمیم تالش
و  دیا یبه سمتم م زندیچشمانش ترحم را داد م تمیوضتع دنیکه با د ارباب

 و کندیبلند م یبتدون توجه به مخالفت از جان  من جستتمم را مثل پرکاه
 دخوریعطرش حالم بهم م یاز بو یحت کنمیو من فکر م گذاردیتخت م یرو
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 شوکا ؟؟؟؟ کنهی:کجات درد م ارباب
مه ه زدمیتوانش را داشتم تا داد م خواهدیو دلم م زنمیبه سوالش م یپوزخند

اما  کندی...قلبم از غصتته درد م کندی..روحم درد م کندیبتدنم درد م یجتا
 چرخانمیبدون جواب سرم را به سمت مخالفش م

 کندیبدنم م یاعضا یمن شروع به وارس یتیارباب بدون توجه به نارضا اما
 دزنیباال م...که لباسم را  کشمیم یغیج خوردیم میو تا دستش به پلو

که دورش قرمز شتتده ترس تمام وجودم را در بر  یاهیبزرگ ستت رهیدا دنید با
خدمتکار را صتتدا  عیرا ندارد ستتر یکبود نیارباب که انتظار هم چن ردیگیم
 خواهدیاب گرم م سهیو ازش ک زندیم

 زاردیم میپهلو یاورد و ارباب ان را رو یاب گرم را م سهیک عیسر خدمتکار
 کندیم انیب یو دستور

 ... یدیشوکا فهم مونهیم نجایا سهیک نیا
 .... شودیتخت بلند م یاز رو کنمیکه احساس م دهمینم یجواب

و  دداریو ان را بر م رودیشام م ینیکه به سمت س کنمینگاهش م یچشم ریز
 گرددیبه سمت تخت برم

اورد که سرم را  یدهنم م کیو نزد کندیپر م یرا از برنج و قرمه ستبز قاشتق
 گردانمیبرم

 یزار یخودت نم نی:بب دهدیو ادامه م شودیپوف کالفه اش بلند م یصتدا
حق نداره از  ی.....کس یکنیم یباهات خوب رفتار کنم ..همش منو عصتب

 دختر خوب بخور ... هیکنه پب مثل  یچیدستورات من سرپ
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را  میهتا یدختر..من دخترانگ کنمیو فکر م زنمیپوزخنتد عمرم را م تمتام
 سخت باختم ..

 ... جومیو لقمه را م کنمیقاشق به ناچار دهانم را باز م دنید با
 .... خورمیچند قاشق م  یترت نیهم به
عمرم هست ان هم از دست  یقرمه ستبز نیبدتر نیا کنمیدلم اعتراف م در

 قاتل روجح و جسمم
خندان قاشتتق  یکه با چشتتمان کنمیقاشتتق پر دوباره دهانم را باز م دنید با

 دیگویو م گذاردیمرا در دهان م یدهن
 ... یکن عادت نکن یاما سع دهیدست من خوردن بهت چسب از
و از اعتماد به نفسش حرص  دهمیعالم را بهش م یدلم تمام فحش ها یتو
 خورمیم

 دیا یاز دستم بر نم یمتاسفانه کار اما
بهم  یبد حب نمیبیکنارم م کمیارباب را در فاصله نزد شومیم داریکه ب صبح

 بکنم یتوانم حرکت یاما نم دهدیدست م
 دستان قدرتمندش ریبرهنه اش بود و بدنم اس یبازوها یرو سرم

از  عیسر کنمیو در دل دعا م بندمیچشمانم را م عیحب تکان خوردنش سر با
 شود رونیاتاق ب
و من منتظرم تخت از وجود نحسش سبک شود اما با  گذردیم ی قهیدق چند

 رودیدر هم م میابروها میبرخورد دستش به پهلو
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 که بعدا از یزنیم ی:دختره زبون دراز ..چرا حرف شودیارباب بلند م یصتدا
 بشم مونیکارم پش

 دهدیرا نشان نم یزیاما چهره ام چ خندمیدلم به حرفش م یتو
 اما با لمب شودیراحت م المیخ داردیبر م میدست از سر پهلو نکهیاز ا بعد

صتورت ارباب در  دنیکه با د شتودیباز م میچشتمها شیبا ل  ها میشتانیپ
 شودیم جادیا میابروها نیب یسبز رنگ اخم لهیو دو ت کمینزد
که ارباب  میشده بود رهیخ گریدیهم یچه مدت بود که به چشمها دونمینم

 گفت:
 تو رو ببخشم خوامیم

 کنمیرو فراموش م زی:همه چ دهدیکته ادامته م زنمیم یحرفش پوزخنتد از
 ..حرفات و کارات و از همه مهمتر فرارت

 یو به حرفم گوش ند یکن یاحترام یبهم ب یحق ندار گهید توهم
 کندیرا لمب م میهستم که با دستش پهلو ساکت

 : دهدیکه ادامه م میگویم یفیاخ ضع میلبها نیب از
 : دیگویکه م دهمی..به ناچار سرم را تکان م یدیشد نشن یچ

...از  یریدوش بگ یکمکت کن ادیتا ب فرستتتمیاز خدمتکارا رو م یکی االن
 خدمتکار مخصوص توئه ... ادیخدمتکار که م نیامروز ا

 ... ستین یازی:ن میگویم شیحرفها نیب
 :. دهدیو ادامه م رودیبهم م یغره ا چشم
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ذا تو اتاقت غ ادیخوشم نم گهید زیچ کیو  یگیبهش م یخواست یزیچ اگه
 ... یمتوجه زیسر م یایب دیسر ساعت با یبخور

ق پوشد و از اتا یرا م شیکه بدون توجه به من لباسها دهمیتکان م یسر باز
 شودیخارج م

 بود که تیب نیحال من مصداق هم تیوضع
 شود یسوختن به تماشا نم احساس

 کشمیچه م یتا بدان ریبگ اتش
*** 

حرف حرف خودش شتتد و بتا کمک خدمتکار حموم رفتم ..درد  بتاالخره
 کرد یدرد نم ادیبهتر شده بود . ز میپهلو

به اتاق اومده بود فقط در مقابلم  یدختر جوون بود از وقت خیکه  ختدمتکار
 کرده بود و چشم گرفته بود میتعظ
حرف نزده بودم از حضتورش خوشتحال شتتدم و  یبود با کست یکه مدت من
 مگفت

 ه؟یچ اسمت
 را باال اورد و گفت ...سولماز هستم خانم جان سرش

 مثل خودت یسولماز را زمزمه کردم و با لبخند گفتم چه اسم قشنگ اروم
 کرد ومشغول مرت  کردن تخت شد ... یتشکر
 دادم که گفتم منو خانم صدا نزن بهم بگو شوکا ...... رونیرا ب نفسم
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 ای..اگه خاتون  یگفت نه خانم جان شتتما همستتر ارباب یبا نگاه لرزان دختر
 .... کننیم هیارباب بشنون منو به شدت تنب

 سولماز کردم و جواب دادم : روبه
 میبا هم دوست باش ایصدام بزن اما ب یدوست دار یهرچ باشه

 شتتهی..هم میرو طرفش دراز کردم و منتظر شتتدم با هم دستتت بد دستتتم
 باهاش دست بدم ... دیبا شدمیدوست م یبا کس یبودم وقت ینطوریهم

 دیسب*و* امیدست دراز شدم دستم رو گرفت و تا به خودم ب دنیبا د سولماز
... 
 ؟ یکنیو گفتم معلومه چکار م دمیدستم رو پب کش عیسر

...اگه شتتما  دینکن کاریگفت خانم جان تو رو خدا منو ب هیبا گر ستتولمتاز
 یو به گوش باج نهیاز ختدمه بب یکی دیترفتتار کن ینجوریبتا من ا دیتبخوا

 .. شمیم چارهیبرسونه من ب
م بدبت بش دینش یراض ارمیرو در ب کمیکوچ یخرج خواهر وبرادرا دیبا من
.... 
ز شهر ا شیسال پ کی دیستیعمارت اشنا ن نیو با قوان دیهنوز تازه اومد شما

 یمیاز دخترا صتتم یکیمهربون بود با  یلیخانمش خ میمهمون داشتتت هیت
 ندازهیاز دوستام م یکی ادیمنو  گفتیو م کردیورد مبرخ
هنوز نرفته بودن که خاتون دستتتور داد اون دختر رو اخراج کنن .  دیکن باور

رو بشتتناستته  گاهشیهر کب مقام و جا دیکرد که با دیهمته ما رو هم تهد
...... 
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سولماز ناراحت کننده بود ...در جوابش گفتم باشه منو ببخش  یحرفا واقعا
 ... یبر یتونی..م

 شد .. رونیباز احترام گذاشت و از اتاق ب چارهیب سولماز
به خاطر خرجش مجبور باشه  یکس نکهی..از ا ادیبدم م یزندگ نیاز ا چقدر

 جلوم خم و راست بشه معذبم ...
 نبودم .... یزندگ نیادم ا من

*** 
 ساعت مونده بود و من حوصله ام سر رفته بود ... کیتا نهار  هنوز
 هوا بخورم ... یو کم اطیگرفتم برم تو ح میتصم
 ای نیکه هر روز تا زم یمن یبودم ..برا دهیتبود استتمون رو نتد یروز چنتد

 سخت و عذاب اور بود یلیخ رفتمیجنگل م
 که برام گذاشته بودن رو برداشتم یاز لباس ها یکیکمد رو باز کردم و  در

 داشت یرنگ ینوارها نشیچ نیلباس قرمز بود و دامن چ رنگ
زدم ...از راهرو رد شتتدم که دو تا از  رونیاماده شتتدم از اتاق ب نکهیاز ا بعد

 که مشغول جارو زدنن ... دمیخدمتکارا رو د
 کردن و دوباره مشغول کارشون شدن ... یمیتعظ دنمید با
 قیمرفتم ..چند تا نفب ع نییازشون پا اطیبه ح یمنته یبه پله ها دنیرس با

 پله رو گذروندم نیزنان اخر و لبخند دمیکش
 ... دادیبهم م یهام شده بود و حب سر زندگ هیبعد از مدتها وارد ر ژنیاکس
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رو چشم دوختم ...چند تا دختر مشغول درست کردن رب  اطیسر ح سترتا
 بود ... نیبودن و راننده ارباب سرش تو ماش

 ... زدیشعبون با اسبش سرو کله م زیاون مردک نفرت انگ و
متوجه حضتور من شتدن و سالم دادن ..منم جوابشون رو  هیچند ثان از بعد

 رفتم اطیگوشه ح یدادم و بدون توجه به کارشون به سمت درخت ها
 دکریاالن چکار م یعنیمامان تنگ شده بود .... یچقدر دلم برا دمیکش یاه

 ..دست تنها
 ادمدیگنجشک ها گوش م کیج کیج ینشسته بودم و به صدا یسنگ یرو
... 
قرمز  نیماش هی دمیسترم رو به ستمت صدا برگردوندم و د نیماشت یصتدا با

 شد .. اطیرنگ وارد ح
 ارباب باز کرد و احترام گذاشت ... یدر وبرا عیسر راننده

 شد .... ادهیپ نیداشت از ماش یکه چهره خوب گهیمرد د هیاز ارباب  ریغ
که با هم حرف  بود به ارباب و اون مرد چشم دوخته بودم ینبود مدت حواسم

شتتونه ارباب  یاون مرد رو یو گاه زدیارباب بلند قهقهه م ی..گتاه زدنیم
 زدیم
 با ارباب راحت برخورد کنه .. نقدریبودم ا دهیرو ند یحاال کس تا
 یزیکه روم زوم شده بود و چ دمیمرد رو د یخودم بودم که چشم ها الیخ تو

 ... دیبه ارباب گفت که ارباب به سرعت سمتم چرخ
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دونم چرا از نگاه  یشدم ..نم رهیچشم گردوندم و به درخت مقابل خ عیستر
 دمیارباب ترس

 شدن ارباب بود کینزد یبه معن نیو ا دمیروشن یقدم ها یصدا
 افهیسرم افتاد سرم رو باال اوردم و با ق یرو یا هیسا نکهیتا ا زدیتند تند م قلبم

 درهم ارباب مواجه شدم
ام ..از ج کردیبود و بالبخند منو نگاه م ستادهیرد استر ارباب همون م پشتت

 سالم کردم عیبلند شدم و سر
 نداد اما همون مرد گفت یجواب ارباب
 ... گمیم کی..حالتون خوبه ..بابت ازدواجتون تبر سالم
به ستتمت مرد گفت  یمحکم و جد یتشتتکر کردم که ارباب با صتتدا اروم

 .. امیرئوف تو برو تو اتاقم منم م
تا در مورد کارخونه هم باهات حرف  ایجواب داد باشه پب بابک زود ب رئوف

 بزنم ..
 برام تکون داد و رفت .. یسر بعد

 تیقعمو نیعق  برداشتم تا از ا یاسمش رئوفه قدم دمیرفتن مرد که فهم با
 دستان ارباب شد ... ریدر برم اما بازوم اس

 سختش دوختم که گفت: یرو تو چشما چشمام
 ؟ یاومد اطیبه ح ی؟با اجازه ک یکنیر مچکا نجایا

 مهوا بخور ینکردم فقط اومدم کم یکردم خودم رو نبازم گفتم من کار یسع
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 نی..ا نمتیبب رونیب ادی یگفت برو تو اتاقت خوشم نم یبا لحن خشن ارباب
 یکستت ادیخوشتتم نم انیها م تیاز رع یبعضتت ایخونه هر روز مهمون داره 

 ...دفعه اخرت بود ... نتتیبب
 بازوم رو ول کرد بعد
 من حوصل.... یاورد ریجوابش گفتم مگه اس در

برو تو  کننیخفه ارباب بلند شتتد :خفه شتتو همه دارن نگاهمون م یصتتدا
 اتاقت

د که ز یتشر بلند کردنیسمت رو نگاه م نیکه ا ییبه ستمت خدمتکارا بعد
 برن سر کارشون

هم قرض کردن و به کاراشتتون  گهید یدو تا بدبختا هم دو تا پا داشتتتن اون
 دنیرس

 انداختم و به سمت عمارت رفتم ... نییسرم رو پا ناچارا
 ازاد رو نداشتم یتو هوا دنیاجازه نفب کش یشانب من بود حت نمیا

*** 
 که سولماز اتاقم اومد و بهم گفت گذشتیاز برگشتنم تو اتاق م یساعت مین

 نهار اماده است
 برم ... زیغذا رو سر م یافتادم که ازم خواسته بود وعده هاحرف ارباب  ادی

ا عقده ت دهیدستش م ینرفتنم باز بهونه  دونستمیدوست نداشتم اما م اصال
 کنه ... یهاش رو خال
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از مرت  بودن لباستهام مطمئن شتدم همراه ستولماز به سمت  نکهیاز ا بعد
 مهمون خونه که محل خوردن غذا بود رفتم

نشستن و هم  یصندل یکه رو دمیوارد شدم خاتون و دو تا زن ارباب رو د تا
 دوست ارباب رئوف نیچن

 سالم کرد و ازجاش بلند شد دنمیدوباره با د رئوف
 نشستم یصندل یو خودم رو نهیو تعارفش کردم بش دمیکش خجالت

ود شده ب دهیچ زیم یغذا رنگارنگ رو نکهیاز ارباب نبود و جال  تر ا یخبر
 بود دهیبشقابش نکش یتو یما هنوز کسا

رت پسر نن نیبا لبخند گفت :اخه اشترف جون چرا ا هیبعد از چند ثان رئوف
 غذا نخوره یتا بابک نباشه کس نیقانونه گذاشت نمی..ا ادینم

بزرگه رو قورت  کهیداد زد شتتاهزاده بابک قدم رنجه کن که روده کوچ بعدم
 داد
و ر نجایشد که گفت:چه خبرته رئوف ..اارباب بلند  یهنگام صدا نیهم در
 یسرت گذاشت یرو

 همه الزم و اجرا یقانونه و برا قانون
 کرد .... یبالبخند به رئوف وارباب نگاه م خاتون
منو  بابک یبخور که نگ ایو گفت ب دیرئوف غذا کش یاول از همه برا ارباب

 گرسته گذاشت
قاشتتق خورد و گفت خ  اجازه  هیزد و  یمثل بچه ها چشتتماش برق رئوفم

 ... دیبخور دمیم
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 و سرمه از حرکات رئوف خنده شون گرفته بود ژهیمن
برنج  بیبودم اخه د دهیاما من هنوز غذا نکشت دیخودش کشت یکب برا هر

 دونستم چه طور برش دارم یازم دور بود و نم
 ممن که اجازه داد دیکشیگفت ِا چرا شما نم دید یکه بشقاب منو خال رئوف

رو  بیلبم اومدم که فکر کنم متوجه شتتد و د یرو یخجالت زده  لبخنتد
 دیبرنج کش یبرداشت م کنارم اومد و برا

ار االن خدمتک یدیکار رو انجام م نیگفت:پسرم تو چرا ا یبا ناراحت خاتون
 زنمیرو صدا م

 نکردم یگفت نه اشرف جون کار رئوف
 ممنون بودم .... یلیخ ازش
 دیرئوف برام برنج کشتت یشتتروع به غذا خوردن کردم ...اما به نظرم وقت منم

 شد یارباب عصب
 خورد یغذا م ییاشتها یداشت با ب االنم
*** 
خدمه شتتروع به جمع کردن ظرفا کردن  میبلند شتتد زیما از م نکهیاز ا بعد

 برم گفت خوامیم دید یبرگردم تو اتاقم اما رئوف وقت خواستی..دلم م
 .... مینیدور هم بش یکم نیایخانم ...بشوکا  کجا

 یدونستم چکار کنم اما به نظرم زشت بود اگه درخواستش رو قبول نم ینم
 کردم
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که رئوف گفت :بابک واقعا برات متاسفم ادم  نمیبش یمبل یخواستم رو پب
 شونهیزنش رو دور خودش م

 ... دینیبا دست به کنار ارباب اشاره کرد و گفت شما اونجا بش بعدم
 ... ینیشیکه خاتون گفت چته دختر چرا نم کردمیپا و اون پا م نیا

 ژهیاجبار سمت راست ارباب با فاصله نشستم که رئوف با خنده گفت من به
 دیچون فعال شوکا خانم زن جد دیکن یحسود دیخانم و سرمه جان شما نبا

 زترهیاربابه و عز
 ... دنیاما همه خند وفتهیب یخودم فکر کردم االنه که اتفاق شیپ

صحبت ها متوجه شدم که رئوف پسرخاله سرمه است ....و خونشون  هیبق از
 تهرانه ...

 موضوع بوده .... نیارباب با سرمه هم هم ییاشنا علت
که ارباب و خودش در تهران با  یکارخونه  یرئوف به خاطر کارا نکهیا مثل

 اومده نجایهستند ا میهم سه
 من بودم و فقط شنونده بودم زدیحرف نم جمع یکه تو یکس تنها

 ارباب به خودم اومدم یصدا با
 پوست کن ....  ی:برام س ارباب

دم مثل نوکرش با ا یوقت گرفتیحرصم م یلیاشاره کرد خ زیم یظرف رو به
 کردیبرخورد م

 برداشتم و شروع به پوست گرفتن کردم .. یبیناچار از تو ظرف س به
 ارباب گذاشتم .... یکردم و جلو کهیت کهیت بعدم
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 لطف کرد و خودش خورد ..... شونمیا
 دنیدونم چرا د یمستتخره با اجازه به طرف اتاقم رفتم ..نم یاز مهمون بعد

 دادیادما در کنارم منو ازار م نیا
*** 

چکارم داره گفت ارباب  دمیازش پرس یسولماز به اتاقم اومد ...وقت غروب
 تاقش ...برم ا دیکارم داره و با

 دادم و به سمت اتاق ارباب رفتم ... رونیرو ب نفسم
 باتریاجازه داد وارد شدم ...اتاق ارباب از همه اتاقها ز نکهیزدم و بعد از ا در

 وبزرگتر بود
 زیقسمت م هیاستتراحتش بود و تخت داشت و  یمخصتوصت شیقستمت هی

 دست مبل داشت هیکارش بود و 
و ر یزیصتتورتش بود و چ یرو ینکینشتتستتته بود و ع زشیپشتتت م ارباب

 خوندیم
بشتتر در همه حال  نیبودمش و تو دلم اعتراف کردم ا دهیند نکیحاال با ع تا

 پهیو خوش ت افهیخوش ق
 بهم کرد و گفت ینگاه سرسر ارباب

 نیبش یاونجا واست یخوایم یک تا
 ایر بارباب گفت جلوت نمیبش خواستتمیمبل رو انتخاب کردم و تا م نیدورتر

.... 
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نشستم ...منتظر بودم حرف بزنه اما بدون  زیمبل مقابل م یو رو دمیکش یاه
 بود رهیتوجه به من به نوشته مقابلش خ

 که ارباب گفت: رفتیکم داشت حوصله ام سر م کم
 یشد یمیبا رئوف صم خوب

من تازه امروز  ؟یشدم !ک یمیتوپ گرد شتد و گفتم من صم هیقد  چشتمام
 دمیرو د شونیا

 رو با خشونت در اورد نکشینگاهم کرد و ع زیت ارباب
داشت که   یجلوش ..مگه خودت دستتت ع یدر اورد یچرا مظلوم باز-

 برات غذا بکشه دیاون با
 ها بهیبرخوردات با غر نیاز ا ادیمن نگفتم خوشم نم مگه

 نداره ..اره تیحرفام برات اهم یبگ یخوایو گفت م دیکوب زیم یرو بعدم
 ینکردم ...من ازشون نخواستم برا یو گفتم من کار دمیسدادش تر یصدا با

 غذا بکشن
 رمیگ یم دهیدفعه رو ناد نیموهاش رو چنگ زد و گفت :ا یبا کالفگ ارباب
به بعد اگه رئوف اومد  نی.از ا نمیرفتارات رو بب نیا گهیبته حالت د یامتا وا

 یحرف بزن یباهاش کالم یحق ندار
 یبود ازش دور باش نجایهر وقت ا خوامیتا فردا شت  م گردهیشت  برم فردا

 رفهمی..ش ینیشی..اصال کنار خودم م ینیشیم یصتندل نی..موقع غذا دورتر
 یشد
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 چرا تو دیتمستخر جواب دادم ؟:ارباب شتما که به دوستتون اعتماد ندار با
 دیدیراهش م تونیخونه و زندگ

اما مشتتکل زد و گفت به اون اعتماد دارم  یاش پوزخند رهیبا نگاه خ ارباب
 به تو اعتماد ندارم نهیمن ا

 .... زدیو تهمت م کردیم نیحرفش شکه شدم علنا داشت به من ته از
 قدرت داشتم محکم تو دهنش بکوبم .... خواستیم دلم

 منینحسش رو نب افهیبود تا ق نییاون حرف رو زده بود سرم پا یوقت از
مبل کنارم نشست به خودم اومدم  یرو یاما وقت کنهیدونستتم چکار م ینم

 کنهیمنو نگاه م یجد یلیخ دمیبهش نگاه کردم که د
م انداختم و با گوشه لباس نییبازم سرم رو پا نمشیدوستت نداشتم بب اصتال

 که دستم رو گرفت کردمیم یباز
من ستترد بودن اما دستتت  یدستتتش گرفته بود...دستتتا نیرا محکم ب دستتم

 ارباب گرم ِ گرم بود..
کنم با دستتت ازادش چانه ام را به ستتمت خودش  ینگاهش نم دیتد یوقت

 شده بودم رهیسبزش خ یبرگرداند ...با خشم به چشما
 دیچونم بود رو اروم به سمت لبام برد و نرم روشون دست کش یکه رو یدست
... 

 رو جلو اورد و کنار گوشم زمزمه کرد: سرش
نگام  یوحش ریش ماده هیمثل  یرو دوستت دارم ...مخصوصا وقت چشتمات

 ... یکنیم
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 مثل یگذشتتت اما وقت هی....چند ثان دیمنو ب*و*ستت امیتتا به خودم ب بعتد
 سرش رو جدا کرد و گفت : دیاز من ند یواکنش چیه شهیهم

بهم دست  ی..حب بد یکنینگام م یعکب العمل چیبدون ه ادینم خوشتم
 ..... تهی........ حالکنمیم ی...انگار دارم بهت دست دراز دهیم

حرفت درست بود ...درسته به زور زنت  قایپروا گفتم :دق یزدم و ب یپوزخند
 ینباشم کارت با تجا***وز فرق یام من راضت ی...وقت خوامتیشتدم اما نم

 نداره
حرفم تموم شتتد بازوم رو به شتتدت گرفت و به ستتمت تختش برد ...منو  تا

 تخت پرت کرد یرو
 بالشت فرود اومد ... یرو صورتم

که به رنگ خون شده بود شروع  یو به ارباب نگاه کردم ..با چشما شتتمبرگ
 کرد و بدون توجه به ترس تو چشمام گفت: رهنشیپ یبه باز کردن دکمه ها

 یبا زنم هستم دارم بهش دست دراز یکاره من تجا**وزه ....اره ....وقت پب
 کنمیم

 نکنم تشیبه واقع لیچرا برات تبد نهیحاال که حب تو ا خ 
 یبودم و به غلط کردن افتاده بودم اما نم مونیاز حرفام پشتت یواقع یمعن هب

 خواستم بهش التماس کنم
 .... وفتمیبه دست و پاش ب خواستیبودم دلش م مطمئن
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 یغیبه سمت من اومد ...ج رهنشیشده بود ...بعد از در اورد پ وونهید ارباب
و خواستم از اون سمت تخت در برم که از پشت لباسم رو گرفت و  دمیکشت

 منو با شدت به سمت خودش برگردوند
قرمز و صورت برافروخته اش ادامه  یفاصتله از من با چشما نیکترینزد در
 داد
تو  یکنته امتا از وقت یاحترام یکب جرات نکرده بود بهم ب چیعمرم ه تو

 با حرفا و رفتارت یاومد
 یبکن یهر غلط یو به خودت اجازه داد یخراب کردرو  اعصابم

خونه چالت  نی.اما بدون اگه شتتده تو هم ینیبیکارات رو م نیا جهینت حاال
 یاز االن تا اخر عمرت تنها مرد یاز من دور بشتت یلحظه  یزاریکنم اما نم
 منم ینیبیم تیکه تو زندگ

 .... ینیبیمنو م گهید یرو قهیدق نیهم از
ما بدون ا کردمیم هیشده باشم گر ریاس یشکارچ یشکار که تو دستا هی مثل

 توجه به من به جون لبام افتاد
 برد ینم یلذت چیکارش گرفتن زهر چشم بود چون ه لیتنها دل مطمئنن

ستم نتون گهیدستش به لباسم خورد د یخون رو تو دهنم حب کردم وقت طعم
 رو حفظ کنم و با التماس زار زدم میخود دار

 تو رو خدا ...غلط کردم ارباب ....ببخش ..... هن
 ریش رهید یلیخ یمونیپش یبرا گهیخمارش کنار گوشتم گفت د یچشتما با

 ... یوحش یکوچولو
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د در اتاق بلند ش یاما صدا شمیچه طور شکنجه م نمیرو بستم تا نب چشمام
 چشمام رو باز کردم عی.....سر

 نمیرو بب یخوام کس یو داد زد االن نم دیارباب به سمت در اتاق چرخ دمید
... 

رئوف از پشت در اومد :چرا بابک خان ..کارت دارم ..اجازه شرف  یصتدا
 یدیم یابی

 داد رونیو کالفه نفسش رو ب دیدستش رو توش موهاش کش ارباب
 صبر کن کار دارم قهیدق 5گفت : بعدم

 شتتهیباش هم ...اما مطمئن ی.....ادامه داد :شتتانب اورد دیستتمتم چرخ به
پاشو و خودتو جمع و جور کن بعدم برو  عیسر یستیخوش شتانب ن نقدریا

 نیمبل بش یرو
رو مرت   شتتونمیپر یموها عیدوباره نظرش عوض نشتته ستتر نکهیترس ا از

 سرم کردم مویکردم و روسر
کر به ف یحت دیلرزیصاف کردم و به سمت مبل ها رفتم هنوز پاهام م لباسمم

 تنم بلرزه شدیباعث م اوردیداشت سرم م یچه بال نکهیا
 شده .... واریبودم رنگم مثل گچ د مطمئن
و به  دیموهاش کش یرو یبود دست دهیپوش یفاصتله لباست نیکه تو ا ارباب

 سمت در اتاق رفت
 یرگیو با موز ستادیا یمن لحظه ا دنیبعد از سالم وارد اتاق شد با د رئوف
 دمن و ارباب رد و بدل کر نیب ینگاه
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 ... ستیتو سرش ن یخوب یبودم االن فکرا مطمئن
 زیو اعصابت چ یجواب داد یعصتبان دمیبابک جان د دی:اخ ببخشترئوف

 دمینگو موقع استراحتت رس هیمرغ
 برم و بعدا برگردم یخوایابروهاش به من اشاره کرد و ادامه داد م با

 رفتینه مشدم ..نک رهیبه رئوف خ دیپر شتریحرفاش رنگم از ترس ب دنیباشن
 دیرسیو ارباب به ادامه کارش م

 کارت رو بگو کنهینکن رئوف سرم درد م یجواب داد لودگ ارباب
تا فردا که  رمیشتتد و گفت اومده بودم استتناد ستتهامت رو بگ یجد رئوف

 با خودم تهران ببرم گردمیبرم
 امیم گهیوقت د هی یاگه حوصله ندار باشه

ه ارباب شتونش رو فشرد و گفت نه صبر کن از کنار ارباب رد شتد ک رئوف
 الزمشون ندارم دمشونیبهت م

 رفت زشیسمت م به
 یبهم کرد و گفت شتتوکا خانم حالتون خوبه رنگتون حستتاب ینگاه رئوف

 دهیپر
 به سمتم انداخت یحرف رئوف ارباب نگاه با
 ام ابروهاش رو درهم کرد .... دهیچهره رنگ پر دنید با

 ؟ یارند یکار گهیاسناد ...د نمیا ایرفت و گفت :بها رو سمت رئوف گ برگه
تم مزاحم شدم ..من رف دیبابک جان ببخش گهیزد و گفت نه د یلبخند رئوف

 راحت التیخ امینم گهی...د
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 یرفت و از تو ظرف خوشگل رو زشیشتد ارباب به سمت م رونیاتاق ب از
 برداشت و به سمت من برگشت یزیچ زیم
 ... دمیگفتم و از جام پر ینیشد ا زترسم ه کمینزد تا

 ندارم ی....حوصله نش کش نمیبب نی:چه مرگته ..بشدیبا توپ پر غر ارباب
 کنهیمغزم کار نم کنمیشتتنوم ...حب م یتتاالپ تلوپ قلبم رو م یصتتدا

 هریگیو دستم رو م ادیجلو م دمیبه حرفش گوش نم نهیبی..ارباب که م
 بگم دیرو چند بار با ینه ...هر حرف یشیتو ادم نم -

م نا ندارم تکون بخور ی..حت نهیشتتی..کنارم م ترستتمیکنم ازش م ینم کتمان
 زارهیو تو دهنم م کنهی...جلد شکالت دستش رو باز م

 فشار رو تحمل تونمی..چقدر مگه من م زنهیم ی..نبضش قو کنهیدرد م سرم
 کنم

د و کم ش تمیرئوف اومد و من عصبان ی:شانب اورد شهیارباب بلند م یصدا
 رنه ....گ

 .. نهیشیم شیو پشت صندل رهیکارش م زیکه به سمت م دمینم یجواب
 بهترم یکم کنمیخوردن شکالت حب م با

 :برو اتاقت زنهیرو به چشتتم م نکشیبهم کنه ع ینگاه نکهیبتدون ا اربتاب
...... 

*** 
دم ...و خو نمیشیبه رئوف م یصندل نیموقع شام از ترس ارباب دورتر ش 

 کنمیرو مشغول غذا م
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م خواهش داشت هی:بابک خان  گهیکه کنار ارباب نشتسته به ارباب م سترمه
با رئوف برم تهران ..زود  یدختر خاله مه اگه اجازه بد یعروستت گهی..هفته د

 گردمیبر م
 یونتی:باشه برو ..م گهیو م خورهیاب م یوانیبا ژست خاص خودش ل ارباب

 یخانواده ات بمون شیچند روز اضافه تر پ
 یقته نرفتو یلیخ

..منم دلم  کشمیم یو اه اروم نمیبیسرمه م یرو تو چشتما یخوشتحال برق
 ستمیمامان تنگ شده مگه من ادم ن یبرا
 امیازش بخوام بزاره تا خونمون برم و ب یمناسب تیتو موقع دیبا

 .... خورهیچند وقته ارباب چشمم اب نم نیرفتار ا یادواریبا  اما
 یدو روز باهام کار نیروزه سرمه همراه رئوف تهران برگشتن ..ارباب تو ا دو

 خوردن غذا از اتاق خارج شدم ینداشته و من فقط برا
 که درزدن کردمیحال خوندن روزنامه ها بودم و صفحه حوادث رو نگاه م در

 ایستولماز بلند شد و گفتم ب ی؟؟؟صتدا هیک دمیرو باال اوردم و پرست سترم
 داخل
 دادم ادامه داد : یداد که جوابش رو با مهربون یسالم
 دارن ی..کار مهم ششونیپ دیصداتون بزنم بر امیجان خاتون گفتن ب خانم

 افتاده ... ی.باز چه اتفاق دمیکش یپوف
 دمیدیرو بعد از چند روز م ی..باج میسولماز به سمت اتاق خاتون رفت همراه

... 
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 بود یباج ذاشتیام نممن احتر دنیکه از خدمه با د یکس تنها
زن خودخواه رو  نیا خواستیدلم م  یبه احترام نبودم اما عج یراض درسته

 ادب کنم
ته نشس ژهیکه کنار من دمیورود منو اعالم کرد ..تا وارد شدم خاتون رو د یباج

 کردیم یبود و گلدوز
 تکون داد یدادم که سر سالم

 گفت : شی....خاتون با همون نگاه جد نمیدستش اشاره کرد بش با
و تمام  رنیگیبزرگ جشتتن م یزمان مشتتخخ خانواده ستتماع هیستتال  هر

 کننیو بزرگزاده رو دعوت م لیاص یخانواده ها
 .... شهیبرگزار م رازیجشن تو شهر ش نیا

ن و تهرانه م ستیاما چون سرمه ن رفتهیزمان هر دفعه ارباب با سرمه م نیا تا
 ... یدفعه با ارباب بر نیکردم که اتو رو انتخاب 

 یارباب رو نبر یتا ابرو یحواست رو جمع کن خوامیم
 از افراد مهم و سرشناس هم حضور دارن یلیجشن خ نیا تو
 زمان رفتنتونه پب خودت رو اماده کن گهیروز د 2
در لونشتتم  ادیناراحت شتدم ...مار از پونه بدش م یلیحرفاش خ دنیشتن با

 شهیظاهر م
 رفتمیکه باهاش مسافرتم م ادیاز ارباب خوشم م یلیخ من

 فیشرخانم با ارباب ت ژهیمن شهیخاتون اگه م دیگفتم :ببخش یاروم یصدا با
 سزاوارتر از من هستن شونیببرن ..ا
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 ژهیدختر که من دونمیو گفت من بهتر از تو م دیکوب نیعصاش رو زم خاتون
جشتتن خوشتتش  نیت و از استتال رف هی ژهیاز همه لحاظ از تو ستترتره اما من

برو اتاقت و خودت  عیحاال هم سر رفتیم شهیسترمه هم نیهم یبرا ومدین
 دستورم اماده کن .... یرو برا

د که ز یپوزخند دنمیبا د یشتتدم ..باج رونیگفتم و از اتاق ب یشتتیدلم ا تو
م محک یلیس هیو  ستادمیداشتتم ستمتش رفتم و رو به روش ا یچون دل پر

 بهش زدم
کته انتظتار نتداشتتت اولش با تعج  و بعد با خشتتم نگام کرد و تا  یبتاج

 خواست دهنش رو باز کنه
 ... یهست یک یکنی...فکر م یکرد یگفتم :تو االن چه غلط تیعصبان با
باشه  یرو فراموش نکردم ..هر چ ناتی..هنوز توه یستتین شتترینوکر ب هی تو

 من زن اربابم
 کنمیم یمطمئن باش تالف یکرد یاماحتر یب ای یبهم کم محل گهیبار د کی

 ؟؟؟یدی..فهم
 پرخشم گفت بله .... یبا چشما یباج
 چشم خانم .... یبگ دیزدم با داد

 گفت دهیبهم چستتب یبا دندونا ومدیخونش در نم یزدیبودم کارد م مطمئن
 چشم خانم

 که در باز شد زدمیبلندم رو شونه م یاتاقم بودم و داشتم موها تو
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بدون در زدن داخل شتتده که ارباب رو  هیکدوم احمق نمیبرگشتتتم تا بب عق 
 دمید

 کردمیارباب رو نگاه م یچشم ریسالم دادم و به کارم مشغول شدم ..ز اروم
 مبل نشست و به من زل زد یکه رو

 که صداش بلند شد : دمیپوش یکش موهام رو بستم و روسر با
 .... نمیبش....به ناچار طرفش رفتم که اشاره کرد کنارش  نجایا ایب

حق اعتراض نداشتتتم ...دستتت ارباب به  یبودم که حت چارهیمن ب چقدر
 سمت صورتم اومد

رو از سرم در اورد و بعد کش  یچشتمام رو بستم که روسر یلیتصتور ست با
 دیموهام رو کش

 موهام گذاشتم شهیر یگقتم و دستم رو رو یاخ
اش  گهید یپا یعکب العمتل خونستترد پتاش رو رو یبتدون  ره  اربتاب

 انداخت و گفت
 ....... یبندیسرت باشه ...موهاتم نم یدوست ندارم روسر یمن شیپ یوقت
 دلم براش شکلک فرستادم که ادامه داد : تو

 .... میریم رازیکه خاتون بهت گفته من و تو فردا به سمت ش نطوریهم
 یسماع وشیو چند سالمه به اسم دار نیچند یاز دوستتا یکیخونه  اونجا

 میداشت یباهاشون ارتباط خانوادگ شیوقت پ یلی... که از خ
 توئه فهیوظ ستیسال سرمه باهام همراه بود اما االن که ن هر

 تا بهت چند تا نکته رو گوشزد کنم نجایاومدم ا امروز
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 ... یرو بپوش تیمحل یلباس ها یپب حق ندار ستیمثل روستا ن اونجا
 رو بهش زتیچمدون اماده کنه ..نترس سا هیسپردم خودش برات  یباج به

 دادم
بهت گفتم تنها کلمه  یابرو دارم پب هر چ یلیمن اونجا خ گمیاز االن م اما
 چشمه ... یگیکه م ی

 ... کنهیم تیهمون بابک خان کفا یمنو ارباب صدا کن ستین الزم
 هینو نبر بگه پب م ستین یکی.. کردمیحرص داشتم به دستوراتش گوش م با

 انجام بده ........... یخواست یسک ببر هر چعرو
 مسخره شون تموم شد از جاش بلند شد و گفت یحرفا نکهیاز ا بعد

 میاونجا تو هتل ستتکونت دار ی...راستتت یحرفام رو فراموش نکن دوارمیام
........ 

 بشر ادب نیبه ا دونمیرفت ....من نم یتکون دادم که بدون خداحافظ یسر
 ا؟یندادن ا ادی

 تنم نگاه کردم یلباسها به
 رهیت یدست کت و دامن بلند به رنگ اب هی

 ...... ژهیهمه بهم چشم دوختن از خدمه گرفته تا خاتون و من دمیرس تا
 ارباب .... و

 رترید کمیدرهم گفتت  یدادم کته ختاتون بتا اخم هتا یهول هولک ستتالم
 ... می....ما عالف تو بچه شد یومدیم
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و  نجایخاتون ...ا میریم گهیت :خ  ما دکه حوصتتله نداشتتت گف اربتاب
 سپارمیروستا رو به شما م

 ... دیاومد خبرم کن شیپ یمورد اگه
و صورتش رو  دیو ارباب رو تو اغوش کشت ختیچند قطره اشتک ر خاتون

 : دیب*و*س
 خداحافظ مادر جان مواظ  خودت باش پسرم-

ستتفر مواظبت از  نیتو تو ا یاصتتل فهیو گفت وط دیستتمت من چرخ بعدم
 وفتهیب شونیا یبرا یبه حالت اتفاق یاربابه پب وا

غول تشنو  نیا نایبسپاره ا نیمنو به ا دیگفتم و تو دلم گفتم هر که با یچشتم
 سپارنیبه من م
 .... میو حرکت کرد میشد نیسوار ماش یبعد از خداحافظ باالخره

 یدوممون حرفک چیه میکه حرکت کرده بود یبه جاده بود ..از وقت چشتتمم
 .... مینزده بود

دستش  هیدستش به فرمون بود و  کی کردیم یرانندگ یبا ژست قشنگ ارباب
 .... شهیش یرو

 که موقع فرار گرفتنمون ی...همون پاسگاه میدیبه پاسگاه رس یاز مدت بعد
 زی....االن تبر ومدیستترم م یبرم چ تونستتتمیاون روز نحب افتادم اگه م ادی

 که نشد فیاما ح دادمیدرسمم ادامه م دیبودم و شا
 کردیبه مامان کمک م یو مامان تنگ شتتده بود ...ک اریزان یدلم برا چقتدر

.... 
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از ارباب خواستم بزاره برم خونمون تا هم با مامان  روزیکه د رهینم ادمیهنوز
 اما با دل سنگش نذاشت .... نمشیکنم هم بب یخداحافظ

 بودمشون دهیودم ندبه خونه ارباب اومده ب یوقت از
به ستمت ارباب برگشتتم ..سرباز که با شناختن  یستالم سترباز یصتدا با

 ام خوش وبش کرد .... یارباب بهش سالم داد و کل
 با همون غرورش جواب سرباز رو داد .. ارباب

که افستر پاسگاه اومد همون که اون روز با من تو اتاق حرف  دینکشت یطول
 زده بود ..

کرد ..اربابم طبق معمول تنها سرش رو تکون  یاحوالپرسبه سالم و  شتروع
 چارهیهمه لطف افسر ب نیدر جواب ا دادیم

 دیتو چشماش د شدی...بهت و تعج  رو م دینگاه افسر به من رس ی لحظه
ارباب  نیروز تو ماش کیو  کردمیروز از دستت ارباب فرار م کیحقم داره 

 بودم ....
 یبوق دیبود با گفتم خسته نباش ومدهیافسر خوشش ن رهیکه از نگاه خ ارباب

 زد و حرکت کرد ...
*** 

 استراحت .... یبرا یچند تا دکه بود و مکان جلوتر
بزنم  به صورتم یاب رمیمن م یرو پارک کرد و بهم گفت تا وقت نیماش ارباب

 ... اریرو ب ایانداز و سبد خوراک ریز
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اقا منو با برده اش  نیا دهیجام مشتتانب منه هر که شتتوهرش کارا رو ان نمیا
 اشتباه گرفته

کو س یانداز رو رو ریز کردمیل  غرغر م ریز نطورکهیاز رفتن ارباب هم بعد
 رو هم اوردم ایانداختم و سبد خوراک

رفم رو به ط کینشتتستتت پالستتت یاز دکه اومد . وقت کیپالستتت هیبا  ارباب
 گرفت ....

 رو گرفتم کیتعج  پالست با
 بود .... یکیچند نوع ک داخلش

 خورم یرو جلوش گذاشتم و گفتم من نم کیپالست
 کرد و گفت چرا؟ زیچشمهاش رو ر ارباب
 دیپرسب دیبا دیبخر نکهیباال انداختم و گفتم دوست ندارم قبل از ا ی شتونه

 دیدیانجام م دیدوست دار یهرکار یبا خودخواه شهیشما هم
 یندار اقتی....ل یغلط اضتتافه کرد:باز تو  دیدرهم غر یبا اخم ها ارباب

 ............... به درک
وقت احترام منو نداشتت .....اخه چرا من شانب  چیدلم گرفت ...ه یلیخ

 نداشتم ....
 ... زیبر یگفت :زود باش چا یبا بداخالق ارباب

و  ختمیر یرو پاک کردم و براش چا ومدیم نییکته داشتتت پا یاشتتک قطره
 جلوش گذاشتم

 رمیو لقمه بگ ارمیرو در ب ریدستور داد براش از تو سبد نون و پن باز
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تموم شد از جاش بلند شد  گرفتمیکه م یاش رو خورد و لقمه ها یچا یوقت
 رفت نیو به سمت ماش

 بود کیک کیکه برداشت پالست یزیچ تنها
 گذاشتم نیانداز و سبد رو برداشتم و تو ماش ریدوباره ز منم

 ها رو تو اشغاال انداخت و سوار شد کیک کیپالست اربابم
 خوردم ... یتکون نیشدت بستن در ماش از

 یختبدب هی یذاشتیهمونجا م یخورد یتو که نم ونهیبگه د ستین یکی اخه
 یندازیبخوره چرا دور م

 گاز گذاشت و حرکت کرد یارباب پاش رو رو نیروشن شدن ماش با
 میدیبود اما رس ی...سفر طوالن رازی..ش میدیبه شتهر گل وبلبل رس باالخره

.... 
...من  کردم یبرخورد م یبا چه کسان یعنیدونم چرااسترس گرفته بودم  ینم

 شناختم یکب رو نم چیکه ه
که  دینکش ی...طول بردمیلذت م شیبایو از ز دمیدیرو م رازیبود ش یاول دفعه

 شو .. ادهیپارک کرد و گفت پ ابونیخ هیارباب تو 
بزرگ  ییالیخونه و هیشتتدم ...مقابل  ادهیپ نیو از ماشتتتکون دادم  یستتر

 درهم گفت ی...ارباب با اخم ها میبود ستادهیا
کنم ..حواست باشه ....با گفتن بله ارباب سرم رو  یبهت سفارش نم گهید

 تکون دادم که به سمتم برگشت و گفت
 تو ! خوبه بهت گفته بودم منو ارباب صدا نزن یدختر چقدر خنگ اخه
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 ... کیفکر م نکردم ...ش  بود و هوا تار نشیبب استرس داشتم به توه از
 ..... میتوسط خدمه باز شد و ما وارد شد در
ارباب به سمتمون اومد و با  یهم سن و سال ها یمرد هی میوارد خونه شد تا

 لبخند ارباب رو تو اغوشش فشرد
 یوببابک جان ..چقدر دلم برات تنگ شده بود داداش .....خ سالم

 نطوری....منم همزیعز وشیبتا لبخنتد جوابش رو داد :ستتالم دار اربتاب
 ؟ یکنی..ممنون خوبم تو چه خبرا؟چکار م

 .... کنمیم الیداداش دعا به جون ع یچیو گفت ه دیخند وشیدار
 ... دیگفت سالم خانم ...خوش امد یمیتعظ مچهیمتوجه من شد و با ن تازه

 ؟ یکن ینم یجان معرف بابک
 وشیدار شونمیدستش رو دور کمرم انداخت و گفت شوکا همسرم و ا ارباب

 دوستم نیبهتر
بودم هاج و واج مونده بودم که با  دهیارباب رو ند یرو نیکته تتا حاال ا من

 سالم کردم عیکه به کمرم وارد شد سر یفشار
 جوابم رو داد ... ییبا خوش رو وشمیدار
 کرد ییخونه راهنما گهیما رو به سمت د بعد

شناختن و ارباب  یهم بودن ...همشون ارباب رو م گهینفر د 15-11 حدود
 کردیو خشو وبش م ستادیا یکنارشون م یمدت

 ...خدمه برامون شربت اوردن ... مینشست باالخره
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ا و اون ب دنیترس یارباب که تو روستتا همه ازش م کردمیوقت فکر نم چیه
 وخ باشه ..بذله گو و ش نقدریا نجایا کردیغرور برخورد م

ساله بود  28-27 بایخانم تقر هیاشنا شده بودم  وشیخانم همسر دار الیل با
 خوش رو اریو بس

 از چشماش خوند .... شدیمن زن اربابم تعج  رو م دیفهم یوقت
زن  هیکردم بابک خان  یها ....اما اصال فکر نم یناراحت نشت زمیعز یوا-
 ... رهیبگ گهید

تو نبود ..هر چند بابک خان هم خوش  فی..ح یشتد یچه طور راضت اخه
 است افهیق
به  دمیفهیچه م یدختر شهر نی...ا رهیام بگ هیحرفاش حب کردم االنه گر با

 داره یزور شوهر کردن چه درد
 نگفتم ... یچیاکتفا کردم ....و ه یبه لبخند تصنع درجوابش

 زیمه سر مبود ...ه باتریاز عمارت ز یحت نایموقع شام شد ...خونه ا باالخره
 میو شروع به خوردن کرد مینشست
اسمشونم  یها رو حت یگذاشتته شتده بود که بعضت زیم یمدل غذا رو چند

 دونستم ینم
 اصراف بود ..تنها نصف بشقابم رو تونستم بخورم ناینظرم همه ا به

همه از سر  نکهی........منتظر شتدم تا همه غذاهاشتون رو تمو کنن بعد از ا
 به سمت ما اومد و گفت وشیبلند شدن دار زیم
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 جانیا یو مجبور شد یدیبابک جان ..امشت  خستته از سفر رس دیببخشت
 دیکن استراحت دیاتاقتون رو نشون بده بر گمی...االن خدمتکار رو م ینیبش

 رمیم شتتهیمن مثل هم یدونیدر جوابش گفت نه ممنون خودت که م ارباب
 هتل ...

 نیهتل به خاطر ا یبر ذاشتمیقبل م یبا اخم جواب داد اگه سال ها وشیدار
 داره ادیبزرگه و اتاق ز دیخونه جد نیا ینیبیبود که اتاق کم داشتم االن که م

 هتل نه من نه تو .... یکن اگه بر باور
 ... میمونیخ  ...م اریفکر کرد و گفت بس یکم ارباب

اتاق  منیرو به ما نشون داد که طبقه دوم خونه بود و گفت ا یاتاق وشیدار بعد
 دیبه خدمتکار بگ دیداشت اجیاحت یزیشما چ

 ماتم برد ... شیبایوز یوارد اتاق شدم از بزرگ تا
 کمد ..... هیقرار داشت و  ییچپش تخت بزرگ و طال گوشه

 دست مبل هم داشت .... هی
 .... شدیفرداش  برگزار م یاصل یبودم مهمون دهیشن الیکه از ل یاونجا تا

 میتو اتاق تنها شتتد یچمدونمون رفت ....وقت بعد از گذاشتتتن ختدمتکار
 ارباب کتش رو در اورد .

 سمت چمدون رفت به
 تخت نشستم ... یرو منم
شتتلوار و باالتنه برهنه به ستتمت تخت اومد و  هیکه ارباب با  دینکشتت یزول

 بخوابم خوامیخسته ام م یلیگفت زود باش لباسهات رو عوض کن خ
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بلوز و شتتلوار  هیبه ستتمت چمدون رفتم و  دیتخت خواب یکه رو اربتاب
 برداشتم

عوضتون کردم به ستمت تخت برگشتتم ..ارباب چشماش رو  نکهیاز ا بعد
 بسته بود و خواب شده بود

 خوابم برد دینشک یو طول دمیتخت خز گهیگوشه د اروم
*** 

 رونیب میبعد از خوردن صبحانه ارباب بهم گفت حاضر شم بر صبح
....اول از همه ارباب منو  میو با هم از خونه خارج شتتد دمیلباس پوشت منم

 برد و گفت یبازار بزرگ
 طال سوغات بخرم کهیت هیخاتون  یبرا خوامیم

 بخواد ... یزن انگار بچه است سوغات ریدلم گفتم حاال اون پ تو
افتاد به سمتش رفت ...منم که دفعه اول  یارباب چشتمش به طال فروش تا

 ردمینگاه م جانیبا ه دمیدیهمه طال م نیبود ا
تا ستکه داشت که اطراف سکه  6افتاد ... یبایچشتمم به گردنبند ز نکهیا تا

 بود یکار نینگ
 ستیخاتون خوب ن یبرا نیو گفت ا دمیسمت ارباب چرخ به

 زد و وارد مغازه شد ........... تیاز سر رضا یگردنبند لبخند دنیبا د ارباب
 ........ دیسوت کش متشیگردنبند سرم از ق دیخر با

که به فروشتتنده گفت اون انگشتتتر پشتتت  میشتتیم رونیکردم از مغازه ب فکر
 ارهیرو ب نیتریو
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عج  اما با ت خرهیاز زن هاش م یکی یگفتم حتما برا دمیانگشتر رو د یوقت
 دستم رو گرفت و تو انگشتم انداخت

 گشاد بود .... یکم
 دستش نباشه یزیگفت زشته زن ارباب چ دینگاه ماتم رو د یوقت

 نگو به خاطر ابروشه ......... خرهیشکست ...فکر کردم به خاطر من م دلم
گردنبند و انگشتتر تو دستم من ختم شد به خونه  هیکه به  دیخر انیاز پا بعد

 ... میبرگشت یسماع
 به غذا نداشتم اما ناچارا چند قاشق خوردم یلیاصال م ظهر

کرد و کت  پیوف خودش رو خوش تارباب حموم رفت و به قول معر غروب
 دیکه اورده بود رو پوش یو شلوار قهوه ا

 گذاشته بودن ... کیکت ودامن ش هیمن تو چمدون  یبرا
 هی یواشکیخودم رو بپوشتم ..... یمحل یلباس ها خواستتیمن دلم م اما

 یخودم گذاشته بودم به رنگ اب یدست برا
 کردیم نگیریج نگیریجسکه داشت و  رهنشیپ نییخوشگل بود ...پا یلیخ
 داشت یپولک دوز فیباسکتش هم چند رد یرو

 زدیارباب در تا غر م تشیگرفتم همون لباس خودم رو بپوشم ..نها میتصتم
 کردینم یکار گهید

 نکهیا رفته بود به منم گفته بود بعد از ونیاقا هیبق شیتو اتاق نبود و پ اربتاب
 برم ششیپ شمیاماده م
 تخت انداختم که در اتاق زده شد .... یرو رو لباسم
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 جواب داد و بعد از خواستن اجازه وارد شد ... الیکه ل هیک دمیپرس
 تنگ و بدنما .... اریبود اما بس بایبود ز دهیپوش رهنیپ هی

 نداشت ... یشدم که روسر رهیتعج  به سر ووضعش خ با
 که یشوکاجون هنوز اماده نشد یمن گفت وا دنید با

 جون الیل شمیزدم و به لباسم اشاره کردم :االن حاضر م یلبخند
تر دخ یو گفت وا دیلباستتم دستتتاش رو مثل بچه ها بهم کوب دنیبا د الیل

 خوشگله یلی...خ یکیعج  لباس انت
 ارمیرو ب مشیارا لیبپوشش تا من برم وسا عیگفتم که گفت سر ینداره  قابل

 یدنیازت بسازم د یزیامش  چ خوامیم
 نهیتو ا دمیلباس رو پوشتت یمخالفت کردم قبول نکرد و رفت ...وقت یچ هر

 خودم رو نگاه کردم ...خوب شده بودم
 به اتاق اومد الیبستم که ل رهیرو ساده با گ موهام

 ...... یپیعج  ت یو گفت ابج دیکش یمن تو لباس سوت دنید با
درشت و قشنگت  یچشما فیکه گفت شوکا ح دمیخند شیمستخره باز به
تو رو داشتم که  یصدم از چشما هیمن اگه  یگردیستاده م شتهیهم ستتین

 کوالک بود
ابک کنم ار.....ب ینم شیکرده اش نگاه کردم و گفتم نه من ارا شیارا افهیق به

 ... ادیخان خوشش نم
 ارباب ... گفتمیداشتم م هوف
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 اهیس ینشوند :بابا فقط چشمات رو کم یصندل یدستم رو گرفت و رو الیل
 همون سرمه زدن خودتون .... مکنیم

 کارش رو کرد .... الینداشت و ل دهیمن فا مخالفت
کنار رفت و گفت  نهیبعد از جلو ا نمیاخر کتارش نتذاشتتت خودم رو بب تتا

 ها میماهر شگریتو ...بابا منم عج  ارا یشد یمن چ یخدا
ود ب دایتر پ یدرشتر و مشک شهیدهنم وا موند چشمام از هم دمیخودم رو د تا

... 
تم نداش شیارا گهیشده بودم ....لبامم خوش رنگ شده بود ...اما د بایز واقعا
.... 

..امش   ستیبلندت ن یموها فیگفت ح الیرو سترم کردم که ل میروستر
 ... ایب ینجوریهم

 وقت .... چیکردم و گفتم نه ه اخم
فش ..دلشتوره داشتم ..کاش به حر میاز اتاق خارج شتد الیهمراه ل باالخره

 دادمیگوش نم
 وجون ریزن و مرد ..پ دمیادم د یکل میوارد سالن بزرگ شد تا

و دو تا مرد  وشی..کنار دار دمشیکنم که د دایچرخوندم تا ارباب رو پ چشم
 دیخندیبود و م ستادهیا گهید

زود  یلیهو نگاهش به من افتاد ..اما خ کیچقتدر گتذشتتت که  دونمیتنم
 برد گهیسرش رو سمت د
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 فاصله رگ نیبعد چنان دوباره به سمت من برگشت که من از هم قهیدق کی
 .... دمیگردنش رو د یها

ادم  یدونم چرا هول کردم ...گاه یشتتده بود ...نم رهیمتات بهم خ اربتاب
 شهیم مونیو بعد تازه پش دهیانجام م یکار
 ... دمیهمون کت ودامن رو نپوش چرا

مثتل درخت اون وستتط  دیتد یوقت الیداره ....ل یکردم دهنم مزه بتد حب
 خواهرم شیشوکا پ میبر ایدستم رو گرفت و گفت ب ستادمیا

 طرف ارباب رو نگاه نکردم ... اصال
ا هستن شوک شونیجان ا دایگفت :ل الی..ل دمیهم سنم رس بایدختر تقر هی به

 رو کرده بودم فشی...برات تعر
 شیکه حواستتم پ یباهام دستتت داد و خوش امد گفت اما من انقدر دایتل

 دمیشنیارباب بود نم
در گوشتته رفتم و  یبه طرف مبل زنتهیبتا خواهرش حرف م الیل دمیتد یوقت

 شد داینگذشته بود که سروکله ارباب پ قهیدق 5نشستم ...
 کردینگاهم م زیسرخ شده بودن و ت چشماش

 نشست و گفت : کنارم
 .... یدیلباس مسخره رو پوش نیا یاجازه ک با
 ؟؟؟ یکن شیبهت اجازه داد ارا یک

 ........هاااان
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 یمتوجه نشد ....خواستم حرف یاما چون شتلوغ بود کس دمیدادش ترست از
 بزنم که بازوم رو گرفت و گفت

 مواقع حماقت رو همراه داره شتریشجاعت ب یدونیم
 دنیکردم که با رستت یفشتتار دستتتش در حال خرد شتتدن بود ناله  ریز بازوم

 بازوم رو ول کرد وشیدار
 لیابزرگ وستت نیاز تاجر یکیمگه نگفتم  ای؟ب ی:بتابتک کجا رفت وشیدار
 االن اومده ... ادیامش  م قهیعت

 رو اتشونیاالن نه ..اصتال حوصله چرند وشیحوصتله گفت دار یب ارباب
 ندارم

 ... لتهیتکون داد و گفت هر جور م یسر وشیدار
برداشتتت ...طرف منم  یوانیاب لبه طرفمون اومد و ارب ینیبا ستت خدمتکار

 ببرش... خورهیگرفت که ارباب گفت نم
 اما رنگ شربت بود ... هیتوشون چ دونستمینم

داد و چشماش  هی....وسرش رو به عق  تک دینفب همه رو سر کش هی ارباب
 رو بست ....

شدم  زیخ میخواستم برم سمتش تا ن دمیرو د الیکه ل کردمیاطراف نگاه م به
 یکه چشتتماش بستتته بود گفت کدوم گور نطوریارباب مم رو گرفت و هم

 ؟؟؟ یریم
ستتر وضتتع  نیبا ا یریجا نم چیرو زمزمه کردم که گفت تو ه الیاستم ل اروم

 تو رو مشخخ نکنم فی....امش  نامردم اگه تکل
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 جشن مسخره تموم بشه ... نیا بزار
حماقت رو انجام دادم  نی...خودم رو لعنت کردم که ا دمیترستت دشیتهد از

.... 
دستش  یکیها برداشت .... یدنیارباب خدمه رو صتدا زد و از اون نوش باز

 .... شهیلحظه به لحظه داغ تر م کردمیهنوز به مچم بود و من حب م
**** 

حق  ژهیجشن مضخرف تموم شد ..واقعا به من نیشت  شد و ا مهین باالخره
 شرکت نکنه .... دادمیم

ب اربا کردمیبخورم ..دعا م یزیع شتتامم نتونستتته بودم چموق یترس حت از
 بشه الیخیزود خوابش ببره و منو ب

 نبود شهیباشه ..مثل هم شیجور کیارباب  کردمیم حب
 ...... کردیمنو نگاه م یخمار خمار بود و با حالت چشماش

 .......البته با ارباب ....... میبه اتاقمون رفت باالخره
 قفل رو چرخوند و من اونجا اشهدم رو گفتم دیارباب کل میوارد شد تا
 اره ... یدیگفت:خ  پب حرف منو گوش نم یحالت خاص با

 خنده شل و وار رفته هی.. دیرو به نشونه نه تکون دادم که خند سرم
تخت افتادم...از شدت  یبهم زد .. رو یلیس هیسمتم اومد و طبق معمول  به

 ... ختیدرد اشکام ر
 ستیچشمات ن نیا فیح یکن هیگر دینشست و گفت نه امش  نبا کنارم
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گفت بهت گفته بودم  دوی....چشتتمام رو ب*و*ستت دادیم یبد یبو دهنش
 چشمات رو دوست د ارم ....

 بودم ..... دهیند ینجوریام گرفته بود ..تا حاال حال ارباب رو ا هیگر واقعا
و  دی....ارباب بازم خند ستیلرزون گفتم ارباب حالتون خوب ن یصتدا با

 یکوچولو ریشتت کنهیمنو مستتت نم کیبهترم ...چند پ شتتهیگفت نه از هم
 .... یوحش
 من کرد ........ دنیشروع به ب*و*س وبعد

که  کردمیم یشتتدم ..احستتاس خفگ داریدردناک از خواب ب یبا تن صتتبح
 متوجه شدم دستان ارباب دورم حلقه زده ...

د ش یبهم دست داد و اشکام دوباره جار یاحتاحساس نار ش ید یاداوری با
 به خواسته من احترام گذاشته نشد ... یزندگ نیوقت تو ا چی....ه

 یزیکه چ یمثل کستت دیموقع ارباب چشتتماش رو باز کرد تا منو د نیهم در
 گفت یخش دار یسرش رو محکم گرفت و با صدا ادین ادشی

 افتاده؟؟؟؟ ی..چه اتفاق کنهیچقدر سرم درد م اه
 ی....تازه نگاهش به چشما ختیریرو ندادم و تنها اشکام بود که م جوابش

 ود ...شده ب رهیخ اشیگر یبدنم افتاد با تعج  به وحش یایو کبود سمیخ
ب یتوجه بهش از جام بلند شتدم و لباسها بدون  یپاره ام رو برداشتم ...خو

 حموم داخلش داشت ... هیبود که  نیاتاق ا نیا
 دوش قرار گرفتم اجازه دادم اشکام تنم رو بشوره ... ریز یوقت
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 گهیو د دادمیتنها جوابش رو م زدیروز اربتاب هروقتت باهام حرف م تمتام
 کب چیبرم که ه یجا خواستیحوصتله بودم و دلم م ی....ب زدمینم یحرف

 نباشه ...
 گفت ... ینم یزیاما چ شدیرفتارم کالفه م دنیباد ارباب

 الیل یکرد ...حت یخوشتتحتال م یلیمنو خ نیو ا میبود غروب برگرد قرار
رو  میحوصلگ یو ب یناراحت لیافتاده که چند بار دل یمتوجه شتده بود اتفاق

 .. دادمیدلم تنگ شده جوابش رو م نکهیاما تنها با بهانه ا دیپرس
از  یلیمنو محکم بغل کرد و با محبت گفت:خ الیل دیموقع رفتن رس غروب

 ... میهم باش یبرا یخوب یدوستا دوارمیخوشحال شدم ام تدنید
 کردم ... یخداحافظ وشمیتشکر کردم و با اقا دار شیمهمان نواز از

 ... میشد و. حرکت کرد نیسوار ماش یبعد از خداحافظ اربابم
حوصتتله تنها به جاده چشتتم  یو من ب میبود حرکت کرده بود یستتاعن چند

 به خودم اومدم نیدوخته بودم با توقف ماش
 برگشت .. وهیبا ابم یشد و بعد از مدت ادهیپ نیاز ماش ارباب

 تگف ی......با کالفگ خورمیرو طرفم گرفت که سرد زمزمه کردم نم یکی
 کنهیمن پشتتت چشتتم نازک م یاز صتتبح چه مرگته ؟؟؟خانم برا معلومه

 ... یستی.....حاال خوبه دختر شاه ن
دلم  یمدت ستتاکت شتتدم ...حت نیارو قورت دادم و طبق تمتام  بغضتتم

 باهاش هم کالم بشم ... یلحظه ا خواستینم
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رو روشتتن کرد و حرکت  نینداره ماشتت دهیحرف زدن با من فا دیکه د ارباب
 کرد ...

کر ف کنمیمراعاتت رو م گمیبهت نم یزیچ ینیبیهمون حال گفت اگه م در
 نکهیاز ا مونمیاما االن پشتت یدار اقتیل کردمیم الینکن عاشتتقتم ...من خ

 انتخابت کردم
 یکن یزندگ یکه تو سخت نهیتو ا اقتیل

 دشیکاب*و*س تموم م نی...کاش ا دمیکش یقلبم رو بدرد اورد اه حرفاش
 ش  هجران تو گفتم با شمع سرگذشت

 کرد مانمیسوخت که از گفته پش آنقدر
*** 

 نیا من یکجا برا چی..ه ادیلبم م یرو یبه روستا لبخند کم جون دنیرست با
 دیدیارباب رو م نی...تو روستتا هر کب ماش شتدیروستتا و اب وهواش نم

 ... دادیتکون م یو اربابم طبق معمول سر دادیسالم م
 بودن همراه مباشر ارباب اطیح یکه تو یچند نفر میشد یوارد خونه ارباب تا

 کننیم یو شروع به چاپلوس انیم نیبه سمت ماش
 دیمدت که نبود نی....ادی..خوش امد ریبخ دنی:ستالم ارباب ...رسمباشتر

 کم بود یزینداشت انگار چ یروستا لطف
 یشوح هیکم بود  یزیزدم و تو دلم گفتم اره چ یحرفاش پوزخند دنیشن با

از خدمتکارا دستتور داد ستاک لباس ها رو از پشت  یکیکه اومد ارباب به 
 خاتون شیپ میبرداره و به من گفت بر
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ون ..اصال حوصله خات میباب به سمت اتاق خاتون رفتو با ار دمیکشت یپوف
 رو نداشتم

 ردک یارباب گل از گلش شکفت و شروع به اظهار دلتنگ دنیبا د خاتون
 و جواب سالمم داد دیشد تازه منو د ریپسرش س دنیکه از د خوب

و  گفتم یاتاقش بمونه و من با اجازه  یاصترار خاتون ارباب قرار شد کم به
 شدم رونیب

*** 
 بود تادهوفین یمدت اتفاق خاص نیو تو ا گذشتیاز برگشتنمون م یهفته  دو

 اومد و گفت: شمیبرگشتنمون ارباب پ یفردا تنها
ات  فهیو وظ ی...زنم وفتادهین ی..اتفاق یناراحت باشتت یبخوا نمیبینم لیدل

 از منه ... نیتمک
ود ب یدنینوش وانیحالم خوب نبود اونم به خاطر چند ل یاون ش  کم دیشا

 رفتارت رو تموم کن... نیکه خورده بودم پب ا
در حقم  یمثال لطف نکتهیا ی....عالوه بر اون برا شیاز معتذرت خواه نمیا

 کرده باشه بهم اجازه داد از کتابخونه استفاده کنم
 ودمب دهیبود که شن یتنها خبر خوش نیجهنم اومده بودم ا نیکه به ا یروز از

 ها کتاب داشت نهیارباب پر از کتاب بود تو همه زم کتابخونه
 شعر ..... یو حت یگرفته تا رمان و داستان و عمل یخیتار از

صبحانه رفتم ..اصال حالم خوب  زیکه از خواب بلند شدم به سمت م صبح
 ... ارمیباال ب خوامیم کردمینبود حب م
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 شتتهیم و باال نییفشتتارم پا کردمیو احستتاس م رفتیم جیگ یکم ستترمم
حال  لیام بود و حتما دل انهیعادت ماه کیکه حستتاب کردم نزد ی..اونجور

 بود نیبدم هم
بود برگشتته بود .و اوضاع عمارت  یخوردم ..سترمه چند روز یچا هی تنها

 مثل قبال شده بود
معلوم بود ستترش شتتلوغه چون بعد از خوردم صتتبحانه از خاتون  ارباب

 خونه ادیکرد و گفت ممکنه نهار ن یخداحافظ
و اجازه داشتم ت میبرگشته بود رازیاز ش ی....از وقت خواستیازاد م یهوا دلم

 گشتمیبه اتاقم برم دیاومد با یا بهیبرم اما اگه مرد غر اطیح
 سرد شده بود شالم رو دور شونه هام محکم کردم هوا

متعجت  بودم چون تا به  یلیو من خ کردیروز بود کته معتده ام هم درد م 2
 حاالت رو نداشتم چه برسه قبلش نیا میودیتو پر یحال حت

 ... نمیبش یبزارم گوشه ا ارهیب یصندل هیاز خدمه گفتم  یکی به
. 

وه ن ی..شاد ومدیکه از دور به سمتم م دمیرو د یکه نشتستته بودم شاد یکم
 مون بود هم متعج  بودم و هم خوشحال هیهمسا

 ؟ کنهیچکار م نجایا دمیسالم کردم و پرس دنشید با
 دستام رو گرفت و گفت با پدر بزرگش اومده .. یشاد

 رو اورده ... نیاجاره زم پدربزرگش
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که  دمیمامانم افتادم حالش رو پرستت ادیخوشتتحال بودم  دنشیتاز د یلیخ
 ساکت شد یشاد

 شده حالش خوبه ؟ یو گفتم تو رو خدا بگو چ دمیترس یلیخ
 هیتو  دنیگفت نگران نباش شتتوکا ...حال مادرت خوبه فقط از ند یشتتاد

 چشمش خون هیچشمش اشکه 
 کنهیباهاش سروصدا م یگاه باباتم
تو  و زنمیگفت بهش سر م یبا مهربون ی...شاد دیاز چشمم چک یاشک قطره

 نگران نباش
اومده  اریجمع شتتد گفت زان الشیکنارمون خ یاز نبودن کستت یوقت بعتدم
 روستا

 که گفت وا چه خبرته .... دمیخفه کش غیج
 گمب تونمیدلم براش تنگ شده که اصال نم نقدریاومده ا اریزان یوا گفتم
ازم  یبا خوشحال نجایا امیمتوجه شد م یمثل تو وقت ارمیگفت اره زان یشتاد

 نشیفردا برو بب یتونیخواست بهت بگم اگه م
 .. ذارنیو گفتم نم دیهو بادم خواب کی

 ....ششیگفت خ  به بهانه امام زاده بود پ یشاد
 خوبه ... یلیفکر کردم و گفتم اره خ یکم

 اونجا امیامام زاده من عصر م ادیبگو فردا ب اریبه زان پب
*** 
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که ارباب برگشت به اتاقش رفتم و ازش خواستم اجازه بده فردا عصر  عصر
 برم امام زاده

 نشده کیتا هوا تار یگردیبرم فکر کرد و گفت باشه برو اما زود یکم ارباب
ازش تشتتکر کردم و قول دادم زود برگردم که ارباب با پوزخند  یخوشتحال با

 یبار از من تشکر کرد کیگفت چه عج  تو 
 تو حالم نذاشت یریتاث چیارباب ه یحالم خوب بود که حرفا نقدریا

اب  زانیکار در رابطه با م کی یکه بعد از خوردن صبحانه ارباب برا صتبح
 روستا

گفت با من عصتتر تا امام  یمجاور رفت اما قبل از رفتن به باج یروستتتا به
 زاده بره و زود برگرده

 ... ادیممکنه ارباب تا ش  ن چون
 شیرو از ستترم باز کنم ...پب بعد از رفتن ارباب پ یباج یج.ر کی دیبتا

 خاتون رفتم
همه  یرم چون باجبهش گفتم اگته اجازه بده من با ستتولماز تا امام زاده ب و

 کنن دایپ اجیکاره خدمه است و ممکنه بهش احت
فکر کنم  کردیبتا اخم نگتام م یتکون داد و قبول کرد ..بتاج یستتر ختاتون

اما من  رهیکارا در م ریساعت از ز کی کردیزورش اومده بود با خودش فکر م
 جلوش رو گرفتم

*** 
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 دیدی..هر کب منو م میهمراه ستولماز به سمت امام زاده حرکت کرد عصتر
 لیاصتتال منو تحو یکه روز ایبود بعضتت نیو جال  ترش ا دادیتستتالم م

 فیو از ارباب تعر کردنیبه به و چه چه م دنیبا د گرفتنینم
که  نمیراه به ستولماز گفتم قراره پسترعموم که مثل داداش نداشته ام رو بب تو

و  نهیبیم یوقت کستت کی.. میبرگرد ایستتولمتاز با ترس گفت :خانم جان ب
 ها ... شهیبراتون بد م

 ... میدگریو برم میمونیساعت م مینبود گفتم فقط ن میحال یزیمن که چ اما
 و میپب اول داخل امام زاده رفت ومدهین اریمتوجه شتتدم هنوز زان میدیرستت تا
 میکرد ارتیز

 شروع به نماز کرد ... سولمازم
طرفش رفتم و بغلش  به دمشیاومد ..تا د اریزان دمیگذشت که د یکم مدت
 کردم

 رفتیسرخ شده قربون صدقه ام م یبا چشما اریو زان هیگر ریز زدم
 هیبا خنده گفت چ ارینگاش کردم زان ریدل س هیهام رو کردم و  هیکه گر خ 

 زشت شدم
 ... هپیخوش ت شهیمن هم یبه بازوش زدم و گفتم ساکت شو داداش یمشت

 ستمیبا داد گفت صدبار گفتم من داداشت ن اریزان
..دلم  زنهیو ستترم داد م دهیمنو د یتعجت  نگتاش کردم کته بعد از مدت بتا

 شکست و اشکم باز شروع شد
 کرد و گفت اشتباه کرده ... یشروع به معذرت خواه اریزان
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بعد از نمازخوندن کنارم اومد و گفت:خانم جان من برم پشت امام  سولماز
 ع کنمزاده گل جم

 گفت اریتکون دادم بعد از رفتن سولماز زان یسر
 یشب میتسل کردمیشتدم فکر نم ونهید یزن ارباب شتد دمیشتن یوقت شتوکا

 یبهش زور بگ یتونست یکه نم ی..کجا رفت اون شوکا
نبودم و  ی..من خودمم راضتت ومدیاز من بر م یو گفتم چه کار دمیکشتت یاه

 ستمین
 متنفرم ازش

 کردیِمن ِمن م یبگه ه یزیچ خوادیکه معلوم بود م اریزان
 .... اریگفتم بگو زان شناختمشیکه خوب م من
من  یاشب یکرد و گفت شوکا اگه راض بیخشکش رو بازبون خ یلبها اریزان

 کب بهت نرسه چیکه دست ه یجا کی میریو تو م
 یاز ارباب جدا بش یتونیم بعد

 دارم سالها دوستت داشتم و نیمن همه ا شوکا
 یهنوز که زن ارباب شد یحت

 یحرف دیکه د اریچشم دوختم ....زان اریبه زان رهیگشاد شده خ یچشتمان با
 دستام رو گرفت و گفت زنمینم

اما تو منو فقط داداشتتت  ینیمرد بب هیمنو به عنوان  خواستتتیدلم م شتتهیهم
 یدید

 و بلند شدم .... دمیکش رونیمغزم راه افتاد دستم رو از دستش ب تازم
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..بعدم من زن اربابم هرچقدر ازش متنفر  یتو برادر من یشتتد ونتهی:دگفتم
 کنمینم انتیباشم بازم بهش خ

 یتبعد از مد یتونیتوام راحت م ستتتمیداد زد نه من برادر تو ن یعصتتب اریزان
 .. یریطالقت رو بگ

اد بد بهم دست د یلیحب خ هیحرفا رو بزنه .. نیا اریزان شدیباورم نم اصال
 انتی..درست مثل خ

دروغ گفتم تا برادرمم رو بعد از مدتها  نیامروز به ارباب تنها به خاطر ا من
 نکهینه ا نمیبب
 و گفت دیمنو طرفش کش اریفکر خودم بودم که باز زان تو

ستالها سکوت کردم اگه  نیتازه عقلم رو بدستت اوردم ..اشتتباه کردم ا من
 کردمیبه زورم شده باهات ازدواج م هشیم ینجوریا دونستمیم

لبال   یبا چشتتما اریکه بهش زدم هردومون رو بهت زده کرد ...زان یلیستت
 گذاشت یلیس یبهم زل زد و دستش رو جا نیغمگ
 نامردم اگه کتک نخورم ..بزن یکنیقبولم م ینجوری:باشه بزن ..اگه اگفت

خانم جان  یت واخواستم جوابش رو بدم سولماز با داد طرفم اومد و گف تا
 می..بدبخت شد میشد چارهیب

 شده ؟ یاروم باش بگو چ گفتم
 انیسمت دارن م نیارباب به ا یبا چند تا از مردا یگفت باج سولماز

دلخور بودم امتا برام  اریتکردم ...چته کتار کنم ..هر چنتد هنوزم از زان هول
 مهم بود شیزندگ
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 گفتم:تو زود از پشت امام زاده برو ... اریطرف زان به
 با چند نفر ظاهر شد ... یبگه باج یزیخواست چ تا
 پسر .... نیا دنیاومده د یواشکیبه زن ارباب  به
 ... یخونه ارباب نیو ببر نیریپسر رو بگ نیمردا گفت :ا به

ون روز ا ادتهیمنو گرفته بود و گفت : یکردم نزارم اما باج یکردم و سع هیگر
 یکرد ریو تحق یزد یلیمنو س هیبق یجلو
برام من همون دختر  یشده باش می..تو هرچهیک یباج دمیبهت نشون م حاال

 یتیاکبر رع
 شتریب نه
به طرف خاتون رفت و شتتروع کرد دروغ  یباج میشتتد یوارد خونه ارباب تا

 گفتن
نم رو بندازن تو اغل گوسفندا و م چارهیب اریدستور داد زان تیبا عصبان خاتون

 کنن یتو انبار زندان
 مارو مشخخ کنه فیو تکل ادیخود ارباب ب یوقت تا

و  رفتمیتو انبار راه م یداشتم ....ه یادیحالم خوب نبود ..استرس ز اصتال
 گ*ن*ا*هم یچه طور به ارباب اثبات کنم ب کردمیفکر م

از استتترس حالت تهوع گرفته ازخودمم نگران تر بودم .... یحت اریزان یبرا
 بودم

 ضعف دارم و تنم داغه ... کردمیحالم خوب نبود ..احساس م اصال
 نشستم و سرم رو گرفتم ..... یگوشه  جهیسرگ از
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بگه چکار  گهیاز خودش چند تا دروغ د یو باج ادیاگه ارباب ب ایختدا یوا
 کنم
 تو روستا ... یپدر ومادرم چ یابرو

 تحمل نکردم و باال اوردم ...عق زدم و عق زدم .... گهید
 ... خوردیعق زدنم نداشتم ..دل و روده ام به هم م ینا گهید
 ... کردیدلمم درد م ریز
 .... ایخدا یارباب ترسم صد برابر شد ..وا نیماش یصدا دنیشن با

 بود از بب باال اورده بودم ... فیکنم ...تمام لباسهام کث چکار
 گنیم یو به طرف در برم تا بشنوم چ ستمیپاهام با یتونستم رو ینم یحت
داده بودم ...حالم بازم بهم خورد و دوباره  هیتک یتو انبار یات و اشتتغاال به

 عق زدم
 کردیم یکیتار چشمام

 دمیدر به شدت باز شد و ارباب رو تو چهار چوبش د نیح نیهم در
که تو  یزیحالم جا خورد و تنها چ دنیاز د یبود اما لحظه ا یعصبان یلیخ

 ومدیارباب بود که طرفم م دمیلحظه اخر د
*********************************** 

 شخخ: سوم
 دیحق اب به خونه برگشتتته بود تا رستت یکه خستتته از مذاکرات برا ارباب

 منتظرشن اطیکه تو ح دیرو د یخاتون و باج
 کرد با حرف زدن : خاتون شروع دیتعج  به طرفشون رفت که د با
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 میکه بدبخت شد ایتا حاال ب یکجا بود پسرم
 شده خاتون .. یبا تعج  گفت:سالم مگه چ ارباب
 اومد و ازم خواست شتمیدختره شتوکا پ نیا یگفت پسترم تو که رفت خاتون

 رو باهاش تا امام زاده نفرستم یباج
سولماز  دیسفبه فکر منه قبول کردم و با اون دختره چشم  نکهیا الیبه خ منم

 رفت
 یکه گذشتت بهم گفت به شتوکا مشتکوکه و اگه اجازه بده بره پ یکم یباج

 شی
 شدم اما یراض منم

افتاده  شوکا یبرا یشده اتفاق ی..چ گهید دیبگ یکالفه گفت ..اما چ ارباب
 حالش خوبه

با  اون رو یابرو باج یدختر ب مردیمادر کاش م یگفت :ا یبا ناراحت خاتون
 که تو به بهانه امام زاده قرار داشتن دهیپسر د هی

 کردیبود باور نم دهیرو که شن ییزایچ ارباب
 و گفت کجاست؟؟؟ دیکش یهو داد بلند  کیگذشت  یکم
 دهیند تیعصبان نیبود تا حاال پسرش رو به ا دهیخاتونم از ارباب ترس یحت
 بود
 برد ورشیتونستن بگن تو انباره و ارباب به سمت انبار  تنها
جون شتتوکا جا خورد و تا طرفش  یجستتم ب دنیدرش رو باز کرد با د یوقت

 شد ... هوشیرفت شوکا ب



wWw.Roman4u.iR  111 

 

 شخخ: سوم
 ودار بودن .. ریخراب بود و همه تو گ یخونه ارباب اوضاع
ن بود یپشت در اتاق بهدار یو دو تا زن ارباب به همراه خاتون و باج ارباب

 کردیم نهیو پزشک داشت شوکا رو معا
 سوختیداشت م شیبود مثل ات دهیکه شتن یچند ارباب به خاطر حرفا هر

 دختر زبون دراز نگرانه نیا یتونست انکار کنه برا یاما نم
 یمسن بود و چند سال یاومدن دکتر ارباب به سمتش رفت ..دکتر که مرد با

 گفت کردیبود در روستا خدمت م
استرس وفشار  دیبدوندختر اومده اما  نیسر ا یدونم چه بال یمن نم ارباب

 رو تحمل کرده ... یدیزا
واقعا معجره استتت با اون حال و استتترس بچه اش رو از دستتت نداده با  و

 حرفاس دکتر همه مات موندن .. دنیشن
 دکتر ... یگفت:بچه ....بچه ک خاتون

...مگه . دیدونیم کردمیدختر حامله است ....مطمئنم ..فکر م نیگفت ا دکتر
 دیدونستینم

 با بهت به دهان دکتر چشم دوختن ... همه
 :شوکا

 دمیچشمام رو باز کردم خودم رو تو اتاقم د یناله کردنم نداشتم ..وقت ینا
 اومد ادمی زیبه مغزم فشار اوردم تا همه چ یا لحظه

 ..ارباب ... ی...درخواستش ...باج اریزاده ..زان امام
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 نه ... یوا
 از جام بلند بشم که در اتاق باز شد و خاتون وارد شد ... خواستم

تخت نشستم که طرفم اومد و گفت از  ی. رو دمیترس یلیخاتون خ دنید از
 جات بلند نشو دختر

 دمیشونم اورد و باز دراز کش یرو یبا دستش فشار بعد
 ... دینه اخه شما اومد گفتم

 .... یشمواظ  خودت با شتریب دیبا ستیگفت:مهم ن خاتون
 تعج  کرده بودم من االن منتظر کتک و فحش بودم اما ... یلیخ

ده ....تو ش شتریب یلیتو خ تیگفت از امروز مسئول دیکه تعجبم رو د خاتون
 نیا ندهی....بچه که قراره ارباب ا یمواظ  اون بچه باش دیو با یاالن باردار
 روستا باشه

 .... ادیبار ب یقو دیبا
 شدیمن ..........اصال باورم نم یعنیاز تعج  باز مونده بود ... دهنم

 روزهیاز د یبخور ارنیب یزیبرات چ گمیبعد از حرفاش گفت االن م خاتون
 ینخورد یزیچ یکه از حال رفت

 شد ....هنوز من تو شک بودم رونیخاتون از اتاق ب یوقت
 ناراحت .......... ایخوشحال باشم  دیدونستم با ینم
 داشت یزمان حتما حکمت نیبچه تو ا نیوجود ا اما
که  دمیفکر خودم بودم کته در اتتاق باز شتتد و من با تعج  ارباب رو د در
 به دست وارد شد ........ ینیس
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رفت ارباب با چه  ینم ادشی....هنوز  دیاربتاب ناخوداگاه ترستت دنیتد بتا
 داخل انبار شده بود یتیعصبان
 طرفش اومد که شوکا تو خودش جمع شد ... یواکنش چیبدون ه ارباب
تخت گذاشتتت ...به ستتمتش  یرو کنارش رو ینیو ستت دیکشتت یپوف ارباب

 برگشت وگفت:
نات استخو خواستیدلم م دنیمرد د هیبهم گفتن تو رو تو امام زاده با  یوقت

 رو بشکنم
 اروم شدم ... یپسرعموت و شناختنش کم دنیبا د اما

بچه  یعنیفقط به خاطر اون بچه است .. گمیت نمبه یچیه ینیبیاگه م االنم
 من که از خونمه

و مطمئن باش به خاطر دروغت  خوامیخوب ازت م حیتوضتت هیبتدون  امتا
 کنمیم هتیتب
 دمیترسینداره اما هنوزم ازش م میداد کار نانیارباب بهم اطم نکهیا با

 پاش گذاشت یرو رو ینیس ارباب
با  یکباب شتتده گوستتفند گریظرف پر از ج هی دمیرو د ینیستت یمحتو تازه
 تازه یسبز

 کردم یغذا احساس گرسنگ دنید با
 کنارش .. میگذاشت و سبز گرینون ج کهیت هی یال ارباب

 به سمتم گرفت .... دیچیلقمه رو پ یوقت
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کتر د یمواظ  خودت باش یلیخ دی..با هیبخور.....برات خوبه ..مقو ریبگ
 نبود یراض تیاز وضع

گاز رو بهش زدم طعم خوب  نیراز کردم و لقمه رو گرفتم ....تا اولرو د دستم
 رو احساس کردم گریج
ج  تع یلیخ یظرف خال دنیرو خوردم ..با د گرایتا اخر ج  یترت نیهم به

 نبود نقدریوقت غذام ا چیکردم چون ه
 احساس خجالت تموم وجودم رو گرفت ... بعد

 لقمه از اونا رو نخورده بود و تمامش رو من خوردم ... هی یحت ارباب
 رو جمع کنه ... ینیخدمتکار رو صدا زد و بهش گفت س ارباب

تخت  یخدمتکار رفت دوباره به ستتمت من اومد و کنارم رو نکهیاز ا بعتد
 دیدراز کش

 ازش فاصله گرفتم یکردم بهش نخورم و کم یسع نامحسوس
 دیخودش کش ارباب دستم رو گرفت و طرف اما

 شکم صافم ... یاش رو گهیدست د هیمچم بود و  یدستش رو هی
 حب نوازش شکمم عضالتم منقبض شد .... با

 گفت: زدیبا لبخند انگار داشت با خودش حرف م ارباب
 رسمیدارم به ارزوم م شهیلحظه ام ..باورم نم نیساله منتظر ا چند

 بچه از خون خودم ... هی
 یوپسر که ق هیپسر باشه ... خوادیبه چشتمام کرد و گفت دلم م ینگاه بعد

 ... ارمیبارش ب
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 اسمش تمام روستا احترام بزارن دنیپسر که با شن هی
 کردمیارباب گوش م یو به حرفا گفتمینم یچیه

 داشت یمن تازگ یکه برا یحرفا
 که گذشت اروم زمزمه کردم یکم
 اومد .؟؟؟ اریسر زان یبال چه

قلم  دادمیم دیبا هیباره ارباب نگاهش ستتخت شتتد و گفت هنوز زندان کی
 پاش رو بشکنن ...

 گفتم .... یفیضع نه
 و ادامه دادم ختمیالتماسم رو تو چشمام ر تمام

مثل  اری..من و زان نمیبرادرم رو بب خواستمیبره ..من فقط م دیرو خدا بزار تو
 دشیببخش کنمی..خواهش م میخواهر وبرادر بود هی

خوشتتم  یدونی....م یمقصتتر یبگ میبهم کرد و گفت هر چ ینگاه ارباب
 ... یظاهر بش یمرد چیچشم ه یجلو ادینم
 گهیاشکام کردم و گفتم باشه د ختنیکنن پب شتروع به ر تشیا  دمیترستیم
 دیرو ازاد کن اریبار زان کی نیکن هم یکار رو نم نیا

ود و از حرکاتش شتتد ..کالفه ب رهیخ میاشتتک یبه چشتتما یلحظه  ارباب
 مشخخ ...

ه ب یبره اما وا زارمیدفعه م کی نیخ  ..هم یلیگفت خ قهیاز چند دق بعتد
 .... نمشیحالش اگه دور و بر تو بب

 نکن حوصله ندارم ... هیگر گهیگفت د بعدم
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 گفتم یاشکام رو پاک کردم و چشم عیسر یخوشحال از
ام بخوابم ..تو خوامیخسته ام م یلیزد و گفت من خ یلبخند کم جون ارباب

 یبمون شمیپ دیبا
 ........ دیهمونجا کنارم خواب بعد

رو ازاد کنن واونم اولش  اریکه ارباب دستور داده زان دمیاز سولماز شن غروب
 یفاقرو ترک نکنه هر ات نجایکه ارباب گفته اگر االن ا نهیاصرار داشته منو بب

 مسئول خودشه فتهیب
... 

 المیرفته ونگران نباشم ...خ یبه ستالمت اریکه زان داد نانیبهم اطم ستولماز
 راحت شد ...

رفته من نگ هینقشه اش بر عل دهید یوقت یادامه داد که باج یبا ناراحت سولماز
 ادین بم شیتونه پ ینم گهیکرده و گفته د یتمام حرصش رو سر سولماز خال

 تو اشپزخونه کار کنه دیکرده و با ریاش تغ فهیوظ
 یحرفاش واقعا ناراحت شدم و گفتم؟:نترس مطمئن باش من نم دنیشتن از

 زارم ...
 برام سخت بود نیتخت بودم و ا یروز کامل بود رو کیجام بلند شدم  از

خانم جان خدا مرگم بده از  یمن که بلند شتتدم گفت:وا دنیبا د ستتولماز
 دیجاتون بلند نش

 خورم ....هوا ب یکم خوادیبهش زدم و گفتم من خوبم دلم م یلبخند
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االن  دمینداشتم ...از سولماز پرس یهم حالم خوب خوب بود و مشکل واقعا
 کجاست ؟ یباج

به چند تا از خدمه دستور  دمیباشه چون د اطیگفت فکر کنم تو ح ستولماز
 کنن زیانبار رو تم دادیم

 ... دادیبا لبخند سالم م دیدیرفتم ..هر کدوم از خدمه منو م اطیسمت ح به
 هیگشتتم که صداش از انبار اومد ..باز داشت سر  یدنبال باج اطیح داخل
 زدیداد م یبدبخت

 یبه ستتمتم برگشتتت ....ستتالم اروم یستتالم داد که باج دنمیبا د خدمتکار
 گفت و دوباره مشغول دستور دادناش شد

 تنها باهاش حرف بزنم خوامیگفتم:م یطرف باج به
 رو اب و جاره کنه .... اطیح یاکراه به خدمتکار گفت بره تا موقع با

..اما االن . ادیسرم ب یبال خواستهیم دونمیبهش گفتم که م میتنها شد یوقت
 کنه یحرصش رو سر سولماز خال خوادیم ستیبند ن یکه دستش به جا

 کنمیشون رو مشخخ م فهیجواب داد :من مسئول خدمه هستم و وظ یباج
بره اشتتپزخونه  دیالن باو ا کنهیوقته داره داخل عمارت کار م یلیخ ستولماز

 خدمت کنه
اشپزخونه  یرو برا گهینفر د کیو  یبش الییگفتم:بهتره سولماز رو ب یباج به
 ینیبیو گرنه بد م یکن دایپ
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 دیدونیرو خوب نم نجایا نیبا تمسخر گفت خانم جان شما هنوز قوان یباج
داره و االن من سترپرست تمام خدمه هستم و  ی فهیوظ هیهر کب  نجای...ا
 کنهینم شوپاافتادهیمسائل پ نجوریا یاربابم خودش رو قاط یحت

ول ..اما اگه حرفم رو قب گمینم یرو باال دادم و گفتم باشه منم به کس ابروهام
 یافت یم یتو دردسر بد ینکن
 شکمم گذاشتم و گفتم خودت یدستتم رو رو دمیرو د شینگاه ستوال یوقت

 ارباب وخاتون مهمه یبچه چقدر برا نیا یدونیم
 ؟؟؟شهیم یو من افتادم بعد چ یکن به گوششون برسه تو منو هول داد فکر
 یحرفام رنگش سرخ شد گفتم اگه دست از سر سولماز بردار دنیباشن یباج

 افته ینم یاتفاق
 نه ... ایشد داد بزنم  یجواب نداد گفتم چ یوقت
 داد و گفت قبوله رونینفسش رو ب یباج

 ی گهید یبود اما چاره  یاز کنارم گذشتتت .....هر چند کارم نامرد بعتدم
 نداشتم ......

اوردم  یباال م عیسر خوردمیم یزیحالت تهوعم شروع شده بود هر چ دوباره
 کردیمنو کالفه م نیو ا

 برام درست کنن یمقو یبه اشپزخونه دستور داده بود تنها غذاها ارباب
 ایبچه به دن ندهیو از ا زدیبهم سر م یباب با من بهتر شده بود و گاهار اخالق

 گفتیم ومدهین
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که تمام  گرفتیدلم م یباهام مهربون تر باشتته ..هر چند گاه کردیم یستتع
 یچیبه از ه یتوجهاتش به خاطر بچه است اما به قول معروف کاچ

ا ب دنیدیمنو م یبودن و اگه گاه اوردهیخودشون ن یو سرمه اصال به رو ژهیمن
 کردنینگام م یناراحت

 گفته بود ن واونم به خود ارباب .... کیبار در حضور ارباب تبر هی تنها
شکمم  یدستم رو رو یو چاقتر شتده بودم ...گاه گذروندمیپنجم رو م ماه

و  کردمیباهاش درد ودل م ی...گاه کردمیو با بچه صتتحبت م گذاشتتتمیم
 دوست داشتم پسر باشه

پستر باشه هوام رو در همه  یوقت کردمیر حرفا ارباب چون حب مبه خاط نه
 پشت وپناهم شهیحال داره و م

 .... زدیبچه بهم سر م یبرا یگاه یو حت کردیم یکمتر باهام تند خاتون
 تو چشتتماش نهیجور برق ک کی کردینگام م یاز اون روز به بعد وقت یباج

 ترسوندیمنو م نیو ا دمیدیم
 بهم دست یافتاد مو حب بد یحرفاش م ادی ینداشتم گاه یخبر اریزان از
 نمشیبب خواستیو تنها دلم م رفتیم ادمیهم  یو گاه دادیم
 دلم گرفته بود از اتاقم به سمت اتاق ارباب رفتم یلیروز که خ کی

 دمیدر زدم و وارد شدم ارباب رو مشغول خوندن روزنامه د نکهیاز ا بعد
 من از جاش بلند شد و گفت دنیدادم با د یسالم

 یگفتیاز خدمتکارا م یکیبه  یداشت ی...اگه کار یریراه م نقدریا چرا
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کمرم گذاشته بودم جواب دادم من خوبم ارباب  یکه دستم رو رو نطوریهم
 درخواست ازتون داشتم هی..راستش 

 یستتتیتختش نشتتوند و گفت اگه راحت ن یبه ستتمتم اومد و منو رو ارباب
 پاهات رودراز کن

 باد کرده بود یحرفش کردم و پاهام رو دراز کردم کم به
 ... نجایا یهست اومد یگفت:حاال درخواستت چ ارباب

خونه  نیشتتدم و گفتم من االن چند ماهه که به ا رهیستتبزش خ یچشتتما به
 دمیمدت مادرم رو ند نیاومدم و تو ا

 ... ششیبرم پ دیبد اجازه
 ... شهیکرد و گفت نه ..اصال نم یخمحرفم ا دنیبا شن ارباب

 حال تو .... نیبا ا اونم
کردم اجازه نده و مخالفت  یشتدم ..فکرشم نم دیمخالفتش نا ام دنیشتن با

 کنه ........
 التماس ششیام اصرار کردم و پ گهیبار د چند

وشم نه ....خ یعنیگفتم نه  یشتده بود با داد گفت :وقت یکه عصتبان ارباب
 ...... یباره بشنوم شوکا متوجه نیدر ا یزیچ گهید ادینم
 ؟؟ یریگت :کجا م یو از جام بلند شدم که ارباب با خلق بد دمیکش یآه
 اتاقم گردمیگفته جواب دادم بر م یصدا با

 نگفت و با اخم نگام کرد یزیچ ارباب
*** 
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روز بعد از خوردن نهار تو اتاق نشسته بودم  کیهم گذشت که  گهیروز د دو
 ز اومدکه سولما

 :خانم جام مژده بده ...گفت
 شده ؟ یتعج  گفتم مگه چ با

که ستتولماز  دمیحرفاز جام پر نیا دنیو گفت مادرتون اومده ازشتتن دیخند
 گفت
 جان ارومتر خانم

 ؟ ی....گفتم کجاست؟تو رو خدا راست گفت دمیشنینم یزیمن چ اما
بره دنبال  بودم که ارباب دستتتور داد راننده اطیگفت :خودم تو ح ستتولماز

 باشن دهی.فکر کنم تا حاال رساردشیمادرتون وب
 انی..از کنار سولماز رد شدم که گفت :خانم جان خودشون م میپب بر گفتم

 دیحالتو نر نیشما با ا
 ها براتون خطرناکه پله
ارباب  یعصب یرفتم که صدا نییحرفش توجه نکردم و از پله ها تند تند پا به

 :دمیرو شن
 ..چه خبره ارومتر .... شوکا
 شد ادهیپ نیبشه پب منتظر شدم مامان از ماش یارباب دوباره عصبان دمیترس

 جارش شد انگار شکسته تر شده باشه دنشیبا د اشکام
 شدم هریصورتش خ یباهش به تک تک اعضا دهیرس یکه به ا یتشنه  مثل

 دمیتو بغلش رفتم و عطر تنش رو بلع دیبهم رس تا
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به ارباب کردم و با  یشد نگاه یبعد که خوب دلم خال میکردیم هیدو گر هر
 تمام وجود تشکر کردم

ات پ یرو ادیتوام ز رونیب رمیتکون داد و گفت من کار دارم و م یسر ارباب
 برو تو اتاق ستینا
تا  هاریب یزیمامان چ یمامان به ستتمت اتاق رفتم و به ستتولماز گفتم برا با

 بخوره
 چروکش رو تو دستم گرفته بودم یو دستا میهم نشسته بود کنار

 صورت مهربونش زل زده بودم و مامان که اشکش رو پاک کرد گفت : به
 چند ماه طاقت اوردم مادر ... نیمن ..چه طور ا یگلم...شوکا دختر

 ... یشیمادر م یدلم دار زیدستاش ب*و*سه زدم که ادامه داد :عز به
 . دیکه باز بغلم کرد ومنو ب*و*س دمیخند

 میو حرف زد میدونم چقدر کنار هم بود ینم
 اندازه چند سال با مامان حرف داشتم انگار

شتتده ..مثل بچه ها ستتر هر  ریبهونه گ یرفت یگفتت بابات از وقت متامتان
 ندازهیدعوا راه م یموضوع

 شده از کارش مونیاما من مطمئنم پش هیمن نمگ به
 بابا هم تنگ شده ی...دلم برا دمیکش یمامان اه یحرفا از
 ؟؟ ومدیمامان گفتم:چرا بابا ن به

 بود دخترم .... نیگفت سر زم مامان
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معرفتم  یب اریاون زان یتنها شدم حت یلیمن خ یتو رفت یادامه داد :از وقت بعد
 دنمونید ادینم
 دهومین یمرخص گهیشد و گفتم مگه د زیگوشام ت اریاسم زان دنیشن با

تا اونم سروسامون  ادیب خواستتیخترم دلم مو گفت نه د دیکشت یاه مامان
 بدم

 مثل پسر نداشتم دوستش دارم ستیخدا پنهون ن از
 حرف مامان تو دلم پوزخند زدم دنیشن از

 خواستیمن وم اریو زان رهیزن بگ اریزان یبرا خواستیم مامان
 خواستیمنو م اریمثل پسرش دوستش داشت زان مامان
 خواستیمنو م اریرو نداشت زان شیطاقت دور مامان
 خواستیمنو م اریزان دونستیمنو خواهرش م مامان
شم عمر به چ هیرو که  یسخته کس یلیفکر بهش برام سخت بود ...خ واقعا

 با حرفش جلوش بشکنه یبرادر نگاهش کن
 من شکسته بود یبرا اریزان

**** 
چرا صتتبر نکردن تازه  یاومد و گفت وا شتتمیاز رفتن مامان ستتولماز پ بعد

 اوردم وهیبراشون م
 برسونتش دیراننده ارباب گفت با رفتیم دیو گفتم با دمیکش یاه
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ه صبح ب دمیمن از خود ارباب شن دیگفت :خانم جان ناراحت نباش سولماز
 نجایا اردشیبه بعد هر چند وقت بره دنبال ماردتون و ب نیراننتده گفتت از ا
 انیبازم م دی......مطمئن باش

 شد جادیتو وجودم ا یحرفش موج خوشحال دنیشن از
 از ارباب متشکر بودم که خواستم رو قبول کرد واقعا

رم اب گ ستهیارباب ک یبرم برا دی..با گهیگفت خانم جان من برم د ستولماز
 ببرم

 داره کاریحرفش با تعج  گفتم مگه چ دنیشن با
 ه ....گرفت هیصبح گردنشون از نکهیگفت:ارباب تازه اومده و مثل ا سولماز

 اب گرم ببرم سهیناراحت بودنم به من گفتن براشون ک چون
 تشکر خودم براش ببرم یبرا دیهو به  هنم رس کی

طرف  حوله گرفتم و هیاب گرم و با  سهیباسولماز به اشپزخونه رفتم و ک پب
 اتاق ارباب رفتم

من  دنیبود با د دهیتختش دراز کشتت یاز در زدن و ارد شتتدم ارباب رو بعد
 ؟ یکنیچکار م نجایگفت ا

 اب گرم اوردم سهیسمتش رفتم و گفتم براتون ک به
 گردنم .... یگفت بزارش رو ارباب

 بود دهیشکم خواب یرو
زدم  اینه اما دلم رو به در ایدرست بود  کردمیکه داشتم م یدونستم کار ینم

 و گفتم
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 گردنتون رو ماساژ بدم یبراتون رگ ها دیخوایم ارباب
 یبا تعج  گفت :تو ...مگه بلد ارباب

جام و گردنش گرفته بود براش ان گشتیبرم نیپدرم که از زم یبله گاه گفتم
 دادمیم

 کنهیدرد م یلیبا لحن نامطمئن گفت باشه اما مواظ  باش خ ارباب
 سمت تخت رفتم و گوشه اش نشستم به

 ردمگردنش ک یرو به طرف گردنش بردم و شروع به ماساژ مهره ا دستم
 یاتر بود و دستتت یقو یلیهاشتتم گرفتم البته ارباب رد مقابل بابا خ شتتونه

 قدرت نداشت ادیز فمیضع
 نی..خوبه اما از ا نیبسته گفت ..افر یکه معلوم بود راحته با چشما ارباب

 پدرت ... یحت یرو بکن نکاریاز من ا ریغ یکس یبرا یبعد حق ندار
 گفتم یحسادت بچه گانش خنده ام گرفته بود اما چشم از
 ؟ یشد مهربون شد یادامه داد چ که

 نمیمادرم رو بب دیازتون ممنونم اجازه داد یلی:من خگفتم
 کنهیاخالقت رو بهتر م نقدریمادرت ا دنید دونستتتمیگفتت اگه م اربتاب

 دادمیزودتر اجازه م
 یمرد خوب نیحرفش حرص خوردم حتاال انگتاز اخالق من بتد بود به ا از

 بود ومدهین
مهره  یو رو دمیچیحوله پ یاب گرم رو تو ستتهیکه خوب ماستتاژ دادم ک بعد

 دیبمونه تا خوب عرق کن یکم دیگردنش گذاشتم و گفتم بزار یها
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 بودم .... یکارم راض از
بچه که تو وجودم بود  نیبه ا شتریو من هر روز ب گذشتتیهم م یاز پ روزها

قل  دوستتتش  میو از صتتم زدمیباهاش حرف م می...در تنها کردمیعادت م
 داشتم

 نیو من از ا ومدیم شمیبار مامان پ کیخاطر دستور ارباب هر چند وقت  به
 بابا هم تنگ شده بود یخوشحال بودم هر چند دلم برا یلیخ هیقض
 گفت : یم هیبا کنا و بهم شمیپ ومدیزن ارباب م ژهیمن یگاه

 ... یبچه بنده خودت کرد هیارباب رو با  خوب
 ... دادمیوقت جوابش نم چیمن ه اما

 اریبستت دیکه منو د یبود رئوف هم از تهران اومده بود و دفعه اول یروز چند
 گذاشتیسر به سر ارباب م یگفت و ه کیتبر

ا از خدمه ب یبعض یبا خدمه ...گاه یبهتر شده بود حت یلیارباب خ اخالق
اونا هم پر برکت و خوش  یبچه برا نیا گفتنیو م زدنیم یمن لبخند دنیتد
 بوده ومی

اد و پاهام ب کردیشده بودم ..دست و پام درد م نیستنگ اریاخرم بود و بست ماه
 ختیر یاز درد اشکام م یکرده بود و گاه

دردناکم رو  یبا دست خودش پاها ی...وگاه زدیهر شت  بهم سر م ارباب
 دادیاساژ مم
 زدیبا پسرش حرف م و
 ملکان .... دیبزاره ...جاو دیاسم پسرش رو جاو خوادیگفت دلش م یم



wWw.Roman4u.iR  116 

 

 بمونه دیجاو شهیهم یروستا برا یمرد قدرتمند بشه و برا هی
 ینداشتم ..هر چند اگه اعتراض یو اعتراض ومدیخوشم م دیاز اسم جاو منم

 راه نداشتم یهم داشتم به جا
بودم و سولمازم طبق  دهیتخت دراز کشت یاز روزها تو اتاقم رو یکی غروب

بود تا هم تنها نباشم و هم حوصله ام سر نره برام از  شمیپ شهیمعمول که هم
 گرفتیپوست م وهیو م کردیم فیتعر کشیخواهر کوچ

ثل م گفتمیبود درد داشتم اما بهش توجه نکرده بودم و با خودم م یصتبح از
 است شهیهم
ناله نکنم لبم رو  نکهیا یشتتده بود و برا ادیستاعت بود دردم ز مین حدود اما

 گرفتمیگاز م
 که سولماز از جاش دمیکش یغیج دیچیدلم پ ریکه ز یبا درد وحشتتناک اما
 دیپر
 شد؟حالتون خوبه ؟ یخانم جان چ یوا

به  رمیعرق کرده بود و گفتم حتالم بده ....ستتولمازم گفت االن م صتتورتم
 ارباب بگم

 ... ژهیکه اتاق پر از ادم شد ..خاتون و سرمه و من دینکش یطول
 و ارباب ... رئوف

 که از همون اول فرستاده بود دنبال دکتر ... ارباب
 .. دمیکشینکشم چون خجالت م یغیج کردمیم یبب درد داشتم سع از

 کنارم نشسته بود و دستم رو تو دستش گرفته بود ارباب
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 رهیبهم خ یلبال  نگران یو ارباب با چشما دادمیدرد دستتش رو فشار م از
 شده بود

 به همه گفت اتاق رو خلوت کنن و فقط خودش موند و ارباب خاتون
 دخترجون ..االن ستین یزی:چ گفتیکرد منو اروم کنه و م یم یسع خاتونم
 نترس ادیدکتر م

که  یادی..مگته بار چندم بود ..دفعه اول بود و از درد ز دمیتترستتیمن م امتا
 بودم وحشت داشتم دهیشن

 دکتر بودم .. منتظر
رو که دنبال دکتر فرستاده  یاومد و گفت ..ارباب کست یباج نیح نیهم در

 . ستیدکتر ن گهیاومده و م میبود
 ؟؟ ؟کجاستیحرف داد زد چ نیا دنیباشن ارباب

 رفته ینارک یبه روستا ضاشیاز مر یکی نهیمعا یگفت گفتن دکتر برا یباج
 ومدیسرم م یبودم االن چه بال دهیحرف ترس نیا دنیشن با
ره ب دیرو بفرستتت یکیبه ارباب زل زده بودم که گفت  یاشتتک یچشتتما با

 عتریدنبالش سر
قابله  هیا بشه ...تو روست رید ادیب یبه ارباب گفت :پسرم ممکنه تا وقت خاتون

 دنبالش فرستمیم میدار
 ... دادیم رونیو نفسش رو ب رفتیکالفه راه م ارباب

 شخخ: سوم
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بود اون زن قابله اومده بود و  یپشتتت در اتاق منتظر بود ..االن مدت ارباب
 نشده بود یهنوز خبر

 یخاتون ب یشتتوکا همه جا رو پر کرده بود . حت یها و ناله ها غیج یصتتدا
 کردیبود و دعا م یمنتظر خبر یتفاوت با نگران

 ... بردنیبه دستور قابله اب جوش اورده بودن و براش م خدمه
 ... ومدیاز دستش بر نم یکار چیناراحت بود که ه یلیخ ارباب

*** 
 هیرگ یبلند شوکا با صدا غیج ینبود چه مدت گذشتته بود که صتدا معلوم

 ...دیچیبچه در هم پ
 نیرباتیز نیگوش داد به نظرش ا هیگر یچشماش رو بست و به صدا ارباب

 ابودیدن یصدا
بود و  دستش یرو یکیکه بچه کوچ یشد در حال رونیقابله از اتاق ب باالخره

 ارباب ... دیگفت مشتلق بد
 ؟؟؟ هیبه سمت قابله اومد و گفت بچه چ خاتون

 خوشگل و ناز یدختر کوچولو هیبالبخند گفت  قابله
ب اربا یاما برا دیکش یحرف خاتون صورتش در هم رفت واه نیا دنیشن با

 مهم نبود
 دخترش گردوند و به قابله دادپول در اورد و دور سر  بشیج از

*** 
 :شوکا
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از وجودت  کهیت هیداره ...بعد از اون همه درد جان فرسا  یحب خوب چقدر
 رو بهت بدن

 دختر کوچولو شده باشم هیاالن صاح   شهینم باورم
 ... دادیبهشت م یدختر که بو هی

شده  رهیدادن بهش بود و به صتورت سرخش خ ریکمک قابله در حال شت با
 خوردیم ریش یاقیبودم که با چه اشت

 ... شدیهر مکش انگار تو وجودم عشق منتشر م با
 دمیترستت یبودمش و م دهیاز برخورد ارباب ...هنوز ند دمیترستتیم یکم اما

 چون بچه دختر شده دوستش نداشته باشه
بهم گفت :عرضه نداشتم  یره که با لحن بد ینم ادمیحرف خاتون رو  هنوز

 تا وارثش بشه ارمیپسر ب هیب اربا یبرا
 شده بود میبود که دخترم تمام زندگ نیشکست اما مهم ا یلیخ دلم

 که در باز شد دادمیم ریاتاق بودم و داشتم به فرشته کوچولو ش تو
به دلم افتاد  یهو ترستت کی... دمیخجالت کشتت تمیارباب از وضتتع دنید با

 ...نکنه دخترم رو دوست نداشته باشه ....
تخت  یباب بدون توجه به صورت سرخ من به سمتم اومد و کنارم روار اما

 نشست
 شد رهیخوردن دخترمون خ ریبه ش و

دخترم رو گرفت و شروع به نوازششون  یکوچولو یبا دستتش ،دستا ارباب
 کرد و گفت
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 .... خورهیرمی................چقدر تند تند ش یینرم و کوچولو یدستا چه
که برخالف  یصتورت دخترم لبخند زدم ..چشتماش بستته بود ..چشما به

 بو دو به من رفته بود یپدرش مشک یچشما
خوام استتمش رو بزارم افتاب ....چون با اومدنش خونه رو  یگفت م ارباب

 روشن و پر نور کرده
 بود ... یبار اسم افتاب رو زمزمه کردم ..اسم خوب چند

تخت بزارمش که ارباب بغلش کرد  یرو رو خورد خواستم رشیکه ش افتاب
 دیو صورتش رو ب*و*س

و  اددیکرد ....ارباب تکونش م هیحرکت ارباب افتاب شتتروع به گر نیا بتا
 : گفتیم

 شتهیبابا پ بیدخترم ..ه جانم
خورد با  یارباب تو اون وضتتع خنده ام گرفته بود ..اصتتال بهش نم دنید از

 بزنه اون جذبه اش بچه بغلش باشه و براش حرف
*** 

کنن  یراس گوسفند قربون نیاومدن افتاب دستور داد چند ایبعد از بدن ارباب
 کنن میمردم روستا تقس نیو ب
 رو بده نشیخواد اجاره زم ینم یماه کس نیهمه هم اعالم کرد ا به

همه موج   نیا ایدن نیخوشتتحال بودم که دخترم با ورودش به ا یلیخ من
 مردم شده یشاد
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ن م یو گفت خدا ختیافتاب اشکاش ر دنیاومد با د دنمیمامان به د یوقت
 بود من هیشب یلیدخترم خ گفتیخودته راست م یها یبچه گ هیچقدر شب

 ادیب خواستتتیدلش م یلیقربون صتتدقه اش رفت ....و گفت بابات خ یکل
 ... دنتید

 شد ... مونیدونم چرا لحظه اخر پش ینم اما
 امیو م رمیگیافتاب بزرگ بشتته از ارباب اجازه م یکم دیمامان گفتم بزار به
 دنشید

*** 
 نیبچه پستتر نشتتده بود ناراحت بود اما با ا نکهیروز اول از ا نکهیبا ا خاتون

 کرد یبغلش م یو مدت ومدیافتاب م دنیحال هر روز د
 خشتتک به ارباب کیتبر هیبچته رو بغلش نکرد و  یطبق معمول حت ژهیمن

 نشدید شهیبا افتاب دوست شده بود و هم یگفت اما بر عکستش سرمه کل
 ومدیم

 محروم بود ... ینعمت اله نیسوخت چون از ا یبراش م دلم
 هیبتار اول بچته رو بغل کرد با خنده گفت چقدر شتتب یبرا یهم وقت رئوف
 بابک خانه یها یبچگ

و بهمراه ر یه بود و برام خوشگرفت ی گهید یرنگ و بو یوجود افتاب زندگ با
 داشت

ون من و دخترم شیاز ارباب متنفر نبودم و اربابم هر ش  پ لیمثل اوا گهید
 کرد یش  رو صبح م
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در اتاق  که خوندمیافتاب شعر م یروز تو اتاقم نشسته بودم و داشتم برا کی
 وارد شد ژهیباز شد و من

 سالم کردم که بدون توجه به سالمم با تمسخرگفت دنشید با
 دیبا یچ یدونم ارباب برا یبه ارباب نداره ...من نم یشباهت چیبچه ه نیا

 خوشحال باشه نقدریو نه پسر ا هشهیبچه که نه شب نیبه خاطر ا
 ناراحت شدم که دوبار ادامه دا د یلیحرفش خ از
 یتون یاما منو نم یسرمه و خاتون و ارباب رو گول بزن یبتون دیشا

 هفتیکه همه رو ش دیکرد یتو و اون مادرگدات چه جادو جنبل ستتین معلوم
 یخودت کرد

 دیریهر دوتون بم کنمیبچه متنفرم ..دعا م نیتو و ا از
 ارباب اومد نیخشمگ یکه صدا کردمیگوش م تشیدهن باز به نفر با

 ؟؟؟ یکرد یغلط چه
موقع روز خونه  نیشد ارباب ا ی..باورم نم میدومون به ستمت در برگشت هر

 باشه
شد  شکیبود شروع به من من کرد که ارباب نزد دهیکه بدتر از من ترس ژهیمن

 محکم بهش زد و گفت یلیس هی ادیو تا به خودش ب
 تهی..حال یزنیحرفا رودر مورد دخترم م نیاخرت باشه ا دفعه

داد گفت از جلو چشمم  تکون داد که ارباب با یسر یاشک یبا چشما ژهیمن
 گمشو

 بهم کرد نهینگاه پر ک هیبا سرعت به سمت در رفت اما لحظه اخر  زهیمن
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 دیبلند غر یارباب با صدا میمن و ارباب تنها شد نکهیاز ا بعد
 یچرا جواب چرت و پرتاش رو نداد یطور خفه خون گرفته بود چه
 یعصب ترشیگرفتم جواب ندم چون ب میتصم دمیارباب رو د تیعصبان یوقت

 شدیم
زنم طرف تخت افتاب رفت و اون رو بغل کرد ..با  ینم یحرف دیکه د ارباب

 . یلحت مهربون
 : دختر خوشگل من چه طوره گفت

 ...بود .... یتعج  کردم ..خوبه االن عصب یلیرفتار متناقض ارباب خ از
 رو به راه باشه یاز بب همه چ یگاه یدونم شده تو زندگ ینم
 دلتون شور بزنه وفتهین یاتفاق چیه

 رهیرو بگ ادمیز یها یاتفاق بد بودم تا خوش هیمنتظر  قایدق منم
 بود  یعج یکم اخه
 اروم بود زیچ همه

 بود و ارباب افتاب
 کرده بود ریتغ یلیخ دایکه جد یارباب

 غرورش کم شده بود از
 دمیترسیم یازش گاه یچند هنوزم کم هر

 خودم نبود دست
 فرق کرده بود یاومدم کل نجایکه ا یاول یبا روزها اما
 بار نامحسوس اظهار تاسف کرد کی یحت
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 که سرم اورده یبالها یبرا
 نایوتوه ریاون تحق یبرا
 اون کتک ها یبرا
 کارش دلم رو زالل کرد نیا با

 خوامیو نگفت معذرت م ومدین درسته
 مونهیگذشته اش پش یاز کارا خودش با همون غرور بهم فهموند وهیش به
 ارزش داشت یلیمن خ یبرا نیا

 باهام مهربون شده بود یلیخ سرمه
 رو دوست داشت دخترم

 کردیم یو باز زدیباهاش حرف م یکل کنهیم یافتاب بدقلق دیدیکه م یگاه
 برم خونمون خواستیکه دخترم بزرگتر شده بود دلم م االن

 بودم دهیوقت بود ند یلیرو خ بابا
 ومدیهر چند وقت م مامان
 رمیگرفتم از ارباب اجازه بگ میتصم
 افتاب رو به دست سولماز دادم و به سمت اتاق ارباب رفتم پب
 اجازه گرفتم وارد شدم ... نکهیاز ا بعد

شم با به چ نکینشسته بود و ع شیبزرگ گردو زیطبق معمول پشت م ارباب
 کرد یرو مطالعه م یزیدقت چ

 نیزد و گفت سالم بش یمن لبخند دنید با
 دادم و نشستم یسالم
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 مبل کنار من نشست یبلند شد و رو زیاز پشت م ارباب
 به حرف زدن کردم : شروع
 دمیوقته پدرم رو ند یلیاما خ نمیبیم شهیبا لطف شما من مادرم رو هم ارباب

 سر خونمون برم هیبا افتاب  دیاجازه بد اگه
 تو فکر رفت ارباب
 کنم یخواهش م امیزود م دیرو گرفتم و گفتم باور کن دستش
 بار کی نیدستم رو گرفت و گفت باشه اما هم ارباب

 یفتیندارم دوره تو روستا ب دوست
 ستیافتابم خوب ن یبرا

 شدم خوشحال
 گفت یاومد و با لحن خاص کمینزد ارباب

 شهیچشمات براق م یشاد یلیخ یوقت
 و براق اهیس

 دیب*و*س منو
 تفاوت نبودم یوقت بود مثل قبال ها ب یلیخ

 تر شد خیحر دیرو د میکه همراه ارباب
 دونم چقدر گذشت که سرش عق  رفت ینم
 صورتم نگاه کرد و گفت به
 خوشحالم افتاب رنگ چشماش به تو رفته یلیحاال بهت گفتم خ تا

 رو به نشونه نه تکون دادم که گفت سرم
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 دوست دارم یلیافتاب رو خ یچشما
 به من نرفت المخوشح

 حرفش تو دلم قند اب کردن با
 دخترم به پدرش بره یرنگ چچشما خواستیمن نگفتم دلم م اما

 سبز فوق العاده هی
 که ازش ناراحتم بودم یروزها یحت

 کردم یچشماش رو انکار نم یبایز رنگ
 ادیشد سولمازم باهام ب قرار
 میرفت نیتن دخترم لباس کردم وبا سولماز به سمت ماش نکهیاز ا بعد

دستور داده بود راننده اش ما رو ببره و همونجا منتظر بشه تا دوباره ما  ارباب
 رو برگردونه

 گفت یبا ناراحت رونیبا افتاب برم ب خوامیم دیشن یوقت خاتون
مواظ  بچه  یلیخ دیاجتازه رو بهتت داده اما با نیدونم چرا اربتاب ا ینم

 و تو دونمیوگرنه من م یباش
 دوست داره در شتریکرد بچه ام رو از من ب یگفتم ...خاتون فکر م یچشتم
 افتاب بود و بب .... امیکه من تمام دن یصورت

 داشتم جانیه یلیخ میدیبه خونمون رس یوقت
 زدیتند تند م قلبم

 میشد ادهیپ نیماش از
 من نگه دارم دیفتاب رو بدا دیخوایگفت :خانم جان اگه م سولماز
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راننده اومد  یبه عالمت نه تکون داد مو به سمت خونه رفتم ...صدا یستر
 مونمیمنتظرتون م نجایکه گفت:خانم جان من هم

 ...چون کنهیدر زدم و منتظر شتتدم ..مطمئن بودم االن بابا در رو باز م یوقت
 رفتیراه نم ادیمامان به خاطر زانوهاش ز

 دمیرو د اریکه در خونه باز شد اما من با تعج  زان دینکش یطول
 میکردیدو به هم نگاه م هر

گشتتاد شتتده من و  یبا چشتتمها اریخاطره بار اخر افتادم ..زان ادی دنشید با
 کرد یافتاب تو بغلم رو نگاه م

 میداد بابا به خودمون اومد یصدا با
 دم در؟؟؟؟ هیک اریزان
 یخودت باش نیا شهیمگفت:سالم شوکا ...باورم ن اریزان
عج  مت یلیمن خ دنیشد ...بابا هم با د داشینگفتم که بابا دم در پ یچیه

 شده بود
 اشک الود گفتم :سالم بابا یچشمها با

 دیشد و تن من و دخترم رو در اغوشش کش کمینزد بابا
 ختیریاشکام م امیبه خودم ب تا

 ختیر یکردم و افتابم پا به پام اشک م یم هیگر من
*** 

 کردمیلبخند به بابا و دخترم نگاه م با
 تا دخترم بخنده اوردیافتاب رو تو بغلش داشت و براش ادا در م بابا
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 جانخودته بابا یها یبچگ هیبهم کرد و گفت چقدر شب ینگاه مهربون بابا
 و گفت دیکش یتکون دادم که اه یسر
 ببخش دخترم منو
 تو رو هم خراب کردم یخودم زندگ یبا خودخواه من

 دارم یخوب یبهش گفتم نه بابا من االن زندگ نانیاطم با
 و گفت خداروشکر دیخند یبا خوشحال بابا

 ها هیاز همسا یکینبود و رفته بود خونه  مامان
 اورده بود ییبه دست اومد ..برامون چا ینیس اریکه زان دینشک یطول
 نشسته بود یتعارف کرد و به سولماز که ساکت گوشه ا بهم

 گفت: اریزان
 ..اون شوهر گردن کلفتت اجازه داد یعج  باالخره اومد چه
باشه ارباب پدر دخترم  یناراحت شدم هر چ اریدونم چرا از حرف زان ینم

 بشه یاحترام ینبودم بهش ب یبود و راض
تر بشه تا بزرگ یمنتظر بودم افتاب کم نمیبیهست مامان رو م ی:من مدت گفتم

 مشاریبتونم ب
 : دمیپرس یسوال بعدم

 ؟؟؟ یکنیچکار م نجایا تو
..خدمتم تموم شد  یزد و گفت :دختر عمو حواس پرت شد یپوزخند اریزان

.... 
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 ادتمیبر گردم نه به االن که  یکرد یم یبه اون موقع ها که لحظه شتتمار نه
 ستین

 ریرگروزا د نیا نقدریرفته ..ا ادمیگفتم  یگفتم ..م یم یجواب ندادم چ بازم
 ستیتو ن یبرا یدخترم هستم که جا

 به سمت بابا رفت و گفت دیکه سکوتم رو د اریزان
 خانم کوچولو رو ... نیبه من ا دیجون بد عمو

چقدر  اریگذاشتتت و گفت :نگاه کن زان اریبا لبخند افتابم رو تو بغل زان بابا
بهم کرد که من متوجه  ینگاه خاص هی اریشتوکاست...زان یها یبچگ هیشتب

 شوکاست هیشب یلیدم و گفت :بله خش
 خوشحال شد .... یلیمن خ دنمیمامانم اومد و با د باالخره

 رفت قول دادم زود برگردم .... ادمیسرگرم صحبت بودم که  نقدریا
رفت در وباز کنه  اریشده بود که در خونه به شدت در زدن ....زان کیتار هوا

 ... دی..تا در و باز کرد سرمه و مباشر ارباب رو د
 تعج  کردم که سرمه گفت : یلیخ
 یلی..ارباب خ یوبر نگشت یافتاب رو اورد هی..از صبح ییمعلومه کجا چیه

 ..من رو فرستاد تا افتاب رو برگردونم هیعصبان
 زد ... رونیبدون توجه به من افتاب رو بغل کرد و از خونه ب بعدم

 ...مباشتتر یبریو گفتم ..دخترم رو کجا م دمیبه خودم اومدم دنبالش دو تتا
 دیگفت شما با راننده برگرد

 نذاشتن من افتاب رو بغلم کنم و رفتن اصال
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 به سمت عمارت دمیشدم و دو نییپا عیسر نیاز ماش میدیبه عمارت رس تا
 رو کجا بردن افتاب

 اتافم ر فتم اما نبود به
 اتاق ارباب رفتم به

 دیکش یم گاریبا چهره ناراحت داشت س ارباب
اخم  نداد اما با یلرزان جلو رفتم و گفتم افتاب کجاستتت؟؟؟؟ جواب یتن با

 دوباره گفتم دخترم کجاست ختیریبهم زل زده بود ..اشکام م
زد و گفت :دخترت ....اشتباه متوجه  یحرف پوزخند صدا دار نیا دنیشن با

 اون دختر منه یشد
 چقدر افتاب برام ارزشمنده یدونیم یبهتر از هر کس خودت

من چقدر نگران افتاب  یدونیت...م یگردیبهتت نگفتته بودم زود بر م مگته
 شدم

حواسم پرت  دیدستت خودم نبود جلو پاش زانو زدم وزار زدم ببخش اشتکام
 شد ...غلط کردم ....افتاب کجاست

گوشتتم بود ....با نفب گرمش گفت  کیجلوم کج شتتد ..ستترش نزد ارباب
 رو که منو از دخترم دور کنه ..... یکس زنمیم شی:ات

م االن افتاب کجاست ..بچ یتو بگ یرو گرفتم و گفتم باشته هر چ دستتش
 گشنشه
 رو صدا زد ..در باز شد و سرمه افتاب تو بغلش وارد شدن یکس ارباب

 و خواستم سمتشون برم که بازوم رو ارباب گرفت دمیجام پر از
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من  یو بفهم یدرد منو بکش دیم ..با:من چند ساعت از دخترم دور بودگفت
 .... دمیکش یچند ساعت چ نیتو ا

افتاب رو بعهده  ینگهدار فهیمن مشتخخ کنم سترمه وظ یامروز تا وقت از
 دارم
 گفتم سرمه ؟ یچ یدیطرف سرمه برگشت و داد زد شن بعدم

 گفت یچشم هیراض میتصم نیکه معلوم بود از ا سرمه
 شوکا .... شیپ شیاریدادن م ریگفت فقط موقع ش ارباب
 یحد ارباب سنگ دل باشه ...اون م نیتا ا شتدیحرفاش باورم نم دنیباشتن

 کنه هیاز دخترم تنب یخواست منو با دور
 التماس کردم قبول نکردن یچ هر
 دادم وبعد به زور سرمه افتاب رو ازم جدا کرد و برد ریدخترم با اشک ش به

**** 
ر وقت فک چیدن به افتاب برستته ...هدا ریتا موقع شتت کردمیم یشتتمار لحظه

 التماس کنم یحاضر باشم به خاطر کس یکردم روز ینم
 بودم تمام غرورم رو خورد کنم تا افتاب کنارم باشه یمن االن راض اما

 برد یش  بود و خوابم نم نصفه
 افتاب کنارم بود .... شهیمدت هم نیا تو
 ادیسرمه از پب مواظبت از افتاب بر ن دمیترسیم

 دادنش شد ... ری...موقع ش
 افتاب رو اورد ..بغلش کردم ..دخترم هم مثل من دلتنگ بود .... سرمه
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 دادنش کردم ریرو پر از ب*و*سه کردم و شروع به ش صورتش
 گفتمیو م کردمیسرش رو نوازش م یپرزها نیح نیهم در

 ..... یخوشگل من ...جانم ارومتر بخور مامان دختر
 بشم من ...... فدات

شتتد خوابش برد ...ستترمه اومد و دستتتاش رو باز کرد و که  ریکه ستت  خ
 یگفتم تو رو خدا مواظبش باش ..شتبا حواست باشه سرش جور رتشیبگ

 باشه خدا نکرده خفه نشه
 ی..وقت هیبا لبخند گفت مطمئن باش مواظبشم ..نترس ارباب عصبان سرمه

چند ستتاعت  ی.....باور کن وقت شتتهیمثل قبل م زیاروم شتتد همه چ یکم
 شد شیارباب مثل اسپند رو ات یومدیگذشت و شما ن

و ر یارباب کستت نقدریتا حاال ا دیکرد ریکالفه بود و نگران که چرا د همش
 دوست نداشته و براش مهم نبوده

تم به نداش یلیم نکهیپف کرده با ا یکردم ...صتبح با چشتما هیصتبح گر تا
 ارباب وخاتونم اومدن یرفتم ...بعد مدت یسمت سالن غذاخور

....چند  یمادر ..فقط فکر خودت گنیبا تشر گفت:به تو هم م دنمیبا د خاتون
 یرفت یکدوم گور ستیومعلوم ن یزبون رو برداشت یساعت بچه ب

 ارباب گفت:بسه خاتون خودت رو ناراحت نکن .... دادمینم جواب
 نبود ..دل واپب افتاب بودم .... سرمه

ز ..دخترم ا هیاومد و بغلش افتاب بود اما در حال گر که سرمه دینشک یطول
 کرده بود چشماش سرخ سرخ بود هیبب گر
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هر  ...سرمه گفت دمیاز جام پر عیافتاب قلبم رو چنگ زدن سر هیگر دنید با
 .. شهیساکت نم دمیتکونش م یچ
ستتمتش رفتم و از بغلش گرفتم ...بچم انگار متوجه حضتتور من شتتد  به

 فیاش ضتتع هیتخونتدم بتاالخره گر ییم گوشتتش الال..تکونش دادم و د
 تر شد و بعد هم قطع شد فیوضع

کرد ..به ستتمتش رفتم و گفتم ارباب من  یبا اخم داشتتت منو نگاه م ارباب
افتاب  یورنجیاما ا کنمیقبول م دیریدر نظر بگ ی گهید هیاشتباه کردم هر تنب

 به من عادت داره شتری...اون ب شهیم تیا 
 رونیب یبر یحق ندار گهیگفت فقط به خاطر افتاب ..اما از امروز د ارباب

 ... یمادرت رو ندار دنیحق د می....تا مدت
 ناراحت بودم اما قبول کردم .... نکهیا با

سال بود که با خنده  کیستاله شتد ... کیافتاب  نکهیتا ا گذشتتیم روزها
هش ب شتریاز قبل بکردم ...هر روز  یم هیهاش گر هیو با گر دمیخندیهاش م

 کوچولوش .. ی..وابسته دستا شدمیوابسته م
 هاش ... هیگر وابسته

شتتد ..مردم و زنده شتتدم  ضیدندون رو در اورد و قبلش مر نیکه اول یروز
 ... هیعیو طب ستین یدکتر گفت مشکل ی....تا وقت

 افتاب رو دوست داشت .... یلیخ اربابم
 .... رفتیافتاب در م یبرا جونش
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که افتاب بعد از اصوات نامفهوم تکرار کرد بابا بود ....هر روز  یکلمه  نیاول
 تا بابا رو بگه .... کردمیباهاش کار م

 بود یدنیارباب د افهیکه بغل ارباب بود و باَب گفت ق یروز
بود ....با هر صدا زدن افتاب  دهیارباب نخند نقدری..تا حاال ا دیخند چقدر

 ومدیم عیافتاب سر دنید ینبود برا شتمیکه پ یکرد ...گاه ینثارش م یجان
... 

 اومد تا پند ساعت یستفر به شهر رفت ..دو روز نبود ..وقت هی یبار برا کی
 فقط با افتاب گذروند

و  کردمی...برنج رو خوب له م دادمیهم غذا م یکم ریرو عالوه بر شتت دخترم
کرد و  یم یبتاز شیخرگوشتت ی...دخترم بتا دنتدونتا دادمیتکم کم بهش م

 ... دیخندیم
*** 

....البته طبق معمول اون  نمیاربتاب اجتازه داده بود کته مادرم رو بب دوبتاره
اجازه بردن افتاب رو نداشتم  رفتمیبار اگه خودم م کیو هر چند وقت  ومدیم

 نداشتم لیبه رفتن تما ادیافتاب برام سخت بود ز ی...منم که دور
 کردیگله م اریاز زان ومدیهر وقت م مادر

 ... کنهیاما قبول نم دمیدختر بهش نشون م یگفت تا حاال کل یم
افتاب بزرگ شتتد با اون  یمن وقت گهیم شتتهیگفت هم یو م دیخندیم مامان

 کنمیازدواج م
 کردم .... یم هیاما من تو دلم گر دیخندیو م گفتیم مامان
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 نیه اک دیدیباهام خوب نبود و هر وقت افتاب رو تو بغل ارباب م ژهیمن رفتار
 کرد یبا اخم منو نگاه م یلیهمه ارباب دوستش داره خ

 لیمثل اوا گهیمهربون بود واقعا برام مثل خواهر شده بود ...د یلیسرمه خ اما
باهاش  یکرد ..گاه یمنو خوشحال م نیکرد .....و ا یباهام سرد برخورد نم

 زدیسرمه باهام حرف م یکردم و گاه یدردودل م
 واستگار خواهر سرمه استکه خ گفتیرئوف م از

گفت رئوف رو  ی...م رهیگفت ساره دانشگاه م یخواهرش ساره بود ...م اسم
 کنه .... یچرا درخواستش رو قبول نم دونهیدوست داره اما نم

سرخوشه به طور  الویخ یهمه ب نیرئوف که ا شتدیمن با حرفاش باورم نم و
 دنبال ساره باشه یجد
کرد  یبود و نق نق م یاز گرما شاک یافتابم گاهبه شدت گرم شده بود ... هوا
.... 

 دیکرد و افتاب رو خوب ب*و*س یبا ما خداحافظ نکهیارباب بعد از ا صبح
 داشته باشه .... یاطراف رفت تا ازشون سرکش یها نیبه زم

مراستتم رئوف رفته بود ..باالخره رئوف بله رو  یهم تهران بود ...برا ستترمه
 گرفته بود ....

 بار ازش کیداشت ...سرمه  یادیبره اما کار ز خواستیدلش م یلیخ ارباب
ود و اجازه نداده ب یکه ارباب با بدخلق میخواسته بود بزاره من و افتاب هم بر

 ارهی یروزم طاقت نم هیگفته بود بدون افتاب 
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ته خاتون ...خاتون خواستت شیگفته ستتولماز افتاب رو اماده کردم تا ببرم پ به
 ببرم ششیپ بود افتاب رو

 کردیم یو فوضول خوردیول ول م نقدریلباس ختک تنش کردم اما ا هی
 شهیصبر کن ..خوشگلم االن تموم م قهیدق کیگلم  دختر

 یوضع رو با افتاب داشتم ..افتاب با دستا نیلباس من هم هیبار سر قض هر
 ... گفتیکوچولوش صورتم رو چنگ زد و ماما م

 ونکردمش یکوتاه م دیبه ناخن هاش کردم و متوجه شدم بزرگ شده با ینگاه
 دنیخاتون بردم ...خاتون با د شیاز هزار تتا دردستتر افتاب رو اماده پ بعتد

ودش خ اتی..افتابم با لحن و ادب دیافتاب بهش لبخند زد و حالش رو پرستت
 دادیجواب م شدمیمن متوجه نم زارویچ یکه بعض
 یم یخاتون باز یاش نشتونده بود و افتاب با عصتتاپ یافتاب رو رو خاتون

 کرد
وارث  هیارباب  یبرا یخوا یگتذشتتت کته خاتون گفت:دختر تو نم یکم

 یاریب
 ... دمیحرف خجالت کش نیا دنیشن با

 یپرسیم یچه سوال ها نیبگه ا ستین یکی اخه
باز صاح  بچه  یندار میشتد تصتم یگفت چ دینشتن یاز من جواب یوقت
 یدوباره باردار بش یبزرگ شده که بتون نقدری..افتابم ا یبش
 گفت به فکرش باش .... دیصورت سرخ شده منو د یوقت

 ... دمیکش ینفس
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اتاق خودش  نکهیا یبود هر شتت  به جا یارباب بود که مدت ریتقصت همش
ش ارباب به فکر یشما هم نگ گفتمیم شدیمن بود ....اگه روم م شیباشته پ
 هست

 یز خودخواه شده بود و بدون توجه به من فقط فکر خواسته هابود با یمدت
 خودش بود ...

 دمیکشیخجالت م هیکرد اما من از بق ینم تمیوقت ا  چیه البته
 ... ژهیاز من مخصوصا

جا پام رو  گهیبچه د هیبا اوردن  خوامیکه م زدیبهم طعنته م یجور کیت کته
 محکم تر کنم

*** 
 نهار یافتاب رو دادم وخودمم برا ریشتت میخاتون اومد شیاز پ نکهیاز ا بعد

 بود ومدهیرفتم ..ارباب هنوز ن
 از نهار تو اتاقم بودم که در زدن بعد
 دمیرو د بهیدختر غر هیبا تعج   هیگفتم ک یوقت

 شتتشیو ارباب ازش خواستتته برم پ هیاز کشتاورزا یکیگفت دختر  دنمید با
 ..افتابم ببرم

 با من داره یتر گفت کار مهمتعج  کردم اما دخ یلیخ
زد همه  یتو عمارت چرخ نم یحاضتتر شتتدم ...ستتر ظهر بود و کستت پب

 سولماز وسرمه یحت کردنیاستراحت م
 خواب بود .. افتاب
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که دختر بهم گفت رفتم ..دختر هم باهام  ییکردم وبته ستتمتت جتا بغلش
 ... ومدیم
 ارباب چکارم داشت یعنی

*** 
 یکیمتوجه شتتدم کنار رودخانه کوچ دمیکه دختر گفت رستت یبته محل تتا

 بود ... یازش جار میکیمتوقف شد ..ابشار کوچ
 گردوندم و گفتم ارباب کجاست ... چشم

 اومد که با تعج  برگشتم یهو صدا کی
 شدیمن باورم نم یخدا
 کردیچکار م نجایا اون

 درنقیکردم ا ی...فکر نم ی..منتظر ارباب بود یبلند شد :خوش اومد صدا
 یداشته باشدوستش 

 بود نیکه از دهنم در اومد ا یشدم و تنها کلمه  رهیبهت بهش خ با
 ! اریزان
تعجت   دنمیت؟؟؟از د هیتابروهتاش رو بتاال فرستتتتاد و گفتت : چ اریتزان

 ی....حقم داریکرد
رستته  یبهت م یچ یکنیکارا رو م نیهام رو تو هم کردم و گفتم :چرا ا اخم
.... 
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 یتسیدوست دارم...مرد ن یفهم یشد و گفت شوکا چرا نم کیبهم نزد اریزان
و ازش  یصفت موند یتو با اون ارباب ب نمیب یچقدر برام سخته م یدرک کن

 یبچه دار شد
 خوردم و داد زدم خفه شو حرص

خواستتتم برگردم تا به خودم اومدم افتاب رو از بغلم گرفت و گفت :تا  بعدم
 ..... یجا بر چیه یحرفام تموم نشده حق ندار یوقت

 کرد ی...و ماما ،ماما م هیگر ریشده بود زد ز داریتکون ب نیکه از ا افتاب
 با خشم گفتم بچه رو بده هالک شد ... اریزان به
ت تو و مامان یبه زود زمیعز بیو گفت ه دیافتاب رو تکون داد و خند اریزان
 دیمونیمن م شیپ شهیهم

به سترش زده ...به سمتش رفتم و گفتم افتاب رو بده به  اریشتدم زان مطمئن
 دهیترس نیمن ..بب

 تو اب ندازمیو گرنه بچه رو م ایعق  رفت و گفت جلو ن اریزان
 یو داد زدم بگو چ ختیریخودمم م یاش خون شتتد ...اشتتکا هیاز گر دلم

 .... یبگ یخوایم
دت دخترتم با خو زارمی..م یو زن من بش یاز ارباب جدا بش دیگفت با اریزان

 کثافتش نرفته یاونم چون شکل خودته و به اون بابا یاریب
شتتدم و به ستتمتش حمله کردم و داد زدم  وونهیحرفاش د دنیبار با شتتن کی

 ینمک نشتناستت هی دیفهمیکه چشتمت به زن مردمه ..اگه بابا م یکثافت توئ
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خونه پات رو تو  دادیاجازه نم یکه به دختر و نوه اش چشتتم داره حت یشتتیم
 یمون بزار

...گفت برام .. دیدستش افتاب و خند هیدستش منو گرفته بود و با  هیبا  اریزان
 یفقط تو مهم ستیمهم ن

 و گرنه ..... چیکه ه یزبون خوش اگه زنم شد با
 زدم .... دشیبه صورت پل یزدم ازت متنفرم .....و چنگ داد
عق  رفت و افتاب رو سمت اب گرفت و گفت باشه پب  تیبا عصبان اریزان

اون  شی ارم باز پ ینم یبعد من و تو ..اگه مال من نش رهیبم دیاول افتاب با
 یمردک برگرد

 به تمام معنا بود ونهید هی اریچشم دوخته بودم ...زان اریبهت به زان با
 ..ان اتفاق افتاد .. هیدر  زیچشم دوخته بودم که همه چ اریزان به

که تنها  ارمیچنگ زد و زان اریکرد با دستش به زان یم هیکه گر نطوریهم افتاب
 دست داشتش ... هیبا 

 هو افتاب از دستش ول شد و تو اب ها افتاد ..... کی
 روز بعد سه
از اطرافم ندارم ..تنها  یظهر ....درک ایشتت  ...صتتبحه  ایدونم روزه  ینم

 دخترم ... یدخترمه ..چشما شیفکرم پ
 تا با خنده هاش منو شاد کنه ... ستین یافتاب گهید شهیباورم نم هنوز

 تا منو ماما صدا بزنه و من فداش بشم ... ستین دخترم
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دا بود که خ یا هیزود غروب کرد ...انگار اصال نبود ...انگار هد یلیخ افتابم
 زودم گرفت یلیبهم داد و خ

افتاد  یاون رودخونه لعنتکه دخترم تو  ی..ستته روز از زمان گذرهیروز م ستته
که  ی..ستته روز از زمان دمیکشتت غیزدم و ج ادیکه فر ی...ستته روز از زمان

 بود ادیخودمم تو رودخونه بپرم اما اب سرعتش ز خواستمیم
 کثافت منو گرفت تا نرم دنبال دخترم ... اریکه زان یروز از زمان سه
نور نداشت ..سرد بود و خاموش  گهیبراق دخترم د یچشما نکهیروز از ا سه
... 

 یزجه ها یارباب تو گوشتتمه ..هنوز صتتدا ادیوار فر وانهید یصتتدا هنوز
باب ار یدست و پا ریکه ز اریداد زان یتو گوشمه هنوز صدا نشیخاتون و نفر

 کتک خورد تو گوشمه
 ..... گفتیم یزیمردم تو گوشمه ...که هر کب چ یصدا هنوز
 نیبه دستور خاتون منو تو ا ادمهینگاهم نکرد هنوز  یارباب حت ادمهی هنوز

 اتاق انداختن
اجازه نداشتم سر خاک دخترم برم ..افتاب من از  یو من حت گذرهیروز م سه
 خروار ها خاکه ریاالن ز دیترس یم یکیتار
 کنارش دفن بشم ... خوامیتو گوره و من م کشیکوچ تن

قدر داد زدم و التماس کردم دعتا کردم منم کنار دخترم دفن کنن ..چ چقتدر
 منم بکشن و کنار جگر گوشم دفن کنن

 هام رو هیالتماس هام رو گر دینشن یچیه اما
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 ودب رشی....اخ دخترم االن موقع ش نمیبیافتاب رو م یداریروزه تو ب سه
مشتتت و لگد ارباب بشتتم ..دلم  ریز اریمنم مثل زان خواستتتیدلم م چقدر

 جون بدم .. خواستیم
 رمیبزنه تا بم نقدریته دلم ارزو داشتم منم ارباب بزنه ..ا از

تو صورتم تف بندازه که افتابش به خاطر من  ومدین ی..حت ومدیارباب ن اما
 مرده

 خاطر حماقت من به
*** 

نو م خواستیدر اتاق باز شد ارباب بود خوشحال بودم ..مطمئنن م باالخره
 بودم یراض لیبکشه و من با کمال م

 خون بود ..سرووضع اشفته ..مثل مرده متحرک . الهیو پد چشماش
 مثل ناقوس مرگ بلند شد : صداش

 زده ..... خیو  سرد
 ؟ خوادیدلم م یاالن چ یدونیم

 بزنم شتیات خوادی...دلم م یاریانقدر بزنمت تا خون باال ب خوادیم دلم
 خودم خفه ات کنم یبا دستا خوادیم دلم

 ستین گهیات کنم که به خاطر تو هر*زه دخترم د خفه
 ستین گهیدخترم د ینیعشقت رو بب یخاطر تو کثافت که رفته بود به

 ...فیح اما
 که قسم خوردم .. فیح



 عروس جنگلشوکا 

 

111 

 خوردم به جون دخترم افتاب .... قسم
دستتتم  گهیبه جونش قستتم خوردم که د دنشیاومد با د ایکه به دن یروز اره

 مادر دخترم یودروت بلند نشه چون شده ب
 بچه ام ... مادر
 که از خونم بود یا بچه

 کردم ... یم هیو من گر گفتیم ارباب
 .. زدمیگفت و من زجه م یم ارباب

 پاش افتادم وزار زدم منم کنار دخترم چال کنه به
 رمیبم میزدم راض زار

 بلندم کرد و گفت نیام رو گرفت و از زم قهی ارباب
 یریاسون بم نقدریتو ا فهیح نه
 چرا ؟ یدونیم

نره تو قاتل  ادتیتا اخر عمرت  ی...اره زنده بمون یزنده بمون دیتو بتا چون
 یافتاب
 یو زجر بکش یبمون زنده

 ستین نجایجات ا گهید اما
 یبمون نجایا یحق ندار گهید

 یکنیگورت رو گم م نجایا از
 نمتیتا اخر عمرم بب خوامیاما نم ادیسرت م یچه بال ستیمهم ن برام
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و زنده  کنمیقسمم رو فرواموش م گهیپات به روستا برسه د گهیبار د کی هاگ
 کنمیپارت م کهیزنده ت

 دونستمیارباب گفت از خودم دفاع نکردم ..چون خودم رو مقصر م یچ هر
 ودغروب کرده ب شهیهم یگشت و برا یکرد افتاب من بر نم ینم یفرق گهید

 ادیو گفت اونم باهام م شمیبرم اومد پ دیمتوجه شده که با یاز وقت سولماز
 مخالفت کردم قبول نکرد یهرچ

بهش فکرم کرده بودم  یاما دلم مخواست خودم رو بکشم حت شتهیم شترمم
 شدیاما ترس از خدا مانعم م

ه باهم خون میکه بر نجایگفت از ا یبده و م هیداشت بهم روح یسع سولماز
 .. هیبغل یکه تو روستا میریسولماز م

 نهیمنو بب خوادیمادرش کرده دلش م ایمنو بر فیاز بب تعر گفت
 افتاب بود .... یو من چشمم به لباس ها گفتیم اون

 ... یادگاری یتکه از لباس هاش رو با خودم برداشتم .....برا چند
 شد یو اشکام جار دیافتاب دوباره به مشامم رس یبو کردنشون بو با

 دنشونید ی...اما ارباب بهم وقت برا خواستتیاالن اغوش مادرم رو م دلم
زودتر روستتتا رو ترک نکنم پدرو مادرمم  ینتداده بود و گفته بود اگه هر چ

 کنهیم رونیب
 حرف رو بهش نیا یبشه ..وقت کاریخواست سولماز به خاطر من ب ینم دلم

 شتریکار بهتر وبا حقوق ب هیهاشون  هیاز همسا یکی شتهیم یزدم گفت مدت
 مونده نجایه و اون االن تنها به خاطر من اکرد یبهش معرف
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 یلیمن اومدم در حقش خ یچون از وقت ونهیبهم گفتت بهم متد ستتولمتاز
 انجام ندادن هیکه بق یکردم کار یخوب

  اره ... یگفت تنهام نم سولماز
 کردنیبد نگاه م یلیهمه خدمه منو خ میزد رونیاز عمارت ب یوقت

 دمیکه خاتون رو د میرفتیم اطیبه همراه سولماز به سمت در ح داشتم
 متنفر تر شهیاشک بود و نگاهش از هم بیکه چشماش خ خاتون

بکشتتنت ....اره برو و به  دادمیارباب بودم م یاگه به جا دیمن غر دنید بتا
 برس تیهر*زگ

 .... کردیاز حرفاش درد م قلبم
 کلمه مادر که به تو بگن فیاب دهنش رو جلوم انداخت و گفت ح خاتون

افتاب  یخال یچقدر برام سخته جا دونستی..خاتون چه م ختیر اماشتک
 نمیرو بب

 کرد یکب حال منو درک نم چیه
..باالخره  شتتهیدرستتت م زیکه همه چ دادیم دیتمام راه رو بهم ام ستتولماز

 نداشتم یریمن تقص شهیارباب متوجه م
نداشته باشه  ارینخورم ...اما من مثل مرده متحرک که از خودش اخت غصته

 رفتمیدنبالش م
 دمیکش یکردم بلکه فقط نفب م ینم یاز امروز زندگ من
شون سولماز ی...وارد روستا میمجاور رفت یبه روستا نیبا ماش نکهیاز ا بعد
 .. میشد
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 میدیتا به خونه سولمازشون رس میرفت ادهیرو پ یمصافت هی
در حال  کشیکوچ اطیتا پستتر بچه تو ح 2تا دختر و  2درو باز کردن  یوقت
 بودن یباز

 زدنیصداش م یو ابج دنیسولماز طرفش پر دنید با
گفت دلش براشون تنگ  یو م دیب*و*س یبا خنده همشون رو م ستولمازم

 شده
 صحنه فکر کردم چقدر سولماز خوشبخته..... نیا دنید با

 یداشتتت پدرش مرده بود و اون خرج خونه رو در م لیمادر عل هی ستتولماز
 اورد

 ندارن یاز خونه ما هم کوچکتر بود و معلوم بود وضع خوب خونشون
*** 

 کردم ... یبچه ها نگاه م یگوشه نشسته بودم و به باز هی
 .... دیافتاب قلبم رو چنگ زد و اشکم چک ادی بازم

سترم قرار گرفت نگاهم رو بهش دادم ...مادر سولماز بود  یکه رو یدستت با
 خانم میمر
 تگف یلحن مهربون با

 تبیداغ اوالد ستخته ...سولماز برام گفته چقدر تا حاال مص دونمیم دخترم
 یدیکش
 همه اتفاقات حکمت خدا بوده اما
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خانم با سخاوت اغوشش رو  میشد ....مر شتریام ب هیحرف گر نیا دنیشن با
 دیبهم بخش

 کردم وزار زدم هیگر یاز مدتها تو اغوش بعد
 خدا از

 کردم که چرا ..اخه چرا افتاب من گله
*** 

 رفت .. یناراحت بودم ..سولماز به خاطر من به سر کار نم یلیخ
 پب انداز داره یهنوز زوده و مقدار گفتیگفتم برو م یوقت م هر
ادم  هی داریشتتون تو تهرون ستترا هیکه گفت همستتا دمیمادر ستتولماز شتتن از

 پولداره
که اعظم  یها لیاز فام یکیه شتتون اعظم خانم گفت هیهمون همستتا گفت

 یدنبال چند تا خدمتکارن و اعظم سولمازم معرف کنهیخانم بهش خدمت م
 کرده

ازم خواهش کرد با ستتولماز حرف بزنم بره تهران ..گفت  چارهیخانم ب میمر
 خواد بره تهران چون دوره یاون به خاطر مادرو خواهر برادراش نم

 هی یبرا یروستتتا کار خوب نیو گفت تو ا دنیم یاونجا حقوق خوب گفتت
 ستیدختر جوون ن

 قول دادم باهاش حرف بزنم تا بره .. بهش
 کنم میزندگ یبرا یفکر دیبا منم

 باشم ... یسربار کس دینبا



wWw.Roman4u.iR  118 

 

 یزیتونستتتم چ یکه اومده بودم اصتتال اشتتتها نداشتتتم ...نم یدو روز نیا
 بخورم

 یلیگفت خانم جان خ یچند لقمه بخورم و م کردیبه زور وادارم م ستولماز
 یشد فیضع

داشتتتم و احستتاس  جهیستترگ شتتهیمدت هم نیگفت به خاطر ا یم راستتت
 کردم یضعف م

دوباره ستتولماز با اصتترار چند لقمه به خوردم داد که همون لحظه  امروزم
 حالت تهوع گرفتم وهمه رو باال اوردم

 کرد یاهیرفت وچشمام س جیگ یلیسرم دوبار خ و
ه ک وفتهیخانم م هی...چشمم به  کنمیمام رو باز مدر دستم چش یستوزشت با

 .. ارهیداره امپول رو از دستم در م
 یبهوش اومد گهیو م زنهیم یشدم لبخند داریمن که ب دنید با

خانم  یوا گهیو م رسونهیباال سرم م عیموقع سولماز خودش رو سر نیهم در
 دی..حاال بهتر دیجان شما که منو نصف عمر کرد

 خوبم ... کنمیزمزمه م اروم
و من تازه  زنهیو اون رو خانم دکتر صدا م کنهیاز اون خانم تشکر م ستولماز
 هیاون دکتر روستا شمیمتوجه م

 گهیم یپرسه که سولماز با نگران یاز ستولماز چند تا ستوال از حالم م دکتر
 افتاده ... یچه اتفاق
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 دمیم ادیز ازدواج کردن احتمال شتتونیو ا دیکه شتتما گفت نطوریا گهیم دکتر
 حامله باشن

...سولمازم با تعج  به دهن  ادینفسم در نم کنمیحرف حب م نیا دنیشن با
 خانم دکتر زل زده ....

 یرابطه ات ک نیو اخر یشد انهیکه عادت ماه یبار نیاخر گهیبهم م دکتر
 بوده ؟

طور که مشتتخصتته با حال  نیا گهیخانم دکتر م گمیرو م خشتتونیتار یوقت
 دیمواظ  خودتون باش یلیخ دیو با دیمستئله شما باردار نیشتما و ا یتها
.... 

 فهیچون بدنتون ضع دیبخور یمقو یغذاها
ه امکان ک نهیا کنمیکه فکر م یزیو به تنها چ شنومیدکتر رو نم یحرفا اصتال

 داره من االن حامله باشم
ورتم ..ص ادیم شمیپ یو سولماز با شاد رهیکشه که دکتر از خونه م ینم یطول
 ی..وقت کنهیگفتم خدا کمکت م یدیخانم جان د گهی*و*ستته و م یترو م

و دوباره براشتتنو  گذرهیشتتده مطمئنن از گ*ن*ا*هتون م یارباب بفهمه چ
 دیشیم زیعز

 میخبر رو بهشون بد نیو ا میحالتون که خوب شد بر بهتره
 نه ..... گمیو م رمیگیسولماز رو م دست

 بچه خودمه .. نیا
 م دوباره از دستش بدمخوا ینم
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 ندارم به اون روستا برگردم دوست
 ... گذرهیم شمیکه متوجه شدم دوباره مادر م یروز از روز دو

 زنمیبهتره و هم چنان با بچه تو شکمم حرف م یلیخ میروح حال
بمونه و مثل اون ترکم  شتتمیپ خوامیو ازش م گمیاز خواهرش افتاب م براش
 نکنه

 بچه ... نیا ندهیخودم به ا ندهیفکر کردم به ا یلیدو روز خ نیا تو
که  شدیم یهو ته دلم خال کیارباب اما  شیبرگردم پ گرفتمیم میتصم یگاه

 از کجا معلوم بزاره بچه ام زنده بمونه
 رهیطفل معصومم بگ نینفرت دامن ا نیارباب از من متنفره و ممکنه ا االن

 رو گرفتم .... مینها میتصم باالخره
 تعج  کرد و بعدم مخالفت یلیرو به سولماز گفتم اولش خ ممیمتص یوقت
 ستمیبلد ن یدادم بهش گفتم من کار حیمن براش توض اما

 بچه هم باشم نیفکر ا دیبه بعد نه تنها خودم با نیگفتم از ا بهش
خواستتتم با به اعظم خانم اطالع بده که منم به عنوان خدمتکار قبول  ازش
 کنن

 گهید و گفتم دمی...به حرفش خند یشما زن ارباب شهیاولش گفت نم سولماز
 ستمین
 انداخت رونیرفته ارباب منو از خونش ب ادتی
 از من متنفر بود که فکر نکرد من کجا برم .... نقدریا

 و بچه ام رو بزرگ کنم ارمیپول در ب خوامیگفتم م بهش
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 کنم یتونم زندگ یگفتم اگه سرکار نرم نم بهش
تونستتم تا اخر عمر ستترباز  یرش بمونم اما من نمماد شیگفت :پ ستولماز

 باشم یکس
 خرجم رو بده یخوام کس یسولماز گفتم نم به
 حرف زدم که مادرش هم باحرفام موافقت کرد .... نقدریا

 میاز اعظم بشه ما به سمت تهران بر یخبر یشد وقت قرار
*** 

فرستتتاده بود که با اون خانواده حر ف زده و گفته  غامیاعظم خانم پ باالخره
 میریم ششونیمن و سولماز پ

 خوابم بهمون بدن یجا هیقرار شده  یحت
 بزرگ بود یلیبودم ...خدا خ خوشحال

نداشتم اما االن تمام  یادامه زندگ یبرا ی زهیانگ چیه شیچند روز پ نیهم تا
 هدفم بچه تو شکمم بود

خوردم  یکردم ...غذا م ی..کار م رفتمیکردم ..راه م یم یخاطرش زندگ بته
 دمیخواب ی...م
 و همه به عشق بودنش .... همه
 من یتنها یمن ..برا یکس یب یروزها یاز طرف خدا بود برا هیهد

د و بع میرفت ادهیبا خانواده ستتولماز با هم تا ل  جاده پ یاز خداحافظ بعتد
 ... میسوار شد یاتوب*و*س

 کردم یتحمل م دیاما با دادیم یبد ی..بو شدی*س بد متو اتوب*و حالم
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اصترار از ستولماز خواسته بودم منو شوکا صدا بزنه نه خانم جان ...چون  با
 ... میدوست بود

 باالتر از دوست مثل خواهرم بود یحت
 کرد یسولماز رو در حقم م یها یدوره و زمونه خوب نیتو ا یک

زش ا یبودم اما رئوف گاه ومدهیکه تا حاال ن ی...تهران میدیتهران رس باالخره
 کردیم فیبرام تعر

 تا اونجا ما رو ببره میگرفت ینیماش میکه داشت یادرس با
 دنمونیزل زده بودم ...راننده معلوم بود از طرز لباس پوش رونیمدت به ب تمام

 تعج  کرده بود
 میمون رو داشت یمحل یدومون لباس ها هر

 .. یابج نجاستیراننده گفت ادرستون ا نیبا توقف ماش باالخره
 بود بایز یلیخونه بزرگ که خ هی.. میشد نییو پا میرو داد پولش

 دیگفتن با میکرد یودر وباز کردن و خودمون رو معرف میدر زد نکهیاز ا بعتد
 بود بای..خانم خونه که اسمش ز میخانم بر شیپ

 بود قهیوعت بایز لیکه پر از وسا ی...سالن میسالن بزرگش رد شد از
 خوب بود ... یلیخ شونیبود وضع مال معلوم

 ... میشد یاتاق وارد
حجاب ...بلوز دامن  یبود ب نجایزن جوون نشتتستتته بود ...و جالبش ا هیت
 داشت یتنش بود و موهاشم رنگ قشنگ یبایز

 .... مینیکه جواب داد و گفت بش میداد یسالم
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 شروع کرد حرف زدن : بعد
از شتتما دو تا خدمه  ریغ نیکمک اومد یشتما برا دیدونیکه م نطوری:همبایز
 اش خانم یکیاش مرده و  یکیخونه داره البته  نیام ا گهید

 کارا رو خوب انجام بده تونهیشده و نم ادیو شوهرن ...زهرا خانم سنش ز زن
 .... دی..نظافت ....خر یاشپز هیزیشما تو خونه همه چ فهیوظ

هستتت که  یاتاق هی اطی..ته ح دیرو انجام بد فتونیدارم خوب وظا دوستتت
 کهنه توشه .... لهیهم وس یکم
 .... دیو از فردا کارتون رو شروع کن دیکن زیبراتون تم دیبر

 ... ادین شیپ یمشکل دوارمیشما هم اعظمه پب ام ضامن
 .کمد کهنه .. هیموکت بود و  هیاتاق  لی...وسا میکرد زیش  اتاق رو تم تا

 و بالشت ... یتا هم تشک پارچه ا چند
خانوم  دی..سولماز گفت ببخش مینشست نیزم یرو میبب خسته شده بود از

 دیمواظ  بچه تون باش شتریب دیبا دیخسته شد یلیجان خ
 یکردم و گفتم تو باز منو خانم صدا زد اخم

کا شو دیخ  عادت کردم باشه ببخش رهیم ادمی یو گفت وا دیخند ستولماز
 خانم

 یکارا رو تو انجام داد شترینکردم ب یبهش زدم و گفتم من که کار یندلبخ
د تا صبح زود بلن می...بهتره االن بخواب میگفت هر دومون کار کرد ستولماز

 میبش
 .. میشدم ..از اتاقمون به سمت خونه رفت داریبا صدا زدن سولماز ب صبح
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ما  دنیبود ...با د یستالش بود در حال دم کردن چا 51 بایخانم که تقر زهرا
 میگفت ریسالم داد که بهش سالم و صبح بخ

خر تا ا دیکه با دیصتتبحونه تون رو بخور دیایختانم گفت:دخترا زود ب زهرا
 دیکار کن یش  کل

 میبر یخانم صبحانه نم یکه گفتم برا میحال خوردن صبحانه بود در
 میاقا ببر یبرا دیاما با خورهیم رترید باخانمیختانم گفتت متادر جان ز زهرا

 شهیاالنم داره تو اتاقش اماده م
 نیا یتونیبه من که صتتبحانه ام تموم شتتده بود رو کرد و گفت دخترم م بعدم

 کنه یم تیتو اتاقشون اخه پله ها منو ا  یصبحانه رو ببر ینیس
 .. برمیگفتم و از جام بلند شدم که سولماز گفت نه من م یچشم

 نداشتم پب یبودم و مشکل یباردار لیشدم اما من هنوز اوا شینگران متوجه
 رو برداشتم و به طرف پله ها رفتم ینیس

دست  هیپب با  میباشه که توش رفت یروزیاتاق د دیاتاقشون با زدمیم حدس
 گفت برم داخل .. یمردونه  یچند تقه زدم که صدا

لند مرد قد ب هی..کتش بود  دنیکه در حال پوش دمیرو د ییاقا هیوارد شدم  تا
 یقد بلند . ....و چشم مشک اری...بس

 دیگذاشتتتم و گفتم بفرمائ زیم یرو رو ینیدادم که جواب داد ستت یستتالم
 صبحانه زهرا خانم فرستاد

 که گفت صبر کن .. رونیب امیگفتم و خواستم ب یاجازه  با
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تم که گف ی...بله  دیباش دیخدمه جد دیکه گفت شما با دمیسمتش چرخ به
 گفت

 ؟ دیکجا اومد از
ه ک می...دنبال کار بود میکنیم یاعظم خانم زندگ یدادم ما تو روستا جواب

 کرد یرو معرف نجایا
 ؟ دیگفت خانواده تون کجان ؟ازدواج کرد مرد
 دروغ بگم یجواب سوالش مجبور شدم کم در
 رو ندارم ...شوهر و دخترم فوت کردن ... یمن کس-

ه ستتمت ب یبر یتونیکه معلوم بود دلش برام ستوخته با گفتن متاستتفم م مرد
 صبحانه رفت ینیس
 کردن برنج بود زیزهرا خانم رفتم که در حال تم شیاتاق خارج شدم و پ از

 ؟یدکتر رو داد یشد صبحونه اقا یگفت چ دنمیخانم با د زهرا
 مگه اقا دکتره .. یحرف گفتم بله ول نیا دنیشن با

دکتر خوب ..مدرکش رو از خارج  هیو گفت اره مادر دکتره  دیخانم خند زهرا
 گرفته

 معروفه... یلیاما خ ارمیسر در نم زایچ نیکه از ا من
توام  کنهیم زیرو تم اطیگفتم که زهرا خانم ادامه داد ستتولماز داره ح یاهتان

 نهار رو درست کن
 گفتم و مشغول شدم .. یچشم
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خانم گفت منتظر محمد  بایکه ز میدیرو چ زینهار با کمک ستتولماز م موقع
 ... مونمیم
 ی)هرگونه تشابه اسمییرزایمن تازه اسم دکتر رو متوجه شدم دکتر محمد م و

 ( هیاتفاق
*** 
 میشهر مشغول کار شده بود نیخونه و تو ا نیبود که تو ا یروز چند
 کردن ینم تیا  ادیبودن و ز یرو شکر خانواده خوب خدا
 رفت یم جیغذاها سرم گ یهم از بو یو گاه شدیدوباره حالم بد م یگاه
 جوابش رو بدم یدونستم چ یخانم مشکوک شده بود و نم زهرا

 ننک رونیموضوع منو ب نیا دنیبا فهم دمیترس یاز همه م شتریب راستش
 زدمیو تو خواب براش زجه م دمیدیش  ها تا صبح خواب افتاب رو م یبعض

... 
برسه دلم  یکه روز شدیشتد ...باورم نم یارباب تنگ م یراهم دلم ب یگاه
 ارباب تنگ بشه یبرا

 دنیبودم که شسته بودم که با شن یسیخ یکردن لباس ها زیمشغول او صبح
 دمیاز ترس از جام پر یکس یصدا
 سالم

 نهکیکه داره با لبخند نگام م دمیمرد جوون د هیسمت عق  برگشتم و  به
 زدیقلبم بود و تند تند م یرو دستم

 ؟ یدیجواب گفت ترس دید یوقت مرد
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 گفتم شما ؟ مشکوک
 دیشمائ ریزهرا خانم بلند شد که گفت اقا ام یضمن صدا نیهم در

به زهرا خانم سالم داد و بعد به من گفت خ   رهیاستمش ام دمیکه فهم مرد
 یهست یهستم حاال تو ک ریام یدیاسم من رو که فهم

 روزیدر هم گفتم من از د افهیو با ق ومدیزدنش خوشتتم نحرف  یمیصتتم از
 استخدام شدم

 نه یاسمت رو بگ یخوا ینم نکهی:خ  مثل اریام
 من کار دارم و به سمت خونه رفتم دیندادم و گفتم ببخش جواب

 دمیخنده اش رو از پشت سر شن یصدا اما
*** 
..بعدم بهم گفت  نجایا ادیم یبرادر دکتره و گاه ریختانم برام گفتت ام زهرا

 ستین یجالب ادینشم چون ادم ز کیبهش نزد ادیز
بودم حضورش برام دردسر درست  دواریمهم نبود ..فقط ام ادیمن که ز یبرا

 نکنه
بود ....در حال گذاشتتتن ظرف  دهی..دکتر هم رستت دمیرو چ زیشتتام م موقع

 یگفت به به عج  بو ومدیم زیکه به ستتمت م نطوریهم ریبرنج بودم که ام
 یخوب
 یدیغذا کنترل خودت رو از دست م یبو دنیبا شن شهیگفت تو هم دکتر

 حرفاشون گوش نکردم و به سمت اشپزخونه برگشتم .... به
 مرد نداشتم نیبه ا یخوب حب
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*** 
 ره  هیگذشتتت ...شتتکمم فقط  یخونه اومده بودم م نیبه ا یماه از وقت کی

 ... شدیواقعا خراب م یجلو اومده بود اما حالم گاه
روز در حال درستتت کردن غذا بودم که از بوش حالم بهم خورد و باال  کی

 اوردم ....زهرا خانم شونه هام رو ماساژ داد و گفت
 ... یقدر تجربه دارم که بفهمم باردار نیا دخترم

و نگاهش کردم ..دستتتش رو گرفتم و گفتم نه تو رو خدا به  دمیهو ترست کی
 کنهیم رونیمنو ب دیخانم نگ

 چیرفتارش ستترد هستتت اما ه یخانم کم بایگفت ز یخانم با مهربون رازه
 اون عاشق بچه هاست کنهیکار رو نم نیوقت ا

ساله ازدواج کرده اما هنوز صاح   5االن  چارهیو گفت ب دیکشت یاه بعدم
 اوالد نشده

سترمه افتادم ..اخ سرمه چقدر دلم براش تنگ بود  ادیحرف  نیا دنیشتن با
.... 
 یدروغ نم دنیازش پرستت ینزنه اما اگه ستتوال یبهم قول داد حرفخانم  زهرا

 گفت
 رینکنن چون د رونیمنو ب گفتیاون جور کته زهرا خانم م کردمیدعتا م فقط

 ... دنیفهمیرو م زیوزود همه چ
نگفت ...منم خوشحال بودم و  یزیچ یخانم ستر قولش موند و به کس زهرا

 کردم یکار م
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 هیقو ب داشتمیازش بر م یکردم فقط کم یم افتیحقوقم رو در یماه وقت هر
 کردم یم یمخف یشون رو جا

 یودکمب چیمواظبش باشم ..نذارم ه ادیب ایبچه ام بدن یوقت خواستتیم دلم
 رو تحمل کنه

 .... نهیبب  یبچمم اس نی اشتم ا ینم گهید
 .. شتریسولماز ب یها یو دل واپس شدیگنده تر م کممیبه روز ش روز

 متوجه نشه ... یبودم لباس گشاد بپوشم تا کس مجبور
و همش به خاطر شتتستتتن فرش بود  کردیکمرم درد م یلیبود خ یروز چند

 ...البته سولماز هم بهم کمک کرده بود
 یدیبودم که ناگهان درد شتتد زیم یرو وهیدر حال گذاشتتتن ظرف م نکهیا تا
 و ظرف از دستم افتاد وشکست دمیکش یغیو ج دیچیدلم پ ریز

*** 
و دکتر من یکردم که اقا ی...اصتتال فکرش رو نم ختیریگوله گوله م اشتتکام

 اخراج کنه
 رفتمیکجا م گهی..د کردمیم کاریچ

 داشت با حرفاش منو اروم کنه یدستام رو گرفته بود و سع سولماز
خانم حرف زده تا از شوهرش بخواد  باینکن ..زهرا خانم با ز هیجان گر شوکا

 یبزاره بمون
 ... ذارهیشد و گفتم نم شتریام ب هیگر

 کجا برم ...... االن
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 شهیم شتریافتم غصه ام ب یدکتر م یحرفا ادی یوقت هنوز
م تونم به شما اعتماد کن ینم گهی..من د دی:شتما تا االن به ما دروغ گفتدکتر

.. 
از کجا باورتون  دیکن یرو مخف یمهم نیمستتئله به ا دیتتونیراحتت م یوقت

 داشته باشم
 تتونی..اگه از روز اول وضع دیمهمه که شما نداشت یلیمن خ یبرا تصتداق

 کردم اما االن ... یکمکتون م دیمطمئن باش دیگفت یرو م
 ...دیبر نجایاز ا دیاما شما با متاسفم

رفتم ..ستتولمازم با من  یم یجا کی دیو با میو ستتولماز تو اتاقمون بود من
 جانیکنن منم ا رونیگفت اگه تو رو ب یکرد و م یرو جمع م لشیداشت وسا

 مونم ینم
به صورتش نگاه  دمیکش یخانم وارد شد ..خجالت م بایاتاق باز شد و ز در

 خواست فکر کنه نمک خوردم و نمک دون شکستم یکنم دلم نم
 و دیکش یجلو اومد و کنارم نشتستت ..چشمم به شکمم بود و اه باخانمیز

 گفت :
 دیکردم بمون یرو راض محمد

 خوشحال شدم شروع کردم به تشکر کردن که گفت یلیخ
که من دارم  ی....ارزو یشیصتاح  بچه م یکه دار یخوش بخت یلیخ تو
... 

 خراب بشه .. میمنتظرم زندگ شهیهم شهیم باورت
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ترسم به خاطر خانواده اش بخواد دوباره  یمحمد دوستم داره اما م درستته
 ازدواج کنه

 خوادیدلشون نوه م اونا
 دلم براش سوخت چقدر

 خواستیازم م یبا مهربون باخانمیکه متوجه شتدن من حامله ام ز یروز از
 کرد یسخت انجام ندم و منو شرمنده خودش م ادیز یکارا
 اطیح یبرادر دکتر اومتده بود ..من در حال اب دادن به گل ها ریروز ام اون

 و گفت : ستادیبودم که کنارم ا
 پدر اون بچه کجاست ؟؟؟... یشیصاح  بچه م یدار دمیشن

 گفتم مرده ... اروم
 یاصال پدر دمی.....شا تیزد و گفت اره معلومه از دروغ گو یپوزخند ریام

 نداره هان
 شدم و با پرخاش گفتم یعصب نشیتوه از
 نداره ..... یشما ربط به

 .... دیبرگردم که بازوم رو گرفت و کش خواستم
تعج  کردم اما کم کم خشم وجودم رو گرفت و تقال کردم دستم رو  اولش

 صورتم اورد و گفت کیول کنه و صورتش رو نزد
براتون منفعت داشته باشه هر  یشتناستم ....اگه جا یشتما زن ها رو م من
 دیکنیم یکار
 و مطمئن باش مواظبتم ستمیمثل برادر وزن برادرم خام ن من
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 ... یبهم دست بزن گهیبار د کیو گفتم  دمیرو با شدت کش دستم
 یشکیمثال ....منو م یکنیحرفم شتروع به خنده کرد و گفت چکار م نیا با

.... 
 دومیخوشم نم شعوریمردک ب نیبه شدت خورد شده بود اصال از ا اعصابم

.... 
تو اشتپزخونه وارد شتدم زهرا خانم گفت چقدر صتورتت سترخ شده  یوقت

 یخوب
 و گفتم به خاطر هوا گرمه زدم یکم جون لبخند

ستتولماز باغچه ها رو اب  رونیگفت خ  دخترم نه ب یخانم با مهربون زهرا
 دادیم

 ستیخوب ن برات
 شدم .. اینیزم  یگفتم و مشغول پوست گرفتن س یچشم

 کینزد میاخر حاملگ یرخ نداد ...به ماهها یمتدت اتفتاق خاصتت نیا در
 شهیم یکه عاقبت من و بچه ام چ دمیترس یم یو گاه شدمیم
از سولماز خواسته بودم اگه  یحت ادیم یسر بچه ام چ رمیاگه بم دمیترس یم

 مواظ  بچه ام باشه .... ادیسرم ب یبال
کردم ..دلم االن  یم هیو گر گرفتمیافتتاب رو تو بغلم م یلبتاس هتا شتتبتا

 کنم هیبود تا بهش تک یکس خواستیم
 ادیافتادم  یارباب م ادی یومم کنه ..گاهار خواستتتیم یدلم اغوشتت یگاه

 افتاب چقدر هوام رو داشت .... یموقع باردار نکهیا
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 ونریاون منو از خونش ب گفتمیخواستتت بهش فکر کنم با خودم م ینم دلم
 ازش متنفر باشم اما نبودم دیکرده پب با

 براش تنگ شده بود ...براش چشماس سبز خوش رنگش ..... دلم
 کرد .... یاالن چکار م یعنی
 من بود ....نه فکر نکنم .... ادی

 یتوپ گرد شده بودم و قل م هیبودم ...به قول سولماز مثل  میاخر باردار ماه
 خوردم

 یلیخ دمیدیشتتکمم م یو نگتاهش رو رو شتتدمیدکتر رد م یاز جلو یوقت
 دمیکشیخجالت م

 زدیم براش پر مدل دمیدیخودم م یرو رو باخانمیز ینگاه حسرت زده  یوقت
 شدمیاورد شرمنده اش م یو زهرا خانم برام م خواستیم یدلم ترش یوقت
 دیلرزیتنم م دمیدیرو م رینگاه پر اخم ام یوقت

 جادیتو وجودم ا یشتتوق هیکردم  یبچه ام رو حب م یتکون هتا یوقت امتا
 شدیم

 روزها رو قبال هم تجربه کرده بودم اما االن برام جذاب تر بود نیا من
 کردن یبغلش کنم تو دلم قند اب م کردمیفکر م یوقت چون

انجام بدم زهرا خانم  یکار رفتمیو هر وقت م کردمیکم کار م یلیروزا خ نیا
  اشتن یوسولماز نم

خانم  خود گفتنیخواستم پولم حروم باشه اما اونا م یو نم گرفتمیپول م من
 یجبران کن یتونیاومد م ایبچه بدن نکهیو گفته بعد از ا هیراض
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&&& 
تم تونس ینم گهیدرد داشتم اما د ش ی...ظهر بود و از د دیزمانش رس باالخره
 ارمیطاقت ب

 خانم برگشت بایرفت و بعد با ز عیسولماز گفتم که سر به
که جمع کرده بودم به سولماز  یشدم و قبلش پول نیکمکشتون ستوار ماش با

 شد پرداخت کنه یا نهیدادم و گفتم اگه هز
 که دادم هوار نره ... گرفتمیدکتر دستم رو گاز م نیماش تو

 کرد ... ینگام م یبا من اومده بود ...و با نگران سولماز
 که دکتر نشنوه گفتم یپاک کردم و اروم جور ختیریرو که م اشکام

 بیخ ی...ستولماز با چشما یمواظ  بچه ام باشت یبهم قول داد ستولماز
 گفت

 ادیم ایو بعد بچه خوشگلت بدن میرسی...االن م یمونیسالم م تو
 بود ادیز یلیتا حواسم رو پرت کنه ..اما دردام خ زدیباهام حرف م سولماز

 ادیب ایکمکم کن بچه ام سالم به دن ایخدا
درد  یمکان نا اشتتنا بودم ....هنوز شتتکمم کم هیرو که باز کردم تو  چشتتمام

 کرد یم
 خانم وارد شد ... هیکه در اتاق باز شد و  دینکش یطول

 ... یشد داریمن گفت ب دنید با
 .. ارنشیبچم کجاست که گفت االن م دمیپرس

 خوشگل شدم یپسر کوچولو هیزد و گفت صاحبه  یبهم لبخند بعدم
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 ختمیاشک ر یحرف از خوشحال نیا دنیشن با
 و بعد پسرم رو اوردن ...پسر من .. دیرس سولمازم

 بود ...سبز مثل ارباب ...چشماش سبز  شدیمن باورم نم یخدا
 شدیکرد ...با هر قطره اشکش دل منم خون م یم هیگر
و  کردیشد ..پسرم منو نگاه م ریاز ارامش سراز یتو بغلم گرفتمش موج یوقت

 رفتمیمن تو دلم قربون صدقه اش م
&&& 

کرد و  هیرپستترم گ دنیخانم با د بایز میبا ستولماز به خونه دکتر برگشتت یوقت
 بغلش کرد

 چقدر خوشگله ..چشماش چقدر خوش رنگه ی:وابایز
ا ترس تو خانم ب بایپسرم بلند شد ..ز هیگر یکه صدا زدمیبهش لبخند م فقط

 کنهیم هیگر یبغلم گذاشتش و گفت وا
 دادم ریو بعد تو اتاق به پسرم ش دمیکارش خند نیا به

 دیناخوداگاه زمزمه کردم جاو دیخانم اسمش رو پرس بایز یوقت
 بزاره دیاسم پسرش رو جاو خواستیارباب افتادم که دلش م ادی

سم رو ا نیچرا ا کنهیبا خودش فکر م دونستمیبا تعج  نگام کرد م سولماز
 گذاشتم

 بچه اولمون بزاره اما دختر شد یرو خواستیکه ارباب م یاسم
&&& 
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ه اش بچ یرو برا نایلباس داد و با حسرت گفت ا دیجاو یخانم بهم برا بایز
 نداده یوقت خدا بهش بچه  چیگرفته اما ه

رو تو بغل دکتر گذاشتتت حستترت رو تو  دیخانم جاو بایکته ز یاول دفعته
 دمیدکتر د یچشما

 هیبایپسر ز یلیو گفت خ دیبار ب*و*س دیپسرم رو چند کیکوچ یدستا
 پدرش شده هیخودم زمزمه کردم شب شیمن پ و

 ارباب
 ارهیرو از کجا ب نشیاجاره زم خوادیه منداره ک یگوش کن به من ربط خت 

 یدیمباشر فهم یریگیرو ازش م نشی....اگه اجاره اش رو نداد زم
 گفت و مرد کشاورز با التماس گفت یچشم مباشر
 دمیفصل محصول خوب نبود ...من قول م نیتو رو خدا رحم کن ...ا ارباب

 وفتمیماه بعد جبران کنم ...ارباب به پات م
نه برگرده خو گمیو به راننده م شمیم نیمرد ستوار ماش یتوجه به حرفا بدون

.... 
&&& 

خودم رو  رونیچند وقت که تا شتت  ب نیشتتده ....مثل تمام ا کیتتار هوا
 نمیبیکه خاتون رو م شمیکنم خسته وارد عمارت م یمشغول م

وقت خودم رو  ریچرا تا د کنهیازم گله م شتتهیکه خاتون مثل هم گمیم ستالم
 کنمیته مخس
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 گمیرو اماده کنن که م زشامیم گهی..به خدمه م ستمیخسته ن دمیجواب م منم
 رمیو به سمت اتاقم م ستمیگرسنه ن

 شمیم گهیو وارد اتاق د کنمیوارد اتاق بشم راهم را کج م نکهیقبل از ا اما
 دخترم توش بوده ...اتاق شوکا... یکه روز یاتاق

 یتختش دراز م یو رو ارمیرو در م رهنمی...کت مپ کنهیبه شدت درد م سرم
 کشم ..

اتاق سرم اورده  نیکه صاحبه ا یحماقت باشه اما بعد از اون همه بال دیشتا
 هنوز دلم براش تنگه

 یچشما یهوا کنهیقل  زبون نفهمم هواش رو م نیو ا وفتمیم ادشی یگاه
 االن کجاست ... یعنی.... شیمشک

 ... کنهیم چکار
اون پسره اشغال باعث مرگ افتاب شده هنوز  دنیخاطر د به ادیم ادمیکه  اخ

 ادیکه هنوزه خونم جوش م
 ... شمینگرانش م میگاه اما
 حقشه .... اما

 .... دهیعطر تنش رو م یچند ماه هنوز بو کیبعد از گذشت نزد تختش
 سوزه ... یچشمام م کنمیم حب

 کنه هیگر دیگفته مرد نبا یک
..تا  خوادیخودم رو محکم نشون بدم ....منم ادمم ..دلم دخترم رو م چقدر

 بابا صدام بزنه ....
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 .... شهیم یکه اشکم جار امیبه خودم م یوقت
و  ترستتنیازش م یکه همه جذبش رو قبول دارن ....گاه یمن ارباب کست و

 برنیازش حساب م
 .... کنمیم هیگر

 که از صاحبش هم نمیبیاق مات یخودم رو تو شمیکه از خواب بلند م صبح
 متنفرم هم براش دلم تنگ شده ....

 باشم ... دهیخواب نجایش  رو هم شهینم باورم
 ...... زنمیم رونیلباسم از اتاق ب دنیاز پوش بعد
 ... رمیبه سمت سالن صبحونه م بعد

حوصله  یکه ب گنیم ریسالم صبح بخ دنمیمنتظر نشستن با د ژهیو من سرمه
 یمک ش یاز د گنیم رمیگیسراغ خاتون رو م ی....وقت نمیشیو م دمیجواب م

 خواب هستن کنهیسرشون درد م
 سردرد ساده است هیتنها  دهیم نانیکه سرمه بهم اطم شمیم نگران

 : کنهیشروع به حرف زدن م ژهیمشغول خوردن هستم که من یلیم یب با
رو  التیتعط شهیم دیع کیاالن که داره نزد دیباش یارباب اگه راض دیببخش

 میخونه تهران بگذرون میبر
 گمیو م کنمینگاهش م رهیحوصله خ یب

 ختهیکار سرم ر یحوصله مسافرت ندارم ...کل من
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:ارباب شتتما چند ماهه به خاطر اون دختره  گهیم کنهیدوباره شتتروع م ژهیمن
خودتون رو عذاب  دیمرده نبا گهی...افتاب د دیکنیم تیهر*زه خودتون رو ا 

 دیبد
 یکه هر دوشو ناز ترس م زنمیم زیم یرو یحرفاش مشت محکم دنیشن با

 زنمیپرن و داد م
و اون فرد  دونمیاز اون ماجرا زده بشه من م یخونه حرف نیتو ا گهیبار د کی

... 
 ... تهیحال میریجا نم چیه یعنی میرینم گفتم

 رمیو به سمت اتاق خاتون م شتمیکه از جام بلند م گهیم یبا ترس بله  ژهیمن
 بهش سر بزنم دیبا

 .. دارهیاما ب دهیتخت دراز کش یرو خاتون
 دنبال دکتر بفرستم گمیو م نمیشیم کنارش
رم درد س ینه پسرم خوبم ......کم گهیو م رهیگیدستم رو تو دستش م خاتون

 کنهیم
 یکنیخودت رو نابود م یتوئه ..چند ماهه دار یبرا مینگران تمام
 ... دهیم گاریس یاتاقت همش بو نمیبینم یکنیم فکر

 .... یکالفه ا همش
 برات مادر سوزهیم دلم
 بکنم یارامشت کار یتونم برا یمادرتم اما نم من
 کرد یفرق م یاالن همه چ یبچه از خونه خودت داشت هی اگه



wWw.Roman4u.iR  171 

 

 ..... ستین گهی..بچه ..افتابم د زنمیمادرم پوزخند م یارزوها به
 گمیرو راحت کنم و م الشیخ کنمیم یسع
 دیشتماستت ..مواظ  سالمتتون باش یبرا میخوبم خاتون ..تنها نگران من
.... 
رعت که داره به س نمیبیمباشر رو م شتمیم رونیاز اتاق خاتون ب نکهیاز ا بعد

 شده یچه خبرته ؟چ گمیم رسهیتا بهم م ادیسمتم م
ان زند بی..رئ دهیاالن از زندان رس نیهم نیارباب ا گهیدستشه و م ی برگه

 خودش رو کشته .... یفرستاده .....و گفته زندان
 از دستم افتاد برگه
 بودم ستادهیو واج ا هاج

 یم یبرگه بهم دهن کج یکردم دهنم خشتک شتده ....نوشته ها یم حب
 کرد

 که رستتهیمن مردم ....مستتخره به نظر م رستتهینامه به دستتتون م نیکه ا االن
 داشته باشم یعال یگزند هی خواستیدلم م شهیهم

خستتته از ستتر کار بر  یخونه شتتلوغ که وقت هیزن خوب و چند تا بچه .. هی
 ارامش داشته باشم گردمیم

 ادم خاص ... هیبود .. یجور خاص هیشوکا برام  یبچه گ از
 ... شخواستیشد ....دلم م شتریبهش ب تمیکم که بزرگتر شدم مسئول کم

کنه  یبود و من مطمئن بودم هر کب باهاش زندگ یادم فوق العاده  شتتوکتا
 شهیخوشبخت خوشبخت م
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 برام لذت بخش بود ..لذت بخش که شوکا هم منو دوست داشت چقدر
 کرد ... هیرفتم چقدر گر گهیشهر د یسرباز یبرا یوقت
 ... شدمیدلخور م زدیصدا م یمنو داداش یوقت شهیهم اما
 برادرم... هیمن فقط از نظر شوکا  دمیفهم یکور بودم و نم من
 هیم ..مثل کرد هیبا تو ازدواج کرده اونم به اجبار ش  تا صبح گر دمیشن یوقت

 بچه ...
 کردم و منو بازداشتگاه فرستادن ... دعوا
 یالچه ح رسهیخبر م نیو بهت ا یهست یتو سرباز یوقت دنیفهمیچه م اونا

 ... یشیم
 تشیا  کب چیکه ه یجا کیگرفتم برگردم و شوکا رو با خودم ببرم  میتصم
 نکنه
تموم شتتده اما  زیکردم همه چ یروز که تو امام زاده ما رو گرفتن فکر م اون
کا شو یشتدم که برا دواریباز ام یبه خاطر شتوکا منو ازاد کرد دمیفهم یوقت

 مهمم و اون فقط عذاب وجدان داره
 خواست .... یاون منو نم فهممیاالن م اما

 .... شهیها برات تلخ مادم  یخوشبخت دنید یگاه
هت داره ب یشتتوکا دختر دمیفهم یخدمتم تموم شتتد و برگشتتتم ..وقت یوقت

 شد میحسود
 تو باشه یخوب برا زیهمه چ چرا

 .... یفقط ارباب چون
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بود ...با خودم فکر کردم شوکا رو رها کنم و تا اخر عمر  نیریو ش بایز افتاب
 ازدواج نکنم

 دیرس یغامیبهم پ یروز از طرف کس کی اما
 انجام بدم یکار دیبا خوامیکه اگه شوکا رو م یغامیپ
 .... شهیم تیکه شوکا تو خونه ارباب داره ا  یغامیپ

شانسم رو امتجان  گهیبار د کیگرفتم هر جور شده  میسوخت ...تصم دلم
 کنم
و کرد و ت یاز تو طرفدار یاومد ..وقت شمیشتوکا کنار رودخونه پ ی...وقت اره

 دونستیاش مرو پدر بچه 
 رو بترسونم شوکا خواستمیافتاب رو تو بغلم گرفتم فقط م یشدم ..وقت وونهید

 شد که افتاب تو اب ها افتاد یدونم چ ینم اما
داخل اب بپره و جلوش  خواستیبه خودم اومدم که شتوکا هم م یزمان تنها

 رو گرفتم
 سخته عشقت بهت بگه ازت متنفره ..حالش ازت بهم بخوره یلیخ

 مرگت رو بکنه یارزو
 شوکا همه رو بهم گفت .... اما
 رهیمافتاب ب شدیبرام مهم نبود چون باورم نم خوردمیاز دستت کتک م یوقت

 از وجودش کهیت هیمن بود  یاز شوکا یکه جزئ افتاب
و  شتتدیخوشتتحال شتتدم چون بار گ*ن*ا*هام کم م یکه کرد تیشتتکا ازم

 رفتیم نیعذاب وجدانم از ب
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 یکرد رونیبه خاطر حماقت من شتتوکا رو ب دمیبعد از چند ماه که شتتن اما
 شدم ونهید
 به تمام معنا ونهید

 بهش ستین زیچ چیه ایتو دن گهیخودم رو راحت کنم ..چون د خوامیم االن
 دلخوش باشم

 گ*ن*ا*ه بود یبدون شوکا ب اما
ن منکرد اما  یوقت خودش رو معرف چیفرستتتاده بود ه غامیکه برام پ یکستت

 است هیقض نیپشت ا یک دونستمیم دیبا یقبل از هر کار
 .... ژهیکه مثل من مقصره زن اولته من یکردم ..کس داشیپ و

 *ن*ا*هه ....گیب شوکا
 اورد شمیاورد و شوکا رو پ غامیکه برام پ یهمون دختر مدرکشم
 ... سمینویرو برات م ادرسش

 یمطمئن بش دنشیبا د یتونیم
 از طرف من بهش بگو منو حالل کنه ... یدیشوکا رو د اگه

 :شوکا
 گل فندق الالال
 رفته سر صندوق مامان

 رهیگ یچرا خوابت نم رهیگل ز الالال
 رهیمن مامان قربون تو م نینازن یا بخواب
 که الالتم االالال
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 قد و باالتم ریاس
 گل زردم االالال

 گردم یقربوت تو م به
 گل سوسن االالال

 خم کن لبت ب*و*سم سرت
 من  یحب االالال

 من  یطب یدرد به
 خوشگل سبزش بسته شده بود ی..چشما خوندمیم ییپسرم اروم الال یبرا
 میایب اطیخانم دستور داد از اون اتاق ته ح بایاومد ز ایبه دن دیجاو یوقت از

 بشه .. ضیممکنه مر دیو جاو ستیگرم ن ادیاونجا ز چون
 داد ... یولماز اتاقخود خونه به من و س تو
 دمیرستت یمن به کارام م یدوستتت داشتتت و وقت یلیرو خ دیجاو باخانمیز

 زدیکرد باهاش حرف م یبغلش م
 کرد یم یو باز خوندیشعر م براش

بخوره  نهار نکهیقبل از ا ومدی یکه خسته از سرکار م یدکترم موقع یاقا یحت
 ششیرو ببرم پ دیجاو گفتیم

 همه محبوبه و دوستش دارن نیخوشحال بودم که پسرم ا یلیخ
&&&&& 

 .. دمیکش نییهام رو پا نیلباسها رو شستم است نکهیاز ا بعد
 ..... شدیم کیبود و هوا داشت تار غروب
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تخت خوابش برده بود ..کنارش چند تا  یرو دیستتمت اتاق رفتم ..جاو به
 بالشت گذاشته بودم قل نخوره

 که متوجه شدم ت  داره دمیرو ب*و*س شیشونیزدم و پ یلبخند
نگران شدم ...صورت و دستاش  یلیصتورتش گذاشتم خ یدستتم رو رو تا

 داغ بودن
 بغلش کردم یچه وطور دنینفهم
 نداشت به سمت اتاق دکتر رفتم و در زدم ... هیگر ینا یحت پسرم

...چکار  دینیت  داره تو رو خدا بب دیدکتر جاو یگفتم اقا عیدر باز شد سر تا
 کنم

 کنم .. یم هیهول بودم که متوجه نبودم دارم گر انقدر
. 

از  کرد بهم گفت اول نشیدکتر معا نکهیبود ..بعد از ا دهیخواب زمیعز دیجاو
 یکنم و رو بیپارچه رو خ هیخنک تنش کنم و بعدم  یلباستتها دیهمته با

 دست و پاش قرار بدم
 شه ....بدم تا اب بدنش کم ن ریبهش ش دیگفت با بهم

ازش ممنون بودم  یلی..خ دیدارو خر دیجتاو یرفتت و برا رونیدکتر ب خود
.... 

 دمیکم پشت پسرم رو نوازش کردم و صورتش رو ب*و*س یموها
خانم وارد شتتد  بایبود ...در اتاق باز شتد و ز بیچشتمام از اشتک خ هنوز

 ؟؟؟ دهی..اروم گفت خواب
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اگه محمد نبود من  یتکون دادم که گفت خداروشکر خوب شد ..وا یستر
 کردمیکه از ترس سکته م

 ... گهیمحمده ....دکتره د فهیازش تشکر کردم که گفت وظ یلیخ
 استراحت کن یبهم گفت انقدر نگران نباش کم بعدم
 هیبچه خوردن نیو گفت فداش بشم چقدر ا دیرو ب*و*س دیاروم جاو بعدم

 ... یداشت یعج  شوهر خوشگل ....کلک توام
 زدم یاوردن ارباب لبخند تلخ ادیبه  با
 دادینشون م یبچه داره چه واکنش هی دونستیکرد اگه م یاالن چکار م یعنی

.... 
&&& 

 راحت شد رفتم تو اشپزخونه تا غذا رو درست کنم ... دیکه از جاو المیخ
 شدوارد اشپزخونه  یدرست کردن بودم که حب کردم کس مشغول

 دمیرو د ریبه عق  برگشتم ام تا
 ؟؟؟ دیالزم دار یزیگفتم و بعد ادامه دادم چ یسالم

 نمیکرد و گفت نوچ ..اومدم تو رو بب ینگام م رهیخ ریام
 پسرخوشگلت کجاست ؟ یراست

 ... دهیبود خواب ضیو گفتم مر دمیکش یاه
 .... یگرفته ا نیهم یگفت برا ریام

گرنه  و دیبگ دیخوایم یزیاگه چ ریحوصله اش رو نداشتم گفتم اقا ام اصتال
 تا به کارم برسم ... رونیب دیبر دیلطف کن
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خورد  واریدس بردار نبود ...پشتم که به د یشد که عق  رفتم ول کمینزد ریام
 و گفت ستادیفاصله از من ا نیتر کیدر نزد ریام

از تو  یاطرافم بودن حت یادیتز ی....تتا حتاال دخترا ادیتخوشتتم م ازت
 خوشگلتر

بهت گفته چقدر چشمات  یتا حاال کس هیجور خاصت کیتو  یچشتما اما
 خوشگله

 کرد یم فیاز برق چشمام تعر شهیارباب افتادم که هم ادی
 کشمیم غیخودم اومدم و گفتم برو عق  وگرنه ج به
 گفت : ریام

..پسرتم در رفاه  دمیبهت م یبخوا یهر چ یدرخواست ....منو قبول کن اگه
 ... شهیبزرگ م

 بهش زدم ... یسخت یلیشرمانه اش س یب شنهادیپ دنیشن با
 دختره احمق یدستم رو گرفت و گفت چه طور جرات کرد مچ
 یزنیمنو م یخدمتکار هیفقط  تو

 کنمیات م چارهیب
 داد دکتر اومد یدرد مچم چشمام رو بسته بودم ناگهان صدا از
 ؟ یکنیم یچه غلط یدار ریام

 نیا ریازم جدا شتتد و گفت تقصتت ریبود ..ام ستتتادهیدم اشتتپزخونه ا دکتر
 ستین یاصال ادم درست یبهش رو داد یلی..خ هیخدمتکار پر رو

 ارماتاقم کارت د ایکه حرفاش رو باور کنه اما دکتر گفت ب دمیترس یلیخ
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 زدمیو زار م کردمیم هیبغل سولماز گر تو
 بره .. نییاب خوش از گلوم پا دی.نبابدبختم .. نقدریچرا من ا سولماز

 بدون توجه به من منو خرد کنه ... دهیهرکب به خودش جرات م چرا
...همه  یگفت غصتته نخور خواهر یکرد وم یموهام رو نوازش م ستتولماز

 .. شهیدرست م زیچ
 .... یدار یناز نیبه ا ی..پسر یگفته تو بدبخت یک

 ... یخوشگل نقدریخودته که ا ریگفت اصال تقص یبا شوخ بعدم
دکتر سرو وضعم رو  یصدا دنیدم اتاق در زد ...با شن یکست نیهمون ح در

 گفت و رفت یمرت  کردم ..دکتر که اومد سولماز با اجازه 
 شتتناستتمینشتتستتت و گفت من برادر خودم رو خوب م یصتتندل یرو دکتر

 اون بوده ریتقص دونمیوم
 : دهیکه ادامه م دمیم رونیرو ب نفسم

داره ...اون حاضره باهات ازدواج کنه ..توام که همسرت  یرخواستد هی ریام
 ... یباش یمرده اگه راض

خوام ازدواج کنم  ینه من نم گمیادامه بده وم ذارمیحرفاش نم دنیتشتتن بتا
 رمیم نجایشماست از ا ی...اگه بودن من باعث ناراحت

رو دوستتت  دیچقدر جاو بایمن وز یدونیتاخم کرد وگفتت خودت م دکتر
بدون پدر بزرگ  دیجتاو خوامیچون م زنمیحرف رو م نیا ینیبیاگته م میدار

 نشه
 پدر داره ... دیجاو گمیدلم م تو
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ار ب کی رمیاما بدون ام رمیگیفکرات رو بکن ..من ازت جواب م گتهیم دکتر
رار ف ریازدواج کرده اما زنش بهش نارو زد و با برداشتتن پوالش با دوست ام

 کرد
 باشه فیکث تونهیزن چقدر م هیاخه  شمیمتعج  م یلیخبر خ نیا دنیشن از

 خونه هیکارخونه معاونه ....اونجا سهام داره و  هیاالن تو  ریام دهیادامه م دکتر
 هم داره
داشته اما به من قول داده اگه جوابت مثبت باشه  طنتیشت یقبال کم درستته

 همه رو کنار بزاره
 حرفاش رو زد و رفت .... دکتر

ن ...م شتتدمیم مونیکه گفته بودم پشتت یاز دروغ شتتتریب گذشتتتیم یچ هر
 .. ومدیشوهر داشتم و برام خواستگار م

 دکتر ظاهر نشم یجلو ادیکردم ز یدو روز سع نیروز گذشت ...تو ا در
 حال فکر کردن بودم که کجا برم در

بمونم و نه  نجایخواستن من ا یمن مطمئنن اونا نم یبعد از جواب منف چون
 ن راحت باشمم ذاشتیم ریام

 اش ندهیبود و فکر ا دیمن جاو ینگران تنها
&&& 

...امش  مهتاب کامل بود  زدمیقدم م اطیتو بغلم بود و داشتتم تو ح دیجاو
 شدی...بازم بهار م ومدی یم دیبود و سال جد دیع کینزد
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 دنشیمتوجه ورود دکتر شدم ..با د نیدر و بعدم موتور ماش یصدا دنیشن با
 گفتم که جواب داد یدیسالم و خسته نباش

رو بغل کرد شروع کرد حرف  دیجاو یرو بغل کنه ...وقت دیخواستت جاو و
 زدن باهاش

 ... یگل پسر ...خوب سالم
 کرد ینگاش م قیکه به اغوش دکتر عادت کرده بود دق دمیجاو
 دمیبرات خر یچ نیجق جقه در اورد و گفت بب هی بشیاز تو ج دکتر
 ع به تکون دادنش کرد ...شرو بعدم
 جق جقه رفت یتمام حواسش پ دیجاو

 ... دیکشیبه دکتر گفتم چرا زحمت م رو
 دوست دارم یلیرو خ دیمن جاو ستین یگفت زحمت دکترم
 فکرام رو کردم که گفتم دیازم پرس بعدم

از  هگیرو قبول کنم ...تا چند روز د شتتنهادتونیتونم پ یاما من نم دیببخشتت
 رمیم نجایا

 دیریگب میتون تصم ندهیا یبرا دیدار اریگفت شما اخت یبا ناراحت دگتر
خوبه ..مدتها  یلیحالش خ دیبا وجود جاو بای...ز دیحرف رفتن رو نزن اما

 شاد نبود نقدریبود ا
 گل شما هستم دیاقا جاو ونیرو مد نایو ا ستیمثل قبل کسل ن االن

 زنمیخودم باهاش حرف م دینباش رمیام نگران
 برم نجایالزم نبود از ا نکهیشدم از ا خوشحال
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&&& 
 نبود ریاز ام یو هنوز خبر گذشتیهفته از جواب رد من م هی

 تستتین یازش خبر نمیبیکنه اما االن که م یبخواد تالف دمیترستت یم ازش
 راحته المیخ یکم

اس لب دیجاو یبرا ایکرد .. یمنو شرمنده م رفتیم رونیخانم هر وقت ب بایز
 .... یاسباب باز ایگرفت  یم

 یخدا گر زحکمت ببند در گنیراست م واقعا
 یگریدر د دیگشا زرحمت

 من کم از معجزه نداشت یخانواده برا نیا وجود
 سال بعد 2

 : ارباب
 .... شمیم رهیو به سنگ قبر خ ذارمیقبر م یرو رو گل
 کشم ...من باعث شدم .... یخجالت م یلیقبر خ نیصاح  ا از

 نه .... ای کنهیدونم منو حالل م یشرمنده ام ...نم واقعا
....هر کجا رو  سوزمیعذاب وجدان م شی...دو ساله تو ات ییشتوکا کجا اخ

 شلیتا خونه ستتولمازشتتونم رفتم اما مادر عل ینکردم ....حت داتیگشتتتم پ
 دختر اومدو اون دختر بعد از چند روز رفت هیگفت دخترش با 

 افتاده باشهبراش  یترسم اتفاق بد یم
روز عمرش منتظر  نیتا اخر چارهی...ب شتتمیستتر قبر مادر شتتوکا بلند م از

 ستین گهیکه با قضاوت من د یدخترش بود ..دختر
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دونم شوکا اگه بفهمه چه  یو من نم گذرهیماهه از مرگ مادر شتوکا م شتش
 کنه یم دایپ یحال

 زمیافتاب عز رمیو به سمت قبر دختر کوچولوم م شمیجام بلند م از
 زدیبود که منو صدا م روزید نیساله مرده اما انگار هم 1

 یعنیدونم چکار کنم  ینم گهیگم :دخترم د یو م کشمیقبرش م یرو یدست
 االن مادرت کجاست

 ؟ سالمه
 ؟ کنهیم چکار
 اگه منو فراموش کنه یمنو فراموش کرده باشه ...البته حق داره حت ممکنه

با  اون دختر شهادت داد یبود وقت ژهیار منکه ک وفتمیم شیدو سال پ ادی هنوز
 برده و بهش گفته من کارش دارم اریزان شیشوکا رو پ ژهیدستور من

 رو بکشم ژهیمن خوادیم دلم
 نی اشتمش اما فقط طالقش دادم هم یاصرار خاتون نبود زنده نم اگه
 الیاز فکر و خ دمیش  راحت نخواب هیدو سال  نیا تو

 عذاب وجدان همش
 نه ایشوکا جاش امنه  االن

&&& 
 شوکا یاباب نمیبیکه تو راه اکبر رو م رمیبه طرف عمارت م امیقبرستون که م از
 مونده فینح رمردیپ هیازش تنها  ستیمثل قبل ن گهید
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 ذرهگی..و از کنارم م نهیب یوت وفکره اصتتال منو نم نهییکته ستترش پا اکبر
 سر قبر زنش رهی...حتما م

 :شوکا
در  دیگردم ...با کل یتازه خونه بر م یکردن سبز دایو پ یسبز دیاز خر خسته
 ... شمیم اطیو وارد ح کنمیوباز م

...زهرا خانم و سولماز مشغول  رمیو به سمت اشپزخونه م شتمیخونه م وارد
 هستن یاشپز
 ذارمیم زیم یها رو رو یو سبز گمیم سالم

 :هوا گرم شده ....واقعا خسته ام .... نالمیکه م گهیم یدیخسته نباش سولماز
 ادیکجاست ..سروصداش نم دیجاو گمیبا تعج  م بعد
 خانمه .... بایاتاق ز دمیاره مادر امروز همه جا ارومه ..جاو گمیخانم م زهرا

 بچه ... نیدست ا از
 ... شهیمزاحم خانم م نهیبیوقت چشم منو دور م هر
 داخل ... ایب گهیکه م زنمیو در م رمیسمت اتاق خانم م به
اس  در  یو داره ادا باخانمهیکمر ز یکه رو نمیبیرو م دیجاو شتمیوارد م تا
 ... ارهیم

 : گمیو با اخم م دارمیو برش م رمیسمتش م عیو سر شهیگشاد م چشمام
 پسر ... یکنیچکار م یدار دیجاو

 دی..جاو میکردیم یباز میاشتتکال نداره دعواش نکن داشتتت گهیخانم م بایز
 کرده بود و محمدم نبود ... یه*و*س اس  سوار
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 شرمنده ام .. یلیخ
 ... کنهیم یو باهاش باز زارهیشونه هاش م یرو رو دیدکتر جاو یگاه
ن درد کمرتو نهیستتنگ دی....جاو دیکار رو بکن نیا دینبا گمیخانم م بایز بته

 ادیم
 ... نهیبچه کجاش سنگ نیاخه ا گهیخانم با خنده م بایز

 اس  .... گهیو م کنهیاشاره م باخانمیو به ز کنهیمامان مامان م دیجاو
 بچه .... نیدست ا از

 کنمیرو روبه راه م دیجاو یایروز رو خراب کار تمام
 .... ختیدادن غذا بهش با دستش تمام طرف رو ر موقع

ت کنترل کردنش سخ شهیبزرگتر م ی..هرچ کنهیم یطونیشت یلیروزا خ نیا
 تره ....

 کنه .... یم یباز نیکه داره با دکتر ماش االنم
ستاعت فرش رو شستم و به سمت اتاقم رفتم ...تو اتاق مشغول  کیاز  بعد

 بودم که در زدن ... دیجاو یجمع کردن لباسها
 تو بغلش خواب رفته بود ... دیبود که جاو دکتر
 خسته شده ... یلیتخت گذاشت و گفت خ یرو رو دیجاو دکتر

:از  که دکتر گفت زارهیپستتر من م یکردم که وقتش رو براخجالت تشتتکر  با
 خونه روح گرفته ... نیخونه شده ا نیاومده و وارد ا ایبه دن دیجاو یوقت

 رو دارم دیخوشبختم جاو یلیبا حسرت گفت من خ بعدم
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 چیکه به بچه من که ه ییناراحت بودم کستتا بتاخانمیدکتر و ز یبرا چقتدر
همه لطف داشتن واقعا مستحق پدرومادر شدن  نیباهاشون نداشت ا ینسبت
 بودن

&&& 
 .کرد .. یم یبدقلق یلیدادم و خ ینم ریش دیبه جاو گهیروز بود که د چند

 چکار کنم دیدونستم با یکرد و نم یم هیگر همش
که تو کتابخونه بود بهش عکب نشتتون  یو از کتاب ها کردمیم یباز باهاش

 .... دادمیم
ل جارو زدن بودم که در زدن و ستتولماز رفت در وباز روز در حا کی نکهیا تا

 کنه ...
 باهاش بود رمیکه برگشت اما تنها نبود و ام دینکش یطول

 رفته بود ..اخه رازیخانواده اش به شهر ش شیکه بعد از جواب رد من پ یریام
 بود ... یرازیدکتر اصالتا ش

امان گفتن م یکرد که صتتدا یو اونم منو نگاه م کردمیتعجت  نگتاش م بتا
 اومد دیجاو

..چقدر بزرگ شتتده و به  دهیجاو نیداد و گفت ا دینگاهش رو به جاو ریام
 طرفش رفت و بغلش کرد

 هیگر ریز زدیم دیدیم بهیچهره غر یوقت دمیجاو
 زدیصدا م ومنو
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رو از بغلش گرفتم که گفت چه  دیسالم کردم و جاو ریجلو و اروم به ام رفتم
 یشد باتری...تازه ز یبودمت اما اصال عوض نشد دهیخبر ؟دو سال ند

 و هم ناراحت شدم ... دمیاز حرفاش خجالت کش هم
 کنه .... فیباهام نداره از ظاهرم تعر ینسبت چیکه ه ینداشتم مرد دوست

 یکه سولماز اونو خبر کرده بود از اتاق شاومد و شروع به احوالپرس باخانمیز
 کرد .. ریبا ام

 .... میخونه رفتبه اشپز دیجاو با
 .. کنمیم فیو براش قصه تعر کنمیرو نوازش م اهشیس یموها
و تو دلم قروبن صتتدقه اش  کنهیستتبزش منونگاه م یبا اون چشتتما دمیجاو

 رمیم
 ....شهیارباب م هیشب شتریوب شتریب گذرهیهر روز که م پسرم

 دنیبا د یارباب شتتده و گاه هیشتتب یلیبار بهم گفت خ کیستولمازم  یحت
 ... وفتمیارباب م ادی دیجاو

 حرف تلخه .... نیبرام ا چقدر
*و*سم و  ی...صورتش رو م شهیکه پسرم خواب م گذرهیدونم چقدر م ینم

ز روز کنارم نباشه منو به مر کی نکهیفکر به ا یکنم حت یبه محکم بغلش م
 برهیجنون م

 ... کنهیبراش تنگ شده ...االن چکار م یلیافتم دلم خ یمادرم م ادی
 دیبا یلیخ زننیکه پشتت سرم م ی..حتما رفتن و حرفا کنهیاون چکار م بابا

 براشون دردناک باشه ....
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 یکنم ..اگه اون نم یرو لعنت م اریاتفاقات گذشتتته زان یاداوریبتا  دوبتاره
 .... شدیم دیجاو یداشتم افتابم زنده بود و االن هم باز یخوب یزندگ ومدی

 ادیدوباره مسئله به وجود ب خوادی..دلم نم مستین یراض ریاز اومدن ام اصتال
... 

&&& 
 مادرو خواهر برادراش دنیبره روستاشون ..د خوادیامروز م سولماز

 کرده ... یواقعا در حقم خواهر شهیبراش تنگ م دلم
 داشتم .... یتیدونم چه وضع یاون نبود االن نم اگه

&&&& 
 دلم گرفته بود ... یلیبعد از رفتن سولماز خ غروب

خانم با ل  پرخنده  بایکه ز میزهرا خانم در حال درستتت کردن شتتام بود با
 وارد اشپزخونه شد ....

 ... رمیجشن براش بگ هی خوامیتولد محمده و م گهیگفت:دو روز د یشاد با
 ونبرات ادیبگم کمک ب دیایاگه از پب کارا بر نم میدعوت دار ادیز مهمونم

 یدایخانم رو راحت کرد که کار ز الیگفت و خ کیخند تبرخانم با لب زهرا
 غذا .... مونهیو فقط م زهیخونه که تم میندار

 یلیدو روز مشتتغول نظافت خونه شتتدم چون دستتت تنها هم بودم خ نیا تو
 شدمیخسته م

 کنم اما وقت نداشتم یباهاش باز گفتیم یاز اون ور ه دمیجاو
 هم حاضر بود .. ینیریهمه کارا رو اماده کرده بودم و ش یروز مهمون صبح
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 ... میکمک زهرا خانم غذا هم درست کرده بود با
اومدن مهمونا بود که به اتاق رفتم و ستتروضتتعم رو مرت  کردم  یکتاینزد

 دیتن جاو یزیکرد .....لباس تم هیرو حموم بردم که تمام مدت گر دی.جتاو
 خواد .. ینم زدیغر م یکردم که ه

 دمیپسرم رو شونه زدم و صورتش رو ب*و*س یموها
اومده بودن از  ینفر 21شتتدم ..حدودا  رونیبته همراهش از اتتاق ب بعتدم

 ها .. هیدکتر و همسا یهمکارا
 هم اومده بود ... باخانمیز خواهر

 ششتتوازیبه پ ومدیمشتتغول حرف زدن با دکتر بود ...و دکترم هر کب م ریام
 رفتیم

احت ر الیکنه و من با خ یا بچه به سمت اونا رفت تا بازدو ت دنیبا د دیجاو
 رفتم تو اشپزخونه

 رونیگذاشتم و ب ینیبود و من تو ست ختهیشتربت رو ر یها وانیخانم ل زهرا
 بردم
 کردم یهمه تعارف م یجلو

 گفتم که با خنده گفت کیبه دکتر تبر دمیو دکتر که رس ریام به
 تولد گرفته ی...مگه بچه ام برام مهمون باستیز ریتقص همش

نظر داشتتت گفت خ  داداش  ریکه با نگاه خاصتتش منو ز نطوریهم ریام
 فتگریم لیتحو نقدریما رو ا شدیم دایهم پ یدوست داره مگه بده کاش کس

.... 
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رو  وهیکنارشتتون گذشتتتم ...بعد از تموم شتتدن شتتربت هادوباره ظرف م از
 برداشتم

 گفت یخانم با شرمندگ زهرا
 کردم یتونم وگرنه کمکت م یببخش دخترم نم منو

 ستیتو سولمازم ن شانب
 رونیدادم حالم خوبه و از اشپزخونه ب نانیخسته بودم اما بهش اطم نکهیا با

 شدم
ه دوستش که تازه اومد یمنو صدا زد و گفت برا ریبودم که ام ییرایحال پذ در

 شربت ببرم
مرد مشغول حرف زدن  هیرفتم با  ریشتربت رو برداشتتم و به سمت ام وانیل

 بود که پشتش به من بود
رد و خو ییشربت رو تعارف کردم که چشمم به نگاه اشنا دمیبهشتون رس تا

 میکرد یرو نگاه م گهیهر دو بهت زده همد
...اون که از من زودتر به خودش اومد گفت  نمشیبب نجتایا شتتدینم بتاورم

 یکنیچکار م نجایاشوکا تو 
 کرد و گفت یمشکوک نگاه ریام

 ؟؟؟ یشناسیمگه تو شوکا رو م رئوف
 ناسمششیم کنهیم یکه زندگ یکالفه گفت اره من راستش از تو روستا رئوف

... 
 مامان .. زدیاومد و منو صدا م دیجاو هیگر یضمن صدا نیهم در
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 دمیرست یلیمواجه شدم خ شیخاک یو لباس ها دیبه عق  برگشتم با جاو تا
پوستش کنده شده بود و  یکف دستتش رو نشتونم داد که کم هیبا گر دیجاو

 زخم شده بود
 پسرم ..االن ستتین یزیو بغلش کردم و گفتم چ دمیرو ب*و*ست صتورتش

 .... شهیخوب م
جفت چشم اشنا نبودم که با تعج  ما رو نگاه  کیبب نگران بودم متوجه  از
 کرد ... یم

&&& 
 .. رفتنیو م کردنیم یم کم کم مهمونا خداحافظاز مراسم شا بعد
بود  کرده یطونینبود دوباره شروع به ش ادشیزخم دستش  گهیکه د دمیجاو

 کرد یم یزبون نیریو تو بغل دکتر ش
 واریبودم که نگاهم به رئوف افتاد که به د فیحتال جمع کردن ظورف کث در
ر کرد که تو بغل دکت ینگاه م دیشتده به جاو زیر یداده بود و با چشتما هیتک

 .. دیدیخنیم
 بردیم یو ارباب پ دیجاو ادیبرم داشت ..هر کب بود به شباهت ز ترس

 جلو چشم رئوف نباشه ... ادیتو اتاق تا ز بردمیرو م دیجاو دیبا
 ... گهیبه بعدم نم نینزده مطمئنن از ا یحاال که رئوف حرف تا
 ... دهیموقع خواب جاو دیسمت دکتر رفتم و گفتم ببخش به

به زور بغلش کردم و به ستتمت اتاقم  شتتدینم رونیاز بغل دکتر ب دیجاو اما
 سرجام متوقف شدم یرفتم اما با صدا



 عروس جنگلشوکا 

 

111 

 ... دمیپشت سر برگشتم و رئوف رو د به
 نمیبب نجایکردم بعد از دوسال تو رو ا یوقت فکر نم چی:ه رئوف

 بود و جواب ندادم که ادامه داد نییپا سرم
 پسربچه ...بچه ارباب باشه ... نیا شهینم باورم

 ... ستیج.اب دادم نه ..ن تند
ام باشته متوجه شباهتش با ارباب  گهیزدو گفت هر کب د یپوزخند رئوف

 ستمیمن احمق ن شهیم
 یکن یرو از بابک مخف هیقض نیا یتو چه طور تونست اما

 ریام زد ز هیگر دنیکه تو بغلم بود با د دی...جاو ختنیشتتروع کرد ر اشتتکام
 هیگر

 میکرد یم هیبود هر دومون گر یبد صحنه
 به موهاش زد و گفت بسه ...پسرت رو ساکت کن یکالفه چنگ رئوف

 از خودم ضعف نشون بدم ... دیگفت نبا یم راست
 اطیتو ح ایرو پاک کردم که رئوف گفت برو پسرت رو بخوابون وبعد ب اشکام

 کارت دارم
&&& 

 اطیبا ترس به سمت ح دهیراحت شد که خواب دیاز جاو المیخ نکهیاز ا بعد
 رفتم

 رفتم یم نجایاز ا نکهیا اینگه  یکردم به کس یبهش التماس م دیبا
 دیکشیم گارینشسته بود و س یصندل یرو رئوف
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 دیکشیم گاریس شدیم ید ارباب افتادم که هر وقت عصب ای گارشیس دنید با
کفشش خاموشش  انداخت و با نیزم یرو رو گاریشتدم ست کشینزد یوقت

 کرد
 نمیروبه روش بش یصندل یگفت رو بهم
 ؟؟؟ هینشستم گفت اسم پسر ارباب چ یوقت

 هپسر ارباب دیبهم بفهمونه جاو خواستیکه با سوالش م گرفتیم حرصم
 ... دیگفتم جاو اروم

که بابک دوستتت داره رو  یچشتتماش رو جمع کرد و گفت اوم استتم رئوف
 یروش گذاشت

پات  گفتم به هیمقابلش نشتتستتتم و با گر نیزم یرو یناگهان میتصتتم هی با
 کن ینگو در حقم برادر یزیبه ارباب چ وفتمیم

 یدوستم نامرد نیکنم و در حق بهتر یگفت :در حق تو برادر رئوف
رو  تیواقع نکهیکرد ..بدون ا رونیخشتتم گفتم دوستتتت منو از خونه ام ب با

 بفهمه
 ر کنهچکا ایدن نیفکر نکرد زن جوونش تو ا دوستت

 شدم زیهست عز دیکه جاو االن
 ؟هان دهیکش یدو سال ارباب چ نیتو ا یدونیگفت تو م رئوف

 دونه یکه اون از حال من نم نطوریو گفتم به من چه ...هم ستادمیا غشیج از
 روستا یبا من بر گرد دیو گفت با ستادیهم جلوم ا رئوف

 سرم اوار شد یرو ایحرفش انگار دن دنیباشن
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 دم یکب نم چیگردم ..من پسرم رو به ه یگفتم نه بر نم هیگر با
 کنه رونمیو باز ب رهیرو ازم بگ دیکه ارباب راحت جاو برگردم
که  ستین ی..اون مرد ستین شیسال پ 1اون ادم  گهیگفت :ارباب د رئوف

 کرد رونیتو رو ب
..اون پستتر که با تو گرفتن و  دیرو فهم زی..ارباب همه چ یدونینم یچیه تو

 بود نامه نوشته هیکرد اما قبلش  یکرد تو زندان خودکش تیارباب ازش شکا
که گفت اره تو نامه اش نوشته بود  دمیکش ینیه اریزان یخودکشت دنیشتن با

 بود ژهیخودش و من ریتقص زیهمه چ
 ونریرو طالق داد و از روستتتا ب ژهیبا خفت من تیواقع دنیبعد از فهم اربام
 کرد

 ی*ن*ا*هگیتو ب دوننیهمه روستا م االن
 نداشت .... یچند بار دنبالت گشت اما مدرک ارباب

 .... برمتیوگرنه به زور م یبرگرد دیبا
&&& 

 حرفا از درد من کم نشده بود ... نیا دنیباشن یحت
 کرد .... ی..ارباب منو قاتل افتاب معرف کردیرو عوض نم یزیچ

 ک به جونم بسته بود .... یافتاب
کرد اما قبلش بهم  یختداحافظ ریبعتد از گفتن حرفتاش بتا دکتر و ام رئوف

 ادیم دیبرم و خودم رواماده کنم که دنبال من و جاو دیگفت با
 چون برام مراق  گذاشته فهمهیبرم م نجایکرد اگه بخوام از ا دیمنو تهد بعدم
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 یلیکردم خ یو ازش مخفر دیگفتت اگته اربتاب بتدونته تا حاال جاو بهم
 اما اگه خودم برگردم برام بهتره شهیم یعصبان

 کرد ... یدونستم چکار کنم ...فکرم کار نم ینم
اشه و ب دهیرئوف دروغ بود و ارباب هنوز منو نبخش یحرفا دیگشتم شا یبرم

 رهیرو ازم بگ دیجاو
 و وضع بدتره دهیکنم رئوف بفهمه به ارباب خبر م فرار

 ودتر برگرده ...سولماز ز کاش
 به اون روستا برگردم دمیترس یکردم ...م هیش  رو گر تمام

 اون عمارت ... با
 سرم اورده ترس بدنم رو برداشته یچه بال ژهیبودم من دهیشن یوقت از

 ؟یبزنه چ  یاس دمیبخواد به جاو یباز برگردم و کس اگه
تر که ..دک کنمیشتبانه صبحانه رو اماده م یخواب یکستل از ب افهیبا ق صتبح

رفته ام گ افهیوبه خاطر ق شهیو مشغول صبحانه م دهیسر کار بره سالم م دیبا
 پرسه یازم حالم رو م

ازم به خاطر زحمت هام  چارهیو دکتر ب شتتبهید یاز خستتتگ گمیدروغ م به
 کنهیم یقدردان

 شمیبه فکر نهار م لیاز رفتن دکتر وجمع کردم وسا بعد
 رو پام بند نبودم ... یز خوشحالا دمیسولماز رو د یوقت ظهر

 دیرو ب*و*س دیام جاو یکرد و کل یتو بغلم اظهار دلتنگ یکل سولمازم
 رفتم ششیرو بزاره پ لشیسولماز به اتاق رفت تا وسا یوقت
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 مشغول گذاشتن لباس هاش بود که گفتم سولماز
 افتاد یاتفاق هی یتو نبود یوقت

 کرده اره طنتیش دیشده ؟حتما جاو یگفت :چ سولماز
 دمیدرهم گفتم رئوف رو د افهیق با

 یگشاد شده نگام کرد و گفت وا یو با چشما دیدستت از کار کشت ستولماز
 دی..اونم تو رو د ابونی..کجا تو خ

 دمشیخونه د نیزدم و گفتم تو هم یپوزخند الشیفکر خوش خ به
نم وگرفت به خاطر تولدش اونجا ا یدکتر مهمون یبرا باخانمیز یکه نبود تو

 بود
 بود ریام دوست
 شدم ینجوریهم ش یحالش گفتم منم د دنیوا رفت ..با د سولماز

 و از شانسم شناختش دیرو د دیاز اون که جاو بدتر
 اربابه ... هیشب یلی..خ شناسهیرو م دیگفت معلوم بود جاو سولماز

 ؟ گهیشد ؟به ارباب م یگفت خ  چ یبا حالت اشفته ا بعدم
 کردم فیرو براش تعر ش ید یحرفا تمام

 یفرار کن نجایاز ا یتون یبعد از تموم شدن حرفام گفت :شوکا نم سولماز
 ؟ یکه چ باالخره

 با رئوف برو ... گمیم من
 رم یرو به عالمت نه تکون دادم و گفتم نه نم سرم

 ؟ یچکار کن یخوایگفت پب م سولماز
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 ؟ یندار یا چاره
 کنهیارباب رو خبر م یگفته اگه خودت نر یگینم مگه

تو  هنکیو ا دیبودن جاو دنیبا فهم ی*ن*ا*هگیاگه االن ارباب بدونه ب یحت
 کنهیم یبدتر هیتنب یدو ساله بهش نگفت

 کرد یبشه کار دیشا یاگه خودت بر اما
 بود رمینم گفتمیسولماز م یمنطق یکه در جواب حرفا یکلمه  تنها

کنم که  دیاشتتپزخونه خر یاغروب رفته بودم بر نکهیروز گتذشتتت تتا ا دو
 دیچیجلوم پ ینیماش

 روستا ... رمیسالم دادم که گفت من فردا دارم م دنشیبود با د رئوف
 دی..اماده باش دیدنبال تو و جاو امیم صبح
 دیبه اجبار منو ببر دیخوایخواهشتتم رو جمع کردم و گفتم شتتما که م تمام

 دیحداقل چند روز وقت بد
 کردم داتونیسرمه تهران بود و من بهش گفتم پ روزیگفت تا د رئوف
 میمنتظرش بزار ادیز شهیپب نم دونهیاربابم حتما م االن

 ؟ دیزد یحرف دمیترس گفتم:از جاو با
 دیبا خودت میدیرس یداد و گفت نه نگفتم ..اما وقت رونینفسش رو ب رئوف

 ... یبهش بگ
&&& 
 گم ...ب یچ باخانمیفکر کردم که به دکتر و ز یلیخ غروب

 دوسال دروغ گفتم و شوهرم زنده بوده ... نیبگم ا یعنی
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 ... بخشنیمنو م یعنی
 طور از زهراخانم دل بکنم ... چه

 ؟یچ سولماز
 هیکردم مغزم در حال فروپاش یکه فکر کردم حب م نقدریا

 م ..ندار یچاره  یعنیبرم  خوامیرو گرفتم به سولماز گفتم که م ممیتصم
 .. مشیمن تنها م یتو رفت یبرام خوشحال شد اما گفت وقت یلیخ سولماز

با  دادمیم شنهادیوگرنه بهش پ شهیتو روستا چه طور م تمیدونستم وضع ینم
 ادیمن ب
 شد ش  به دکترشون بگم ... قرار

&&& 
باخودش برد تا من حرفم رو  یرو به بهانه باز دیاز شتتام ستتولماز جاو بعد

 بزنم
 دن ...نشسته بو باخانمیوز دکتر

 فیانداختم تا به چشتتماشتتون نگاه نکنم و شتتروع کردم تعر نییرو پا ستترم
 کردن

 به ازدواج با ارباب شدم ... یخودم گفتم که به زور راض از
 اربابن تیپدر ومادرم گفتم که رع از
 کرد ینمک حروم یگفتم که بعد از اون همه خوب اریزان از
 ارباب گفتم یرایکتک ها و تحق از
 دخترم افتاب گفتم که چراغ خونم شده بود از
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 ام رو خراب کرد یگفتم که خوشبخت ژهیمن از
 هیرگ یتو سالن صدا یکردم که حرفام تموم شتد ..تنها صدا فیتعر نقدریا

 من بود
 دروغام یبودم تا منو مواخذه کنن برا منتظر
 هختیپا به پام اشک ر باخانممیز دمیرو باال اوردم و در کمال تعج  د سترم

 بود بیبود و صورتش خ
 کرد یکالفه بود و با ترحم نگام م دکتر
براتون متاستتفم ....هر چند  یلیستتکوت رو شتتکستتت و گفت :من خ دکتر

اما  دیرو بگ تیتا واقع دیدو سال ما رو مورد اعتماد ندونست نیناراحت شدم ا
 دمیبهتون حق م

 ... دینگران بود دیجاو ندهیا یبرا
 تا دست ارباب بهتون نرسه دیشهر بر نیاز ا کنمیکمکتون م دیبخوا اگه
 راحت المیاگه تااالن خ شتتهیکردم گفتم نم یکه اشتتکام رو پاک م یحال در

رئوف به ارباب  میدونستتت اما اگه ما بر ینم دیتبود چون اربتاب از جتاو
 شهیبد م یلیو خ گهیرو م تیواقع

 گردهیو شتتده تا اخر عمرش دنبالمون م شتتهیما نم الیخ یمطمئنن ب ارباب
 دشیشناسیشما نم

...با زهرا خانم و سولماز و  دیخودم و جاو یبعد از جمع کردن لباسها صبح
 کردم هیگر یکل شونیکردم ..تو بغل هر سه تا یخداحافظ باخانمیز
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گفت دلم  هیو با گر دیرو که خواب بود ب*و*ستت دیصتتورت جاو باخانمیز
 شهیبراش تنگ م

عادت  دیبه جاو دونمیم دیناراحت بودم ..گفتم ببخش باخانمیز یبرا یلیخ
 اما ... دیکرد

بچه رو  هیسرپرست  میگرفت میمن و محمد تصتم هیگفت چند وقت باخانمیز
 میقبول کن

چه با ورود اون ب شاللهیا هیخوشحال شدم و گفتم واقعا عال یلیخبر خ نیا از
 شهیم یعال زیهمه چ تونیبه زندگ

 و در اخر کنهیکرد و گفت منو فراموش نم هیگر یلیهم خ چارهینم بختا زهرا
 خواهرم سولماز

 مینیرو بب گهیشد حتما بازم همد قرار
ش رو که خواب بود بغل دیساک رو دستم گرفتم متوجه شدم دکتر جاو یوقت

 برهیم اطیکرده و داره به سمت در ح
مواظبش  یلیو گفت خ دیرو ب*و*ستت دیصتتورت جاو دمیبهش رستت یوقت

 باشم
گذاشت و بعد  نیاومد و ساکمون رو تو ماش کیبود نزد دهیهم که رس رئوف

 گذاشت نیغرق خواب رو از بغل دکتر گرفت و تو ماش دیهم جاو
که  مشونیگفتم به خاطر تصم کیتشتکر کردم و بهشتون تبر یلیدکتر خ از

 دهیبه خاطر جاو نایگفت همه ا
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و بزرگ ر گهید یکیبچه  خواستهیلش نموقت د چیه ادیب دیجاو نکهیاز ا قبل
بچه از خون خودت  ستیمهم ن دهیفهم شونیبه زندگ دیکنه اما با ورود جاو

 ببخشه یادم باشه وشاد یکه تو زندگ نهیباشه مهم ا
ه گفت قبول کنم ک خواستمیرقمش نم دنیبهم پول داد که با د یتو پاکت بعدم
 دیمن به جاو هیهد یکه حقوقته و بخش یبخش

 شدم نیکردم و سوار ماش یقبول کردم و از همه خداحافظ ادشیاصرار ز با
 بگذره یریسفر به خ نیحرکت کرد و من تو دلم دعا کردم ا رئوف

&&& 
هم خواب  دیزد و جاو ینم یطول راه رو دلشوره داشتم ...رئوف حرف تمام
 بود
 میدیبه روستا رس دیمن چند قرت طول کش یاز چند ساعت که برا بعد

 چشمش اومد یتمام اتفاقات بد جلو میوارد روستا شد تا
 مرد زمیبودم که افتاب عز نجایا یبار وقت نیاخر

روستتتا  نیاز وجود اونا از ا ریمادر وپدرم تنگ شتتده اما غ یدلم برا درستتته
 متنفرم

اما  نمیبه رئوف بگم اول منو ببر خونه خودمون تا مادرم رو بب خواستیم دلم
 کنه یقبول نم دونستمیم

د که باز ش یکه زد و در یو بعد رئوف با بوق دمیرو د یعمارت ارباب باالخره
که با تعج  ما رو نگاه  دمید ییبرد و من افراد اشتتنا اطیرو داخل ح نیماشت

 کردن یم
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ه ک یکردم .اتاق یتوش زندگ یدوختم که مدت یچشتتم بته اتاق ینتاراحت بتا
 کرد .... هیوگر دیدخترم توش بزرگ شد ...خند

 شده بود ... دهیافتاب تو کمد چ یلباسها یبود حت یهمون شکل هنوز
وارد  ی...از وقت دهیتخت خواب ینگاه کردم که چه مظلومانه رو دیتجتاو بته

 نیرئوف ما رو به ا ستیو مشتخخ شتد ارباب خونه ن میشتد یخونه ارباب
 خاتون ... شیاتاق اورد و خودشم رفت پ

 بب ترس داشتم سرم درد گرفته بود ... از
 دمیکش یانداخت ...اه یافتاب م ادیاتاق منو  نیا یتک گوشه ها تک

دونم چقدر گذشته بود که در اتاق با شدت باز شد به عق  برگشتم و با  ینم
 .... دمیتعج  ارباب رو د

 کرد .... یگشاد شده منو نگاه م یکه با چشمها یارباب
 ... میه بوددو به هم زل زد هر

 زودتر به خودش اومد و اسمم رو چند بار صدا زد .... ارباب
 شدم ... ریبازوهاش اس نیب امیبه سمتم اومد و تا من به خودم ب بعدم
 ارباب بود و ارباب منو محکم به خودش چسبونده بود وگفت: نهیرو س سرم

 مخوشحال یلی...خ نمتیبی...م ینجایاالن ا شهیمن ..باورم نم یشوکا
 زدم ...لحنم ناخوداگاه تلخ شد و گفتم : یپوزخند

 دیقاتل خوشحال باش هیبه خاطر  دیرفته من قاتل افتابم ..چرا با ادتونی
 دستش گرفت و گفت منوببخش ...اشتباه کردم .... نیصورتم رو ب ارباب

 نداشتم .... یشده بودم درک وونهیموقع د اون
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ود کنم دلم براش تنگ شده ب یمهر زد ...انکار نم میشونیبا لبهاش به پ بعدم
زن که چند سال از داشتن  هیزن بودم  هیب*و*سه لذت بردم ...من  نی...از ا

 که منو دوست داشته باشه .... یگاه محروم بودم ...کس هیتک هی
کردم  هیشد ...گر یبغض چند ساله داشته باشه اشکام جار هیکه  یکس مثل

 و زار زدم
 ....همه دی..رنج منو ند دیمنو ند یاطر افتاب نابود شدم ...اما کسبه خ منم

 .... دونستنیمنو مقصر م
 بود .... دهیکردم و ارباب منو به اغوش کش یم گله

 ده بودش داریبود که ب دیبرگشتم به عق  ..جاو یمامان گفتن کس یصدا با
 تو اتاقه ... دمینبود جاو ادمی اصال

 شده بود ... رهیخ دیبا بهت به جاوارباب نگاه کردم که  به
 رفتم ... دیو به سمت جاو دمیکش رونیارباب ب یدستا نیرو از ب خودم

دستاش رو باز کرد و مامان گفت که بغلش کنم و منم پسرم  دنمیبا د دیجاو
 رو بغل کردم ....

 شک زده گفت : افهیسمت ارباب برگشتم که با ق به
 پسر ... نیا

داخل اومد و  یموقع در اتاق به شد باز شد و خاتون با چهره عصب نیهم در
 بعد از اون رئوف

 گفت دیکوب نیزم یکه عصاش رو رو یبا داد در حال خاتون
 یکن یسال وجود نوه ام رو از ما مخف 2 یچه طور جرات کرد تو
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من داشتتتم براتون  دیختاتون گفت :خاتون صتتبر کن یحرفتا نیدر ب رئوف
 .... دادمیم حیتوض

دو ستتال ما رو  نیا یخاتون بدون توجه به رئوف دوباره داد زد به چه حق اما
 ... یخبر گذاشت یب

 یبد  یو ما رو فر یدروغ بگ یخواستیم یکرد تا ک ینم داتونیرئوف پ اگه
بود  دهیترس بهیهمه ادم غر نیا دنید نیخاتون و هم چن یکه از دادها دیجاو

 بود دهیکرد و منو محکم چسب هیشروع به گر
 خاتون ... یعصب یپسرم بود و نفب ها هیگر یاتاق صدا یصدا تنها

 ارباب حواسم به سمتش جل  شد یصدا با
 پسره من ....-
 دنیبا د دیدراز کرد .جاو دیستتمتمون اومد و دستتتش رو به ستتمت جاو به

 داد .. هیسرش رو برگردوند و به شونه من تک مونیکیارباب تو نزد
شد و  هریاشتفته شتد به چشمام خ شتتریب دیکه با رو بر گردوندن جاو ارباب

 یکار رو در حقم بکن نیا یگفت :چه طور تونست
دوستتال با عذاب وجدان تو و حال بد به خاطر نبود دخترم گذروندم اما  من
 یکرد یدو سال رو با پسرم خوشحال زندگ نیتو ا

ه ک یکردم اما تنها کار یاز خودم دفاع م دیزبونم قفل شتده باشته ..با انگار
 تونستم انجام بدم تکون دادن سرم بود به نشانه نه ....

دو سال ترس  نیکردم بگم نه من شاد نبودم خوشحال نبودم تمام ا یکار هر
 بگم یچیاما نتونستم ه دیریرو ازم بگ دیباهام بود که جاو
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لم رو از بغ دیشد و جاو یبا چهره اش عصب دینشن یارباب از من جواب یوقت
 گرفت ....

 به سمت در رفت و از اتاق خارج شد .... امیبه خودم ب تا
 : ارباب

اسمش  یو حت دمیب*و*س یبار بود صورت پسرم رو م نیدونم چندم ینم
 دونستم یرو نم
 رفتم یکرد و من قربون صدقه اش م یم هیگر پسرم
 چشماشحالت  یمن بود حت هیتو شک بودم ...چقدر شب هنوز
 .... دمیکش یو من تو دلم رنج م زدیمادرش رو صدا م یه پسرم
 بشه و من محکم گرفته بودمش ..... رونیاز بغلم ب خواستیم پسرم

 شناخت .... یبرام سخت بود که پسرم منو نم چقدر
 ارهیب انجیو به خدمتکار گرفتم بره شوکا رو ا ارمینتونستم طاقت ب گهید

 ..... ادینکن پسرم االن مامانت م هیپسرم گفتم گر به
 دستاش رو طرفش دنشیکه شتوکا با عجله اومد و پسرم با د دینکشت یطول

 دراز کرد و صداش زد
پسترم رو تو بغل شتوکا گذاشتم و شوکا اون رو محکم به خودش  یناراحت با

 فشرد و قربون صدقه اش رفت
زدم چقدر من بدبخت بودم که  یاش بنتد اومتد .....پوزخند هیتکم گر کم

 ..... دیکشیپسرم اغوشم رو دوست نداشت و توش عذاب م
 شد و گفت رهیبهم خ سشیخ یبعد از ساکت شدن پسرم با چشما شوکا
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 کنم یرو مخف دیخواستم وجود جاو ینم من
 بود .... دیته دلم خوشحال شد ..اسم پسرم جاو دیجاو دنیشن با

 دیکرد رونیادامه داد:من حالم خراب بود ..منو از خونه ب شوکا
 دونستم کجا برم ... یسولماز نبود من نم اگه
 متوجه شدم باردارم یاز اون همه مشکالت و تلخ بعد
 .... دادیم ریرو تغ میمعجزه که زندگ هیمعجزه بود .... برام

 کار تهران رفتم .... یسولماز برا با
 بود ... یخدمتکار که بلد بودم یکار تنها

 دیجاو ندهیا یبرا شتتتریگذشتتت ب یخونه ....هر روز م هیخدمتکار  شتتدم
 شدمینگران م

 بود شتریب میاز خوشحال میاومد نگران ایبدن یوقت
بشتتنوم زن من  خواستتتی..دلم نم بردمیکرد و من رنج م یم فیتعر شتتوکا

 به عنوان خدمتکار کار کنه شیزندگ یمجبور شده برا
 من بود .... ریهمه تقص ابنا

 :شوکا
 غذا اورد ... ینینهار تو اتاق بودم که خدمتکار برامون تو س موقع
 نهارش رو دادم .... دیبه خوردن نبودم اما به جاو لیما اصال

داره با ستتروصتتدا غذا  دیجاو دید یموقع ارباب وارد شتتد ...وقت نیهم در
 تخت نشست یزد و کنار ما رو یبایلبخند ز خورهیم

 شد و از ارباب فاصله گرفت کیارباب بهم نزد دنیبا د دیجاو
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 دیبودم ارباب ناراحت بشه اما ارباب شروع کرد حرف زدن با جاو منتظر
 پسر خوب .... سالم
ر د بشیرو از ج یاسباب باز نیماشت هیکرد که ارباب  یفقط نگاه م دیجاو

 نشون داد .. دیاورد و به جاو
 ادرو بهش د نیاربابم ماش رتشیراز کرد بگطبق معمول دستش رو د دیجاو
 یستتالها زندگ نیگفت :چون خودم مقصتتر بودم ا یبا نگاه ولحن جد بعد

 ... یکه وجود پسرم رو از من پنهون کرد گذرمیازت م دیداشته باش یسخت
 باشه شمیپ شهیهم دیبا من عادت کنه با دیجاو نکهیا یبرا اما
 رو از من دور کنه دیحرفش وحشت کردم نکنه بخواد جاو از

ه ب نیاز ا ارهیرو به اتاق من ب لتونیوستتا گمیادامه داد به خدمتکار م ارباب
 دیایبه اتاق من ب دیبا دیبعد با جاو

 .... کردیم یریبهونه گ یه دیجاو میبه اتاق ارباب اومد نکهیاز ا بعد
 تنگ شده بود باخانمیدکتر و ز یبرا دلش

 .... زدمیلبخند م دنشیبردم ...خدمه با د اطیکردم و به ح بغلش
 کنم .... یباهاش باز گفتیم یه دیجاو

&&& 
ارش ک زیو ارباب هم پشت م میبود و بعد از شتام تو اتاق نشتسته بود شت 

 کرد .... یرو مطالعه م یزیچ
براش اس  بشم و من حواسش رو پرت  گفتیبهم م یه هیاز صبح دیجاو

 کردم یم
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 ع کرد اس  کردن ..اومد و شرو ادشی باز
 ریکردم اما زد ز یکه ارباب بهش داد شروع به باز ینیکردم و با ماشت بغلش

 هیگر
 ؟ خوادیم یگفت:چ ارباب

رو  دیجاو ینه اما گفتم که صتتاح  خونه اونجا گاه ایدونستتتم بگم  ینم
دلش براش تنگ  دیکرد االن جاو یو باهاش باز م ذاشتتتیشتتونش م یرو

 شده
 گهیکب د یاز جاش بلند شتتد و گفت مگه من مردم پستترم دلش برا ارباب

 رو بده بزارمش رو شونم دیتنگ بشه و به سمتم اومد و گفت جاو یا
 کنهیم هیاخه بغلتون گر گفتم

 اش بلند شد خواستم هیرو گرفت که باز گر دیبدون توجه به من جاو ارباب
هاش حرف زدن و رو شونش گذاشت و شروع کرد با دیکه جاو رمشیبرم بگ

 تکون خوردن
 اش بند اومد و محکم گردن باباش رو گرفت هیگر هیبعد از چند ثان دیجاو

مادرو پدرم تنگ شده  یگذشت دلم برا یروز از برگشتتن ما به روستتا م دو
 بود

 پدر ومادرم .. دنیبرم خونه د خوامیبه ارباب گفتم م صبح
 برمتونیخودم م کردم ارباب ناراحت شد اما گفت صبر کن فردا حب

اصرار کردم که ارباب گفت باشه اما  نقدریاوردم ا یمن تا فردا طاقت نم اما
 با راننده برو
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شتدم و تشکر کردم بعد از رفتن ارباب سرمه به اتاق اومد و مثل  خوشتحال
 رو بغلش کرد و قربون صدقه اش رفت دیدو روز جاو نیا

 ...دوست داشت . یلیرو هم مثل افتاب خ دیجاو سرمه
ون برم چ ششیرو پ دیبار ازم خواسته بود جاو نیدو روز چند نیتو ا خاتونم

 رفت ینم یبدون من جا دیجاو
رگ مادربز شیپ میریلباس نو تنش کردم و گفتم االن م دمیشدم و جاو اماده

 و پدر بزرگ
 میراننده به سمت خونه رفت با

&&& 
 یتعج  کرد و بعدم اشکاش جار یلیخ دنمیدر زدم و بابا با د میدیرس یوقت

 شد و محکم بغلم کرد ...
 خوبه تیخوشحال شد وگفت خوشحالم زندگ یلیخ دیرو د دیجاو یوقت

 کرد هیسراغ مامان رو گرفتم بابا دوباره گر تا
 نداشتم ... یدونم چرا حب خوب ینم
 خانم رفته نهیخنده گفتم حتما مامان خونه سک با

 گفت نه دخترم ...مادرت ... بابا
 شده ؟کجاست ؟ یگفتم چ ینگران با

 گفت مادرت چشم به راهت بود اما عمرش کفاف نداد بابا
 شک زده شدم که ماتم برد نقدریحرف ا نیا دنیشن با
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 ینم زدیصتتدا م دمیجاو ی....حت دمیشتتنینم یچیبابا صتتدام زد ه یچ هر
 گهیرفت و د یاهیهو بدنم سست شد و حب کردم چشمام س کیو  دمیفهم

 دمینفهم یچیه
&&& 
 : ارباب

اورد که شتتوکا حالش بد شتتده و بردنش درمونگاه با  امیمباشتتر برام پ یوقت
 عجله به سمت درمونگاه رفتم

 که تو بغل دمیشنیپسرم رو م یجبغ ها یدرمونگاه شتدم صدا اطیوارد ح تا
 دیکشیاکبر م

 رهیگفت ارباب دخترم داره از دست م دنمیبا د اکبر
و چشتماش بسته  دهیتخت خواب یرو دمیعجله وارد شتدم که شتوکا رو د با

 است
 دستش هست وسرم

 شده ؟حالش چطوره ؟ یدکتر گفتم چ به
 دهاتفاق براشون افتا نیمرگ مادرشون ا یخبر ناگهان دنیگفت از شن دکتر

 یم هیرو که تو بغل اکبر گر دیرفتم و جاو اطینگران بودم به سمت ح یلیخ
 کرد گرفتم

شروع کردم تکون دادن و ساکت  خواستتیدلش اغوش مادرش رو م پسترم
 کردنش

 نکن .... هی...گر ادیپسر قشنگم االن مامانت م بیه
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 صدا زدن دکتر به سمتش رفتم با
 : شوکا

 شده و کجام ... یدونستم چ یرو که باز کردم نم چشمام
 کردم ... یاحساس ضعف مبود و  نیهنوز سنگ سرم

 داخل شدن ... دیارباب با جاو دمیهو د کی
 نجامیحالم چه طوره که گفتم من چرا ا دینگران پرس دنمیبا د ارباب
 ادینم ادتی یزیگفت چ ارباب

 کرد یفکر کردم اما سرم درد م یکم
رو کنارم گذاشتتت  دیکرد گفتم بزاره کنارم ...تا جاو یم هیرو که گر دیجاو

 پسرم خودش رو تو بغلم اورد
 تگف هیبا گر دیتا منو د دمیکه در اتاق باز شد و بابا رو د ومدی ینم ادمی

 یدیام که مادرت رو ند چارهیدخترم ...دختر ب اخ
 یومدیمادرت چقدر منتظرت شد اما ن چارهیب
 اومد بابا و مرگ مامان ادمی زیهو همه چ کی

 تو چشمام جمع شد که ارباب دستم رو گرفت اشک
 شدت دستم رو از دستش دراوردم و خواستم بلند شم و داد زدم با

 یرو نابود کرد می.زندگ هیتوده لعنت ریتقص همش
 و اون از افتاب میاز جوون اون

 ام چارهیمادر ب بعدم
 بشه .. یعصبان نکهیا یبه جا ارباب
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 نشم نییمحکم تو بغلش گرفت تا از تخت پا منو
 کم جونم شروع کردم زدنش یمشتا با

 کن ... ولم
 ام چارهیمادر ب یکردم برا هیچقدر تو بغلش بودم و گر دونمینم

&&& 
 گذرهیهفته داره م هی
 اون خبر بد دنیهفته از شن هی
 شدم میتی دمیکه فهم یهفته از زمان هی

 زنج بکشم میر تو زندگهمه بدبختم ...چقد نیمن ا چرا
 ارمیکجا طاقت ب تا
پستترم که هم  چارهیرو هم ندارم ...ب دمیحوصتتله جاو یهفته استتت حت هی

 داره یمادر نیچن
 خورمیو چند لقمه به اصرار ارباب م خورمینم یادیز یهفته است غذا هی
 اومده بود و با خودش برده بودش ... دیکه سرمه دنبال جاو شدیم یساعت هی

 کشهیکه پسرم داره رنج م ستمین یبود من مادر خوب گفته
 بود و من حرفاش رو قبول داشتم گفته
 شده بود که در باز شد و ارباب وارد اتاق شد کیتار هوا

صورتم  یچشمم رو یکه اشکا یسمت تخت اومد و کنارم نشست ..من به
 خشک شده بود

 رمیبم خواستیم دلم
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قاشق از برنج رو پر کرد و به سمت  هیاورد و  کمیبشتقاب غذا رو نزد ارباب
 دهنم اورد

 افتادم یچ ادیاالن  یدونیرو برگردوندم که گفت م سرم
 نجایا یاول که اومده بود یاون روزا ادی
 ش  من با دستم بهت غذا دادم .... هی ادتهی
 ... یول کن نبود ادتهی

 گفت یجد یزدم که سرم رو به سمتش برگردوند و با لحن یپوزخند
 یفکر کرد دیبه جاو چیاما ه یریغذا نخور تا بم باشه

 اره
 ..کنارت بوده شیداشت اتیبچه گ نهیاما مهم ا یمادرت رو از دست داد تو
 .... شهینابود م دیبا رفتن تو جاو اما
 من هستم سرمه هست یفکر کن دیشا
 رمیگیتو رو براش نم یمن جا اما

 کنهیمادرش رو پر نم یجا سرمه
 حال االن تو رو درک کنه دیجاو خوادیم دلت

 رو به نشونه نه تکون دادم که ادامه داد یسر
 سر پا شو ... دیبه خاطر من بخور اما به خاطر جاو گمینم من
 قاشق رو طرف دهنم گرفت که ناخوداگاه دهنم رو باز کردم باز

 ... نیگفت افر یبا لبخند مهربون ارباب
 .... ختیقاشق غذا خوردم و اشکام ر قاشق
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 چند قاشق خوردم ایکردم  هیچقدر گر دونمینم
 بهش کردم یگذاشت نگاه زیم یارباب بشقاب رو رو یوقت

 دیدستم رو گرفت و منو به طرف خودش کش ارباب
 بغلش افتادم ... تو

 .... زمیمحکم بغل کرد و گفت منو ببخش عز منو
 ینکش یرنج گهید دمیمنه ..اما بهت قول م ریاتفاقات تقص نیا تمام

 کنه تتیا  یزیچ زارمینم گهید
 کردم ...تو بغل ارباب ... هیگر یلیخ

 زدیکرد و دم گوشم حرف م یبا دستش موهام رو نوازش م ارباب
 گفتم منو ببر سر قبر مادرم بهش

 قول داد منو ببره ارباب
 ... میبا ارباب به سمت گورستون روستا رفت صبح

 چه طور حب کردم پاهام سست شد دونمینم میدیبه قبر مادرم رس تا
 جلوتر برم خواستمینم

رو نداشتتم ...ارباب که متوجه شد با دستش کمرم رو گرفت و منو  شیتوانا
 داد هیبه خودش تک

 نمیقبر برد و کمکم کرد بش کیبا خودش نزد منو
 کردم هیقبرش انداختم و شروع به گر ینشستم خودم رو رو تا

&&& 
 میبک شدم همراه ارباب خونه برگشتساعت که خوب س کیاز  بعد
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 خودش رو به بغلم انداخت دنمیبا د دیجاو
 مدت از پسرم غافل شده بودم نیچقدر من بد بودم که ا اخ

 افتاد که منو خوشحال کرد یخوب یلیاز دو روز اتفاق خ بعد
خودش باشه اما سولماز  شدیباورم نم دنشیاومدن ستولماز بود ...با د اونم

 الش فرستادهگفت ارباب دنب
 از ارباب ممنون بودم .... یلیخ

 سولماز  وق زده شد .. دنیمثل من با د دمیجاو
 تمام روز رو تو بغلش موند و

&&& 
 کنم تشکر خواستمیمنتظر بودم ارباب برگرده ...ازش ممنون بودم اما م ش 

 خاطر سولماز ...چون مثل خواهرم بود به
بهش پول داده به خاطر تشکر از  یکردکه ارباب مقدار فیبرام تعر سولماز

 بوده دیمدت که مراق  من و جاو نیا
اسمش رو  گرفتن و یدختر بچه رو به سرپرست هیو دکتر  باخانمیگفت ز بعدم

 افتاب گذاشتن
 کردم .... هیگر یلی...خ شدینم باورم

&&& 
منتظر اربتاب بودم ...بعتد از متدتها به  دیتبعتد از خوابونتدن جتاو شتت 

 بودم دهیسرووضعم رس
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نم ت ییبایودرشتتر شده بود و لباس ز باتریرو سترمه زده بودم که ز چشتمام
 کردم

 ... دیارباب خسته رس باالخره
اول تعج  کرد و بعد با لبخند گفت چه عج   دیوارد اتاق شتتد و منو د تا

... 
 یمیقد یهمون شوکا یشد تازه

 ارهیرفتم و کمکش کردم کتش رو در ب سمتش
از دراوردن کت خواستتتم برگردم که دستتتش رو دور کمرم حلقه کرد و  بعد

 گفت کجا ؟
 تازه عروس شده یدونم استرس گرفته بودم مثل دخترا ینم
 کنم زونیگفتم برم کت رو او یلرزون یصدا با

کت رو گرفت و  کردینگام م یکه به چشمام زل زده بود و جور خاص ارباب
 مبل و گفت تا حاال بهت گفته بودم چقدر چشمات قشنگه یپرت کرد رو

 ل *هام قرار گرفت یکه ل*ب هاش رو دمیخند شیحرف تکرار از
 شدم تو بغل ارباب بودم داریاز خواب که ب صبح

دفعه اول منم  یچون برا شدمیافتادم ستراستر خجالت م یکه م شت ید ادی
 لذت برده بودم یلیخ

 نبود ... سهیارش قابل مقااصال با سه سال قبل رفت ارباب
ارش رو رفت نیرفتارش عوض شده بود وواقعا ا یلیخ میبرگشته بود یوقت از

 دوست داشتم
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موقع خواب افتادم ولبخند  دیچهره جاو ادیصتورت خوابش نگاه کردم و  به
 زدم

 دمیبردم و روشون دست کش شیشونیپ یرو یرو به طرف موها دستم
 بود نرم وخوش حالت دیجاو یموها مثل

 یبسته مچم رو گرفت و با صدا یخواستم دستم رو عق  بکشم با چشما تا
 خواب الو گفت

 کجا؟
گفتم  یلرزون یباشه با صدا داریکردم ب یفکر نم دمیحرکتم خجالت کش از

 نشده داریب دیجاو نمیبرم بب
 نگام کرد رهیهنوز دستم رو داشت چشماش رو باز کرد و خ ارباب

کرد صتورتم سرخ شد و  یکه سترتاستر وجودم رو پر م قشینگاه دق دنید با
 دیکه صورتش رو جلو اورد ومنو ب*و*س دمیروم کش شتریملحفه رو ب

 گفت و
 دارم دوستت

 جمیکه ارباب اون حرف رو زده اصال انگار گ هیصبح از
 ارباب صبح بهم گفت منو دوست داره شهینم باورم

 مادر پسرشم نکهیبه خاطر ا نه
 وست دارهخودم رو د بلکه

 که صورتم رو برگردوند به خودم اومدم دیدست جاو با
 مامان
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 و گفتم جان دلم ..قربونت بشم من دمیرو محکم ب*و*س صورتش
 یرو نشون داد و گفت باز کشیکوچ توپ
 بردم ... اطی...و بغلش کردم و تو ح دمیخند

رو  ومدیکمک م یبرا یستتالش بود و گاه 15پستتر مباشتتر که حدودا  جعفر
 کنه یباز دیصدا زدم و گفتم با جاو

 یقبول کرد که پدرش مباشر گفت مواظ  ارباب زاده باش یبا خوشحال اونم
.... 

 هم چشم گفت پسرش
 ارباب نهار درست کنم یخواست امروز خودم برا دلم
خانم اشپزگفتم من غذا درست  قهیبه ستمت اشتپزخونه رفتم وبه صتد پب

 کنمیم
 ن کار خودم رو کردم ...اما م شدینم یراض اولش
منتظر ارباب بودم که  مینشتستته بود دینهار منو خاتون وسترمه و جاو موقع

 ادیب
 ادیاورد ارباب کار داره ونهار نم غامیاز خدمه پ یکیهو  کی

 از غذام بخوره خواستیشدم ..دلم م ناراحت
 نهار دادم ... دیشروع کردن خوردن ..منم به جاو هیبق

نهار خورده که گفت  دمی....ازش پرستت دیرباب رستتشتتده بود که ا غروب
 خوردم اما گرسنه مه



wWw.Roman4u.iR  218 

 

 دیتخت کنار جاو یو غذا رو گرم کردم و به اتاق برگشتم ارباب که رو رفتم
 خوابهیو گفت چقدر م دیغرق خواب نشسته بود صورتش رو ب*و*س

 زدم و گفتم امروز با جعفر توپ باز کرده خسته شده یلبخند
 هوفتیبراش م یبار اتفاق کیکنه .. یباز رونیگفت نذار بره ب ارباب

 نهار دیزدم و گفتم من مواظ  بودم بفرمائ یلبخند شینگران به
 یاومد و گفت خودت خورد کیام که ارباب نزد دهیچ زیم یرو رو غذا

 نه گفتم
 .... میو شروع به خوردن کرد میدو تا نشست هر

 نه ایدونستم بگم  ی....نم دهیم گهیطعم د هیغذا گفت امروز غذا  وسط
 گفتم من درست کردم اما

 ه ...خوب یلیخ تمیبهم کرد و گفت دستت درد نکنه ...اشپز ینگاه ارباب
 شدم خوشش اومده خوشحال

 یلیکنارم خ ایرو در اورد و گفت ب رهنشیاز جمع ستفره ارباب خسته پ بعد
 ادیخوابم م

زوم رو که ارباب با رونیخواستم برم ب امیم کنمیظرفا رو جمع م نیگفتن ا با
 کننیبعد جمع م خوادیگرفت و گفت نم

 و منو هم کنارش خوابوند دیتخت دراز کش یرو خودش
 ارباب نگاه کردم که چشماش بسته است گفتم ارباب .... به

 ازتون بکنم یدرخواست هی خواستمیگفت که ادامه دادم م یخفه  هوم
 اش رو بگم هیمنتظره بق یعنینزد  یحرف
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احت هم نار چارهیخ  اون ب دیستیراستتش شتما اصال به فکر سرمه ن گفتم
 شهیم

 بخوابم یچشماش رو باز کرد وگفت اگه گذاشت ارباب
 تو غصه سرمه رو نخور ....اون خودش زبون داره یگفت باشه ...ول بعدم

 میداشت یخوب یروزها یلیو خ گذشتیماه م دو
 دوستش داشتم ... یلیکرده بود و منم خ رییبه کل تغ ارباب

 کنم ... یتونستم بدونش زندگ ینم گهید
 بود .... دهیبخش دیجاو یدور هیکم کم منو به خاطر قض خاتونم

ارباب  دنیشده بود و هر روز منتظر د یمیصم یلیحاال با ارباب خ دیجاو
 کرد یم یو باز نشستیشونه هاش م یبود و رو

رار کرده بودم ارباب رو بابا صدا بزنه اما هنوز موفق باهاش تک یلیحاال خ تا
 نشده بودم

&&& 
ب روز صبح که اربا کی شدیم شتتریبه ارباب ب شیهر روز وابستتگ دیجاو

 سر بزنه یکشاورز یها نیبه زم خواستیم
دستاش  هیبا گر دیکرد اما جاو یو خداحافظ دیرو ب*و*س دیجاو صتورت

 خواستیرو باز کرده بود و بغل م
 یباز امیم ظهر رونیبرم ب دیبغلش کرد و گفت پسرم من با یبا مهربون اربابم

 میکن
 یسوار اس 
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 خورد یدستش رو دور گردن ارباب کرده بود و از بغلش تکون نم دیجاو اما
من  برمشیکردم جداش کنم نشتتد که ارباب گفت با خودم م یستع یچ هر

 امیزود م
 شدم اماده اش کنم مجبور دیاما با اصرار جاو زدیشور م دلم

 بهش نگاه کردم که تو بغل ارباب بود و ارباب بهم گفت مواظبشم ینگران با
 رفتن و

&&& 
فته حال اش یاومد وقت شمی..بعد از رفتنشون سولماز پ زدیشتور م یلیخ دلم

 گفت دیام رو د
 ... انیزود م نترس

ان نگر دیاز جاو یبودم دور دهیبار طعم نداشتن رو چش کیکه  یمن یبرا اما
 کننده بود
از  یاصال متوجه شد یحواسم رو پرت کنه گفت راست نکهیا یبرا ستولماز

 ستین یباج یبرگشت یوقت
ال بودم اص دیاز بب سرم گرم جاو یگیحرفش گفتم اره راستت م دنیشتن با
 شده ؟کجاست ینبودم چ یباج ادی

 نیکرد ا تیگفت قربون حکمت خدا برم از بب همه خدمه ها رو ا  سولماز
 بال سرش اومد

 شده یتعج  گفتم مگه چ با
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ه از خدمه ها بود یکی هیبار در حال تنب کی نکهیمثل ا یچیگفت ه ستولماز
 رید و زنهیم ششیمار ن هیکه همونجا حواسش نبوده و  کردهیوداشته فلکش م

 ... کنهیو تموم م ارنیدکتر براش م
واقعا باالخره هر کب ظلم کنه جوابش رو  گمیخبر تو دلم م نیا دنیشتتن با
 رهیگیم

 ...کردیم تیخدمتکارا رو ا  یباج چقدر
 زد ... یلیدوبار منو س یکی یحت زدیم هیبه من کنا چقدر

&&& 
که خواب رفته  دمیرو ستتالم و ستتالمت تو بغل ارباب د دیکه جاو غروب

 راحت شد المیخ
 شدهبغل ارباب گرفتم که گفت لباسهاش پر از خاک  از
 اتاق بردمش و لباسهاش رو عوض کردم به

..فداش بشم من لپ هاش داغ شده بود ....از بب  دمیرو ب*و*س صورتش
 تو افتاب بوده

 با سولماز رفته بود تا حموم کنه دیبعد از شام جاو ش 
ه متوج یشتدن کس کیاتاق مشتغول شتونه کردن موهام بودم که با با نزد تو

 ارباب شدم
 داغش گفت یرو کنار گوشم اورد و با نفسها سرش
 یلیاز جستتارتت خ یو منو نجات داد دمیاول کته تو رو تو جنگل د دفعته

 خوشم اومد
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 یبدون ترس منو از دست گرگ نجات داد یوقت
 یاز دستت عصب یلیمشغولت شد ..اما با گفتن اون حرفا در موردم خ فکرم
 شدم

 منو بغل کردحرکت  هیکه با  دمیارباب خند یحرفا به
روم اون حرفا رو  یکه در مورد م جلو یبود یکه گفت نفر اول دمیکش یغیج
 یزد
تو دلم خوشتتحال شتتدم  یرو از انتخاب نشتتدنت گفت تیخوشتتحال یوقت

 خوب بهت بدم یگوش مال هیگرفتم  میتصم
تو  دیرو با اون دختره بهم زدم و به خاتون گفتم با یقرار عروستت نیهم یبرا

 یزنم بش
 گذشته کرده بود ادیکردم که ارباب  یگاه من بهش

کنم و  داتیپ خواستتتیدلم م یفرار کرد دمیشتتن یادامه داد اما وقت دوباره
 نابودت کنم

 وادار کنم یرو به کار یوقت دوست نداشتم به زور کس چیه من
 از خودم بدم اومد .... یکه زنم شد یاول ش 

 یکرد یکه تو باز با حرفات منو عصب ارمیاز دلت در ب خواستم
اول به خاطر بچه باهات ازدواج کردم اما  یروزا دیشا یبدون خوامیم شتوکا
 شدمیبهت وابسته م شتریب گذشتیم شتریب یهر چ

 ... اهتیس یاون چشما وابسته
 ... یزیبرام عز یبدون خوامیم گمیرو م نایکه دارم ا االن
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دوست دارم وازت ممنونم چون فقط به خاطر  شتتریب ایرو از تمام دن دیجاو
 توئه دارمش

 ارباب خوشحال شدم و گفتم یحرفا دنیباشن
 دوست دارم ارباب یلیخ منم

 یبارم شده اسمم رو صدا بزن کی یبرا خوادیو گفت دلم م دیخند
قدم شتتدنم به شتتوهرم ثابت کردم  شیبار اول با پ یرو جلو بردم و برا ستترم

 دوستش دارم
 ییساک نیباارزشتر دیو گفتم تو و جاو دمیسترم رو عق  کشت یاز مدت بعد

 بابک جان دیهست میزندگ
 "انی"پا
 

یز مهدیه از با تشکر یبا رمانبابت نوشتن این  عز  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


