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 حرمسرای ارباب
 

 ... مٌگٌره زن چمدر ارباب اٌن نمٌدونم من اوفؾ

 داره زن تا بٌست نزدٌک المصب

 گرفت؟ زن ارباب اٌن دوباره هلن: مامان

 ماشاهللا بزرگه هم سراش حرم نمٌشه سٌر اوهوم-

 ....ارباب حرمسرای و بزرگی اٌن به خونمون ما مٌگی راست اره:مامان

 نداد ادامه حرفشو بمٌه

  هستم هلنا من کنم فیمعر خودمو بزارٌد

 ٌکی ما و هستند زٌاد ها زاده اشراؾ مٌکنٌم زندگی ما که جاٌی در هلن به ملمب

 ..اوناٌٌم از

 زن تا بٌست نزدٌک ولی... جٌگره انمده و سالشه ۰۳ دارٌم ارباب ٌه ما خالصه

  داره بچه هم تا ۲۱ کنم فکر زنو تا بٌست چٌکار مٌخوای آخه خخخ داره

 مٌشٌم خبردار تازه ما و گرفته روسٌه از دٌگه زن ٌه رهدوبا پٌش هفته

  هلن هلن: داخل اومد عجله با بابا و کرد باز و در خدمتکار شد زده در

 شده چی بابا جانم: ترسٌدم

 ارباب حرمسرای بری باٌد کن آماده خودتو هلن:بابا

 بابا چرا: گفتم تعجب با

 خواسته رو تو من از ارباب:  بابا
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 .... ٌعنی-

 اره:بابا

 سرم تو خاک اوا: صورتم تو زدم خونسردی با

 نه وای: مامان

 عزٌزم کن جمع هاتو وساٌل: بابا

 نمٌاد هم بدم البته گرفت زن پٌش هفته چی ٌعنی اوا-

 ... نگفتن هٌچی بابا و مامان

 خخخ... بزرگ چمدون تا سه شد کال کردم جمع هامو لباس و اتالم تو رفتم

 .... پاٌٌن بٌارن هارو چمدون گفتم ها خدمتکار به

 دونه ٌه ٌکی ای آماده: بابا

 دٌوونه خله:مامان

  باشه شده درست همٌشه موهام باٌد بعد اونجا برم من مامان مٌگم-

 که اونجا باشه شده درست باٌد موهات ای زاده اشراؾ ٌه االن تو دٌگه اره:مامان

 اربابی زن

 بپوشم باٌد هم پفی پؾ لباس اها-

 ...داد تکون آره معنی به شوسر مامان

 شد دٌر برٌم بٌا: بابا

 نٌام من: مامان
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  نه: گفت مٌکشٌد و من دسته که حالی در بابا

 

 ... نشستٌم ما و کرد باز برامون و ماشٌن در راننده

 ارباب حرمسرای سمت افتادٌم راه

 بابا-

 ...بله-بابا

 ...گرفت زن تازه که اٌن-

 نمٌدونم: بابا

  هووؾ-

 ... مٌزاری کنار اخاللاتو اٌن اونجا رفتی نمٌکشن هوؾ ها زاده راؾاش:بابا

 ..چشم-

 ..گذشت سکوت تو راه بمٌه و نگفتٌم هٌچی دٌگه

 ...شدٌم داخل ماشٌن با ما و کرد باز و بزرگ دروازه رسٌدٌم ولتی

 .... کرد باز ما برای و در دوباره راننده

 ....نره پام زٌر که گرفتم دستم لباسمو دامن

 خب؟ پدر بگو من به ارباب پٌش رفتٌم دخترم هلن:  بابا

 پدر چشم: گفتم و چرخوندم کاسه تو چشمامو

  آفرٌن:بابا



 
4 

 

 ... شدٌم حرمسرا وارد و گرفتم و پدرم بازوی

 ...هستند کارشان اتاق در ارباب بفرماٌٌد: گفت ها خدمتکار از ٌکی

  ممنون:پدر

 اتاق عالمه ٌه که بود دراز و بارٌک روٌه راه ٌه... رفتٌم ارباب کار اتاق به

 ... داشت

 ...بودند اٌستاده ارباب کار اتاق در دم ها خدمتکار از دوتا

 ...شدٌم داخل ما و کردند باز برامون و در

  کرد نگاه ما به  و کرد بلند سرشو... بود نشسته کارش مٌز پشت ارباب

 ...موند ثابت من روی نگاهش

 ..اومدٌد خوش: ارباب

 ممنون: پدر

 لطفا بنشٌنٌد: ارباب

  مبل روی نشستٌم

 ... شد شروع شون سٌاسی بحث و

 نٌاوردم طالت آخرش...مٌکردم نگاه و دٌوار درو هی و بود رفته سر ام حوصله

 ... پدر:گفتم و

 ... لضٌه اصل سمت مٌرٌم خب:گفت و کرد من به نگاهی ارباب

 ..کردم خاستگاری ازتون دخترتونو من
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 هوووؾ خدا به نمٌشه سٌر: گفتم ٌواش

 جان هلن:پهلوم تو اومد آرنجی

 ..پدر بله-

 چٌه؟؟ نظرت-پدر

  همونه بگٌد هرچی شما-

 بٌارم و عالد oz turk آلای:ارباب

 ارباب مٌدونٌد صالح خودتون چی هر: پدر

 نکنٌد فکر هستش ترکٌه مٌنوٌسم اش درباره من که جاٌی والع در گلم دوستان)

 (اٌرانه

 گرفتنا البته... نگرفتن من از هم اجازه ٌه... مٌشم زنش آسون چمدر آخه خداٌا

 ....ولی

 ...کنم چٌکار هام هوو با من تــــــــازه کنه بخٌر خودش و عروسی شب خدا

 نه:گفتم ای ٌکدفعه

 نه؟ چی:  ارباب

 مبهوت ها نگهبان همه کردم باز و دوٌدم اتاق در طرؾ به سوالش به توجه بدون

 ...اومدن خودشون به ارباب داد با که بودن تادهواٌس سرجاشون

 بگٌرٌدش:ارباب

 ....نمٌتونستن اما بگٌرن منو مٌخواستن ها ندٌمه مٌدوٌدم سرعتم تمام با
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 ...بودم کرده تعجب خودمم بود زٌاد انمدر سرعتم

 نگاهم اخم با که دٌدم و ارباب باال آوردم سرمو خوردم سفت چٌز ٌه به دفعه ٌه

 ...مٌکرد

 ...بعٌده حرکت اٌن اٌد زاده اشراؾ ٌه که شما از جوان بانوی: بابار

 اوهوم-

 بود؟ چی ٌعنی کارت اٌن هلن:پدر

 فکر که حاال:گفتم مٌچرخوندمش و انگشتام و باال مٌاوردم دستمو که حالی در

 ...مٌکنم چٌکار اٌنجا من آخه نٌستم موافك مٌبٌنم مٌکنم

 ماه سه دو حدالل بزارٌد گرفتن زن تازه اٌشون: کردم اشاره ارباب به ضمن در

 آخه....کنم زندگی هام َهوو ٌعنی ارباب های زن با نمٌتونم من بعدشم... بگذره

  چی؟ ٌعنی

 و کردم استفاده فرصت از... مٌکرد نگاه زمٌن به ارباب کرد نگاهم گٌجی با بابا

 نگهبان دوتا ٌدمفهم تازه که عمارت در به بودم رسٌده... گذاشتم فرار به پا دوباره

 ... اونجا واٌستادن

 ... اتاق تو ببرن منو که گفت ها ندٌمه از دوتا به ارباب...واٌستادم بٌخٌال دوباره

 جٌػ کشٌدن ها اتاق طرؾ به منو و گرفتن هام بازو دوتا از ها ندٌمه دوتا اون

  بــابــا... کنٌد ولم عــــه:زدم

 و بٌرون اومد اتاق ٌه از... بود شتز ٌعنی داشت وحشتناکی چهره که پٌرزن ٌه

 ... هستی کی تو انداختی راه صدا سرو چی برا خبره چه اٌنجا: گفت

 جان عمه سالم:ارباب

 کٌه؟ اُمل دختره اٌن خبره چه اٌنجا ارباب سالم: ارباب عمه
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 ..هستم تورک اُز کمال دختر من خودتی اُمل:گفتم عصبانٌت با

 ؟؟ تورک اُز کمال خترهد: گفت تعجب با و شد گشاد چشماش

  بــله:گفتم و ساٌٌدم هم رو دندونامو

 ....نکنه مٌکنه؟ چٌکار اٌنجا کمال دختره ارباب: ارباب عمه

  عمه بله:ارباب

 ... کنٌد ولم اووؾ-

  اِهَهه کنٌد ولم مٌگم: زدم جٌػ دلم ته از بعدم

 ...گرفتن گوششونو ارباب و ارباب عمه

 ...منه عمارت اٌنجا نٌستا بابات خونه ااٌنج خبرته چه: زد داد ارباب

 .. بابا برو-

 ...ندٌدمش اما کنم پٌدا و پدر تا کردم نگاه اطرافمو

 کجاست؟ پدرم:گفتم کردمو صاؾ و لباسم دامن

 ...رفت:ارباب

  درک به: گفتم و کردم اخمی

 .... نشستم زمٌن رو همونجا بعدم

 بودن کرده تعجب من حرکات از دوتاشونم

 دختر مٌکنی چٌکار: گفت تعجب با ارباب عمه

 بشٌنم داشتم دوست شدم خسته هٌچی-

 هخخخ دٌگه اٌنم من ولی کنم رفتار ها زاده اشراؾ مثل گفت پدر خوبه
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 ...نٌستٌد زاده اشراؾ ٌک به شبٌه اصال:  ارباب عمه

 ...برم ناراحتٌن دٌگه اٌنم منم-

 ..شد کشٌده هام بازو که برم حواستم شدم بلند

 ..دٌدم ارباب و برگشتم

 ... کجا ؛ ارباب

 شجاع پسر خونه-

 ...ارباب گستاخه خٌلی دختره اٌن::  ارباب عمه

 ...اومد عالد ارباب:اومد پدر صدای بگه چٌزی خواست تا ارباب

 خداااااا ای-

 ...شدم ساکت که کردند من به بدی نگاه همه

 عمد خطبه خوندن به کرد شروع و...اومد هم عالد نشستٌم و اتاق ٌه نو رفتٌم

 وکٌلم؟ خانم عروس:گفت آخرش

 بله: کردم نگاه ارباب به و کشٌدم عمٌمی نفس

 ... داد رو بله هم ارباب

 ....کنٌم امضا که گذاشت جلومون رو گنده دفتر ٌه بعد

 ؟؟؟. اربابم زن من االن ٌعنی

 دادم؟ بله چرا سرم تو خاک

 ...خنگ ی دختره نگو پرت و چرت
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 برم ونممٌت من ارباب:پدر

  بله:ارباب

 ...ولت ٌه نزنه سر ازت بچگونه های رفتار: گفت گوشم دم پدر

 باشه-

 ...خدانگهدار باش خودت مواظب خوبه:پدر

 خدافظ-

 ارباب ی عمه و عالد همٌنطور و رفت پدر

 ... بودٌم اتاق تو ارباب منو فمط حاال

 .. نمٌری هٌجا مٌمونی همٌنجا:ارباب

 چشم-

 ... مٌوفتی راه داری آفرٌن: ارباب

 ....بٌرون رفت اتاق از

 ....داخل اومد ندٌمه ٌه و شد باز در بعد دلٌمه چند

 کنم آماده شب برای رو شما خواستن ارباب خانم:گفت و  گذاشت احترام من به

 شب؟؟ برای هعٌٌی

  باشه-

 .. است کبری اسمم هستم شما ندٌمه من بعد به اٌن ندٌمه؛از
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 شم آماده دباٌ کجا هلنام منم خوبه-

 اتاله بزرگترٌن ارباب اتاق بعد والع در شده گرفته نظر در براتون که اتالی:کبری

... 

 حرمسراست؟ اتاق بزرگترٌن ارباب اتاق بعد:  باال انداختم هامو ابرو از ٌکی

 .. بله: کبری

 ... برٌم باشه-

 اومدٌم ما و کردن باز و اتاق در مٌکرد حرکت جلوم هم کبری... شدم بلند جام از

 بٌرون

 ..شدٌم داخل ما و.. بازکردن و اتاق در... رفتٌم ها اتاق از ٌکی به

 آوٌزون تور باال از که داشت ای دونفره تخته بود بزرگ خٌلی و بود لشنگی اتاق

 ...توالت مٌز و بود بزرگ کمد ٌه ای گوشه...بود شده

 ... دٌدم خودمو های لباس کرد باز که و کمد... کمد سمت رفت کبری

 چٌدن کی هامو لباس اٌنا وا

 ازدستش گرفت من طرؾ به و بٌرون آورد جٌػ لرمز خواب لباس ٌه کبری

 بپوشم اٌنو باٌد:  گفتم و کشٌدم

 ...خانم کبری؛بله

 االن؟-

 ...بله:کبری

 ...پوشٌدم و خواب لباس و... پارتٌشن پشت رفتم و دادم تکون سرمو

 ...تنگ و...بود باسن زٌر وجب ٌه لدش کال
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 ...بٌرون اومدم پارتٌشن پشت از

 خانم شدٌد ماه:گفت و کرد من به نگاهی کبری

 .. ممنون-

 و موهام گٌره و نشستم کالفگی با کنم باز موهاتونو تا صندلی روی بنشٌنٌد:کبری

 ...رفت و کرد تر پررنگ ولی داشتم آراٌش گرچه کرد آراٌشم هم ٌکم و کرد باز

 ...شد حلمه کمرم دور دستی که ودمب شده خٌره آٌنه تو خودم به

 ... باال پرٌدم متر ۲۳ ترس از

 ..منم نترس هٌس:شنٌدم گوشم کنار و ارباب گرم صدای

 ...گرفتم للب طپش و رفت بٌن از ترسم چرا نمٌدونم

 ... کردم مخفی سٌنش تو سرمو... کرد بلند دستاش روی منو

 خٌمه روم خودشم خوابوند تخت روی منو... مٌکردم حس نگاهشو سنگٌنی

 چجورٌه ندونستم اول.. مکٌدنش به کرد شروع و گذاشت لبام روی لباشو...زد

 ....کردم همراهٌش بعد ولی

**** 

 که شم بلند خواستم..کردم باز چشمامو مٌخورد چشام تو مستمٌم که آفتابی نور با

 ... کشٌدم دراز باز و کشٌد تٌر دلم زٌر

 ...بود خواب اونم... خورد ارباب به چشمم

 ...بودم واٌستاده صدا بی بود ای دلٌمه چند

 بٌداری؟:اومدم خودم به ارباب خوابالوی صدای با

 بله-
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 ..بؽلم بٌا: ارباب

 بؽلم بٌا:گفت دوباره که کشٌدم خجالت

 .. بود من به اونم نگاه... کردم نگاهش سمتشو برگشتم

 ... کرد بؽلم محکم و بؽلش تو کشٌد و من خودش نکردم حرکتی دٌد

 باشه؟!مٌکنی گفتم هرکاری بعد به اٌن از ولی ندارم کاری باهات و امروز: ارباب

 چشم_

 تا مٌفرستم رو کبری االن: گفت و پوشٌد لباسشو شد بلند و بوسٌد گردنمو زٌر

 ...جشنه امروز که مٌشی رضحا بعدش... حموم ببرتت

 ..اوفؾ... بٌرون رفت اتاق از که جشنی چه بگم خواستم

 مٌکنم حاضر هاتون وساٌل بخٌر صبحتون خانم سالم:گفت و...داخل اومد کبری

 حموم برٌن تا

 ....بده انجام کارتو باشه-

 کوچٌک حوله ٌه و برداشت کوتاه حوله ٌه

 ...بپوشٌد رو لباستون کدوم مٌخواهٌد امروز:کبری

 ٌشمی سبز که لباس ٌه و رفتم کمد طرؾ به ٌواش ٌواش و شدم بلند جام از آروم

 نوار با هاش آستٌن سر و داشت بلندی آستٌن... برادشتم داشت طالٌی گٌپور و بود

 تور و تاج... مٌشد کلوش بعد و بود تنگ کمر روی تا بود شده کار طالٌی

 طالٌی بلند پاشنه کفش با کنار گذاشتم هم مخصوصش

 ومحم بگم بهتره ٌعنی بودن اونجا ارباب های زن ی همه.... حموم رفتٌم کبری با

 ارباب های زن عمومی
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 نه؟ باشی ارباب  آخر زن هلن باٌد تو:  گفت و...اومد طرفم به ها خانم از ٌکی

 بله- 

 ارباب پنجم زن هستم اِلٌؾ منم:خانومه

 خوشبختم-

 اٌناهاش ببٌنٌد و ارباب آخر زن مٌخواستٌد خانوما: گفت همه به رو اِلٌؾ

 پچ پچ هم ها بعضی و ردندمٌک گوٌی خوشامد ها بعضی کرد اشاره من به و

 ... مٌرٌخت گرم آب روم ظرؾ  ٌه با کبری و نشستم سکو روی

 که شنٌدم مٌشدم رد ارباب های زن از ٌکی جلوی از داشتم.... شد تموم ولتی

 تره خوشگل روسی اون از نظرم به آخرٌه اٌن:   گفت

:  اولٌه رکهتو اُز کمال دختره کٌه؟ دختره مٌدونی نازه چهرش اره:  گفت کنارٌش

 والعا؟

 ...شدٌم بود حموم نزدٌک که اتالم وارد چون گفتن چی نشنٌدم دٌگه

 کرد آراٌشم هم ٌکم کرد درست موهامو و کرد خشک موهامو کبری

 پوشٌدم هم و کفشم بٌرون اومدم پوشٌدم لباسمو و پارتٌشن پشت رفتم

 ..کرد وصل هم تورو و گذاشت ام شده درست موهای روی و تاج کبری

 خوشگل خٌلی من خدای.. بود ارباب... چرخٌد هم من سر در شدن باز صدای با

 ..بود شده

 آلا؟ برم من:کبری

 برو:ارباب
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 کمرم دور دستاشو از ٌکی و تر نزدٌک اومد ارباب....رفت کبری اٌنکه از بعد

 خانم شدی خوشگل:گفت و زد چشمکی... زد لبام به رٌزی بوسه و کرد حلمه

 ....نگفتم زیچٌ و زدم لبخندی

 نمٌکنه درد جاٌٌت:ارباب 

 نه-

 توجه هٌچکدوم به بودم شنٌده کبری از... مٌکرد توجه من به اٌنمدر که بود عجٌب

 ..نمٌکنه

 جشنٌه؟ چه اٌن خب-

 مٌفهمی کن صبر:ارباب

 بهمون  مٌدٌد رو ما کی هر... بٌرون اومدٌم اتاق از و گرفتم و ارباب بازوی

 های زن از... بودن واٌستاده مرتب همه بزرگ سالن ٌه تو رفتٌم مٌذاشتن احترام

 ها ندٌمه... تا گرفته ارباب

 ...بود بزرگ سلطنتی دونفره مبل ٌه اونجا از تر باال...  شدٌم رد بٌنشون از

 ....بشٌنم مبل روی و باال برم پله تا چند از کرد کمکم ارباب

 ... اومدن مهمونا که کرد اعالم ها نگهبان از ٌکی

  کن راهنماٌٌشون:بابار

 چشم:نگهبان

 اومدن دٌگه ی زاده اشراؾ هفتا شش با مادرم و پدر و شد باز در ثانٌه چند بعد

 .... داخل

 اومدٌد خوش:ارباب
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 تورک اُز آلای اومدٌد خوش....: اومد ارباب ی عمه صدای

  سلطان اشرؾ ممنون:پدر

 بود من و هلن عروسٌه جشن اٌنجا بٌاٌن گفتم اٌنکه دلٌل:ارباب

 جشن هاش ازدواج از هٌچکدوم برای آخه چی ٌعنی... کردم نگاه ارباب به

 ...بود نگرفته

  درسته بگٌرٌد زن نمٌخواٌن دٌگه شما ٌعنی اٌن ارباب: سلطان اشرؾ

 .... بله:ارباب

 رٌزی بوسه دوباره و کرد من به نگاهی که مٌکردم نگاه و ارباب داشتم تعجب با

 ... ها مٌشه چٌزٌش ٌه امروز...زد لبام به

 انداختم سرمو خجالت با من و بودند کرده تعجب ارباب حرکت اٌن از همه

 ...پاٌٌن

 ..شد چٌده اٌنا مشروب بساط بعد ثانٌه چند

 و کشٌد و من دسته ارباب... وسط اومدن ها زوج همه...گذاشتند مالٌمی آهنگ

 .... گرفت دستمو ٌکی با و گذاشت کمرم روی دستشو ٌه... وسط برد

 ...گذاشتم هاش شونه روی دستامو از ٌکی منم

 نگاه من به ارباب و پاٌٌن بودم انداخته سرمو من مٌخوردٌم تکون آروم آروم

 ...شد لفل نگاهش در نگاهم که باال آوردم سرمو لحظه ٌه... مٌکرد

 ... نمٌدونستم و حس اون من ولی...بود حسی ٌه نگاهش تو

 ...بودم گرفته للب طپش

 ... جاهامون سر نشستٌم دوباره ما و شد تموم میموسٌ
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 خانم:گفت کبری که اتالم سمت مٌرفتٌم داشتٌم کبری و من شد تموم جشن  باالخره

 نمٌان شما پٌش امشب ٌعنی هستند اولشون زن پٌش امشب ارباب

 ...کردم حسودی چرا نمٌدونم...واٌستادم

 شده چٌزی خانم:کبری

 برٌم نه:گفتم و کردم اخمی

 جان هلن ببخشٌد:زد صدام ٌکی که... مٌرفتٌم اتالم طرؾ به و بودٌم راهرو یتو

 ...شدم روبرو ارباب اول زن با و برگشتم

 ...بله:گفتم اخم با

 ..منه پٌش امشب ارباب که هستی جرٌان در:گفت و انداخت باال ابروٌی

 ...بٌارم در حرصشو تا بزنم لبخند کردم سعی

 با نکنٌد سعی بگذره خوش بهتون امٌدوارم هستم جرٌان در بله بله:گفتم لبخند با

 دارٌد دوست هرکار نداره ربطی هٌچ من به... بٌارٌد در منو حرص چٌزا اٌن

 بکنٌد

 ....مٌگن راست جان هلن بله: اومد سلطان اشرؾ صدای

ٌْگو  ..هستند منتظرتون حتما ارباب که بروٌد اتالتون به لطفا االنم جان دو

 ...بخٌر نشبتو حتما:دوٌگو

 ..چندش اٌشش:کردم زمزمه لب زٌر... رفت و

 ؟...گفتٌد چٌزی:سلطان اشرؾ

 بخٌر شبتون جان عمه نه نه-
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 ..خوش شبت: سلطان اشرؾ

 ... کردم مرخص مولع همون رو کبری... رفتم اتالم به و برگشتم

 ... زدم تشکش به مشتی و نشستم تخت روی

 ...کردم پرت و آوردم در کفشامو

 ٌعنی...کردم فکر امروز به...کشٌدم دراز تخت روی و پوشٌدم ابموخو لباس

 چرا...دٌگه همٌنه حتما سلطان اشرؾ گفته به ؟. نمٌگٌره زن من از بعد ارباب

 ؟...زنه اون پٌش رفت امشب

 اولی که بوده هاش زن اون پٌش انمدر ٌا بره داشته دوست شاٌد خب:گفت وجدانم

 ...کرده فراموش رو

 .....خوابٌدم و شد گرم چشمام باالخره که ردمک فکر انمدر

 ... بودند زده لفل من به  انگار.... مٌکردم خفگی احساس خواب تو

 روی مردی دسته دٌدم... کردم نگاه و شکمم روی و کردم باز بزور هامو چشم

 ...شده حلمه کمرم دور و شکممه

 ...هوا پرٌد متر ٌه شخص اون که کشٌدم جٌؽی ترس از

 ؟ مٌزنی جٌػ چرا چته:صشخ صدای

 ..اربابه صدای که اٌن عه

 مٌکنٌد؟ چٌکار اٌنجا شما:گفتم تعجب با

 مشکلٌه زنم پٌش اومدم هٌچی:گفت بٌخٌال ارباب

 ...بودٌد اولتون زنه پٌش که شما-
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 نٌس خوشمزه تو مثل اون:ارباب

 ...پاٌٌن انداختم سرمو و گرفتم گاز و لبم

 ..پرٌد خوابم که ٌدیپرس سوال خوردی وول انمدر:ارباب

 ببخشٌد-

  نداره اشکال:گفت و بوسٌد و لپم

 ... مٌداد حرکت شکمم روی دستشو

 شنٌدم؟ خبری چه  دٌشب مٌدونی: ارباب

 ..نه-

 مٌشم بابا دارم ۲۱ بار برای: ارباب

 ..انگٌزه خجالت من برای هم گفتنش ؟...داره افتخار هه:زدم پوزخندی

 بده شدن ؟بابا چٌه مگه:ارباب

 .... بار پونزدهمٌن برای گفتن ولی نٌست بد نه-

 .... فهمٌدم:ارباب

 ...ببخشٌد-

 کردم اشتباه انگار مٌگی راست کن ولش:ارباب

 .پاٌٌن اومدم تخت روی از. شدم بلند و برادشتم شکمم روی از دستشو

 ..مٌکردم حس نگاهشو سنگٌنٌه

 ... شستم صورتمو و دست و رفتم اتاق داخل توالت به
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 ... پوشٌدم پارتٌشن پشت و آوردم بٌرون کمد از سفٌدمو آبی لباس

 ...مٌکرد نگاه من به داشت هنوزم ارباب

 آوردم؟ در شاخ-

 ..کنم نگاهت دارم دوست نه:ارباب

  عجٌبه رفتارهاتون-

 ...گفته کی نه:ارباب

  هٌچکی-

 واٌستا:گفت ارباب که بٌرون برم اتاق از خواستم و پوشٌدم تختمو پاشنه کفش

 ...برنگشتم اما اٌستادمو

 ...بشی خارج اتاق از نباٌد ارباب از لبل: ارباب

 ...کردم نازک براش چشمی پشت و برگشتم

 ... پوشٌد لباسشو و شست صورتشو دستو

 برم خودم ٌا برٌم هم با: ارباب

 مٌام بعدا من برٌد شما-

 خودت هب اومدی ولتی مٌخوام فمط... مٌبٌنمت خوری ؼذا سالن تو باشه: ارباب

 ...برسی

 چرا؟- 

 ...کنی کم رو بمٌه روی اٌنکه برای:ارباب

 ...رفت و گفت اٌنو 
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 کشٌدم لبام به محکم لرمزمو رژ... زدم خودم به عطر ٌکم و واٌستادم آٌنه جلوی

... 

 صبحونه برای همه...رفتم خوری ؼذا سالن طرؾ به و.. شدم خارج اتاق از

 دٌگش راس اون و ارباب راسش ٌه در که بود بزرگ خٌلی مٌز ٌه بودن نشسته

 ...بود نشسته سلطان اشرؾ

 ...بودن نشسته نوبتی خالصه... دومش زن بعد...بود نشسته اولش زن ارباب کنار

 ...گرفتم جای سلطان اشرؾ کنار... بودم نفر آخرٌن که منم

 جان هلن بخٌر صبحت:سلطان اشرؾ

 ..عمه بخٌر هم شما صبح-

 ...بودن کرده تعجب من با عمه خوب رفتار از همه

 بخٌر صبح و سالم هٌچکس به سلطان اشرؾ!...نه ها باشه کرده رفتاری بد نکه

 ..نمٌگفت

 و ارباب های رفت،زن خودش اتاق به سلطان اشرؾ.... خوردٌم که صبحونمونو

 اتالش به هم ارباب... مٌزنن حرؾ و مٌشن جمع جا ٌه هم با مٌدونم فمط نمٌدونم

 ...برم ارباب های بچه دٌدن به گرفتم متصمٌ منم...رفت

 ...کنه راهنماٌٌم که کردم احضار رو کبری بنابراٌن

 !داشتٌد؟ کاری من با جان خانم بله:کبری

 !کنی؟ راهنماٌٌم مٌشه برم ارباب فرزندان دٌدن به مٌخوام... بله-

 ...خانم چشم:کبری

 ...رفتٌم عمارت ؼرب سمت به کبری منو
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 ...مٌکردند بازی باهم که بود بچه مهعال ٌه عمارت باغ تو

 خوش:گفتند و شدن راست و خم... کردند نگاهم و واٌستادن مرتب همه من دٌدن با

 ...خانم اومدٌد

 منظم چه: گفتم کبری به رو و زدم لبخندی

 دادند ٌادشون ارباب:کبری

 !!!آها-

 نفرٌن؟ چند شما ببٌنم...ممنونم:گفتم لبخند با ها بچه به رو

 ۲۱: گفت پسرا از ٌکی

 ؟ کٌه بزرگترٌنتون- 

 اَردَمه اسمم هستم من:گفت پسره همون باز

 هستش پِلٌن اسمم اربابم فرزند دومٌن من:  گفت بود ناز دختر ٌه که کنارٌش

 خودشونو کردن معرفی ترتٌب به همه

 دٌگه من دٌدم ه. برم و ببٌنم شمارو اومدم فمط...ها بچه خوشبختم آشناٌٌتون از - 

 ...دٌدار امٌد هب برم

 بمونٌد؟ مٌشه..مٌموندٌد ٌکم کاشکی خانم اما: پلٌن

 ... کرد تائٌد که کردم نگاه کبری به

 ... بٌاری بالشتک تا ۲۱ برامون مٌشه: گفتم کبری روبه و...باشه خب-

 خانم چشم:کبری

 ....بود بالشتک تا ۲۱ داخلش که اومد سبد ٌه با و رفت و کبری
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 ....نشستٌم روش و...چٌدم داٌره صورت به رو رنگی های بالشتک

 ...شد خوب خٌلی اٌنجوری:پلٌن

  اره-

 ...خندٌدٌم و زدٌم حرؾ مختلؾ های چٌز درباره بعدم

 ... برم دٌگه من جونم ها بچه-

 اٌنجا مٌاٌن دوباره:پلٌن

 اره باشم داشته امروز مثل اضافی ولت اگه-

 ...باشه:پلٌن

 بٌاٌن دوباره دارم دوست لیخٌ شمارو من:گفت و بؽلم پرٌد آصلی

 چشم:  گفتم لبخند با

 ...رفتٌم شرلی عمارت سمت به و کردم خداحافظی ها بچه از

 ...شدم روبرو ارباب با کردم باز درو که همٌن.. رفتم اتالم به

 بودی؟ کجا:گفت و انداخت باال ابروٌی

 ..ؼربی عمارت: نشستم تخت روی خونسرد

 اونجا؟ ریب گفته کی اونجا چرا:کرد تعجب

 ...مشکلٌه ببٌنم هارو زاده ارباب رفتم بود رفته سر م حوصله خودم-

 نٌس مشکلی نه:ارباب

 ...شد خارج اتاق  از و گفت اٌنو
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 ....کرد اٌنجور چرا اٌن وا-

 ٌک به بستم چشمامو و پتو زٌر رفتم.... بخوابم گرفتم تصمٌم مٌومد خوابم خٌلی

   ....برد خوابم نشده ثانٌه

 ...بعد دوماه

 ... بود نشسته مبل روی اونم بودمو نشسته ارباب پای روی باغ تو

 ..دهنش تو مٌذاشتم انگور و بود دستم انگور منم

 بٌان بگم اومدن خان محمود ارباب:   گفت و اومد بدو بدو ارباب شخصی محافظ 

 اره:ارباب

 اتالت تو برو:گفت من به رو

 ٌه نشی دلگٌر: گفت و گرفت دستمو مچ که برم خواستم... شدم بلند پاش رو از

 خب؟ ولت

 ...رفتم عمارت داخل به و نگفتم چٌزی و دادم تکون سرمو

 ... مٌای لحظه ٌه جان هلن: شنٌدم و سلطان اشرؾ صدای که

 ... ندٌدم و کسی کردم نگاه و برم و دور

 ...اٌنجا بٌا هستم اتالم تو من:سلطان اشرؾ

 داشتٌد؟ کاری بامن:دمکر باز و در رفتمو اتالش طرؾ به

 ارباب های زن صدای شنٌدم صداٌی حموم مٌرفتم ولتی من عزٌزم:سلطان اشرؾ

 ..بود
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 خب؟-

 مٌکشٌدند نمشه تو برای داشتند:سلطان اشرؾ

 چرا؟ اونولت-

 ..مٌکنه توجه بٌشتر تو به( ارباب)سلٌم چون:سلطان اشرؾ

 ...کنٌم چٌکار باٌد حاال خب:گفتم نگرانی با

 خودت مواظب که گفتم بهت فمط... مٌکنم فکری ٌه من. باش آروم:نسلطا اشرؾ

 ...کنی پٌدا هم حل راه ٌه و باشی

 ؟ چٌه شون نمشه-

 ..باشی خودت مواظب گفتم فمط نمٌدونم دلٌك دخترم:سلطان اشرؾ

 چی؟ پدرم ی خونه برم اگه مٌگم چٌزه... باشه-

 ...نمٌدونم:  گفت و کرد فکر ٌکم

 مٌشم مرخص حضورتون از فعال گفتٌد من به که مرسی هباش:گفتم اضطراب با

 ... باشه: سلطان اشرؾ

 ....شدم خارج اتاق از و گذاشتم احترامی بهش

 مٌخوام بگم ارباب به اگه کنن چٌکار مٌخوان که مٌکردم فکر همش رو راه توی

 کنم چٌکار... کرد فرار ترسش از مٌگن بعد مٌده؟ اجازه چی؟ بابام خونه برم

 ...خداٌا

 توالتم مٌز صندلی روی شدم اتاق وارد...کردند باز برام و اتاق در ها خدمتکار

 ...نشستم



 
25 

 

 اٌنا ی همه.... کردم چٌکارشون من مگه اصال... کشٌدن نمشه من برای چرا--- 

  که والعا... مٌکنه توجه زٌاد بهم ارباب اٌنکه خاطر به فمط

 ..کشٌده نمشه برات کی:ارباب

 ...فهمٌد چٌو همه خدا وای... االب پرٌدم متر ٌه

 ! کی...هٌچ...ه: گفتم من من با

 ...بگی تا منتظرم:ارباب

 ...بودٌم واٌستاده همونجوری هنوزم و گذشت کمی

 ...کردم باز دهن باالخره

 ...هاتون زن-

 ...مٌدونستم خودم که اونو:گفت خونسرد ارباب

 !؟ والعا: گفتم تعجب با

  اره:ارباب

 ؟. مٌکنٌد چٌکار حاال خب-

 ...مٌزارم برات هامو محافظ بهترٌن:ارباب

 هان:گفتم خنگی با

 مٌزارم برات هامو محافظ بهترٌن:  گفت و خندٌد

 ....مٌکنٌد توجه من به انمدر چرا--

 مٌفهمی بعدا دلٌلشو:ارباب
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 باشه اومم-

 به رو  ارباب گذاشتن جلوم که و من ؼذای بودٌم نشسته مٌز سر همه نهار مولع

 ...بخور خودت اول: گفت رهکاخدمت

 چرا؟ ولی آلا چشم:  خدمتکار

 ...بکن و گفتم که همونکاری:گفت و کرد اخمی ارباب

 چشم: خدمتکار

 گذشت ای دلٌمه چند... خورد سوپ از ٌکم خدمتکار

 ...بری مٌتونی:ارباب

 ...رفت و گذاشت احترام خدمتکار

 ...زد من به چشمکی سلطان اشرؾ

 ...کنٌد روعش بفرماٌٌد:  ارباب

 ...هامون ؼذا خودن به کردٌم شروع

 ...رفتٌم هامون اتاق به شدٌمو بلد ماهم شد بلند مٌز سر از که ارباب 

***** 

 برلصٌم بزنٌم حاضرٌن خانوما: دوٌگو

 بله:گفتند ٌکصدا همه

 ...زدن به کرد شروع و برداشت و لگن الٌؾ

 ...مٌرلصٌدند بمٌه و مٌخوند آهنگ الٌزا

 بساطه همٌن حموم مٌان که بار هر کبری:گفتم یکبر به رو
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 خانم بله:کبری

 ... دٌگه برلص بٌا جون هلن: توعچه

 ...برلصٌن شما نمٌام من نه-

 ...دادم رد جواب من و کرد خواهش هم دٌگه بار چند

 باش زود کبری-

 خانم چشم:کبری

 ..روم مٌرٌخت گرم آب کاسه ٌه با بعد.. رٌخت شامپو موهام رو کبری

 ...رفتم اتالم به و...شدم خارج حموم از و پٌچٌدم ای حوله خودم ردو

 و شدم خارج اتاق از و..پوشٌدم رنگمو بنفش لباس... بافت و کرد خشک موهامو

 ...رفتم ها بچه اتاق به

 اتاق البته بود هم کنار هاشون تخت که بود بزرگ و بارٌک اتاق ٌه اتالشون

 ..آبی پسرا مال و بود صورتی دخترا قاتا...بود پسرا اتاق از جدا دخترا

   شدم خارج اتاق از دوباره و زدم ای بوسه سرشون رو...بودن خواب شون همه

 و انداخت باال ابروٌی... شدم روبرو ارباب با بٌرون اومدم دخترا اتاق از تا

 ؟...مٌکنی چٌکار اٌنجا تو:گفت

 ...ببٌنم هارو بچه اممم اومدم چٌزه امم:  کردم هول

 ؟..دلٌلی چه به:بابار

 ..دٌگه ببٌنمشون اومدم مٌخواد دلٌل مگه آخه ارباب-

 ...اٌنجا بٌا بعد شدی دار بچه ولت هر:ارباب
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 ...اما ارباب-

 گفتم که همٌن: ارباب

 ..برگشت و شنٌد بدبختانه که گفتم ؼلٌظی اٌشش لب زٌر بره که برگشت

 ؟ گفتی چٌزی: ارباب

 نه-

 از ؼٌر برو داری دوست جا هر هم تو ببٌنم رو اه بچه مٌرم من...باشه:ارباب

 اٌنجا

 ...باغ تو زدن لدم به کردم شروع و گفتم ای باشه اخم با

 خورد چشمم به داشت لرمزی و درشت های گٌالس که گٌالس درخت ٌه

 ..  مٌخوام ها گٌالس اون از گفتم کبری به رو و زد برلی چشمام...

 مٌچٌنم براتون خودم خانم:کبری

 دهنم تو لذت با... چٌد برام ٌکی راحت و..بود تر بلند من از سانتی سه لدش

 ...بود خوشمزه خٌلی بود شٌرٌن شٌرٌنه... گذاشتمش

 بچٌنم؟ دوباره: کبری

  اره-

 ...بود باالتر ٌکم....دٌدم سرخ و بزرگ گٌالس ٌه

 بچٌن برام اونو کبری کبری-

  نمٌرسه دستم خانم اما:کبری

 من جلوی چٌدو و گٌالس اون و اومد دستی دفعه ٌه... دش آوٌزون لوچم و لب

 ... گرفت
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 بلند نسبت به لدش و بود جوون پسر ٌه...کردم شخص همون صورت به نگاهی

  سالم: بالبخندگفت بود

 آلا سالم:کبری

 خوبه حالتون زنداداش سالم:گفت من به رو پسره

 ممنون سالم-

 سلٌم ارباب برادر هستم اردالن من:پسره

 خوشبختم هلنم ممن-

 ممنون هم گٌالس خاطر به: دادم ادامه لبخند با

 خدافظ برم فعال من جان نوش:اردالن

 ...خدافظ-

 کبری؟ مٌخوای هم تو:دادم ادامه کبری به رو

 ... بخورٌد شما خانم نه:گفت و زد لبخندی

 ...باشه-

 ...خوردٌم مٌوه و..گشتٌم باغ توی ظهر از بعد ۱ ساعت تا

 .... اتالم رفتٌم هم بعد

 .. نهاره ولت خانم:کبری

 .. ندارم حوصله نمٌام من:گفتم بٌحالی با

 ... ارباب خانم اما:کبری



 
30 

 ...کشٌدم دراز تخت روی

  نمٌام جون کبری-

 باشه: کبری

 ....خوابٌدم و بستم چشمامو بالفاصله... شد خارج اتاق از کبری

 

 ....کردمم باز چشمامو پٌشونٌم روی چٌزی گرمی با

  دٌدم و ارباب باالسرم و

 مٌز سر نٌومدی چرا چٌشده... خانم هلن بخٌر عصر:ارباب

 نداشتم حوصله-

 چرا؟:ارباب

 ...انداختم باال ای شونه

 ...بخوری بٌارن بگم چٌزی برات مٌخوای: ارباب

 ....نه-

 ...بٌاره ؼذا برام گفت کبری به من حرؾ به توجه بی ارباب

 ...اومد ؼذا سٌنی ٌه با کبری

 ...ندارم اشتها نمٌخوام-

 ..بخوری باٌد نخٌر:ارباب

 ...گرفت دهنم جلوی و کرد پر لاشك و برنج از و لاشك
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 ...کردم باز و دهنم و کردم لاشك به نگاهی نارضاٌتی با

 ...زدم ُعك و خورد هم به حالم گذاشت دهنم جلوی و لاشك تا

 ...دوٌدم دستشوٌی طرؾ به سرٌع گرفتمو دهنم جلوی دستمو

 نشستمـ همونجا و نموند تنم تو جون که زدم عمك انمدر دستشوٌی داخل

 !کن خبر و دکتر کبری ؟.خوبی... شده چت:گفت نگرانی با ارباب

 ارباب چشم:کبری

 .... گذاشت تخت روی و کرد بؽل منو ارباب

 ...شدن اتاق وارد کبری و دکتر بعد دلٌمه چند

 ...گذاشت احترامی ارباب منو به دکتر

 مٌکنه استفراغ و نداره حوصله شده بد هلن حال دکتر:باربا

 اٌشون ارباب خب:گفت و گرفت نبضمو و جلوتر اومد و کرد من به نگاهی دکتر

 باردارن

 چــــــٌی؟؟؟:زدم داد

 !والعا؟؟:ارباب

 ...ارباب بله: دکتر

 ...کرد نگاه من به ارباب

 ....بشم مرخص من ندارٌد امری اگه ارباب:دکتر

 ...کن راهنماٌٌشون کبری.. برٌد تونٌدمٌ:ارباب
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 ...ارباب چشم:کبری

 ...شدن خارج اتاق از دکتر و کبری

 نمٌشه باورم:ارباب

 !منم-

 ...خوشحالم خٌلی خٌلی...خوشحالم:ارباب

 ....گذاشت هاش شونه رو سرمو و بوسٌد گونمو

**** 

 ...بودم باردارٌم ماه هفتمٌن تو تمرٌبا

 ...مٌکرد توجه بهم و بود گذاشته محافظ برام ارباب

 ...بود کنارم روز هر  سلطان اشرؾ

 .. مٌکرد درست مموی های ؼذا مامان

 ...مٌکرد حسادت و مٌخورد حرص دوٌگو فمط  وسط اٌن و

 ...خورد اتالم در به ای تمه

 ..بله-

 ... تو بٌام مٌتونم خانم:کبری

 بٌا اڔه-

 ...شد اتاق وارد فرنگی توت عالمه ٌه با و کرد باز و در کبری
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 ...زد برلی فرنگی توت بادٌدن چشمام

 بخورٌد حتما..فرستادند سلطان اشرؾ اٌنارو:کبری

 ..حتمــا:گفتم باز نٌش با

 به ٌا بزنٌد صدام داشتٌد کاری مٌشم مرخص فعال حضورتون از خانم: کبری

 ..بگٌد ها محافظ

 خودش که ندادم بهش جوابی... مٌدٌد هارو فرنگی توت فمط لحظه اون چشمام

 ...رفت

 آخر تا شد باعث شٌرٌنش مزه... گذاشتم دهنم تو رو فرنگی توت اولٌن

 ..بخورمش

 پٌچٌدم می خودم به و بودم گرفته دلدرد حاال... خوردم بس از ترکٌدم اوفؾ

 ...شد اتاق وارد سرٌع که زدم صدا هارو محافظ از ٌکی

 خوبه؟؟ حالتون خانم شده چٌزی:محافظ

 ..سنٌ خوب حالم نه-

 ...خانم مٌدم خبر ارباب به االن: محافظ

 و در شتاب با ارباب بعد ثانٌه چند و شد خارج اتاق از محافظ.. دادم تکون سرمو

 ...بود سلطان اشرؾ سرشم پشت داخل اومد و کرد باز

 هلن خوبه حالت چٌشده؟: گفت و نشست تخت روی نگرانی با ارباب

 مٌکنه درد دلم نه-

 خوردی؟ ٌکجا هارو فرنگی توت ی همه که نگو:سلطان اشرؾ

 دادم تکون سرمو مظلومٌت با و کردم ؼنچه و لبم
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 ؟..چٌه ماجرا چــٌٌٌی؟: ارباب

 ارباب..بودم فرستاده فرنگی توت بزرگ ظرؾ ٌک تو براش:  سلطان اشرؾ

 ...مٌگٌری درد دل بخوری زٌاد فرنگی توت مٌدونی که خودت

 ... هلن:ارباب

 ...بود شٌرٌن خٌلی مزش و بود خواسته دلم خب ببخشٌد:دهب ادامه حرفشو نذاشتم

 کنند آماده من برای جوشونده ٌه گفت و کرد خبر رو کبری سلطان اشرؾ

 برم آدانا شهر به مٌخوام روزی چند اجازتون با جان هلن و ارباب: سلطان اشرؾ

... 

 ..بگذره خوش باشه: ارباب

 ...باش زاده ارباب و خودت مواظب هلنا: سلطان اشرؾ

 چشم-

 .خداحافظ برم دٌگه من خب:  اشرؾ

 .سالمت به: ارباب

 خداحافظ-

 ...شد خارج اتاق از سلطان اشرؾ

 مٌکنه؟ درد دلت هنوزم: ارباب

 ..اوهوم-

 ...بخوری همشو بودی مجبور من برم لربونت آخه: گفت و زد لبخندی

 .. نگفتم چٌزی و پاٌٌن انداختم سرمو
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 ..کشٌد ام گنده مشک روی دستشو بوسٌدو گونمو

 بزرگه؟ حد از بٌش شکمت انمدر چرا ماهته هفت که تو مٌگم: ارباب

 نمٌدونم-

  دوللوئه شاٌد: گفت و زد شکمم روی ای بوسه

 ...برنمٌام پسش از که من دوللو؟؟؟ نه وای

  !!دوللو؟؟: گفتم ترس با

 ؟!عزٌزم مٌترسی..اره:ارباب

 ..مٌترسم من گفته کی نه-

 ...شد وارد و زد در کبری که بگه چٌزی خواست

 ..اٌستاد منتظر و..داد ارباب به و بود سٌنی توی که فنجونی

 ..هم تو رفت صورتم بدش بوی از...کرد لبم نزدٌک و فنجون ارباب

 شد؟ چی: ارباب

 مٌده بو اَه اَه: گفتم و گرفتم ام اشاره و شصت انگشت بٌن مو بٌنی

 ...شد دماؼی تو صدام

 خب؟ بخور بگٌر تو بٌنی ببٌن: گفت و خندٌد ارباب

 ...باشه: گفتم زاری حالت با

 ... کرد لبم نزدٌک فنجونو دوباره

 ...بلرزم نامحصوص شد باعث تلخش مزه... کشٌدم سر همشو و بستم چشمامو
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 ندارٌد احتٌاج ای دٌگه چٌز: گفت و شد راست و خم کبری...داد کبری به فنجونو

 ؟

 ...بری مٌتونی خٌر:ارباب

 ...مالٌد و کمرم و وابوندخ منو

 ...داشتم درد ٌکم بازم ولی بودم شده بهتر دٌگه حاال

 ...برد خوابم که داد ماساژ و کمرم انمدر ارباب

 .نبود ارباب ، شدم بٌدار خواب از ولتی

 ..رفتم توالت طرؾ به و..شدم بلند جام از ٌواش

 ..کردم مرتب وضعمو سر و شستم صورتمو و دست

 سفارش سلطان اشرؾ که حاملگی لباس من برای و بٌاد خٌاط بود لرار امروز

 ...بٌاره رو بود داده

 ..رفتم سلطان اشرؾ اتاق طرؾ به

 ...نٌست سلطان اشرؾ اومد ٌادم تازه و کردم باز و در

 ..کرد جلب توجهمو بود مٌزش روی که لشنگی چوبٌه دفتر ولی

 ...کردم نگاه شو صفحه اولٌن و گرفتم دست در و دفتر

 دوست را جان هلنا دخترمون و تو ابد تا کمال) بود شده نوشته... کردم تعجب

 (دارم

 ؟؟؟؟!!!!چی ٌعنی

 کمال؟؟
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 هلنا؟؟ دخترمون

 مٌده؟؟ معنی چه اٌن

 ..خاطراتش خوندن به کردم شروع و نشستم بزرگش تخت روی

 خٌلی. بزرگ تاجر تورک از کمال...مٌشم کمال عروس من که روزٌه امروز)

 عالد منتظر کمال کنار در و دارم تن بر عروس لباس حاظر حال در..مخوشحال

 ..دادم رو بله خوشحالی با..خوند رو عمد خطبه و اومد عالد باالخره...نشستٌم

 ..بود دخترش عروسی باالخره بود بزرگی جشن پدرم

 ..شدی دنٌا زن ترٌن زٌبا امشب: گفت گوشم در کمال

 ..شدی دنٌا مرد ترٌن ٌپخوشت امشب هم تو: گفتم و خندٌدم

 ..بانو اشرؾ دارٌد لطؾ:کمال

 ....داشت ادامه صبح ۱ ساعت تا پاٌکوبی جشن شب آن

 (...رفتٌم بود داده عروسی هدٌه پدر که عمارتی به ما شد تموم جشن ولتی

 .بوده؟ من پدر زن سلطان اشرؾ ٌعنی ٌعنی...داشت پاره صفحه تا چند

 خوشحال خٌلی گفتم کمال به ولتی... اردارمب دوماهه که فهمٌدم بعد ماه سه)

 ماه نه از بعد....مٌکنه رشد داره وجودت تو ٌکی بفهمی که بود خوبی حس...شد

 گفتٌم پدر به...برفی سفٌد عٌن بود سفٌد خٌلی پوستش... اومد دنٌا به دخترم انتظار

 بانتخا اش نوه برای داشت دوست همٌشه که اسمی اون و کنه انتخاب اسمشو که

 سفٌد به والعا و بود لشنگی اسم هلنا( هلنا)  گذاشت من برفی سفٌد برای رو کنه

 (..مٌومد من برفی

 ...شد سرازٌر اشکام افتاد دستم از دفتر
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 (ارباب)

 

 ..داخل اومد سراسٌمه کبری که مٌکردم مطالعه کتاب داشتم بودمو کارم اتاق تو

 ...باشه شده چٌزٌش هلن ترسٌدم

 رفتن حال از سلطان اشرؾ اتاق تو خانم نهل ارباب: کبری

 و بود افتاده تخت روی که دٌدم و هلن.. رفتم سلطان اشرؾ اتاق به سرٌع

 هلن پای جلوی که افتاد اشرؾ خاطرات دفتر به نگاهم بود خٌس خٌس صورتش

 ...بود افتاده

 ...مٌخوندش نباٌد نه نه وای

 ...کنٌد خبر و دکتر که زدم داد و دوٌدم اتالش طرؾ به و کردم بؽل و هلن

  کن باز چشماتو خانمم جان هلن: گفتم گذاشتمشو تختش روی

 روی که اشکش جای... شد سرازٌر چشمش از دٌگه اشک ٌک خود به خود

 ...بوسٌدم و بود گونش

 ..مٌکردم بازی باهاش همش.. داشتم دوستش خٌلی بچگی از و هلن

 .. مٌشه من مال هلن مٌدونستم اولم از

 .. اتاق داخل ومدا دکتر

  ارباب سالم: دکتر

  سالم-

 ؟ شده چی': دکتر



 
39 

 رفته حال از نمٌدونم-

 و مٌنوٌسم که هاٌی دارو شده وارد بدی شوک بهش: گفت و کرد اش معاٌنه دکتر

 .مٌشه سمط بچه  وگرنه..بهتر تر زود هرچه کنٌد تهٌه براشون

 هلنا سره باال خودمم کنه تهٌه هارو دارو شهر داخل از که دادم کبری به رو نسخه

 ..بودم واٌستاده

 ..اٌن از مٌاد بدم چمدر اوفؾ تو اومد دوٌگو و شد باز در دفعه ٌه

 شده چش سوگلٌتون ارباب: گفت تمسخر با دوٌگو

 ندارم حوصله بٌرون برو-

 چسبٌدٌن آخری به و رفته ٌادتون مارو مٌبٌنم: گفت و زد نٌشخندی

 مٌمونم داشتم دوست هرکدومشون با دارم زٌاد سوگلی باالخره بله-

 آها: دوٌگو

 بٌرون برو-

 بده شفا خدا انشاءهللا باشه باشه: دوٌگو

 ... زنٌکه... رفت و گفت و اٌن

 کردم نگاه هلنا ناز چهره به و کشٌدم آهی کالفگی با

 ای للوه لبای و عروسکی و سرباال ،بٌنی سوخته ای لهوه خوشگل چشمای

 ..بود کرده ترش خوشگل بود کمرش تا که شنشرو ای لهوه موهای...داشت

 بفرماٌٌد: گفت و گرفت من طرؾ به داروهارو ناٌلون و اتاق تو اومد کبری

 ...ارباب

 ..بری مٌتونی ممنون-
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 ..بستم چشمامو و گذاشتم دستش رو سرمو..ـ شد خارج اتاق از کبری

 ..کردم احساس سرم روی رو کسی دست که گذاشت ای دلٌمه بٌست

 .. مٌکنه نوازش منو سر و اومده بهوش هلنا دٌدم باال آوردم سرمو

 لشنگم اومدی بهوش: گفتم خوشحالی با

 ازدواج من با همٌن برای.  مٌکنٌد توجه من به اٌنمدر چرا فهمٌدم حاال: هلنا

 ؟.کردی

  متاسفم-

 .. نگفت چٌزی و انداخت سرش باال ِسُرم به نگاهی هلن

 !.مٌشی تر زٌبا داری روز به روز:  گفتم و بوسٌدم صورتشو

 هستند تر زٌبا من از دٌگرت های زن هه:   گفت و دوخت چشمام به نگاهشو

 زشتن که بمٌه شما و خوشگلن صنم و الٌؾ فمط گفته؟ کی نه- 

 !کنی عوض و بحث نمٌخواد حاال:هلنا

 ..چشم-

 اٌنجا بٌاد بگو بابام به: هلنا

 چشم اونم-

 (هلنا) 

 ...رفت بٌرون اتاق از وشد بلند جاش از ارباب

 ..شدن اتاق وارد ارباب و بابا بعد ساعت نٌم
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 شم جا جابه نمٌتونستم بودم شده سنگٌن انمدر نشستم تخت روی بزور

 ...بابا به زدم زل اشکی چشمای با

 بابا؟ نگفتٌن چرا-

 !کٌه اصلٌم مادر بدونم که بود من حك اٌن: دادم ادامه نگفت چٌزی

 در به...شدٌم جدا هم از اختالؾ دلٌل به اشرؾ منو.. بود لتسا سه تو ولتی: بابا

 خونه بردم تورو...مٌموندی من پٌش باٌد تو( سلطان اشرؾ پدر) ارباب خواست

 خدمتکار به تورو و مٌکردم کار روز و شب من...مٌکنم زندگی دارم االن که ای

 بفهمی نباٌد وت مٌگفت ارباب... نمٌساختی ها  خدمتکار با اصال..بودم سپرده ها

 معرفی مامانت اونو که گرفتم دٌگه زن ٌه من همٌن برای مادرته اشرؾ که

 ..م..کنم

 که بدونه سلطان اشرؾ نمٌخوام هستش سٌنَم من مادر نٌس اشرؾ من مادر...بسه-

 ...فهمٌدم من

  باشه: بابا

 ؟ برٌم.. کمال آلا: ارباب

 ارباب بله: بابا

 باش خودت مواظب جان هلن: ارباب

 ببخشٌـ منو امٌدوارم دخترم: گفت بوسٌد دستمو بابا

 ...رفتن ارباب با و گفت اٌنو

 ... زدم حرؾ کوچولوم با و گذاشتم شکمم روی دستمو

**** 
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 ... بٌاد سلطان اشرؾ امروز بود لرار و..بود گذشته ماجرا اون از ماهی ٌک

 بودم واٌستاده جدی و سرد بلکه نداشتم حسی هٌچ

 رسٌدند سلطان اشرؾ خانم: کبری

 ...بٌاد دنٌا به کوچولوم تا بود مانده دٌگر ماه ٌک فمط...شدم بلند جام از سختی به

 .رفتٌم پذٌراٌی سالن طرؾ به و.. شدٌم خارج اتاق از

 احترام به ،همه بود شده سرد نسبتا هوا...انداختم بٌرون به نگاهی پنجره از و

 صنم و من ولی..مٌکردند گوٌی خوشامد و بودند شده جمع باغ در سلطان اشرؾ

 ...بمونٌم عمارت داخل گرفتٌم تصمٌم بودٌم حامله که

 مونده روز چند: گفتم بود نشسته و بود کرده باد که صنم به رو و نشستم مبل روی

 بٌاد؟ دنٌا به تا

 ..هفته ٌک: صنم

 آها-

 چی؟ شما بچه: صنم

 بچته؟ اولٌن...مونده ماه ٌک-

 اره: صنم

 باشه مسال انشاءهللا -

 همٌنطور هم شما مال: صنم

 للوه لبای و صورتش مناسب بٌنی داشت ای سوخته ای لهوه آهوٌی چشمای صنم

 من ولی بود سفٌد پوستش و..بود تر کوتاه من مال از ٌکم مشکٌش موهای.. ای

 جوگندمی
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 اٌستادم و شدم بلند شد عمارت وارد اشرؾ:  مٌگفت که کبری صدای با

 تو منو و اومد طرفمون به زد محوی لبخند و کرد من ندهگ شکم به نگاهی اشرؾ

 ... گرفت آؼوشش

 اومدٌد خوش-

 عزٌزم ممنون: اشرؾ

  کرد بؽل اونم و رفت صنم طرؾ به

 .اومدٌد خوش:' صنم

 جان صنم ممنون: اشرؾ

 آروم و زدم لبخندی مٌکرد نگاهم نگرانی با داشت که خورد ارباب به چشمم

 ...نشست صنم کنار و زد لبخندی متمبال ونما کردم بسته و باز چشمامو

 سفرش از که اشرؾ های حرؾ به و بود گذاشته شکمش روی دستشو صنم

 .. مٌکرد گوش مٌگفت

 ..زد  لبخند و کرد صنم شکم به نگاهی ارباب

 اٌٌٌٌٌششششششش.......اٌشششششششش

 ..شد حسودٌم اوؾ

 لٌافه با منم کرد نگاه من به چون کرد حس نگاهمو سنگٌنی ارباب کنم فکر

 آخٌشش...گرفت فاصله صنم از که کردم نگاهش برزخی

 جان؟ هلنا: اشرؾ

 چٌه؟: گفتم و کردم نگاهش سرد

 ..خوردن جا شون همه وضوح به
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 کردم نگاه زاٌٌده منو که اونی سلطان اشرؾ به کردمو نازک چشمی پشت

 سلطانه؟ اشرؾ با زدن حرؾ طرزه چه اٌن: دوٌگو

 آش هر نخود داره ربطی چه تو به اصال چٌه؟: زدم داد و ادمد دست از کنترلمو

  مادرمه

 ..دادم لو و چٌز همه وای گفتم چی فهمٌدم ٌهو

 ..هلن: گفت خشم با و اومد طرفم به ارباب... پرٌد جاش از سرٌع سلطان اشرؾ

 ... داٌی پسر مٌگی چی تو: زدم داد دوباره

 اٌنه؟ درماــ سلطان ؾ..اشر...ا: گفت تعجب با دوٌگو

 گرفت و من ارباب که برداشتم خٌز طرفش به

 دٌگه رعٌتی نداری که شخصٌتم ماشاهللا مٌگن درخت به اٌن شخصٌت بی -

 مٌخورد وول شکمم تو هی هم بچه اٌن...مٌکردن نگاه من به تعجب با داشتن همه

 لعنتی...مٌزد لگد و

 ...برٌم بٌا مٌکنی چٌکار داری هلنا:ارباب

 درد کمرم و خوردم لوله ٌه به که داد هول و من برد اتالش به و دکشٌ منو دسته و

 پٌچٌد شکمم زٌر بدی درد...شد نصؾ والعی معنای به گرفت

 باهات که خواست ازم اشرؾ شدی تر پررو اومدم راه باهات هرچی: ارباب

 مٌکنی اٌنطور چرا ولی دارم دوست عممی دختر نشکنم و دلت و کنم رفتار خوب

 ... ردیب آبرومونو

 ...شد سرازٌر اشکام

 .چرا نمٌدونم و بودم کرده خٌس
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 ...شد بسته چشمام و بود پرٌده رنگم

  (ارباب)

 نٌومد در ازش صداٌی هٌچ دٌدم... مٌزدم داد سرش داشتم و بود اونور صورتم

 هلن:گفت و زد جٌػ و کرد باز و در اشرؾ که شده چی ببٌنم برگردم خواستم..

 و بٌهوشه هلنا و زمٌنه روی خون لطره چند دٌدم..شتمبرگ هلن طرؾ به سرٌع

 خٌسه صورتش

 ... ترسٌدم

 آوردی؟ دخترم سر بالٌی چه سلٌم آوردی سرش بالٌی چه: رؾشا

 ....مٌکردم نگاه روبروم صحنه به زده شوک منم...دوٌد طرفش به و گفت اٌنو

 رتعما باغ طرؾ به و کردم بؽل و جونش بی جسم و جنبٌدم خودم به سرٌع

 سرٌٌٌعععع کنٌد آماده رو ماشٌن سرٌع زدم داد و  دوٌدم

 عمب سلطانم اشرؾ نشستم جلو خودمم و خوابوندم عمب صندلی روی رو هلنا

 باز چشماشو که مٌرفت صدلش لربون و بود گرفته رو هلنا سر و بود نشسته

 ...کنه

 بٌمارستان؟ برم ارباب: راننده

  تر سرٌع لطفا اره-

  چشم: راننده

 کردم بؽل رو هلنا رسٌدٌم ولتی...داد گاز خصوصی بٌمارستان طرؾ به نندهرا

 به گرٌه با اشرؾ گذاشتم روش رو هلنا... آوردن برانکارد سرٌع ها پرستار...

 نگذره ازت خدا سلٌم:گفت و اومد طرفم

 !! پاٌٌن انداختم سرمو شرمگٌن
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 ارباب طاللشون از بعد...بود دخترش خب داره دوست رو هلنا اشرؾ مٌدونستم

 رو روز اون هٌچولت و مرده هلنا که بود گفته اشرؾ عمه به  اشرؾ پدر ٌعنی

 ..!!مٌکرد گرٌه همش و بود کما رو دو اشرؾ که نمٌره ٌادم

 ... بودٌم منتظر بخش بٌرون اشرؾ منو و زنان بخش بردن رو هلنا

 به و بود نشسته صندلی روی هم اشرؾ عمه و... مٌرفتم راه هی و بودم کالفه

 ...مٌکرد نگاه روبروش دٌوار

 هستٌد helena oz turk همسر شما:  گفت و بٌرون اومد اتاق از سرٌع دکتر

 ..دکتر افتاده اتفالی چه بچش و دخترم برای: گفت و اومد بدو بدو عمه

 متاسفم... بچه و داشتند زٌادی خونرٌزی اٌشون متاسفانه: دکتر

 ه؟چطور خودش حال دکتر وای بچم؟؟ -

 خٌلی باٌد بٌهوشن االن و شده وارد زٌادی شوک بهشون امروز اٌنکه مثل: دکتر

  باشٌد مواظبشون

 ... گرٌه زٌر زد و صندلی روی افتاد اشرؾ

 کشٌدم صورتم به دستی کالفه

 نکن گرٌه توروخدا عمه-

 مٌشه؟ حالی چه مرده بچش ببٌنه و بٌاد بهوش هلنا اگه: اشرؾ عمه

 شوق و ذوق با اونم بود داده سفارش لباس و بازی اسباب عالمه ٌک اون

 ..گرٌه زٌر زد دوباره

 تره مهم هلنا االن  شٌم دار بچه دوباره مٌتونٌم ما ناراحتم خودمم من عمه-

 ...نشستم عمه کنار صندلی روی
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: گفتم و رفتم طرفش به... بٌرون اومد  بود داخلش هلنا که اتالی از پرستار ٌه

 ببٌنمش؟ مٌتونم ؟ اومد بهوش

 ببٌنٌدشون نمٌتونٌد فعال و.. نمٌاد بهوش زودی اٌن به: گفت و زد لبخندی پرستار

 ممنون باشه-

 سفر از تازه شما.ـ مٌمونم من عمارت برو شما عمه: دادم ادامه عمه به رو

 اٌد خسته برگشتٌد

 فهمٌد؟ چطوری: گفت حرفم به توجه بی

 مٌزتون روی خاطراتتون دفتر:ادمد تکٌه دٌوار به سرمو و نشستم کنارش دوباره

 بوده

 رفته چی برای اصال تو رفته چجوری:عمه

 نمٌدونم-

 مٌفهمٌد باٌد که باالخره:عمه

  کنٌد پنهون مٌخواستٌد کی تا اره-

 کارش پی بره نمٌدی طاللش چرا دارم نفرت دختره اٌن از من سلٌم: عمه

 ولتش به عمه ولتش به-

 ؟.کٌه ولتش آخه د: عمه

 باش تهداش صبر-

 کنٌم چٌکار دٌگه سلٌمی: عمه

 زندست؟ هلنا که فهمٌدٌد کی از عمه-

 ..پٌش ماه چهار: عمه
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 ...نگفتم چٌزی دٌگه و دادم تکون سرمو

 (هلنا)

 فهمٌدم کردم نگاه اونور و اٌنور کمی... بود سفٌد جا همه کردم باز چشمامو ولتی

 بٌمارستانه اٌنجا که

 شدم مطمئن و باال آوردم سرمو ٌکم صافه دٌدم گذاشتم که شکمم روی دستمو

 بچم برای افتاده اتفالی چه ٌعنی گرفت گرٌم.. صافه

 !!..شده چٌزٌش نکنه

 ،پرستار پرستار: زدم داد

 خوبه حالت اومدی بهوش عزٌزم: گفت و داخل اومد پرستار

 ؟.کجاست بچم بچم: گفتم حرفش به توجه بی

  هامن جاش اون عزٌزم: گفت و شد ؼمگٌن لٌافش

 ؟ امنه جاش که ٌعنی: گفتم گرٌه با

 ...داخل اومدن ارباب و دکتر و شد باز در

 خوبه؟ مٌکنی؟حالت گرٌه چرا.دخترم اومدی بهوش: دکتر

 ؟ کجاست بچم..نه-

 !!امنه خدا پٌش جاش اون عزٌزم:پرستار

 من خدای وای

 بچم تو توئه تمصٌره همش: زدم داد پاٌٌن بود انداخته سرشو که سلٌم ارباب روبه

 !! کشتی و
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 کنن آرومم داشتن سعی پرستار و دکتر مٌکردم گرٌه مٌزدمو داد ها دٌوونه عٌن

 .. کردن تزرٌك آرامبخش ٌک  آخرم

 ... انگار ولی نمٌکرم گرٌه.. بودم دوخته چشم سمؾ به

 ..بود پٌشم هنوز ارباب ولی رفت و کرد معاٌنم دکتر

 بٌرون برو: گفتم آروم

 هلن: ارباب

 بٌرون روب گفتم-

  باشه: ارباب

 برو شما که نداشت ارزشی بچم ندارم ارزشی من چون خب نه خونسردی خٌلی-

 زن عالمه ٌه خب باشی خونسرد که عادٌه برات برس بچتون و خانومتون صنم به

 ..شی دار بچه مٌتونی دوباره داری

 کن بس هلن کن بس: گفت کالفه

 ... شد خارج اتاق از عصبانٌت با و گفت اٌنو

 .بودی کاشکی.مامانی خالٌه جات: گفتم و کشٌدم شکمم روی دستمو

***** 

 بودن اومده رانندش با بابا..شدم مرخص بٌمارستان از روز دو از بعد باالخره

  خونه ببرن منو بٌان خواستم ازشون چون..دنبالم

 .. هاش زن دادن طالق تا اونم عمارت برم نمٌخواستم

 ..بود شده عصبانی خٌلی اون و بودم گفته هم سلٌم ارباب خود به
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 ناراحتی با که افتاد ارباب و اشرؾ به چشمم...بشم ماشٌن سوار تا کرد کمکم بابا

 رومو و زدم بهشون پوزخندی.. بودند اٌستاده بٌمارستان ورودی در جلوی

 برگردوندم

 پٌاده حرفی هٌچ بدون.. رسٌدٌم خونه به دلٌمه پنج از بعد و.. کرد حرکت ماشٌن

 برم لربونت: گفت و کرد بؽلم و اومد طرفم به سٌنَم مامان..شدم خونه وارد و شدم

 خوبه؟ حالت گلم دختر

 اتالم برم من بدٌد اجازه اگه جان مامان بله- 

 نمٌخوری چٌزی: مامان

 نه-

 ..کشٌدم دراز تخت روی اتالم تو رفتم

 و برداشتم رو بودمش گذاشته جا که خاطراتمو دفتر و کردم باز مو پاتختی کشوی

 ..نوشتم و اتفالات تموم

 ..خورد اتالم در به ای تمه

 بفرماٌٌد-

  بود اٌنا آبمٌوه و مٌوه توش که سٌنی ٌه دستشم داخل اومد مامان

 نمٌخورم چٌزی که گفتم جان مامان-

 بشی تموٌت و بخوری باٌد عزٌزم نه: سٌنم مامان

 ...دستم داد رو سٌنی و نشست کنارم تخت روی

 اٌنجا؟ اومدی و حرمسرا نرفتی چی برای عزٌزم: مامان

 برم ناراحتٌن مامان-
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 اگه گفتی شنٌدم ارباب پٌش برو که بگم خواستم نکن اشتباه لشنگم دختر نه:مامان

 زن وگرنه اونجا بری باٌد مٌکنی اشتباه عمارت نمٌام من ندی طالق هاتو زن

 نشون اونها به و بری اٌدب اتفالا مٌترسی اونا از ضعٌفی تو که مٌکنن فکر هاش

 . اوناٌی از بهتر تو که بدی

 اونجا برم نمٌخواست دلم من اما مٌگفت راست مامان

 ..بزنه حرؾ باهات مٌخواد و اومده ارباب االنم: مامان

 !چرا؟: کردم نگاه مامان به تعجب با

  ؟ فهمٌدی بٌاد مٌگم االنم نمٌدونم: مامان

 نمٌخوام عتراضا هٌسس: گفت که کنم اعتراض خواستم

 ...تو اومد ارباب بعد ثانٌه چند و رفت مامان

 هلن: گرفت و دستم نشستو کنارم

 ندادم جواب

  دلم عزٌز: ارباب

 ندادم جواب بازم

 .خوشگلی،مهربونی تری سر و بهتری اونها ی همه از تو مٌدونستی: ارباب

 کردم نگاه بهش

  دهب مهلت ٌکم اما مٌدم طاللشون من لبول باشه: ارباب

 سکوت

 عاشمتم دارم دوست چمدر گفتم بهت تاحاال: ارباب

 نچ-
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 عاشمتم دارم دوست مٌگم بهت حاال خب:  ارباب

 دارم دوست منم: گفتم خجالت با و ٌواش و کردم باز زبون باالخره

 ...مٌگذره داره دوستم که کرد اعتراؾ ارباب که روزی اون از روز سه

 .بشه عوض من هروحٌ تا مسافرت برٌم لراره امروز و

 ماشٌن؟ تو گذاشتی هارو چمدون دمحم: ارباب

 ارباب بله: دمحم

  خوبه: ارباب

 کردٌم حرکت فرودگاه طرؾ به و شدٌم ماشٌن سوار

 از هامونو چمدون..دادٌم هامونو بلٌط بود مونده پرواز به دلٌمه پنج رسٌدٌم ولتی

 ...برداشتٌم وساٌل کننده کنترل نوار

 ٌه و بود ها زاده اشراؾ برای لسمت ٌه.. شدٌم هواپٌما وارد رسٌد رفتن ولت

 ...نشستٌم ها زاده اشراؾ لسمت در ما..معمولی مردمان برای لسمت

 ..ببندٌم هامونو کمربند کرد اعالم مهماندار

 ..شد بلند زمٌن رو از هواپٌما... بستٌم هامونو کمربند

 آب بطری ٌه برامون ماندارمه.. بود پرواز حال در هواپٌما که بود ای دلٌمه بٌست

 هارو خوراکی و کشٌدٌم رو جلو صندلی به متصل مٌز آورد خوراکی و مٌوه و

 دٌدم کردم ارباب به نگاهی... گذاشتٌم مٌز رو

 ...مٌکنه نگاه داره دلت با و دستشه مجله

 لباس که زن ٌه به آلا به به دٌدم که مٌکنه نگاه داره چی بی ببٌنم کردم خم خودمو

 ..مٌکنه نگاه بود ساحل کنار و بود وشٌدهپ زٌر
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 ولی ذلٌل زن انمدر هم ارباب آخه بست رو مجله و ترسٌد مٌکنم نگاه من دٌد تا

 ...ها خوبه

 ..برگردوندم رومو و رفتم بهش ای ؼره چشم

 جان هلنا: ارباب

 چٌه؟-

 مٌخوندم رو صفحه اون نوشته  داشتم نمٌکردما نگاه اون به من مٌگم: ارباب

 ومهمعل-

 رو زدم که برداره ٌکی خواست هم ارباب خوردم رو ٌکی کردمو تکه تکه سٌب

 کردم اشاره خودش کامل سٌب به و دستش

 ..دوختم چشم بٌرون به و کردم نازک براش چشمی پشت

 مٌکنی؟ تکه تکه منم برای: ارباب

 نخٌر-

 خوبه کردم ؼلط دٌگه ببخشٌد هلنا:ارباب

 ..گرفتم طرفش به سٌبمو از تکه ٌه و سوخت شبرا دلم که گفت مظلومانه انمدر

 مرسی: گفت و گرفت دستم از

 خواهش-

 ..نشست فرانسه زمٌن روی هواپٌما

 شدٌم تاکسی سوار..رفتٌم فرودگاه خروجٌه در طرؾ به و شدٌم خارج هواپٌما از

.. 

 چشم: گفت هم راننده و خوب هتل ٌه ببره مارو که گفت فرانسوی به ارباب
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 حساب پولشو..کرد تولؾ بزرگ خٌلی هتل ٌه روبروی تاکسی هدلٌم چند بعد

 ...شدٌم هتل وارد و برداشتٌم هامونو چمدون کردٌمو

 .. رفتٌم پذٌرش طرؾ به

 مٌخواستٌم اتاق ٌه  خانم سالم: ارباب

 هستٌد؟ شوهر و زن اومدٌد خوش سالم:  گفت لبخند با هم خانومه

 بله: ارباب

 بدٌد لطفا تونوها ملی کارت و پاسپورت:خانومه

 ...دادم آوردمو درشون کٌفم از

 ۰۷۳ اتاق سوم ی طبمه:  گفت و داد کارت ٌه و کرد ثبت سٌستم توی

 (مٌدن اتاق به ورود برای که کارتی همون کارت از منظورم)

 ..زد رو سه دکمه ارباب و شدٌم آسانسور سوار و کردٌم تشکر

 افتاد ۰۷۳ شماره به چشمم ونبٌر اومدٌم آسانسور از رسٌدٌم که سوم طبمه به

 ۰۷۳ اوناهاش-

 کو؟:ارباب

 دٌگه اونه-گفتم کردمو اشاره دستم با 

 آها: ارباب

 .ـ شد باز صداٌی ٌه با در که زد و کارت و واٌستاده اتاق جلوی

 ٌه.. داشت لرمز تختی رو و بود وسط مشکی دونفره تخت ٌه.. شدٌم اتاق وارد

 ای گوشه هم داشت صندلی دوتا که مٌز هٌ و..بود شده نصب دٌوار به وی تی

 ...بود
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 کنار گذاشتٌم هارو چمدون

 .. تخت رو انداخت خودشو ارباب

 .شدم خسته خٌلی: ارباب

 ...دادم ماساژ هاشو شونه و نشستم کنارش آروم

 طال دستت آخٌش:ارباب

 ..بوسٌدم و گونش و خندٌدم ناز با

 دختر نکن شٌطونی: ارباب

 رو ملحفه خوابٌده که فهمٌدم.. نمٌاد ازش صداٌی دٌدم.. دمدا ماساژ هم دٌگه ٌکم

 .خوابٌدم کنارش خودمم و..انداختم روش

*** 

 دٌگه بدو هلنی:ارباب

  اومدم-

 .. برداشتم مو دستی کٌؾ

 ..شدٌم خارج هتل از.. بستم و اتاق در و

 .. بٌارن ماشٌن برامون بود لرار

 ...آوردن توٌوتا ٌه بعد دلٌمه چند

 کردٌم حرکت خرٌد مرکز طرؾ به و شدٌم ٌنماش سوار

 ... گذاشتٌم تجاری مجتمع پارکٌنگ تو و ماشٌن

  زدٌم و پنج طبمه دکمه و..شدٌم آسانسور سوار
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 .. اٌستاد پنجم ی طبمه تو و کرد حرکت آسانسور

 .. بود شلوغ خٌلی... بٌرون اومدٌم آسانسور از

 تاپ ٌه که.. بخرٌم خاص چٌز هٌ که مٌکردٌم نگاه هارو مؽازه همٌنجوری داشتٌم

 ..گرفت و چشمم خوشگل

 اومد؟ خوشت: ارباب

 ارباب بله-

 ارباب گفتی بهم نشنوم دٌگه: گفت و کرد اخمی

 جونم سلٌم باشه-

 آفرٌن: گفت و زد لبخندی

 شدٌم مؽازه وارد

 رنگشو همه بٌارٌد خانمم برای تاپ اٌن از خانم ببخشٌد: سلٌم

 چشم: فروشنده

 آورد ستش شلوارک با گشورن همه و رفت

 بٌرون اومد و کرد حساب بگه چٌزی اٌنکه بدون هم سلٌم

 ...وااااا

 خرٌدی؟ رنگشو همه چرا سلٌم-

 بخرم خانمم برای داشتم دوست: سلٌم

 ... نگفتم چٌزی و خندٌدم

 ..خرٌدٌم شلوار و کت سلٌم برای و مجلسی لباس دست چند
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 خوردٌم ؼذا و رستوران ٌه رفتٌم شد تموم خرٌدمون ولتی

 ...هتل برگشتٌم خستگی با هم بعد

 شو جٌگری رنگ هام شلوارک و تاپ بٌن از.. گذاشتم کناری رو ها وسٌله

 ..داشت سفٌدی شلوارک که برداشتم

 .. شدم بٌخٌال نٌست سلٌم دٌدم کردم نگاه و برم و دور

 .. بود گرفته دستشوٌٌم

 زد خشکم کردم باز درشو تا رفتم دستشوٌی طرؾ به

 هلن ببند و در: زد داد سلٌم

 ...بودم کشٌده خجالت هم بود گرفته خندم هم

 پاٌٌن شلوارش و بود نشسته فرنگی توالت روی آخه خندٌدم رٌز رٌز و بستم و در

 ..مٌکرد بازی دستاش با و بود

 ...بٌرون بٌاد دستشوٌی از تا واٌستادم منتظر و پوشٌدم و شلوارک و تاپ

 ..شد بلند خندش صدای که پاٌٌن انداختم سرمو... بٌرون اومد باالخره

 بود گرفته خوابم عجٌب.. بٌرون اومدم و دادم انجام کارمو و دستشوٌی رفتم سرٌع

 .. مٌکشٌدم خمٌازه هم سر پشت و

 ..کشٌدم دراز مٌدٌد وی تی و بود نشسته تخت روی که سلٌم کنار و زدم مسواکمو

 بخوابٌم؟:سلٌم

 دمٌا خوابم خٌلی من اره-

 باشه: سلٌم
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 کشٌد دراز من کنار اومد و زد مسواک رفت

 موهامو دستش ٌه با و کرد بؽلم دستش ٌه با اونم.. گذاشتم سٌنش روی دستمو

 مٌکرد نوازش

 ..برد خوابم مٌکرد تزرٌك وجودم به که آرامشی با

***  

 زٌر خوشمل ژست ٌه و کردم جا جابه سرم روی بافتمو داره منگوله سفٌد کاله

 گرفت عکس سلٌم و گرفتم اٌفل برج

 مٌدوٌدند دست به چتر همه و مٌبارٌد شدٌدی باران

 ؟ نشدی خسته:  گفت و بوسٌد منو سلٌم

 نه:گفتم و کردم ؼنچه لبامو

 برگردٌم بٌا مٌخوری سرما خانمم شده شدٌد بارون: گفت و زد لبم به رٌزی بوسه

 هتل

 شدم ماشٌن سوار و شد آوٌزون لوچم و لب

 اٌنجا؟ بٌاٌم شد لطع که بارون دوباره مٌدی لول-

 مٌدم لول: سلٌم

 خورد زنگ سلٌم تلفن رسٌدٌم که هتل به

 جان عمه سالم-سلٌم

 .......اشرؾ

 افتاده؟ اتفالی خوبٌم ماهم بله-سلٌم

 .......اشرؾ
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 مٌگٌرم بلٌط فردا ٌا شب برای مٌرم االن مٌاٌم بله بله-سلٌم

 ......اشرؾ

 خدافظ باشه باشه-سلٌم

 شده؟ یچ-

 شده فارغ صنم خداروشکر:گفت خوشحالی با سلٌم

 .. شدم ناراحت لحظه ٌه

  هتل تو رفتم و شدم پٌاده ماشٌن از بهش توجه بی

 دمٌز صدا و اسمم و مٌدوٌد سرم پشت سلٌم

 رفتم اتالمون به شدمو آسانسور سوار سرٌع

 ...بستم سرم پشت هم و در

 خوشحاله؟ مٌاد دنٌا به دٌگه ٌکی بعد رهدا بچه انمدر خوشحاله انمدر چرا چی ٌعنی

 نمٌکنم درکش اصال

 مٌکنه توجه بچش و صنم به انمدر چرا

 بازکن و در دلم ،عزٌز خانمم کن باز و ؟در چٌشد هلن:   کوبٌد در به سلٌم

 باش خوش برو نداشتم نگهت ترکٌه بری مٌتونی: گفتم و کردم باز و در

 شده دٌوونه انگار بود شده چم نمٌدونم... رٌختم چمدونش تو لباساشو و بستم و در

 بودم

 بٌرون کردم پرت و چمدونش و کردم وباز در

 نه مٌکنی حسودی بٌا خودت مٌکنی؟به چٌه اٌنکارا: گفت و شد عصبانی
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 مٌکنم حسودی اره: زدم داد

 زبون مٌدونم بعٌد مٌکردن نگاه ما به و بودن واٌستاده راهرو توی مردم از تا چند

 باشن بلد استانبولی

 و کرد بوسم سرٌع نزدٌکم اومد کرد نگاه من به و کشٌد موهاش تو دستی سلٌم

 ..شدم شوکه رفت

 کرد؟ بوسم االن

 رفت؟

 !!کردم من که بود کاری چه اٌن آخه خوردم سر پشتش و بستم و در

 !! نداره دوستم ولتی خب کردم بٌرونش راحتی به

 ولتی.. زدم و ٌک دکمه دوٌدم ورآسانس طرؾ به و بٌرون اومدم اتاق از سرٌع

 ...رفتم پذٌرش طرؾ به بٌرون اومدم رسٌد

 رفت کجا داشت آبی پٌرهن با کتان کرمی شلوار مرد ٌه خانم:  گفتم فرانسوی به

 تِکٌن سلٌم آلای ۰۸۹ اتاق شب سه برای خواست دٌگه اتاق ٌه: خانومه

 !شب؟ سه برای گرفت اتاق ٌه:  کردم تعجب

 بله: خانومه

 مرسی شهبا-

 شب؟؟ سه

 جونش صنم پٌش بره فردا امشب مٌخواست که اون 

 ... شدم خارج هتل از کالفگی با اووؾ

 ... مٌبارٌد نم نم باران حاال
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 بٌوفتم خواستم کردو گٌر سنگ ٌک به پام که.. مٌزدم لدم خودم برای ٌواش ٌواش

 ...پٌچٌد دورم دستی که

 ...کردم نگاه شخص صورت به

 !!!!مٌکنه؟؟؟؟؟ رچٌکا اٌنجا اٌن

 نشد؟ چٌزٌت خوبی؟: سلٌم

 والعا کردی تعمٌبم نکنه مٌکنی چٌکار اٌنجا: گفتم و بٌرون اومدم بؽلش از سرٌع

 .که

 ؟. مٌاری در هارو ادا اٌن داری چی برای االن: سلٌم

 مٌترکم حسودی از دارم خودت لول به-

 ..زدم پس دستشو کنه بؽلم کرد سعی

 ٌا مٌدی طاللشون خودت ٌا سلٌم ببٌن خان ارباب برو  برو اٌنجاٌی هنوزم چرا-

 مٌگٌرم طالق من

 هلن چٌه حرفا اٌن: گفت ناباورانه

 بگٌری تصمٌم باٌد خودت و بمٌش دٌگه گفتم مو حرفا من-

 ..شدم هتل وارد دوباره گفتم اٌنو

 (سلٌم)

 ؟!!  کنم چٌکار خداٌا

 اتالم تو رفتم

 .نشستم تخت روی
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 ...بگٌرم خوب تصمٌم ٌه باٌد من

 از ؼٌر به فمط بدم طاللشون که گرفتم تصمٌم آخر کردن فکر دوساعت از بعد

 ..مٌاد شٌرٌن چشمم به صنم چرا نمٌدونم صنم

 .کنٌم مهاجرت لندن به هم دادنشون طالق از بعد

 مٌکنه؟ چٌکار داره هلنا ٌعنی

 من برم لربونش... زدم لبخندی

 رفتم هلنا اتاق طرؾ به و  شدم خارج اتاق از

 با کرد باز و در خوشگل مشکی خواب لباس ٌک با هلنا دلٌمه چند بعد... زدم در

 مالٌد چشماشو دستاش

 فرماٌش:گفت آلودی خواب صدای با

 تخت روی و کردم بلندش دستام روی... کردم بؽلش بٌارمو طالت نتونستم

 گذاشتمش

 بزنه حرؾ نمٌتونست و بود شده زده شوک اٌم ٌکدفعه حرکت از

 مٌزد پا و دست هی و کنه پٌدا نجات مٌخواست زدم خٌمه روش

 مٌرفتم صدلش لربون و مٌبوسٌدم صورتشو

 ... نمٌتونست اما بره در دستم زٌر از داشت سعی

 شد آروم و برداشت کردن تمال از دست باالخره

 ..فشردمش خودم به محکم و گذاشتم لباش رو و لبام

 **** 

 اٌنجا؟ اومدی یچ برای تو نمٌفهمم اصال من:هلنا
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 مشکلٌه زنم پٌش بٌام داشتم دوست: گفتم مٌبستم کمربندمو که حالی در

 پٌش ترکٌه برنگشتی چرا اصال...نٌستم زنت من ندادی طالق اونارو ولتی تا: هلنا

 به تو که وگرنه باشی من مواظب باٌد گفته سلطان اشرؾ حتما خب جونت صنم

 نمٌموندی اٌنجا وجه هٌچ

 دادم سفارش پٌتزا ٌک براش و برداشتم و تلفن... خندٌدم رٌز زرٌ زدنش ؼر به

 ... بود نخورده چٌزی صبح از چون

 ..بوسٌدم و گونش و رفتم طرفش به

 اونور برو:هلنا

  مٌرم بعد بگٌرم تحوٌل تو پٌتزا االن چشم-

 چشم ملحفه به و دزدٌد و نگاهش..مٌدٌدم رو پشٌمونی چشماش تو کرد نگاه بهم

 دوخت

 .رفتم خودم اتاق به و دادم هلنا به آوردن که رو پٌتزا

 (هلنا)

 ....نخورده چٌزی صبح از من مثل اونم مٌدونستم گرفتم وجدان عذاب

 ..بخورٌم هم با تا پٌشش برم گرفتم تصمٌم

 و بود سفٌد رنگش پوشٌدم خوشگل لباس ،ٌه گرفتم ای دلٌمه پنج دوش ٌه بنابراٌن

 کفش کردم خوشملی آراٌش مٌشد کلوش تمام زانو ات و بود تنگ کنر تا بلند آستٌن

 رفتم سلٌم اتاق طرؾ به پٌتزا با همراه و پوشٌدم مو مشکی

 شد باز در بعد ثانٌه چند.. پاٌٌن انداختم سرمو و زدم در

 رنجه لدم بانو هلنا اومدی خوش: گفت و زد لبخندی هم بعد کرد تعجب دٌد که منو

 . فرمودی
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 هس اجازه: گفتم و انداختم بهش نگاهی نٌم

  بفرماٌٌد نه که چرا: گفت روٌی خوش با

 ..بود ٌکنفره تختش فمط بود مٌموندم من که اتالی مثل اونم شدم اتالش وارد

 سلٌم -

 جانم:سلٌم

 همٌن برای نخوردم منم نخوردی چٌزی صبح از مٌدونم.. ببخشٌد رفتارم بابت-

 بخورٌم باهم اومدم

  گذاشت مٌز روی و گرفت دستم از رو پٌتزا جعبه

 .گذاشت سٌنش روی سرمو و کرد بؽلم

  بدم انجام رو مٌگی تو که هرچی مٌخوام:سلٌم

 چی؟ ٌعنی- 

 خانم با البته کنم مهاجرت لندن به دادم طالق اونارو که ولتی مٌخوام: سلٌم

 خوشگلم

 کٌه؟ خوشگلت خانم-

 تو: سلٌم

 من؟-

 اره: سلٌم

 والعا-

 دٌگه اره: سلٌم
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  عاشمتم وای:  گفتم و شدم ونآوٌز گردنش از

 بٌشتر من: گفت و زد چشمکی

 مٌشه بد شد سرد وگرنه بخورٌمش داؼه تا گفت و برداشت رو پٌتزا

 ..گرفت دهنم جلوی رو پٌتزا از ای تکه گذاشت پاهاش روی منو و کرد بؽلم

 .. خوردمش کردمو باز دهنم

 خوردم عمرم تو که بود پٌتزاٌی بهترٌن: گفتم شد تموم که ولتی

 همٌنطور منم: گفت و بوسٌد دماؼم نوک

 من پٌش بٌای نمٌخوای سلٌم-

 چطوره؟ برگردٌم شب فردا هم بعد بگردونمت مٌخوام کال و امروز: سلٌم

 خوبه-

 روی از منو و زد لبم به کوچٌکی بوسه پوشٌد و برداشت تخت روی از و کتش

 ..کرد بلند پاهاش

 .. تمبرداش پالتومو من و رفتٌم من اتاق به

 ..شدٌم ماشٌن سوار و بٌرون اومدٌم هتل از

 خوشگلم برٌم کجا خب:سلٌم

 بفکرم  واستا: گفتم و کردم ای خنده

 سوم الکساندر پل برٌم بعد پارٌس لند دٌزنی برٌم: گفتم ثانٌه چند از بعد

 بفرم امر شما چشم: سلٌم
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 شدٌم سوار یهواٌ ترن.. لصر همانند بود لشنگ خٌلی رفتٌم پارٌس لند دٌزنی به

 گذشت خوش خٌلی که

 کافی ٌه تو رفتٌم اون از بعد بود لشنگ خٌلی اونم سوم الکساندر پل رفتٌم بعط

  معروؾ شاپ

 گلم مٌخوری چی: سلٌم

 نسکافه-

 دارٌد؟ مٌل چی سالم:اومد گارسون

 شکالتی های رولت با همراه پرتمالی کٌک و نسکافه دو: سلٌم

 ..رفت و ردک ٌادداشت اش دفترچه تو گارسون

 گذشت؟؟ خوش خانوما خانوم خب:سلٌم

 نخرٌدی؟؟ پشمکا اون از من برای چرا  نامرد ولی خٌلی-

 خوبه مٌخرم مارکت سوپر ٌه از برات کثٌفن خانمم: سلٌم

 خواد نمی دٌگه نخٌر-

 داد تکون سرشو و خندٌد

 گذاشت مٌز روی و آورد هامونو سفارش گارسون

 رٌد؟ندا الزم ای دٌگه چٌز: گارسون

 مرسی خٌر: سلٌم

 بٌارٌد لطفا هم ای خامه کٌک ٌه ببخشٌد: گفتم که بره خواست گارسون

 نٌشمو..کرد اشاره مٌز روی های کٌک به و زد زل من به متعجب چشمای با سلٌم

 رفت توپ ی ؼره چشم ٌه که کردم باز
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 چشم: گارسون

  جان هلنا: سلٌم

 جان-

  دٌگه هست کٌک: سلٌم

 نمٌدارم دوست اٌنجوری دارم دوست ای  خامه من نخٌر-

 دٌگه بخورم من اٌنارو ٌعنی: سلٌم

 بله-

 نمٌخوای چٌزی دٌگه خوبه:گفت زاری حالت با سلٌم

  نه-

  خورد نسکافشو و داد تکون تاسؾ عنوان به سرشو

 ... چسبٌد خٌلی که خوردم نسکافه با آوردن هم مو ای خامه کٌک

 و اتاق اون و اومد اولمون اتاق به هدوبار سلٌم برگشتٌم هتل به هم شب آخر

 داد تحوٌل

 .مٌخوردم وول و نمٌبرد خوابم مٌکردم هرکاری 

 . بود خواب سلٌم اما

 اومد در صداش که خوردم وول انمدر آخرم

 دٌگه بخواب چته هلنا: گفت آلودی خواب صدای با

 نمٌاد خوابم: گفتم و کردم مظلوم چهرمو
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 وجودم به که آرامشی از بعد باالخره کرد شنواز موهامو و بؽلش تو کشٌد منو

 برد خوابم شد تزرٌك

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

 . . . . برمٌگشتٌم باٌد دٌگه امشب

 مٌکرد نگاه من به مضطرب هی سلٌم چرا نمٌدونم

 شده؟ چٌزی: پرسٌدم و نٌاوردم طاؼت

 نشده چٌزی نه نه:سلٌم

 بودٌم فرودگاه تو االن ما و بود دٌگه ساعت ٌک پروازمون

 .. رسٌد فرا برگشتن زمان باالخره

 که مهماندار صدای با رسٌدٌم کی نفهمٌدم و برد خوابم شدم هواپٌما سوار تا من

 ببندٌد تونو کمربند و شٌد بٌدار لطفا خانم:مٌگفت

 بستم کمربندمو و دادم تکون سری

 اومد فرود وطنم ترکٌه زمٌن روی هواپٌما

 .. مگرفتٌ تحوٌل هامونو چمدون و شدٌم پٌاده هواپٌما از

 بود واٌستاده منتظرمون سلٌم راننده فرودگاه بٌرون

 درو و گذاشت ماشٌن داخل هامونو چمدان و کرد گوٌی آمد خوش دٌد مارو تا

 ...کرد باز ما برای
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 ...کرد حرکت حرمسرا طرؾ به راننده و شدٌم ماشٌن سوار

 ...شدٌم پٌاده ماشٌن از رسٌدٌم ولتی

 مٌکردند گوٌی آمد خوش و بودند اٌستاده بمرت سلٌم های زن و ها خدمه ی همه

 ..مٌشدٌم رد بٌنشون از و مٌدادٌم تکون سری ماهم

 بودند اٌستاده که بودند سلطان اشرؾ و صنم نفر آخرٌن

 اومدٌد خوش جان هلن سالم ارباب سالم: صنم

 شدم رد کنارشون از و دادم تکون سر فمط من ولی داد جوابشو مهربونی با سلٌم

 خوبه حالت جان صنم:  شنٌدم و سلٌم ی زمزمه که

 ارباب بله: صنم

  پررو شدم عصبانی

  کردم بؽلش زدمو بهش لبخندی رسٌدم که سلطان اشرؾ به

 گذشت خوش نباشی خسته گلم دختر به به: اشرؾ

 گذشت خوش خٌلی: گفتم کناٌه با

 مٌزنم کناٌه دارم فهمٌد هم اشرؾ کرد نگاه من به سرٌع سلٌم

 اتالم طرؾ به و شدم حرمسرا وارد سرٌع  و زدم پوزخندی نگفت چٌزی ولی

 بستم محکم و در و شدم وارد و کردم باز و در رفتم

 مٌتونستم که مٌبودم جاٌی االن مٌخواستم... مٌترکٌدم حسادت از داشتم دٌگه ٌعنی

 بزنم داد دل ته از

 چی مومح برٌد مٌخواستٌد جان خانم:  اکرم... نشد خبری سلٌم از نهار مولع تا

 شد؟؟
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 مٌرم فردا نمٌرم نه- 

 ..گذاشتم تختتون روی و کردم آماده هاتونم لباس خانم چشم:  اکرم

 بری مٌتونی مرسی-

 حرمسرا ی آشپزخونه طرؾ به و پوشٌدم هامو لباس رفت اکرم اٌنکه از بعد

 ..رفتم

 چٌزی خانم سالم: گفت ها آشپز از ٌکی گذاشتن احترام شدم آشپزخونه وارد تا

 خواستٌدمٌ

 بزنم سر ٌه اومدم فمط عزٌزم نه-

 .بچشٌد؟؟؟؟ طعمشو دارٌد دوصت مٌپزٌم جدٌد ؼذای ٌه دارٌم خانم آها: آشپزه

 بچشن خانوم صنم اول دادن دستور ارباب جون سلما:  گفت ها خدمتکار از ٌکی

  براشون کنٌم آماده هم مموی ؼذای ٌه گفتن راستی

 شعور بی اوؾ ؾاو اوؾ... آورد هجوم صورتم به خون

 بده ؼذا اون از من به اول لطفا سلما: گفتم سلما به رو اخم با

 خانم چشم: سلما

 .. گذاشت توش هم لاشك ٌه و رٌخت برام ای کاسه ٌه تو

 توش کوچولو های توپ صورت به اش کرده چرخ های گوشت بود سوپ عٌن

 ...بود ادوٌه و لوبٌا از پر و بود شده رٌخته

 بود خوب خٌلی نگم که هم و بوش

 ارباب شد چی خانوم صنم ؼذای پس:گفت و شد آشپزخونه وارد صنم ی ندٌمه

 ارباب اتاق بٌارٌد و کنٌد حاضرش زودتر مٌگه
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 چشم:سلما

  ارباب؟؟ اتاق

 !!!!!حاال ولی بود داده لول من به سلٌم

 بدم بهشون بود فوش هرچی داشتم دوست

 بردن سلٌم اتاق به و ؼذا پٌش با شتنگذا سٌنی توی و رٌختن کاسه دوتا تو و سوپ

 لبخند برگشت من طرؾ هابه سر ی همه که کوبٌدم مٌز روی محکم و سوپ

 شدم خارج آشپزخونه از زدمدو مصنوعی

 ..شدم روبرو اشرؾ با رو راه تو

 کنم صحبت باهاتون موضوعی ی درباره مٌخواستم سلطان اشرؾ سالم_

 مادر؟؟؟ بگی من به نمٌشه اول:گفت و زد لبخندی اشرؾ

 کنم صحبت موضوع ٌه درباره مٌخوام فعال نمٌدونم_

 اتالم برٌم بٌا پس خب: اشرؾ

 ..نشستٌم مبل روی هم روبروی و رفتٌم اتالش به

 خب؟:اشرؾ

 ولی کنه توجه من به فمط و بشه جدا اولش های زن از که دادده لول من به سلٌم_

 مٌکنه توجه بٌشتر صنم به که مٌبٌنم

 ....خورد جا دمدٌ وضوح به

 مٌکنه اٌنجوری کرده زاٌمان اون اٌنکه برای عزٌزم:اشرؾ
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 کنه توجه بهم بٌشتر کنم زاٌمان برم منم پس ؟؟ بابا نه: گفتم و انداختم باال ابروٌی

 اونم نکرد توجه بهش کرد زاٌمان توعچه ولتی چرا پس خرم؟؟؟ مٌکنٌد فکر ههه

  کرده زاٌمان دٌشب همٌن

 .. خودتونٌد پا و دست چهار دموجو اون:زدم داد

 برم دٌگه کشور ٌه به و بگٌرم طالق مٌخوام من

 بگٌره مو جلو نمٌتونه هم هٌچکس مٌگٌرم طاللمو من: زدم داد تر بلند و شدم بلند 

 احمما

  بچرخه در طرؾ به سرمون که شد باعث در شدن باز صدای

  بودن صنم و سلٌم

 ؟مٌزنی؟ داد چرا هلنا چته: اخم با سلٌم

 بگٌرم طالق مٌخوام من:گفتم خونسرد

 مٌکنی ؼلط تو: گفت و شد عصبانی

 اتالت تو برو صنم: سلٌم

 کن آب دلت لندتو اتالت تو برو برو: گفتم صنم به رو

  هلنا: زد تشر سلٌم

 .. شد خارج اتاق از صنم

 کن ولم ٌابو هوی: چسبوندم آمپر کشٌد دستمو و اومد طرفم به سلٌم

 بود احترامی بی آخر دٌگه مٌگم چی ارمد نمٌدونستم اصال

 بفهم دهنتو حرؾ مٌشی پررو داری دٌگه هلنا: سوخت صورتم طرؾ ٌه

 بکش دستتو سلٌم:  اشرؾ
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 ها مٌشه پررو داره عمه: گفت اشرؾ به رو و برداشت دستم روی از دستشو سلٌم

 ..نمٌگم بهش هٌچی هی

 لفل و در و رفتم خودن اتاق به سرعت با شدمو خارج اشرؾ اتاق از عصبانٌت با

 .. کردم

 ... کردم جمع لباسامو و برداشتم چمدونمو

 ..مٌزد تند تند للبم

 شدم خارج هم عمارت از سرٌع و بٌرون اومدم اتالم از و برداشتم چمدونمو

 ..مٌکردن نگاهم تعجب با ها خدمه

 ...دادم رو بود کرده نامم به بابا که ای خونه آدرس و گرفتم تاکسی

 ...شدم خونه وارد و کردم حساب رسٌدم ولتی 

 (سلٌم)

 ..مٌکنم دق هم آخر دختر اٌن دست از من آخ

 هلنا هم کنم توجه صنم به دارم دوست هم چرا نمٌدونم

 .نکنی توجه بهشون زٌاد که بهش ندادی لول مگه تو رفت اٌناهاش:اشرؾ

 جاش به مٌکنی اٌنکارو چی برای تو عصبانٌه و داده دست از و بچش تازه اون

 .مٌکنی توجه صنم به داری

 ... عمه-

 بکش نازشو برو االنم نشنوم چٌزی ساکت: اشرؾ

 چمدون با خانم هلنا ارباب: گفت ها خدمه از ٌکی رفتم هلنا اتاق به و کشٌدم آهی

 شدن خارج عمارت از
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 ..چــــــــــــی؟؟: زدم داد

 نٌست هاش لباس دٌدم کردم باز کمدشو

 ...زدم گچن موهامو کالفگی با

  کمال خونه برو:   گفتم راننده به شدمو خارج عمارت از

 آلا چشم: راننده

 ...کردٌم حرکت و شدم ماشٌن سوار

 ..کردن باز درو ها خدمتکار رسٌدٌم ولتی

 بٌرون بٌا کجاٌی هلنا: زدم داد و شدم خونه وارد

 شده؟ چی ارباب: گفت و اومد سراسٌمه هلنا ناتنی مادر سٌنم

 استاٌنج هلن-

 شده چٌزٌش نکنه نٌست اٌنجا نه: گفت نگرانی با

 مٌکنٌد؟ داد بی و داد چی برای ارباب سالم: گفت و پاٌٌن اومد ها پله از کمال

 کجاست مٌدونٌد شما شده خارج چمدون با حرمسرا از نٌست هلن-

 کرده؟ اٌنکارو چی ؟برای چی ٌعنی:  کمال

 .اونجا باشه رفته لناه که نمٌشناسٌد رو جاٌی...کردٌم دعوا هٌچی-

 .....ی نه: سٌنَم

 ..هتل رفته شاٌد نه: کمال

 ...شا مٌگم: سٌنم

 خودمون هتل رفته شاٌد: کمال
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 خودمون هتل رفته شاٌد بگم همٌنو مٌخواستم منم اره: سٌنم

 اٌنا کمال هتل بره گفتم راننده به شدمو خارج خونشون از حرفی هٌچ بدون

 .....کل دانای

 سٌنم به اشاره با رفته بود کرده نامش به که ای خونه به دخترش مٌدونست کمال

  نگه چٌزی که گفت

 ...رفت هلنا خونه به و شد خارج خونه از هم کمال رفت سلٌم اٌنکه از بعد

 ..زد صدا رو هلنا و کرد باز رو خونه در زاپاس کلٌد با رسٌد ولتی

 سالم: گفت و دوخت مچش پدرش به تعجب با و بٌرون اومد اتالش از سرٌع هلنا

 ؟؟.مٌکنٌد چٌکار اٌنجا شما پدر

 کردٌد؟؟ دعوا چرا شده چی مٌگرده دنبالت داره در به در سلٌم: کمال

 طالق مٌخواهد که گفت آخر در و داد توضٌح پدرش برای را ماجرا ی همه هلنا

 بگٌرد

 .. مٌکشه زجر بٌشتر اونجا دخترش بود فهمٌده هم کمال

 ری؟دا دوستش هلنا: کمال

 هم خودمو دارم دوست نمٌکنه توجه ولتی پدر عاشمشم خٌلی: گفت بؽض با هلنا

 منو اون و ست طرفه ٌک عشمم مٌدونم،مٌدونم.. ندارم طالت دٌگه من بکشم اونو

 نداره دوست

 بد خٌلی حالش مون خونه اومد ولتی عاشمته دٌدم من که سلٌمی دخترم اما: کمال

 بودا



 
76 

 از و مٌکنه اٌنکارو نٌازش رفع برای فمط اون مٌکنٌد اشتباه شما بابا نه:هلنا 

  کنه توجه من به و باشه من مواظب گفته اون چون مٌترسه اشرؾ

 کنٌد پٌدا وکٌل ٌه برام کنٌد لطؾ شما

 مواظب مٌرم دارم من مٌخوای خودت طور هر باشه: گفت و کشٌد آهی کمال

 بده انجام کارهاتو مٌفرستم برات هم خدمتکار ٌه باش خودت

 بابا ممنون:هلنا

 ....شد خارج خونه از و بوسٌد و دخترش صورت کمال

 ... نکرد پٌدا رو هلنا هم آنجا ولی رفت ها تورک اُز هتل به سلٌم

 دنبال را شهر کل که داد دستور ها محافظ ی همه به بگردد دنبالش کجا بود مونده

 ..بگردند هلنا

 اشرؾ عمه اسم دٌدن با کرد اٌلشمب صفحه به نگاهی عجله با خورد زنگ تلفنش

 عمه بله: داد جواب و شد امٌد نا

  باش زود بٌمارستان برسون خودتو سلٌم: اشرؾ

 شده؟؟ چی: گفت نگرانی با

 ...صنم: اشرؾ

 ؟ شده چش صنم: سلٌم

 ... رٌخته سم سوپش تو ٌکی انگار: اشرؾ

 ماشٌن از کرد لطع رو تماس بده گوش رو اشرؾ حرؾ بمٌه اٌنکه بدون سلٌم

 ...روند بٌمارستان سمت به خودش و شه پٌاده که گفت راننده به و شد پٌاده

 طرؾ به زد صداش عمش که دوٌد پذٌرش سمت به رسٌد بٌمارستان به ولتی

 اومده سرش بالٌی چه کو صنم عمه: گفت و برگشت عمش
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 ... و رٌخته سم سوپش تو ٌکی انگار: گفت و پاٌٌن انداخت سرشو اشرؾ

 .کرد؟ فوت: گفت ترس با سلٌم

 .. داد سرتکون ناراحتی با اشرؾ

   .. نشست صندلی روی سلٌم

 .. جوشٌد اشکش چشمه

 باشه؟؟ مٌتونه کسی چه کاره که کرد فکر

 هلنــا؟؟؟

 باشه؟ هلنا کار مٌتونست آٌا

 ... کرده فرار و رٌخته سم صنم سوپ توی هلنا که کرد فکر شد عصبی سلٌم

  چرا؟ آخه ولی

 بخشه کدوم تو صنم که پرسٌد پرستار از و رفت ٌرشپذ طرؾ به

 همکؾ ی طبمه..خونه سرد به کردن منتملش: پرستار

 و صنم بار آخرٌن برای که گرفت اجازه و رفت خونه سرد به حرفی هٌچ بدون

 ...ببٌنه

 بودن کشٌده روش سفٌدی ی ملحفه و بودن گذاشته روش و صنم که تختی کنار

 ..اٌستاد

 تا دستشو بزنه کنار رو صنم صورت روی ملحفه نمٌتونست.. مٌلرزٌد دستاش

 مٌکرد مشت و مٌبرد ملحفه گوشه

 ..بکنه باٌد اٌنکارو چی برای هلن اما.. داشت شک هلن به

 مٌکرد حسودی معلومه خب: گفت خودش پٌش
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 ..داشت دوست بٌشتر هلن جز به هاش زن همه از و صنم

 ...بٌشتر هم صنم از رو هلنا ولی

 ..کنه محکوم رو هلنا تنمٌتونس

 دستاش دوتا صنم سفٌد صورت دٌدن با و زد کنار رو ملحفه لرزون های دست با

 ...گذاشت سرش روی و

 و داد انجام هم رو دفنش کارهای شد خارج مکان اون از سرٌع و نٌاورد طالت

  نگرفت براش مراسمی

 سلٌم

 ..برم لاضی به طرفه ٌک نداشتم دوست

 نٌس هلنا کار شاٌد

 ..نمٌکرد رو کاری همچٌن مٌشناختم من که لناٌیه

 .. نداشت هارو آدم جون لصد اما مٌکرد حسودی

 اجتماعات سالن تو رو همه و...پوشٌدم مشکٌمو های لباس و برگشتم عمارت به

 .. کردم جمع

 ...مٌکردم نگاهشون داشتم اخم با و بودم نشسته مبل روی همه از باالتر

 شده؟؟ صنم رگم باعث کی: شکستم و سکوت

 .. نٌومد در صداٌی هٌچکس از

 آشپزخونه تو خانومو هلنا من اما نباشه جسارت ارباب:گفت صنم ندٌمه دفعه ٌه

 دٌدم
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 اومد مٌکنٌد اشتباه خانومه هلنا کار مٌکنٌد فکر هه: گفت بود آشپز شر که سلما

 خورد سوپ اون از هم خودش تازه.. نبود هٌچی هم دستش تو خونه آشپز

 مٌکنه توجه بٌشتر صنم به ارباب که دٌد ولتی هلنا نٌست من دختره کار: اشرؾ

 ...کرد گرٌه و پٌشم اومد

 بکنٌد کی از نکنٌد طرفداری اون از دٌگه دخترتونه: گفت و زد پوزخندی دوٌگو

 کسی هر کار بدونٌد اٌنو فمط مٌدونم هم خودم نٌست هلنا کار.. ساکت: زدم داد

 تظارشهان در سختی مجازات بوده

 حتی نمٌدونست هٌچکس هستش مخفی دوربٌن جا همه که اومد ٌادم دفعه ٌه

 اشرؾ

 بودم کرده مخفٌشون ها تابلو در و بودن دکمه مثل ها دوربٌن

 ...رفتم امنٌتی اتاق طرؾ به عجله با و شدم بلند جام از

 نداشتم انتظار ازش اصال بوده کی کار فهمٌدم و کردم چک هارو دوربٌن ی همه

 وضیع

 ..خانم دوٌگو ست ساخته کارت: گفتم و زدم پوزخندی

 ..بگٌرم طالق تا بٌاد گفتم هم عالد به دادم خبر پلٌس به

 ..دادم نشون هارو فٌلم دادمو توضٌح بهشون اومد پلٌس ولتی

 ... اومد هم عالد

 داشتم والعا دوٌگو بدم طاللت مٌخوام: گفتم اومد ولتی اتالم تو بٌاد گفتم دوٌگو به

 ههه مٌدادم پرروش آستٌنم تو مار

 طاللم مٌخواٌد چرا نبود من کار ارباب.. ارب:  گفت تعجب و ترس با دوٌگو

 بدٌد؟
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 .. کنه جاری رو طالق صٌؽه که کردم اشاره عالد به مٌدونی بهتر خودت-

 .. کنه امضا که کردم مجبورش هم آخر در

 ... گرفتنش و اومدن ها پلٌس

 .. کردم اشتباهی کار من ببخشٌد نوم توروخدا ارباب: دوٌگو

 دومٌش از اٌن هه

 بگردند خوب رو جا همه که گفتم افرادم به افتادم هلنا ٌاد دوباره

 خانمم رفتی کجا آخه

 تعمٌب و کمال ما آلا:   گفت و اومد اتالم به افرادم ترٌن  کارکشته از ٌکی دمحم

  کردٌم

 خب؟- 

 کمال گفتم و وکٌل پٌش رفتم بٌرون اومد کمال اٌنکه از بعد وکٌل پٌشه رفت: دمحم

 شد حل رشوه ٌکم با اونم اٌنجا بود اومده کاری چه برای

 خب؟- 

 ..کردند مراجعه وکٌل به دخترشون طالق برای اٌشون: دمحم

 کجاست هلنا مٌدونه پس ؟ دخترش طالق برای چی؟: زدم داد عصبانٌت با

  ارباب بله:دمحم

 کنه آماده و ماشٌن بگو راننده به-

 ارباب چشم:دمحم

  ...شدم خارج عمارت از و شدم آماده رفت که دمحم
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 ..کردٌم حرکت و شدم سوار و کرد باز ماشٌن در راننده

 . ارباب برم کجا: راننده

 کمال خونه-

 چشم: راننده

  ...بود شده مشت دستام راه طول در

  ..ماشٌن ى دسته به مٌکوبٌدم عصبانٌت با

 .. شدم ادهپٌ سرٌع.. رسٌدٌم ولتى

 .. کردند باز در ها خدمتکار همٌشه مثل

 خانم کمال،سٌنم آلا-

  ارباب سالم: گفت و بٌرون اومد پذٌراًٌ از کمال

 کجاست هلن-

 ..نمً:کمال

 کجاست هلن گفتم-

 اونجاست بودم کرده نامش به اى خونه پارسال: گفت شرمندگى با کمال

 مٌکنٌد لؽو و درخواست کٌلو پٌش مٌرٌن ضمن در.. مٌخوام رو اونجا آدرس-

 نٌاورد خودش روى به ولى کرد تعجب

 ... کردٌم حرکت و داد و آدرس

 .. رسٌدٌم ولتى
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 ... کوبٌدم خونه  در به و شدم پٌاده ماشٌن از

  ...شد باز در ثانٌه چند بعد

  ..کرد تعجب من دٌدن با

 .  بود شده تنگ براش دلم خٌلى

 .کردم بؽلش محکم

  !! سلٌم: گفت و اومد خودش به کردمٌ نگاهم تعجب با

 خانمم جانم سلٌم جان: بوٌٌدمش و کردم فرو موهاش تو سرمو

 ؟؟؟??? کردى پٌدا کجا از رو اٌنجا تو:هلن

 من عشمه بود شده تنگ برات دلم: گفتم حرفش به توجه بدون

 حرکت بى  که ام کاشته لبش رو که اى بوسه با ولى بٌرون بٌاد بؽلم از کرد سعى

 تاداٌس

 (هلنا)

 بودم کرده تعجب یخٌل سلٌم دٌدن با

 ..داخل بٌام مٌتونم: سلٌم

 به سلٌم سر پشت و بستم و در شد خونه وارد که دادم تکون آره معنی به سرمو

 ..رفتم پذٌراٌی سالن

 ؟؟ اٌنجا اومدی کردی ول و جون صنم چرا: گفتم و زدم پوزخندی

 نمٌدونی نداری اطالع اخٌر های اتفاق از اصال هلنا: گفت و شد ؼمگٌن چهرش

 ..افتاده اتفالی چه
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 تا بگو خب: گفتم پوزخندم همون با و انداختم هم روی پاهامو و نشستم مبل روی

 بدونم

 !مرد صنم:  سلٌم

  مرد؟؟ چجوری مرد؟؟: گفتم تعجب با

 .بود رٌخته سم سوپش تو دوٌگو: سلٌم

 نخوردم؟؟ اما گرفتم.گ من ه..ک..سوپی..سو از_

 اوهوم:سلٌم

 کردی؟؟ چٌکار رو دوٌگو وای_

 دادم طاللش: خونسردگفت سلٌم

 بده طالق هم و من و بٌا آفرٌن_

 نمٌدم طالق عنوان هٌچ به رو تو عمرا: سلٌم

 کمرم دور انداخت دستشو و نشست کنارم اومد

 ؟ چرا_

 خانممی تو چون عاشمتم چون دارم دوست چون: سلٌم

 ..شد وارد بهم شوک

 کرد اعتراؾ خودش اما..نداره دوستم مسلٌ مٌکردم فکر

 ..گرٌه زٌر زدم و بؽلش انداختم و خودم

 مٌکنی گرٌه چی برای.. نکن گرٌه خانمم: سلٌم
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 چون نکن ترکم ولت هٌچ بمون کنارم همٌشه دارم دوست خٌلی سلٌم: گفتم گرٌه با

 مٌمٌرم من اونولت

  نذارم تنهات ولت هٌچ که مٌخورم لسم من: سلٌم

 ...کرد بؽلم محکم و کرد همراهٌم اونم که گذاشتم لباش رو لبامو

 روی منو و برد ها اتاق از ٌکی به و کرد بؽلم بود لبام رو لباش که همونجور

 ..زد خٌمه روم و گذاشت تخت

 ...بود شده حلمه کمرم دور دستاش و بود سلٌم سٌنه رو سرم شدم بٌدار که صبح

 ..اومد ملب روی لبخندی سلٌم اعتراؾ آوری ٌاد با

 کوچولو خانوم کجا: گفت گوشم دم که بٌرون بٌام بؽلش از خواستم

  حموم مٌرم ـ

 مٌرٌم هم با: سلٌم

 باشه ـ

 ..برگشتٌم حرمسرا به هم بعد خوردٌم ،صبحونه حموم رفتٌم سلٌم با اونروز

 .. شد خوشحال خٌلی من دٌدن با سلطان اشرؾ

 ..مکرد بؽلش و شدم لدم پٌش خودم بار اولٌن برای

 هلنم بود شده تنگ برات دلم: اشرؾ

 مامان همٌنطور منم ـ

 .. شدم خارج بؽلش از و گفتم اٌنو

 بود شده زده بهت کامال بود باحال خٌلی لحظه آخرٌن لٌافش
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 .... مٌگذره ماه ٌک روز اون از

 و مٌده مادراشون به هاشم بچه حضانت و مٌده طالق هاشو زن داره کم کم سلٌم

 ...خوشحالم خٌلی موضوع اٌن از من

 .. دارم تهوع حالت و سرگٌجه همش روزٌه چند

 ..باشم حامله که مٌزنم حدس ولی شده چم نمٌدونم

 فکری تو: سلٌم

 سلٌم ـ

 جانم:  سلٌم

 باشم حامله مٌزنم حدس ٌعنی دارم سرگٌجه و تهوع حالت اٌنروزا من ـ

 آزماٌشگاه برٌم شو آماده سرٌع پس: گفت خوشحالی با بعد و کرد تعجب اول

 عجلٌه چه ـ

 نباشه حرؾ: گفت و شد بلند جاش از

 باشه ـ

 ..آزماٌشگاه رفتٌم و شدٌم آماده

 ..بگٌرٌم و آزماٌش جواب تا نشستٌم منتظر و دادم آزماٌش

 ... داشتم استرس

 ..باشه مثبت خداکنه

 .. زدن صدا و اسمم باالخره
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 ..رفتٌم پرستار طرؾ به و شدٌم بلند عجله با

  مثبته جوابتون مٌگم تبرٌک: ارپرست

 والعـا؟؟: گفت هٌجان با سلٌم

  نشده بابا حاال تا انگار کن نگاش توروخدا

  هلنا کن ولش و سلٌم

 ..شکرت خداٌا.. شدم حامله دوباره وای

 والعا   بله: پرستار

 .برد خروجی در طرؾ به و کشٌد دستمو خوشحال سلٌم

  ها دارم پا خودم سلٌم ـ

 بخرٌم وساٌل بچه برای برٌم بٌا من عشمه ببخشٌد: گفت و کرد ول دستمو

 بودم نخرٌده لبل سری من مگه ـ

 دادن کان به اونو: گفت دستپاچه ؟سلٌم

 کٌه؟ کان ـ

 خدابٌامرز صنم ی بچه: سلٌم

 .. شدم عصبانی

  بخرٌم جدٌداشو برٌم بٌا نشو عصبانی لشنگم: سلٌم

 واٌستا بٌارم سرت بالٌی چه مٌدونم من

 بخرم لندن از مٌخوام من ـ
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 دٌگه مٌخرٌم همٌنجا از خانمم چی برای لندن از چـی؟؟: گفت و شد گرد چشماش

 لندن برم خودم مٌخوام حاال بودم داده سفارش پارٌس از هارو وساٌل اون من ـ

 بخرم

 اونجا چرا هست هاش خوب اٌنجا ولتی من چرا؟؟عزٌز آخه: گفت چاره بی سلٌم

 الٌاآنت برٌم مٌخوای اصال

 نه نه نه: گفتم لجباز

 بدٌم سفارش اٌنترنتی بٌا پس: سلٌم

 گرسنشه هم بچم ام گرسنه رستوران ببر منو االنم لبوله باشه: گفتم و اومدم کوتاه

 برٌزم چٌزی ٌه بالتون خندق تو برٌم برم لربونتون: گفت و خندٌد سلٌم

 سلٌم عـه: گفتم حرص با

 خشک شٌرت نخور حرص خانمم ٌمسل جان: گفت و کرد کنترل خندشو بزور

 ها مٌشه

 نشستم ماشٌن تو اخم با و زمٌن به کوبٌدم پاهامو ها بچه مثل

 ...بودٌم اومده دوتا خودمون و بود کرده مرخص رو راننده سلٌم

 شدی لوس خٌلی تازگٌا..نکنٌا لهر مٌگم چٌزی ٌه: گفت و ماشٌن تو نشست اومد

  مٌدونم خودم بگی نمٌخواد_

 روزگار یهععٌ: سلٌم

 ..رفتم بهش ای ؼره چشم

 و کردم بهش اخمی که بوسٌد و شکمم و شد خم کنه روشن و ماشٌن اٌنکه از لبل

 هوٌجم اٌنجا که منم: گفتم
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 منی عشك شما نخٌر: سلٌم

 گشنمونه جوجم منو االن برٌز مزه کمتر خوبه ــ

 بانو شماست امر امر چشم: سلٌم

 ..افتادٌم راه و کرد روشن و ماشٌن

 بزارٌم؟؟؟ چی اسمشو سلٌم مٌگم ــ

 بزار تو باشه پسر اگه مٌزارم اسمشو من باشه دختر اگه ببٌن: سلٌم

 باشه اٌرانی پسرم اسم دارم دوست من... باشه ــ

 لشنگه خٌلی اٌالٌدا مثال...باشه ای ترکٌه دخترم اسمه دارم دوست من ولی: سلٌم

 درٌا ٌا دنٌز ٌا

 انیاٌر چرا حاال: گفت و کرد مکثی

 نداره وجود اٌنجا که خودم اسمه عٌن نٌس تکراری و لشنگه اسماشون مٌدونی ــ

  نداره وجود اٌنجا نمٌگم سورن مثال...

 بوده اشکانٌان ممتاز هفتگانه خاندانه  نام سورن

 واستا بزارم اٌرانی اسمه دارم دوست منم حاال ها دادی شستشو مؽزمو: گفت سلٌم

 !کنم انتخاب

 خخخخ

 وجود ، زندگی مٌشه معنٌش کنم چطوره؟؟فکر تیهس: سلٌم

 خوبه ـــ

 سورن باشه پسر اگه هستی باشه دختر اگه پس:  سلٌم
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 لبوله اوکی ـــ

 ...داشت نگه شٌک رستوران ٌه جلوی

 ما و کنه پارک که نگهبان دسته داد و ماشٌن سوٌٌچ سلٌم شدٌم پٌاده ماشٌن از

 ...شدٌم رستوران وارد

 ... منشستٌ دنجی جای ٌه

 دادٌم سفارش مانتی دوتامونم

 مربع صورت به خمٌرو اول...مٌکنن درست خمٌر با که هست ؼذاٌی ٌه مانتی)

 هم به خمٌرو های گوشه و مٌزارن کرده چرخ گوشت داخلش بعد مٌبرن کوچولو

 و مٌرٌزن ماست روش شد آماده که بعد بپزه تا مٌزارن پز بخار تو و مٌچسبونن

 خٌلی و هاست ای ترکٌه و ها ترکمن مخصوص ؼذای ؼذا اٌن معموال مٌخورن

 (عالٌه کنٌد درست بار ٌه ست خوشمزه

 خوشحالم خٌلی امروز ــ

 همٌنطور منم: سلٌم

 ...زدم لبخند و گذاشتم شکمم روی دستمو و کشٌدم عمٌمی نفس

 ؼذا ولتی و کردٌم صحبت متفاوت های چٌز درباره بٌاره هارو ؼذا گارسون تا

 خوردن به کردٌم شروع اومد هامون

 ...مٌخوردم گاو عٌن منم و مٌداد سفارش ؼذا هی سلٌم حاال

 شدی؟؟ سٌر: سلٌم

 .. مرسی دستت آره  ــ

  جونت نوش: سلٌم
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 ..بٌاره و حساب صورت تا زد صدا و گارسون بعد

 ... کرد حساب سلٌم و آورد و حساب صورت گارسون

 ..برگشتٌم عمارت به و شدٌم خارج رستوران از

 ...زد داد شد عمارت وارد تا سلٌم

 عاشمشم که اونی از مٌشم بابا دارم اشرؾ عمه اشرؾ عمه: سلٌم

 ..کردم ای خنده

 ..زد سرم به ای بوسه انداخت کمرم دور دستشو

 مبارکه...سالمتی به: گفت و اومد طرفمون به خوشحالی با اشرؾ

 ممنون: گفت باز نٌش با سلٌم

 بودن باردار لبلٌت همسران ولتی مٌاد ٌادم که ٌیجا تا: کرد ای خنده تک اشرؾ

 !نمٌشدی خوشحال

 نبودن عشمم که اونا عشممه هلن: سلٌم

 ارباب شماست با حك بله بله: اشرؾ

  سلٌم بگو من به سلٌم جون عمه: سلٌم

 کلی و داره عمارت  و پولداره فمط سلٌم!  نٌستا شهر کل ارباب سلٌم دوستان)

 داخل که اوناٌی و مٌشناسنش شهر نصؾ همٌن برای .،محافظ خدمتکار و همسر

 (ارباب مٌگن بهش هستن عمارت

 بگن هم بمٌه تا ارباب مٌگم من پس سلٌم مٌگن همه سلٌم بگم من اگه: اشرؾ
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 روز اتالم برم مٌخوام من مٌزنٌد حرؾ واٌستادٌن سرپا دوساعته بسه وای ـــ

 ..خوش

 ..شد اتاق وارد اخم با سلٌم ببندم و در خواستم تا رفتم اتالم به

 خودمی پٌش بعد به اٌن از کجا؟؟؟ من بدون: سلٌم

 باش ــ

 و تنم لباس و برداشتم نبود پفی پؾ زٌاد که سفٌد لباس ٌه و رفتم کمدم طرؾ به

 .. شد حلمه برهنم شکم دور دستی که بپوشم رو سفٌد لباس خواستم آوردم در

 ..گذاشت شکمم روی سرشو خوابٌد خودشم و خوابوند تخت روی منو

  هلنا: سلٌم

 جانم ــ

 به اٌران تو هامونم بچه زندگی برای البته برٌم اٌران به که کردم فکر من: سلٌم

  بٌان دنٌا

 مٌگی؟؟؟؟ راست ــ

 اره: سلٌم

 مٌشه خوب خٌلی اٌنجوری ــ

 اره: سلٌم

 سلٌم؟؟ ــ

 بله: سلٌم

 چی؟؟ دوٌگو های بچه  ــ
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 مٌمونن اشرؾ عمه پٌش اٌنجا اونا: سلٌم

 .. نگفتم چٌزی دٌگه

 ...برد خوابم بستم چشمامو تا بودم خسته خٌلی

***** 

 ...بعد ماه ٌک

 مٌشٌنه هواپٌما االن ببند کمربندتو هلنا: سلٌم

 باشه ـــ

 ..نشست ٌرانا خاک روی خفٌؾ تکون ٌه با هواپٌما

 ..اٌران اومدٌم که بودم خوشحال خٌلی

 دوست هم و خودم وطن نٌستم فروش وطن نخٌر ها فروشم وطن نکنٌد فکر البته

 .. بٌشتر اٌران ولی دارم

 رسٌدٌم باالخره سلٌم وای: گفتم سلٌم به رو خوشحالی با

 دلم عزٌز بله: سلٌم

 ...ٌمشد پٌاده هواپٌما از و گرفتٌم هامونو چمدون

 االنم بود کرده درست کارهامونو و اٌران بود اومده ما از تر زود سلٌم وکٌل

 دنبالمون بود اومده

 ... رفتٌم اورهان آلای وکٌل طرؾ به

 بخٌر رسٌدن سالم: اورهان

 ممنون اورهان آلای سالم: سلٌم
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 تورک؟ اُز خانوم هستٌد خوب: اورهان

 چطورٌد شما ممنون ـــ

  خوبٌم شکر الهی: اورهان

 ولی بود خرٌده سلٌم که ای خونه به و شدٌم ماشٌنش سوار پرسی احوال ٌکم بعد

 رفتٌم بودم ندٌده من

 ... اٌستادٌم ای  طبمه ۲۰ ساختمان ٌه جلوی

 خونه کلٌد اٌنم گذاشتم ونخونت تو هم و الزم مدارک جان سلٌم خب: اورهان آلای

 گرفت سلٌم سمت به رو خونه کلٌد و

  ممنونم کردٌد لطؾ خٌلی: سلٌم

  بود وظٌفه مٌکنم خواهش: اورهان

 ...رفتٌم خونمون به ما و رفت و کرد خداحافظی هم اورهان باالخره

 ... بود ۲۱ ی طبمه تو واحدمون

 ... بود شٌکی ی خونه

 ...بود سوخته اٌه لهوه و بژ رنگ به خونه دکوراسٌون کال

 ...بود لرمز و سفٌد رنگ به دکورش اونم رفتم خوابمون اتاق به

 اومد؟؟ خوشت: سلٌم

 آوردی؟؟ رو ها چمدون... خٌلی ــ

 کن استراحت ٌکم هم تو حموم برم من عزٌزم.. خانمم آره: سلٌم

 برو بعد ببٌنم و حموم من اول...باشه ــ
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 خانم باشه: گفت و خندٌد

 ..زدم دٌد و حموم  رفتم باز نٌش با

 ..بود صابون و شامپو انواع و تازه های حوله توش که بود باکس ٌه ای گوشه

 نصب لشنگی دوش حموم وسط و داشت وجود شکل مستطٌل وان ٌه حموم اونور

 بود شده

 بری مٌتونی زدم دٌد خب ــ

 ..حموم رفت و خندٌد

 ..بود هم دٌگه اتاق دو خودمون اتاق از ؼٌر به زدم دٌد رو خونه کل

 ...پوشٌدم و برداشتم راحتی لباس چمدون از

 ...چٌدم کمد تو هم هارو لباس بمٌه

 کردم باز و ٌخچال در... رفتم آشپزخونه به

 ..شد ازب نٌشم رنگارنگ های خوراکی و مٌوه دٌدن با

 .. گذاشتمشون دستی پٌش توی برداشتم انار ٌه نارنگی تا سه

 ...خوردم آخرش تا و نشستم زمٌن روی

 ... برگشتم اتاق به بعد

 برد خوابم کشٌدم دراز تخت روی تا

 کردم باز چشمامو مٌزد صدا منو که سلٌم صدای با

 ..رفت سر ام حوصله دٌگه شو بلند مٌخوابی چمدر خانومی: سلٌم

 ... کشٌدم موهام به دستی و تخت روی نشستم
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 ..کردم بهش نگاهی

 بود لخت تنش باال و بود پوشٌده طوسی شلوار ٌه

 گشنمه سلٌم ــ

 کنم چٌکار: سلٌم

 بده سفارش چٌزی نهاری ٌه کنم چٌکار کوفت ــ

 ؟کجا از: سلٌم

 به و بودن نوشته ای برگه تو و رستوران تلفن شماره و اشتراک کنم فکر بابا ــ

 هست ببٌن برو چسبوندن ٌخچال

 شماست امر امر چشم: سلٌم

 .. شد خارج اتاق از و

 .. اٌستادم توالتم مٌز روبروی و پاٌٌن اومدم تخت از

 ..زدم شونه موهامو و برداشتم رو شونه

 اومدم اتاق از و کردم پاکش پاکن شٌر با اونو سرٌع بود رٌخته چشمم خط

 ...بٌرون

 .. مٌداد سفارش ؼذا داشت فارسی  زبان به و بود واٌستاده خونه آشپز تو سلٌم

 ..کنه لطع تا شدم منتظر

 شده؟؟ درست نماٌشگاه کارای: گفتم کرد لطع ولتی

 هستم خرٌدم که هاٌی ماشٌن منتظر اره: سلٌم

 تهران های منطمه بهترٌن از ٌکی تو اونم بزنه ماشٌن نماٌشگاه دبو لرار سلٌم
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 دادی؟؟ سفارش چی.. آها ــ

 کوبٌده: سلٌم

  خوبه ــ

 ..کردم روشن و تلوٌزٌون و نشستم مبل روی رفتم

 .. رسٌدم ترکی لمفٌ ٌک به تا کردم پاٌٌن و باال هارو کانال

 ...نشست کنارم اومد هم سلٌم

 هٌچ و موندٌم خونه تو شب تا و خوردٌم ما و آوردن مونو ؼذا اونروز خالصه

 نرفتٌم جاٌی

 ... بودم باردار ماهه شش من و مٌگذشت اٌران به اومدنمون از ماهی سه

 ..بخرٌم لباس دخترم برای تا اومدٌم سلٌم با االنم

 راضی و اومدم کوتاه من نچ..بدٌم سفارش لندن از بود لرار که ٌدمٌگ االن حتما

 ..بخرٌم همٌنجا از تا شدم

 نه؟؟ لشنگه اٌن عشمم: برگشتم طرفش به سلٌم صدای با

 ..کردم دستش تو رنگه صورتی سرهمی لباس به نگاهی

 بود ناز خٌلی

  لشنگه آره ــ

  بخرٌم پس: سلٌم

 ..کنه حساب هم هارو وساٌل بمٌه تا رفت صندوق طرؾ به و

 .. نشستم سلٌم جک ماشٌن توی رفتم
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 گذاشتشون عمب صندوق تو و اومد ناٌلون عالمه ٌک با سلٌم بعد دلٌمه چند

 نشست فرمون پشت اومد هم بعد

 بخری موباٌل برام بود لرار سلٌم ــ

 بخرم برات برٌم االن مٌخواستم اتفالا: سلٌم

 عاشمتم وای: گفت زده ذوق

 شٌطون ای: گفت و خندٌد

 داشت نگه فروشی موباٌل مؽازه ٌک جلوی

 رفتی راه بس از شدی خسته امشب بمون همٌنجا تو: سلٌم

 باشه ــ

 ..فروشی موباٌل داخل رفت و شد پٌاده ماشٌن از

 .. اومد ساعت نٌم بعد

 خوشگلم خانم به تمدٌم: گفت و گرفت فمطر به ای جعبه

 ممنونم ــ

 بٌرون آوردم و بود خرٌده که موباٌلی و کردم باز رو جعبه

 بود خوشگل خٌلی داشت طالٌی لاب و بود سامسونگ مارکش

  خوشگله خٌلی:  گفتم خوشحالی با

 داخلشه هم سٌمکارتت نداره لابل:  سلٌم

 شده خسته هم دخترکم خونه برٌم شدم خسته بسه دٌگه خب ــ

  بزنن رو بچه اتاق دٌواری کاؼذ مٌان فردا راستی.. چشم: گفت و خندٌد
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 مٌدونم...  باشه ــ

 ..بود شب ۲۳ ساعت رسٌدٌم ولتی رفتٌم خونمون به و کرد حرکت

 به سرم تا و تخت روی افتادم للمبه شکم اون با بٌارم در هامو لباس اٌنکه بدون

 ...برد خوابم رسٌد بالش

 ..شدم بٌدار مٌومد سالن از که صداٌی و سر با صبح

 بزنن هارو دٌواری کاؼذ اومدن االن شدی بٌدار عه: گفت و شد اتاق وارد سلٌم

 بٌا بپوش خوب لباس

  باشه ــ

 بستمشون و کردم شونه موهامو پوشٌدم پام انگشتای نوک تا بلند مشکی دامن

 ...کردم سرم هم سفٌدمو شال و پوشٌدم گشادی مشکٌه مانتوی دامن روی

 برٌم: گفتم بود اٌستاده من منتظر که سلٌم به رو

 ..شدٌم خارج اتاق از و گرفتم دستشو

 اتاق دٌوار ٌک... مٌزدن هارو دٌواری کاؼذ داشتن و بودن اومده  نفر دو

 آبی لسمتش ٌک وبود صورتی

 نمٌگفت دادی سفارش آبی رنگ برای گفتم بهش هرچی

  آمادست بخور صبحونتو برو تو: سلٌم

 ..رفتم آشپزخونه به دادم تکون سرمو حرفی بدون

 ..دبو شده تموم اتاق های دٌواری کاؼذ کار خوردم که صبحونمو

 رفتن هم اونا و داد پولشونو سلٌم

 باش خودت مواظب نماٌشگاه مٌرم من ، من عشمه: گفت و اومد طرفم به سلٌم
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 خداحافظ باشه ــ

 ..رفت و بوسٌد گونمو

 ..بٌرون برم گرفتم تصمٌم بودم نشسته بٌکار بود ای دلٌمه ۱۱

 .. پوشٌدم گشادم مشکی مانتو با مو مشکی حاملگی شلوار

 ..کردم ملٌح آراٌش ٌه سرمو انداختم هم مو گلبهی لشا

 خارج خونه از موباٌلم و  کٌفم برداشتم با و پوشٌدم سفٌدمو مشکی راحتی کفش

 شدم

 پسرونه لباس ٌه که مٌکردم نگاه هارو وٌترٌن و مٌزدم لدم ها خٌابون تو داشتم

 .. کرد جلب توجهمو بچه برای

 بود خوشگل

 ای سورمه پاپٌون ٌه که بلند آستٌن پٌرهن با داشت ای هسورم کوچولوی شلوار

 ... داشت هم

 بخرمش داشتم دوست ولی نبود پسر بچم اٌنکه با

 .. بٌاره برام و لباس اون گفتم فروشنده به شدم که مؽازه وارد

 ..خواست و خواستم من که لباسی همون و شد مؽازه وارد دخترخوشگل ٌه

 وٌترٌنه تو که همونی اونم مونده دونه ٌک فمط لباس اٌن از ببخشٌد:  فروشنده

 ... شد پکر لٌافش دختره

 هٌچی اونم که کردم هوس فمط ندارم الزم دختره هم بچم نمٌخوامش من ببخشٌد ــ

 ممنون دٌگه

 ..اٌستادم جام سر دختره صدای با که مٌشدم خارج مؽازه از داشتم
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 (خانوم ببخشٌد)دختره

 جانم: گفتم و برگشتم طرفش به لبخند با

  ممنونم: گفت لبخند با اونم

 مٌکنم خواهش ــ

 شدم خارج مؽازه از کامال و گفتم اٌنو

 ..بود ؼذاٌی مواد فروشگاه ٌک بچه، لباس مؽازه از تر اونور ٌکم

 خوراکی فمط البته خرٌدم و مارکت هاٌپر کل و گرفتم بزرگ سبد ٌه و اونجا رفتم

 ...هاش

 ... برگشتم خونه به و شدم تاکسی سوار کردم حساب اٌنکه از بعد

 کردم شروع ٌکی ٌکی و رٌختم جلوم هارو خوراکی همه و کردم عوض لباسمو

 :خوردنه به

 لواشک

 پفک

 چٌپس

 کلوچه

 وٌفر

 کاکائو شکالت

 ....و
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  مٌاوردم باال دستشوٌی مٌرفتم همش اومد ٌمسل ولتی شب که خوردم انمدر

  خوبه؟؟ حالت خانمی: سلٌم

 نه:گفتم حالی بی با

 دکتر؟؟ برٌم: سلٌم

 نه ــ

 خوردی؟ چی: سلٌم

 نه ــ

 خوردی؟؟؟ نه لرص امروز: گفت و شد عصبانی آخرشم

 نه ــ

 درد: سلٌم

 دلت تو ــ

 دکتر برٌم پاشو مٌکنه درازی زبون هم مرٌضٌش مولعٌت تو خدا ای: سلٌم

 ..شم آماده تا رفتم اتالم به شدمو بلند زمٌن روی از

 ..شدٌم ماشٌن سوار و بٌرون زدٌم خونه از... شدم آماده ولتی

 ... رفتٌم بٌمارستان به

 ...مٌرفتم راه زور به و بودم شده سنگٌن خٌلی

 و بردند اتالی ٌک به منو و افتاده اتفالی چه گفت سلٌم و رفتٌم پذٌرش لسمت به

 کردند وصل سرم

 خوبه حالت دخترم سالم: گفت و اتاق داخل اومد دکتر ٌه بعد
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 بله سالم ــ

 پاٌٌن اومده فشارت ٌکمم و شدی مسموم و کردی روی زٌاده خوردن در: دکتر

 سالمٌن اته بچه هم خودت هم نباش نگران

 هام؟؟ بچه: گفتم تعجب با

 ای حامله دوللو گفت شوهرت:  دکتر

 سلٌم آره ــ

 اره: سلٌم

 ؟ نگفتی چرا ــ

 بشی سوپراٌز مٌخواستم خب: سلٌم

 کوفت ــ

 عه: سلٌم

 رنگه دو بچه اتاق چرا فهمٌدم حاال

 مٌشم؟؟ مرخص کی ــ

 مرخصی شد تموم سرمت ولتی: دکتر

  ام حامله للو دو بگی باٌد من به االن: گفتم عصبانٌت با سلٌم به رو رفت که دکتر

  ها بهت بگم چی آخه

 خرٌدم وسٌله هم پسرمون برای نباش نگران بابا نشو عصبانی هٌسس: سلٌم

 نکردی خوبی کار الاص نزن حرؾ من با دٌگه درد ای کوفت ای مرض ای ــ

 مٌگفتی من به باٌد
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  اونور برو: گفتم که بوسٌد گونمو

  دٌگه ببخشٌد خانمم: سلٌم

 اونور برو لهرم بازم ــ

 نششت تخت کنار صندلی روی بٌاره دست به منو دله نمٌتونه اٌنکه از امٌد نا

 شدٌم خارج بٌمارستان از و کردٌم حساب تسوٌه شد تموم سرمم ولتی

 هلنا: مسلٌ

 نزن حرؾ من با ــ

 هوفففففؾ: سلٌم

 نفرٌم؟؟ سه ما االن ٌعنی: گفتم دل در و کشٌدم ام للمبه شکمه روی دستمو

 ...مٌترسٌدم زاٌمان از همٌشه افتادم گرٌه به زاٌمان آوری ٌاد با 

 .بودٌم رسٌده خونه به اومدم که خودم به

 ...کردم عوض لباسمو و رفتم اتاق به سرٌع

 ...بود کرده خٌس صورتمو اشکام

 ... خٌلی اونم مٌترسٌدم زاٌمان از ولی بچه دوتا دادن خاطر به نمٌکردم ناشکری

 مٌکنی؟؟ گرٌه چرا شده چی نفسم: سلٌم

 ...کرد بؽلم و اومد

 سلٌم: گفتم گرٌه با

 جانم:  سلٌم

 ..مٌترسم بچه تا دو زاٌمان از من ــ
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 ...شده چی دمکر فکر دٌوونه: گفت و خندٌد

 که نداره ترس عزٌزم: داد ادامه و کرد نوازش پشتمو

 مٌترسم من اما ـــ

 لوسی خٌلی: سلٌم

 لوسی خودت ــ

 بگی شما هرچی باشه:  سلٌم

  آفرٌن ــ

 گرٌه زٌر زدم و گفتم اسمشو باز

 باشی شجاع باٌد کنی گرٌه نبود لرار عــــــــــه هعــــــــ: سلٌم

 باشه ــ

 بخوابٌم بٌا گلم دٌرولته: گفت و بوسٌد رو بود شده لرمز مطمئنم که دماؼم نوک

 برد خوابم که نکشٌد ساعت نٌم به و کرد بؽل منو

**** 

 ...بود خوب چی همه و بودم باردار ماهه نه

 ...چٌدٌم مرتب هم پسرمو های وساٌل

 ... داشتم درد ٌکم منم و بود نماٌشگاه سلٌم

 خودشو گفتم و زدم زنگ سلٌم به شد که بٌشتر ولی عادٌه کردم فکر اولش

 ...برسونه

 ...بٌمارستان برد منو و کرد تنم هامو لباس و اومد سلٌم بعد ربع ٌه
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 ...بردند زاٌمان اتاق طرؾ به و گذاشتن برانکارد یرو منو

 ...مٌکردم گرٌه بودم گرفته و سلٌم دسته

 رو مادری بی طعم نزار...ها بمونن مادر بی هام بچه نزار مردم من اگه سلٌم ـــ

  بکشن

 از سالم هامون بچه با تو نزن و حرؾ اٌن لعنتی نمٌمٌری تو: گفت عصبانٌت با

 فهمٌدی؟؟ بٌرون مٌای اتاق

 ..شدم اتاق وارد چون بگم چٌزی بهش تونستم نه و شنٌدم چٌزی نه

 (سلٌم)

 .زاٌمان اتاق بودند برده رو هلنا که بود ساعتی نٌم

 ...داشتم استرس خٌلی

 ...لوٌه من نفسه نمٌشه هٌچٌش بشه؟نه چٌزٌش نکنه

 ... دوٌدم طرفش به بٌرون آوردن رو هلنا بعد ساعت نٌم بعد

 ست بسته چشماش چرا: گفتم و ترسٌدم بود بسته چشماش و بود کرده عرق

 شدن بٌهوش نباشٌد نگران: پرستار

 برد زنان بخش به رو هلنا و گفت اٌنو

  آوردن هارو بچه هلنا از بعد

  سالمن هم دو هر رٌددا نازی های بچه چه ببٌنٌن: گفت پرستار

 ...بودن ناز خٌلی کشٌدم دستشون رو دستمو شدمو خم
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 های لباس و بشٌم تمٌز که برٌم ما باباٌی خب: گفت پرستار که بوسٌدم و دوتاشون

 بپوشٌم خوشگلمونو

 باشه ـــ

 ...گرفتم خصوصی اتاق هلنا برای و رفتم پذٌرش سمت به

 و انواع و رفتم بٌمارستان روبروی فروشی شٌرٌنی به و شدم خارج بٌمارستان از

  گرفتم شٌرٌنی السام

 ببٌنم و خانمم مٌتونم: گفتم و رفتم پذٌرش سمت به دوباره

 ببٌنٌدش مٌتونٌد اومد بهوش ولتی: گفت لبخند با

 باشه ــ

 (هلنا)

 اتاق سلٌم کنم فکر دٌدم اتاق ٌک تو تنها خودمو و..کردم باز چشمامو درد با

 ..فتهگر خصوصی

 خانومی جانم: گفت و اتاق تو اومد که زدم صدا و پرستار

 خوبن امه بچه ــ

 بٌاد؟ بگم منتظره بٌرون شوهرت...عزٌزم اره: پرستار

 بله ــ

 مٌارم هم هارو دوللو االن: پرستار

 ونممن ــ

 ...اومد سلٌم بعد ثانٌه چند و شد خارج اتاق از و زد لبخندی

 نباشی خسته خانمم چطوری: گفت و زد من به لبخندی.. زدم روش به لبخندی
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 مرسی ــ

 نشست تخت رو اومد  و کنارم کوچولوی ٌخچال رو گذاشت رو شٌرٌنی جعبه

 بوسٌد و گرفت دستمو

 ..شدن قاتا وارد بود بچه دوتا بؽلشون که پرستار دوتا و شد باز در

 ... زدم لبخندی

 ...بود سلٌم دست هم ٌکی اون و بؽلم تو گذاشت و ٌکٌشون ها پرستار از ٌکی

 نبودن ما شبٌه هٌچکدوم ولی...بودن هم عٌن دوتاشون

 پسره؟ ؟کدوم دختره کدوم: گفتم پرستاره به رو

 پسره شماست بؽل تو که اونی: گفت لبخند با ٌکٌشون

 ..کردم نگاه بود بسته هک پسرم نازه چشمای به

 شد بلند دخترم ی گرٌه صدای

 بده شٌر بهش کنٌم کمکت گشنشه دخترت مامانش: پرستار

 باشه ــ

 شٌر بهش و... گرفتم آؼوش در دخترمو و گذاشتم ای شٌشه تخت روی و سورن

 دادم

 منن شبٌه نه رفتن کی به نٌست معلوم ها سوخته پدر: گفت سلٌم و رفتن ها پرستار

 تو نه

 کن نگاشون کوچولوئن خٌلی اره: گفتم و خندٌدم

 ...ای شٌشه تخت تو بزارتشون که دادم سلٌم به  شد سٌر دخترم ولتی

***** 
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 ...شدم مرخص بٌمارستان از بعد روز دو

 ... ببٌنن رو ها بچه تا اٌران بودن اومده بابا و سٌنم مامان و سلطان اشرؾ

 مٌکردند گرٌه بار سه روز در شاٌد ابٌدنمٌخو و روز کل هستی و سورن

 کٌن؟ شبٌه ها بچه اٌن آخه: بابا

 بابا نمٌدونٌم ماهم ــ

 شرلٌه کامال ما برعکس لٌافشون: سلٌم

 رفتن کی به هستی و سورن مٌدونٌد: سلطان اشرؾ

 کی؟؟؟ به:  سلٌم منو

 اٌلهام به هستی و اردالن به سورن: سلطان شرؾا

 کٌه؟؟ اٌلهام ــ

 خواهرم: سلٌم

 خواهرت:  تعجب با من

  اره: سلٌم

 کجاست؟؟ االن ــ

 اٌتالٌا: سلٌم

 مٌدی؟ جواب کوتاه انمدر چرا ــ

 ٌه گورٌه کدوم نٌس معلوم هم اردالن... مانکنه اونجا و اٌتالٌاس اٌلهام:  اشرؾ

 .. مٌشه ؼٌب و مٌاد دفعه
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 ؟؟ بٌبٌنن داداششونو بچه نمٌان ـــ

 که نمٌدونن اونا: سلٌم

 آها ـــ

 برگشتن هم با و موندن روز سه سلطان اشرؾ و سٌنم مامان و بابا خالصه

 ...ترکٌه

 سرم و برداشتم مبل روی از شالمو شد زده در زنگ که مٌکردم آشپزی داشتم

 ... کردم

 ..خوشگل خٌلی دختر ٌه کنارشم بود اردالن..کردم باز و در رفتم و

 جان اٌلهام و من بدی اجازه اگه خوبی داداش زن سالم: گفت باز نٌش با اردالن

 ببٌنٌم رو ها بچه و شمارو اومدٌم

 ..اٌنه اٌلهام پس

 داداش زن سالم: اٌلهام

 داخل بفرماٌٌد اومدٌد خوش سالم: گفتم و زدم لبخندی

 .. داخل اومدن

 شد بلند اتاق از ها بچه ی گرٌه ایصد

 جانم ای: اٌلهام

 ..مٌکرد گرٌه سورن و بود خواب ؼرق هستی..رفتم اتالشون به

 ...رفتم پذٌراٌی سمت به و کردم بؽلش و رفتم سورن تخت سمت به

 مٌکرد نگاه من به مشکٌش چشمای با ساکت حاال

 توام شبٌه چمدر ٌنبب اومدما من اردالن عمو: گفتم گونه بچه صدای با
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 کرد بؽلش و اومد سورن منو طرؾ به بازش نٌش با اردالن

 توئه شبٌه چمدر اردالن: اٌلهام

 ..خوشگله من مثل چمدر بشه فداش عموش الهی: اردالن

  دٌگه من به بده: گفت اٌلهام که خندٌدم

 .. رفت صدلش لربون ٌکم هم اٌلهام و اٌلهام بؽل داد و سورن اردالن

 خوابوندمش و کردم عوض پوشکشم دادم شٌر سورن به... کردم پذٌراٌی ازشون

... 

  دٌگه بٌا داداش زن: زد داد پذٌراٌی از اٌلهام

 عزٌزم اومدم ـــ

 خٌلی اٌلهام مخصوصا برادرش خواهر دٌدن از اومدو سلٌم بعد ساعت ٌک

 .... شد خوشحال

 ... مٌرفتن ور ها بچه با همش اٌلهام و اردالن

 ..خونه آشپز تو رفتم

 ...اومد سرم پشت هم سلٌم

 ؟؟.گلم کردی درست چی: سلٌم

  دونفره برای فمط ولی الزانٌا ــ

 مٌدم سفارش چٌزی ٌه االن نداره اشکال: گفت و کرد ای خنده

 باشه ــ

 بٌارن تا نشستٌم رمنتظ و دادٌم سفارش جوجه
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 واستا دٌگه نخور وول عمو هستی:  اردالن

 ..شد بلند هستی ی گرٌه صدای

 که بچم نمٌفهمه حرفتو اردالن عه ـــ

 اره؟؟: گفت مٌکرد گرٌه داشت همچنان که هستی به رو اردالن

 اره: گفت و اردالن کله پس زد و گرفت دستش از و هستی سلٌم

 ✦...بعد سال ۶✦

 ندو مامان ورنس ــ

 مامی چشم: سورن

 مٌکشمت من بشی نٌستی هستی: سلٌم

 بابا چشم:گفت و خندٌد ؼش ؼش هستی

 بابا دختر آفرٌن: گفت و بوسٌد رو هستی ی گونه سلٌم

 ..اومد طرفم به و دوٌد حسودی با سورن

 ...کن بؽلم مامان:  سورن

 نخٌر:سلٌم

 مٌکنی؟ حسودی خودتم ی بچه به سلٌم ــ

 گفته کی نه: سلٌم

 ... کن بؽلم و ببوس منو مامان: گفت اصرار با دوباره سورن

 حسود  پسره: هستی

 لوس  دختره: سورن
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 هستی و داد خالی جا سورن که برداشت خٌز سورن طرؾ به عصبانٌت با هستی

 ها شن روی افتاد

 مٌکنه گرٌه االن ههه: گفت و آورد در زبونشو نسور

 گفته کی نخٌرم:گفت و شد بلند ها شن روی از هستی

 ..مٌکردٌم نگاه دوتا اٌن کل کل به لبخند با سلٌم منو

 االؼه ٌا شتره؟ اسب؟ اون بابا عـــــــه:  گفت هستی ٌهو

 بدی شخٌصت هم از و االغ و شتر و اسب نمٌتونی من خنگول لل آخه: سورن

 تٌکه های حرؾ و بود آروم هستی ولی بود دراز زبون و شٌطون خٌلی  سورن

 ..نمٌذاشت جواب بی و سورن دار

 اللی نمٌگن نزنی حرؾ تو سورن: هستی

 بخوره بالل مٌخواد کی ببٌنم کنٌد بس ها بچه: سلٌم

 سورن:هستی

 هستی: سورن

 باالخره شد چی ــ

  مٌخورن شونمدوتا: گفت و زد چشمکی سلٌم

 نره ٌادت و من ــ

 بانو هلنا چشم: گفت ای بامزه لحن با

 ..رفت فروش بالل طرؾ به سلٌم

 کان؟؟ پٌش مٌرٌم کی مامان: گفت و کشٌد کٌفمو سورن

 مٌرٌم بخورٌم باللمونو ــ
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 عمارت؟؟ مٌان هستن؟؟ هامون ادربر خواهر همه امروز: هستی

 عزٌزم اره ــ

 زورگوٌه خٌلی مٌاد بدم اردم از من: سورن

 دارم دوستش منم و داره دوست منو اردم اما: هستی

  کنٌد بس ها بچه ــ

 چشم: سورن و هستی

 خوردٌم و دستمون داد و اومد بالل تا چهار با سلٌم

  کنم ازیب کان با مٌخوام عمارت برٌم بابا: سورن

 دٌگه برٌم: گفت و کشٌد و سلٌم کت

 واٌستا پسرم عجلٌه چه: سلٌم

 داری؟ بچه انمدر چرا تو بابا: هستی

 داشته زٌاد زن چون: سورن

 ..گزٌدم لب و کردم نگاه سلٌم به بهت با و شد گرد چشمام

 فهمٌدی؟؟ کجا از تو: گفت اخم با و کرد نگاه من به تعجب با اونم

 نکنٌا دعوام ببخشٌد باباٌی گفت کان: سورن

 نشنوما دٌگه: گفتم عصبانٌت با

 چشم: سورن

 ...کردٌم حرکت عمارت طرؾ به و شدٌم ماشٌن سوار

 ...رسٌدٌم عمارت به ولتی
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 رفت کان طرؾ به عجله با سورن

 ..سلٌم بؽل پرٌد بعد و کرد بؽل و سورن( صنم پسر)کان

 خوشگلم؟؟ پسر چطوری: سلٌم

 بابا خوبم:  کان

 مامانی سالم:گفت منو بؽل اومد هم بعد

 خوبی؟؟ عزٌزم سالم:گفتم و بوسٌدم گونشو

 بله: کان

 اومدن برادرات خواهر پسرم: سلٌم

 باباٌی بله: کان

 پذٌراٌی سالن به و گرفتن همو دست هم سورن و کان و گرفت منو دست هستی

 ...رفتٌم

 ...ببٌنتشون تا کرد جمع عمارت تو هاشو بچه ی همه امشب سلٌم

 طرؾ ٌه پسرا و  بودن بسته صؾ طرؾ ٌه دخترا

 ها بچه سالم: گفت بلند صدای با سلٌم

 ارباب سالم: ها بچه

 کٌه؟؟ ارباب ارباب؟؟؟: سلٌم

 فهمٌدم آها:  گفت و خندٌد اردم

  ارباب نه بابا گٌدب باٌد: گفت کان

 هم مامان حتی کردی بٌرون عمارت از مارو چرا باباٌی: گفت اعتراض با پلٌن

 باباٌی توروخدا عمارت بٌاری مارو نمٌشه..نمٌکنه توجه ما به باشه اگرم نٌست
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 توروخدا: گفتن ٌکصدا

 اٌران برمٌگردم من نٌستما من اٌنجا بٌاٌن شما ها بچه: سلٌم

 ..دٌگه مٌزنی سر ما به حدالل هست اشرؾ عمه رهندا اشکال: پلٌن

 نمٌکنن توجه بهتون هاتون مامان.. بگٌد بهم رو چٌزی ٌه فمط اره: سلٌم

 من باباٌی مٌاد مرد ٌه با ٌا مٌاد مست و مامان مٌره مهمونی همش بابا نه: آرا دل

 مٌترسم والعا

 بمونم مامان پٌش مٌخوام اٌنجا نمٌام من نٌست اٌنطور من مامان اما: آٌشه

 باال دستشو بمونن اٌنجا مٌخوان که اوناٌی باشه:سلٌم

 باال بردن نفر ۱ از ؼٌر به دستشونو همه

 پس حضانتتونو دوباره و مٌزنم حرؾ هاتون مادر با نٌست ای چاره: سلٌم

 ..مٌگٌرم

 ..کردن بؽلش و کردن حمله سلٌم طرؾ به و کشٌدن جٌػ یخوشحال با همه

 هلن انمام: کان

 جانم ــ

 بگم چٌزی ٌه: کان

 گلم بگو ــ

 نمٌشی؟؟ نارحت: کان

 نه ــ

  اٌران ببرٌن خودتتون با منم مٌشه: کان

 خب؟؟ بگم بابا به باٌد ــ
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 مامان کنٌا راضٌش: کان

 ..مٌشه چی ببٌنم ــ

*** 

 سلٌم ــ

 جانم: گفت و برگشت طرفم هب

 اٌران ببرٌم خودمون به کانم ــ

 نمٌشی؟؟ ناراحت: سلٌم

 حسودی مادرش به روزی ٌه مٌدونم نه: گفتم و کردم حلمه گردنش دور دستمو

 ...دارم دوستش خوبٌه پسر ولی مٌکردم

 عزٌزم بگی تو هرچی: گفت و بوسٌد گونمو

*** 

 شدی؟؟ آماده پسرم کان ــ

 بردارم کٌفمو بزار مامان لهب: کان

  مٌاد سروٌست االن دٌگه بدو ــ

  دٌگه اومدم مٌزنی ؼر صبحه از مامان: کان

 کالس تازه.. کردٌم نام ثبت پسرانه مدرسه ٌک به و کان برگشتٌم اٌران به ولتی

 بود اول
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 ..بودن خوشحال خٌلی موضوع اٌن از و دبستانی پٌش مٌرفتن هم هستی و سورن

 مٌرم دارم من مٌگم مٌزنما صدات دارم دوساعته مامان: گفت بلندی صدای اب کان

 بلدم شکسته پا و دست فارسی چون ندم سوتی کن دعا فمط اومده سروٌسم مدرسه

 خداحافظ باش خودت مواظب ندی سوتی مٌکنم دعا باشه. ببخشٌد: گفتم و خندٌدم

 خدافظ: کان

 نده سوتی کن دعا خداٌا:گفتم و بردم آسمان به رو دستمو خندٌدمو کان رفتن از بعد

 مامان: اومد هستی صدای

 جانم ــ

 هست جا همه خدا نمٌگٌن مگه: هستی

 چرا ــ

 مٌکنی؟؟ نگاه و آسمان و مٌکنی بلند آسمان به رو دستتو چی برای پس: هستی

 مٌکشٌد ما از بٌشتر خٌلی هوشش بچه اٌن بدم بهش تمنداش جوابی

 مامانی؟ داده ٌاد بهت کی: گفتم و کردم ناز طالٌٌشو موهای و زدم زانو جلوش

  فهمٌدم خودم:  هستی

  زرنگم دختر آفرٌن ــ

 ها؟ نمٌکنی بؽل منو چرا تو مامان ؟؟ خبره چه باز: گفت و اومد اخمو سورن

 کجاست؟؟ کان اصال

 فرم هم شما مدرسه رفت هم کان ضمن در شده زرنگ دخترم اٌنکه رایب ــ

 مهد برٌم بپوشٌد هاتونو

 باشه: سورن و هستی
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 ..اومدن آماده و حاضر ربع ٌه از بعد و رفتن

 بخورٌد صبحونتونو ها بچه ــ

 لهوه شال و کرمی مانتوی با مشکی کلفت ساپورت ٌه... شدم آماده و رفتم خودمم

 ..برداشتم هم کٌفمو و ماشٌنم سوٌٌچ و کردم هم کمی آراٌش پوشٌدم ای

 برٌم؟؟ ها بچه ــ

 اره: هستی

 کردم پام و برداشتم و کرمم کفش کفشی جا از

 ..شدٌم ماشٌن سوار و شدٌم خارج خونه از ها بچه با

 ..مٌبودن باٌد هم ها پدر مادر و شه برگزار جشن ٌه مهد تو بود لرار امروز

 بستی؟؟ مرتب موهاتو دخترم ــ

 مامٌش اره: هستی

 لوس: سورن

 حسود: هستی

 .کردم لمس و سلٌم اسم و گذاشتم اسپٌکر رو و برداشتم و گوشٌم

 جانم: سلٌم

 نرفته که ٌادت بٌای باٌد هم تو جشنه امروز مهد مٌرم من عزٌزم ــ

 مٌام کنم عوض لباسمو خونه مٌرم دارم االن نه: مسلٌ

 بای باشه ــ

 . بای: سلٌم
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 ..بودن اومده همه رسٌدٌم که مهد به

 ... کردٌم پرسی احوال و سالم مدٌر با و شدٌم مهد وارد

 صندلی روی ها والدٌن بمٌه مثل منم و برد رو هستی و سورن اومد مهد مربی

 ..نشستم

 ..کنند اجرا نماٌش تا مٌشدند هآماد داشتند ها بچه

 زدم لبخند سلٌم دٌدن با و برگشتم نشست پٌشم کسی کردم احساس بعد دلٌمه چند

 خانم هلنا سالم: سلٌم

 سلٌم آلا سالم ــ

 کجان؟؟ ها بچه: سلٌم

 بشن آماده نماٌش برای رفتن ــ

 آها: سلٌم

*** 

 بود کننده خسته چمدر آخخ: سورن

 مٌومدم منم کاشکی: کان

 ..اٌنجا بٌاٌد و نٌارٌد در هاتونو لباس ها بچه: سلٌم

 ...نشستٌم مبل روی و رفتٌم مون همه

 بؽل و سورن منم و کرد بؽل و هستی کرد تنظٌمش و اومد دست به دوربٌن سلٌم

 .. نشست وسطمون هم کان کردم

 لطفا بزنٌد لبخند همه ـــ
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 عکس اولٌن شد اٌن و گرفت عکس چٌک صدای با دوربٌن و زدٌم لبخند هممون

 هامون بچه با ما خانوادگی

 ���� عشـــــمه ٺـــــۈ اســـم |*|

 ✨�� بہشــــــــټه ڈنــــــــــــېام|*|

 ���✌ ٺـــــٱ ډۄ مــــٱ واســــہ |*|

 ���❌ زشـــــــټه جـــــډاېـــــے |*|

 ���  تۄ ڪـــــــــــســـم همۿ|*|

 �����  تۄ فــــســـــــــــــــــمهمڼ |*|

 ��� ❤  للـــــــــــبم  ي ۉاسه |*|

 ���� شـــو ۿــــــمېـــــــــشڰے|*|

 

 پـــــاٌـــــاݩ

 

 ...باشه اومده خوشتون هم رمانم اٌن از امٌدوارم

 ولت روش بعدٌمو رمان مٌکنم سعی ولی بود گنگ خٌلی جاهاش بعضی مٌدونم

 ...کردن همراهٌم و بودن باهام رمان آخر تا که اوناٌی از تشکر..زارمب زٌادی

 

 اٌزدی آٌناز.: نوٌسنده
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 حرمسرای و فراری های عروس سرنوشت. مؽرور دختر: نوٌسنده اٌن های اثر

 ارباب

 متفاوت دنٌای دو با خواهر دو: نوٌسنده تاٌپ حال در رمان
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