
 

 

 
 دکتر و ارباب 

 به نام خالق درد و درمان 
 نویسنده :مسیحه زاد خو 

 شیراز
 
 

 )اهورا(
جعفر حالت دو کل عرض حیاط رو طی کرد وباالی پله ها ایستاد و 

 نفس نفس میزد 
پرده رو انداختم و اتاقمو ترک کردم ...داشتم پله هارو پایین میرفتم 

 که )گل اندام (جلوم ظاهر شد و گفت :
 آقا جعفر کارتون داره  -

هیچی نگفتم و سریع سمت در خروجی عمارت رفتم و دررو باز 
کردم جعفر پای پله ها ایستاده بود و تامنو دید جلو تر اومدو هنوز 

 یکم نفس نفس میزد 
 ؟چی شده جعفر -

 نفسشو داد بیرون و گفت :
 حالش بده دکتر هم نیست ارباب  عیالم -

 فتم :دستی به موهام بردم و گ
 ؟بازم کدوم گوری رفته دکتر کجاست  -

 ()این رو با داد گفتم تقریبا 
 دکتر دوروزه نیستش -
 به بهادر بگو ببرتتون شهر -
 ارباب دکتر چی ؟بهادر می گفت دیگه قرار نیست بیاد -



قراره برم بخش داری وتقضای یه دکتر دیگه بدم جعفر نگران -
 نباش 

ارباب دکتر مرده واسه زنای روستا سخته من پارسال به حبیب -
 گفت دکتر زن اینجا نمیاد ،خان )پدر ارباب (گفته بودم 

 جعفر  ممیدون-
 معذبن وقتی حالشون بده نمیرن زنای روستا -
مادرم بهم گفت ...خودم فردامیرم بخش داری پیگر میشم برو جعفر -

 با بهادر برو برین شهر 
 داره تب شدیدی -
  ؟برو برای چی معطلی-
 خداعمرتون بده ارباب خیر از جونیتون ببیین -
 برو بهادر منتظره -

جعفر بی معطلی رفت داخل عمارت شدم وسط سالن ایستادم و گفتم 
: 
 گل اندام ...گل اندام )این بار بلند تر گفتم ( -

 گل اندام دوان داون اومد یا نفس نفس گفت :
 بله آقا ؟ -
 م پدرم کجاست کس عمارت نیست؟گل اندا-
حبیب خان با خانم جان رفتن خونه عموتون خواهرتون دعتوشون  -

 کردن 
 ؟کی رفتن چرا بی خبر گل اندام -
 شما خواب بودین  آقا -
 داوود کجاست ؟-
 رفته واسه سرکشی زمینا امروز آبیاری شروع شده -
 یه قهوه بیار برام و به جاوید بگو اسبمو زین کنه -
 یرن سرکشی م-
 بله گل اندام سریع -



هوه لباس عوض کردم و و سمت پله ها رفتم و بعد از خوردن ق
آبی و تی شرت سفیدمو پوشیدم و با کفشای اسپرت و شلوار جین 

 کاله لبه دارمو سرم گذاشتم و باید به سرکشی زمینا میرفتم 
 ....سوار اسبم شدم تاختم سمت زمینای گندم 

صبحونه کت و شلوار رسمیمو پوشیدم و راهی روز بعد از صرف 
از اینجا رفته بود یه جوون  بخش داری شدم با بهادر چند روزه دکتر

ه دکتر کم کار تو این مدت که روستا بود خیلی اذیتمون کرد بود ی
دوروز بود یه هفته نبود زنای روستا هم ازش خجالت میکشیدن نمی 

یه کاغذ ای دکترزن بدم رفتن حاال هم خودم اومدم بخش داری تقض
بازی مسخره ای بود نهایتا یه چک نوشتم و دادم بخش درای تا 
کارمو زود تر انجام بده قول ازش گرفتم تا ده روز دیگه دکتر 
بفرستن واسه روستا ...نزدیکای ظهر بود بعد از انجام یه سری 

کارهای واجب تو بخش داری برگشتم روستا قبلش هم یه گاوداری 

گاو شیرده داشت باز دهی 300شی گاو داری حدود رفتم سرک

گاوداری عالی بود همش هم با دستگاه های مکانیزه انجام میشد 

نفر هم توگاوداری کار میکردن در آمد عالی و موقعیت  10حدود 

بی نظیری داشت یه ساله هم تاسیس کرده بودم من دوساله برگشتم 

ه تحصیل  االن سالم بود رفتم فرانسه واس16 ،ایران زادگاهم
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 برگشتم عمارت با بهادر 
 گفت : گل اندام تامنو دید

 ناهار آمادست آقا -
 خیلی خسته بودم که گفتم :

 اول دوش میگرم میزو بچین  -
 خان منتظر شما بودن -
 سریع میام گل اندام -



ایم رو پوشیدم و با ور مشکی پارچه یه دوش سریع گرفتم و شل
راهن دودی رنگ و با جلیغه ...موهامو رو به باال شونه زدم از پی

عطر محبوبم رو خالی کردم روی خودم ساعت نقره ایم رو به مچم 
بستم و کفشای ورنی رو پوشیدم و رفتم پایین پدر و مادرم و 

خواهرم کمند سر میز بودن جلو رفتم صندلی رو عقب کشیدم که 
 پدرم گفت :

 رفتی بخش داری ؟ -
 رفتم پدر قرار شد تا ده روز دیگه یه دکتر بفرستن -

 برام برنج کشید و گفت : کمی
 دکتر مرد دیگه -

 نه از سعادتی خواستم که یه دکتر زن تقاضا کنه –من 
 پدر هم رو برنجم خورشت ریخت و گفت :

 دکتر زن اینجا نمیاد  -
 قرار شد سعی خودش رو بکنه اگه نه که خودم میرم تهران –من 
 اوه تا ده روز دیگه دیره -کمند
نه تا دوروز دیگه معلوم میشه که زنه یا مرد  تا سه چهار –من 

روز دیگه که معلوم میشه اگه زنه که هیچی اگه نه که خودم میرم 
 تهران 

 مادرم تمام  مدت ساکت بود 
ود این دکتر احمقم معلوم نیست کدوم زن جعفر دیروز حالش بد ب-

 گوری بود 
کال رفت دیگه دکتر ...بهادر رسوندشون شهر همه اهل –کمند 

 روستا که ماشین ندارن 
 رو قورت دادم و گفتم : همشغول خوردن بودیم که لقم

 خدا کنه زن بیاد راحت میشن زنای روستا  -
 خداکنه دکتر خوبی باشه –کمند 
د در صد دکتر تازه کارو میفرستن یه فرستن که صاگه ب–من 

 ریزدینت میفرستن 



 نش هم عالیه ومهم نسیت میبینی همون جو–کمند 
 فک نکنم دکتر زنی قبول کنه بیاد روستا اونم تنها دوسال –پدر 
شهرای اطراف دکتر بیکار کلی هست بعضیا مجبور ن وبه  –من 

 پول احتیاج دارن 
 باید سوئیتی که دکتر توش بود رو سرو سامون بدی -کمند
 اگه زن باشه که با معلما زندگی کنه –من 
 شاید نخواد –کمند 
 حاال تا بیاد معلوم میشه بعد میگم ترتیبشو بدن ...–من 

 نگاهی کردم و گفتم :
 راستی داوود کجاست ؟ -

 داوود پیش پای تو رفت تهران –کمند 
 تهران واسه چی ؟مگه نگفتم منتظرم باشه تا من بیام –من 

 کمند سربه زیر انداخت و گفت :
 رفت مدرکشو بگیره دیشب بهش زنگ زدن  -

 ساکت شدم که پدرم گفت :
 دیروز خونه ی عموت بودم -

 )خدایا بازم این بحث تکراری (هیچی نگفتم مادر گفت :
 اه تموم میشه ه درسش درموت منتظر جواب توعه  رعنا هم دیگع-

 باشه پدر بعد تصمیم میگیرم اما فعال گرفتارم –من 
 تاکی اهورا دوساله برگشتی –مادر 
 عموت منتظره رعنا کلی خواستگار داره  -پدر

 لقمه ام رو با آب قورت دادم و رو به پدرم گفتم:
 شوهرش بدن  همنتظر چی -

 مادرم با نگرانی گفت :
ای واییی  اهورا عموت رعنا رو به کس دیگه ای نمیده منتظر  -

 جواب توهستن چرا دست دست میکنی  
 گفتم که گرفتارم و عجله ندارم –من 



عموت رعنارو به خاطر تو فرستاده تهران درس بخونه و  -پدر
 جا درس  نمی خونن نگرنه میدونی که  دخترای ای
 سکوت کردم که مادر گفت :

 رعنا هم دیگه درسش تموم شده هم منتظر توه خود رعنا  -
 کمند آروم گفت :

اهورا عمو چند روز پیش هم پیغام فرستادزود تر تکیلف رعنارو -
 مشخص کنی میگه اسم شما روشه براش زشته 

 سالشه 26مگه رعنا چند سالشه همش -

 کمند خندید وگفت :
زیاده  سالشه و26اینجا روستاست رعنا ،اهورا کجایی داداش من  -

 االن 
 بی تفاوت گفتم :

 به هر حال من عجله ندارم  -
 مادر با لبخندی گفت :

 سالته 32عزیز من اهورا توهم  -

 من فعال عجله ندارم به ازدواج فک نمیکنم –من 
 به ازدواج فک نمیکنی یا کال به رعنا فک نمیکنی –کمند 

 اصال به ازدواج فکر نمیکنم -

 
 )رعنا(

  دادمیم دیبود که انجام با قیتحق یکل کردمیکار مداشتم رو پروژه 
چند  دیبا کردمیامروز دانشگاه کار م دیروشن بود و  رو فرمول جد لبتابم
 ریدر گ یلیخ دادمیم لیوتحو کردمیرو کامل م قاتمویتحق نیآخر گهیروز د
 ی. کاراکردمیکار م شگاهیبود اما چون تو آزما وریشهر نکهیبودم با ا

  دادمیهم انجام م مویقاتیتحق
  وسط سالن بود زیبلند شد رو م لمیزنگ موبا یصدا که
 . کردمیم یتو آپارتمانم تنها بودم ، کال تنها زندگ منم



 . ...خوش بود دمیکردم از دور د لیبه موبا ینگاه که
کار  یکل ششینداشته، ازم بخواد برم پ یاوف خدا کنه کار»لب گفتم  ریز

  رو برداشتم یشبرداشتم وگو زیخ«دارم  
 . شدیم یعصب دادمیجواب نم اگه
  جواب دادم عیسر
 : و خشک وخشن گفت یکیعل یسالم نه
   باز کن در رو گهید قهیده دق -

 عیبگم  سر یزیبود تا خواستم چ یدادم حرفش کامال دستور رونیب نفسمو
  قطع کرد

تموم موند که لبتابمو خاموش کردم و جمع  مهیشدم کالفه شدم کارم ن بلند
  قهوه رو برداشتم  گذاشتم تو آشپز خونه و یفنجون خال زیکردم رو م

عمل کنم ، اون طور هم که  لشیخالف م شدیحوصلشو نداشتم اما نم اصال
  حرف زد کارش جز .... نبود

 رمیبرم دوش بگ کردیاتاقم خوب شد تازه دوش گرفتم مجبورم م رفتم
 دمیام رو پوش  کهیداخل اتاق که شدم ... سمت کمد رفتم لباس خواب دو ت

  رنگ یبلند روش مشک کهیبا ت یلباس کوتاه سکس هی
  شونه زدم و آزاد انداختم  دورم موهامو

  کیو عطر تحر یلیدوست داشت خ غیکردم رژ قرمز ج شیآرا کمی
 .... ازیکنندمو  به پشت گردنم  و رو نبض دستم به حد ن

به ساعت کردم. در آپارتمان  رو باز کردم  ینگاه رونیاتاق اومدم ب واز
در آسانسور باز نگاهم به  دمیرو نگاه کردم که د رونیدر ب یاز ال

  . خودش بود  رونیآسانسور بود که اومد ب

  مغرور داخل شدم در رو گذاشتم رو هم سمت مبلها رفتم خشک
 ... هیلحظه نشد داخل شد درو محکم بست خدا به داد برسه چقد عصب چند

  دادم رونیمبل نشستم ونفسمو ب رو
  محکم و خشن ،  که اومد دمیشنیقدم هاشو م یصدا

  دیچیعطرش پ یبو 



  بود یبرداشتم نگاش کردم  که سالم کنم چشاش برزخ سرمو
اش با زانو  رو پ هیزد روم    مهیسالم رو نگفته بودم که خ نیس هنور

  مبل گذاشت
مرد  نیبرد  از پشت موهامو رو محکم با خشونت تمام که تو ا دست

زده بود  با لحن  مهیروم خ یدر حال تیسراغ  داشتم  چنگ زد با عصبان

 : گفت کردیم کمینفسهاش تحر یگرم یدر حال یو خشن یعصب
  رونیب یایسرو وضع م نیاحمق ، چرا با ا یدختره -

 مهیتن ن رفتیم نیباال پا جانیاز شدت ترس و ه  نمیتر کردم قفسه س لب
  افتاده  لباسم کنار رفته بود شیبرهنه ام رو به نما

 : با لکنت گفتم که
 .... من-

 : خشم گفت با

عوض.  ختتویر یایدم در م یطور نی، بفهمم   بازم ا نمیبشنوم ، بب-

  کنمیم
شدن بد  دهیکردم جرات حرف زدن نداشتم  موهام به خاطر کش سکوت

  دادمیجور دردم گرفته بود مدام سرمو عقب م
 : گرفت و آروم زمزمه کرد یدست آزاداش تنمو به باز با
 خوبه -

 : گردنمو وگفت ریز کردیبو م قیکه عم یدر حال 
  کن داغونم رعنا رابمیس-
 : ترس گفتم با

 چته ؟-

مبل  یکه سرم خورد به پشت یو ول کرد عصب دینگفت موهامو کش یزیچ

 : وگفت
 ... تو کارتو بکن-



 ریگرفت با ولع ز یدستاش تنمو به باز انهیباز سوال بپرسم وحش دمیترس
تنش بوسه هاش کل تنم گر   یکیاز حرارت دستاش ونزد  دیگردنمو بوس
  گرفت اما
 : کردم رمزمه

  روستا برم  خوامیلطفا کبود نشه م-
  انجام داد محل نداد به حرفام کارشو

 : هلش دادم وگفتم که
  مونهیم ایکبود یبرم روستا جا خوامیآروم لطفا ...م-

 : کرد وگفت یاخم
 یشخصا اومدم دعوتت کنم ،  مهمون الیو ایتر برو فردا ب ریچند روز د-

  کنم تینفر معرف هیبه  خوامی... م ایدارم ب
باشم ، فقط فقط با  یا گهیمن با کس د دادیهرچه بود اجازه نم اون»

 « کردینم میتقس یخصلتش خوب بود فقط  ، منو با کس نیخودش بودم ا
دکتر موفق البته خارج  هیکنم  تیمعرف یکیبه  خوامی، م هیکار یمهمون-

  داره یکار مهم یچند روز رانیکشوره اومده ا
 ... باشه تا فردا-

کتشو  در آورد انداخت رو مبل و در حال باز کردن کمر.   ستادیشد ا بلند

 : بند شلوارش گفت
  امیبرو تو اتاق االن م-

  سمت اتاق رفتم یحرف چیه بدون
 ..... ادیمنتظر که ب دمیدر آوردم رو تخت دراز کش لباسامو

 دارد... ادامه
 )زهره (

درسالن رو محکم کوبیدم به هم داخل خونه شدم کیفمو محکم با 
پرت کردم روی مبل مامان از تو آشپز خونه اومد بیرون و حرص 

 عینک ته استکانیشو روی چشمش جابه جا کرد و گفت :
 چته؟ -



 مقعنمو با عصبا نیت در آوردم و روی مبل انداختم و گفتم :
 بد بخت شدم  -
 خدا نکنه مامان چرا ؟-

 پا روی پا انداختم با حرص تکون میدادم وگفتم :
 باید برم روستا  -

 با تعجب گفت :
 موافقت نکردن ؟ -
وندگی میکنه فایده ای نداره نه به محمد هم گفتم سه روزه داره د-

باید برم روستای خراب شده اگه نرم هم باید برم مناطق مرزی یعنی 
 هیچ فرقی نداره 

 نزدیکتره هم خوش آب و هوا خب این روستا بهتره هم -
 رون دادم و گفتم :نفسمو با حرص بی

 آره باید برم تو یه ده کوره  -
 خب محمد چی گفت ؟-
هیچ فایده ای نداره کلی تقال کرد حد اقل پایین شهر تهران باشه -

 خوب بود اصال انگا رنه انگار این روستا  تقضای دکتر زن داده 
 یعنی جز تو کسی حاضرنیست بره -
 یه جوری میگی انگار خودم داوطلب شدم کسی نیست بره -
 شهال کجا افتاده ؟-
 کرمانشاه باید بره -
 تو بهتره مامان سه ساعت ببیشتر نیست نزدیکه -

کلیپس مووهامو واکردم و تابی به موهام دادم که مامان با خشم گفت 
: 
 نکن موهات میریزه تو خونه -
 اه مامان گیر نده -
 رشان یه خانم دکتر نیست این طرز حرف زدن ه دگیر نده چی -

بلند شدم کیف مقنعه و کلیپسمو برداشتم و سمت اتاقم که میرفتم گفتم 
: 



 بابا کو ؟-
 بابات رفت خونه ی مرضیه سهراب کارش داشت -

 سرمو از اتاق آوردم بیرون گفتم :
 چکار بابایی داشت ؟ -
 قرار شد برن اداره ی بیمه واسه کاری بازنشستگی بابات -
اووووف چه خبره مگه هنوزه ؟..اینقد بدم میاد از کاغذ بازی -

 کارای اداری 
دوباره داخل اتاق شدم  هوا امروز خیلی گرم بود وسایلمو روی 
تخت انداختم مانتمو هم در آوردم و یه راست رفتم حموم یه دوش 

پوش حوله زدم بیرون که مامان داد زد بازم این اساسی گرفتم با تن 
 طوری اومدی بیرون ؟

وم نداشت  خیلی سختم بود درحالی که سمت اتاقم میرفتم ماتاقم ح
 گفتم :

 بی  خیال مامان گیر نده کسی خونه نیست  -
 داخل اتاقم شدم و سریع درو بستم 

از که بجلوی آینه ای قدی ایستادم درحال خشک کردن موهام بودم 
فکر روستای لعنتی حالمو گرفت سشوار رو برداشتم و موهامو 
سشوار کشیدم شونه زدم لباس راحت پوشیدم و موهامو با کلیپس 

 جمع کردم که صدای بابا رو شنیدم که گفت :
حاج خانوم زهره خانم اومده سریع یه کم عطر زدم از اتاق زدم - 

شت بغلش کردم و با بیرون بابا با فاصله پشت به اتاقم بود که از پ
 خنده گفتم :

 آره زهره اومده ...بابای نازنیم چکار میکنه -
 بابا سمتم چرخید و گونشو بوسیدم گفت :

 چکار کردی ؟ -
 بغض کردم و گفتم :

 هیچی باید برم  -
 نشد نری ؟محمد کاری نکرد ؟-



هیچ فایده ای نداره اونجا نشد باید برم مناطق مرزی اون دیگه بد -
 تره 
 بابا جدا شدم و رفت سمت مبلها نشست و گفت : از
 ؟حاال کی باید بری دخترم  -
 هفته ی دیگه -

سال 5با علی حرف زدم دیشب می گفت روستای خیلی خوبیه –بابا 

 پیش کار سد سازیش رو علی انجام داده 
 متفکرانه گفتم :

 یادم نیست  -
 مامان از آشپز خونه اومد بیرون و گفت :

 آمادستحاجی ناهار  -
 بابا بلند شد و گفت :

 اول نمازمو میخونم -
 بابا سمت سرویس بهداشتی که می رفت گفت :

 زهره بابا جان سجادمو پهن میکنی - 
 چشم حاجی –من 

داخل اتاق مامان و بابا شدم سجاده رو براش پهن کردم وبا لبخندی 
 اومدم بیرون 

 د بیرون از سرویس و موبابا هم ا
میرفتم مامان میز رو چیده بود تاره متوجه بوی  سمت آشپز خونه که

 قورمه سبزی شدم گفتم :
 واییییی قورمه سبزی عاشقتم مامانی  -

 مامان با اخم و لبخند گفت :
 عه چه عجب متوجه شدی زهر خانم  -

 پشت میز نشستم و گفتم :
 تازه فهمیدم چقد گشمنه  -

 منتظر آقاجون جون خوبم شدم و بعد دقایقی گفتم :
 علی زنگ نزده ؟ -



 دیشب زنگ زد خواب بودی -
 با حسرت گفتم :

 اخی میاد من نیستم  -
 حال کی میری –مامان 

تا یه هفته ی دیگه وقت دارم خودمو معرفی کنم من یکم زودتر -
 میرم 

 مامان خنیدیدو گفت :
توکه راضی نبودی بری حاال واسه رفتن عجله داری میخوای  -
 د تر بری ؟وز

 تم :بیرون دادم و گفنفسمو 
 می برتم آخه جمعه محمد بیکاره گفت  -
 خوبه ...می خواستم بگم سهراب ببرتت یعنی خودش گفت ببرتت -
 مزاحم سهراب نمیشم محمد لطف میکنه می بره منو-

ساله 13)سهراب شوهر خواهر مرضیست پسر گل روزگاره 

سر ازوداج کردن دوتا بچه دارن قضیه ی ازدواجشون هم جالبه 
 فرصت بهتون میگم االن اینقد گشنمه حوصله ندارم (

 مامان دیس برنج رو گذاشت وسط میز و گفت :
 محمد اگه زنش بذاره و نخوان برن بیرون  -
نه محمد گفت بیکاره و زنش هم که شیفت نیست اتفاقا خود لعیا -

 گفت که منو برسونه و بچه هم که پیشش بمونن 
عجب طعمی داشت یهو با بغض  یه ناخنک به قورمه سبزی زدم

 گفتم :
وای مامان من هیچی آشپزی بلد نیستم دلم واسه قورمه سبزی هات  -

 تنگ میشه 
 مامان با خنده میگه :

  نمیری که موندگارشی تعطیالت میای محمد، احمد هم میان دبنالت -
آخه مامان من هیچ بلد نیستم آشپزی کنم حاال پوست و استخون -

 ابایی )با بغض گفتم (برمیگردم جون ب



 صدای خنده ی بابا رو شنیدم که چرخیدم سمتش گفت :
خانم دکتر بی عرضه داره میره روستا غصه نخور دوماه عذرتو  -

 میخوان 
 :بغض کردم با اخم گفتم 

 عه بابایی دلشونم بخواد دکتر به این خوبی  -
 بابا پشت میز کنارم نشست وگفت :

 ی تا بری و قدرمامان رو بدون-
 من هنوز نرفتم عزا گرفتم آقا جونم -

 بابا خودش برام برنج کشید وبا خنده گفت :
 مهم نیست برات کلی کنسرو میگیرم  -

 یه کمی قورمه سبزی روی برنجم ریختم وگفتم :
 خانم دکتر روستام باید جورمو بکشن من  -

 مامان هم واسه بابا برنج کشید و گفت:
 مردم روستا خون گرم و مهمون نوازن از گشنگی نمی میری  -

 شروع کردم به خوردن و گفتم :با ولع 
 هیچی غذاهای تو نمیشه مامان  -

 بابا رو به مامان گفت :
 امروز زهرا کی میاد -

)زهرا خواهرمه من کلی خواهر برادر دارم زهرا عقد کرده وکیله 
قاضیه که تو همین و انصافا تو کارش هم موفقه شوهرش هم 

جلسات دادگاه باهم آشنا شدن این جناب قاضی که یه خورده تو 
 کارش جدی و رسمیه اما تو خونواده خوبه صمیمیه پسر خوبیه (

 با بهنام بعد از کارشون قرار شد برن خونشونو ببینن –مامان 
 یعنی امروز نمیاد –بابا 
 عه بل اخره امروز خونشونو تحویل میگرین ؟–من 
نه کو تا تحویل بگیرن زهرا گفت برن یه سرکشی ببین تا –مان ما

 کجا رسیده 
 دیم اینا کی میخوان عروسی بگیرن ما نفهمی–من 



 خونشون تکمیل بشه جهاز زهرا آماده بشه –مامان 
 زهرا که واسه جهازش مشکلی نداره –من 

................بعد از خوردن ناهار ظرف هارو خودم جمع کردم و 
ورفتم اتاقم اینقد خسته بودم تا روی تخت دراز کشیدم از فرط  شستم

 دوندگی امروزم خوابم برد 

بود محمد 6............امروز جمعست صبح زود آماده بودم ساعت 

اومد دنبالم کلی گریه کردم آخه طاقت دوری از مامان و بابا رو 
ن از بابا منو بوسید مامانداشتم این اولین باره ازشون دور میشم 

زیرقرآن ردم کرد چمدنمو پشت ماشین محمد گذاشتم و با بغض تو 
گلوم راهی روستای ناشناخته شدم ....سه چهار ساعتی که تو راه 

واقعا جای بی نظری بود سرسبز و بکر یه طبیعت بودیم رسیدیم 
رویایی یه رودخونه از وسط روستا میگذشت خدایا عجب جایی بود  

... 
کردیم یه سورپر مارکت کوچولوبود محمد جاد ه خاکی بود رد 

 شیشه رو داد پایین یه مرد روستایی بود که رد میشد محمد گفت :
 ببخشید آقا ؟ -

 مرد ایستاد و با لبخند به لب گفت :
 بفرمایید آقا -

 درمونگاه روستا کجاست ؟ –محمد 
 مرد نگاهی کرد و گفت :

 دکتر آمده؟ -
 محمد با لبخندی گفت :

 بله حاال میشه آدرسو بدین لطفا  -
 مرد با دست اشاره کرد و گفت :

آخر جاده باالی تپه معلومه قربان همون ساختمان سفیده خانه ی  -
 بهداشت کنارش خانه ی دکتره 

 ممنون آقا –محمد 
 ارباب امروز روستا نیست میدانه که آمدین ؟–مرد 



 محمدبا لبخندی گفت :
 نه بهش خبر میدیم  -

 من میرم عمارت خبر آمدن دکتر رو بدم –مرد 
 محمد فقط نگاش کرد و مرد گفت :

 قرار شد چند روز دیگه بیاین دکترزود آمدن  -
 محمد با خنده گفت :

 اگه زود اومدیم تا بر گردیم  -
 مرد با شرمندگی گفت :

 قصد جسارت نداشتم قربان خیلی خوش اومیدن نه ...نه - 
برگشت ماهم سمت دوان راه آمده را محمد تشکر کرد و مرد دوان 

راست بود باالی تپه سرسبز وای خدا عجب جایی آدرس رفتیم و سر
بود معرکه بود محمد ماشین رو مقابل ساختمان نگه داشت و پیاده 
شدیدم نگاهی به اطراف انداختم از این همه زیبایی مسخ شدم محمد 

 نگاهی به خانه ی بهداشت کرد و گفت :
 قفله زهره  درش  -:
 خب امروز جمعست در ضمن این روستا مدتیه پزشک نداره -

 دقایقی منتظر موندیم که محمد گفت :
 مرده گفت رفت خبر بده اما اربابشون گفت نیست  -
حتما ریش سفیدی کسی باید باشه شورای روستایی باید باشه کسی -

 دیگه مسول 
مش ؟علی خان داره این روستا شنیده بودم علی میگفت چی بود اس-

 بهم گفت آ ؟
 متفکرانه نگام کرد و گفت :

 یادم بود آ  -
نگاش میکردم که همون مرد دوان دوان اومد نفس نفس میزد وگفت 

: 
 خانم دکتر خوش اومدین  -

 گفتم :ی دبا لبخن



 ممنون زنده باشی  -
خانم دکتر ارباب جوان رفتن  تهران به ارباب کوچیک خبر –مرد 

 دادم و میان اال ن خبرشان دادم 
 محمد قدمی جلو اومدو گفت :

 کسی اینجا نیست ؟کلیدش دست کیه ؟ -
 مرد نگاهش به جاده خاکی رفت و اشاره کرد و گفت :

 آمدن - 
مرد کناری ایستاد که پاترول بود ماشین پشت ماشین ما توقف  کرد 

پوش بود هیچ ساله پیاده شد بسیار شیک 25حدود و مردی جوان 

 ای روستا نداشت با لبخندی گفت :شباهتی به مرد
 خیلی خوش اومدین  -

 محمد جلو رفت با هاش دست داد  مرد جوان گفت :
ار بود هفته ی دیگه بیان کتر تشریف میارن قردخبر ندادن که  -

 ستن رفتن تهران یمهندس ن
 محمد با لبخندی گفت :

 یعنی کسی نیست کار مارو را بندازه  ودر اینجا رو باز کنه  -
 کلیدش هست محل اسکان  دکتر هم –مرد جوان 

و اشاره به ساختمان که کمی  اون ور ترو بود کرد کنار خانه ی 
 بهداشت بود کرد و گفت :

 اون ساختمونه اما باید یه دستی  به داخلش بکشیم  -
 یم چشه ؟میشه ببین–محمد 

 تمیز بشه جناب –پسر جوان 
 محمد با لبخندی گفت:

 من دکتر ... دکتر فرهادی -
 بله دکتر اون سوئیت برای خانم دکتر )نگاهی به من کرد (-

 و ادامه داد :
 یه دستی بهش بکشیم -

 کرد  گفت :در حالی که دست تو جیب می



 تشریف بیارین  -
خودش پیش قدم شد و ما پشت سرش نگاهم بهش بود یه کلید از تو 
جیبیش در آورد سمت سوئیت رفیتم مشغول  باز کردن در شد و با 

 تعارف اول خودش داخل شد پشت سرش محمد بعد من 
سایل  همه داد خیلی گرد و خاک نشسته بود رواووووف بوی نا می 

 ثیف بود با دقت نگام کردم و گفتم :جا هم حسابی ک
 اینجا افتضاحه - 

 گفتم که اینجا احتیاج به نظافت داره –پسر جون 
پس از این لحظه شروع کنین مامیرم خانم دکتر رو می برم –محمد 

 هتل و فردا میاد 
 روبه محمد گفتم :

محمد اینجا احتیاج به سم پاشی هم داره حداقل دوسه روزی طول  -
 میکشه نظافتش 

چشم خانم دکتر سم پاشی میکنیم اما تا فردا نظافتش طول  –جون 
 میکشه 
 باشه من میرم هتل تا فردا  –من 
نه خانوم دکتر هتل چرا تشریف بیارین عمارت خوشحال –جون 
 میشیم 
 نه عزیز من میریم هتل –محمد 
 ی محمد ایستادم و گفتم :به رورو
 منو ببر هتل فردا خودم میام -

زهره عزیزم من فردا عمل دارم مجبورم برم وگرنه می -محمد
 موندم پیشت 

 نه داداش برو لعیا هم منتظرته عزیزم –من 
 بیا اینجا می برمت هتل فردا عصر از اونجا تاکسی بگیر  –محمد 

 با لبخندی گفتم :
 چشم داداشی -

 رسیدی روستا بهم زنگ بزن عزیزم –محمد 



 باشه حتما -
 سمت جون که تمام مدت ساکت بود گفتم :

 من میرم هتل فردا بر می گردم -
اما خانم دکتر ارباب بفهمن اومیدن و رفتین هتل ناراحت –جون 

 میشن خانم هم قبول نمیکنه مسلما 
 از طرف من به اربابتون سالم برسونین ...من این جوی–من 

 راحت ترم 
 با لبخندی ادامه دادم ":

میخوام  چی رو بشورین هرچی که هست لطفا با دقت تمیز بشه  -
 وسم پاشی هم بشه 

 چشم خانم دکتر امر دیگه ای نیست –جوون 
 فعال همین من فردا میام ...من یه کم وسواس دارم حواستون باشه -

 درحالی که سمت ماشین میرفتم گفتم :
 اشه فردا که برگشتم همه چی مرتب ب -

 اطاعت امر خانم دکتر –جون 
 کنار ماشین ایستادم محمد قدمی سمت جون برداشت و گفت :

 از آشنایتون خوشحال شدم  -
 خیلی خوش اومیدن –جون 

 محمد رو به مرد روستایی که تمام مدت ساکت بود گفت :
 از شما هم ممنونم  -

 وظیفه است قربان –مرد روستایی 
.............محمد سوار شد و دور زد برگشتیم شهر هتل  رفتیم  

...شب هتل موندم تا نزدیکی های ظهر خواب بودم بعد ناهار داخل 
یه گشتی تو شهر زدم برگشتم هتل و یه عصرونه خوردم شهر شدم 

.از متصدی هتل خواستم برام یه تاکسی بگیره....رفتم روستا عصر 
در موناگاه پیاده شدم و حساب کردم و  بود رسیدم مقابل ساختمان

چمدونو به سختی آوردم پایین همینکه داشتم دنبال خودم میکشیدم یه 



تم قدم مزن با لباسای محلی از سوئیت اومد بیرون به محض دیدنم س
 تند کرد و چمدونو از دستم گرفت و با لبخندی  گفت :

 خوش اومدی خانم دکتر خوش آمدی ... -
 ممنون خودم میارم -

 به زور ازم گرفت 
 نه خانم جان میارم براتون سنگیه –زن 

نگاهی انداختم یه طناب بسته بودن که کلی مالفه و پتو آویز بود 
 روش 

 با لبخندی گفتم :
 تموم شد -

 چمدونو دنبالش میکشید و گفت :
همه چی رو شستیم دیروزخانم جان االن هم دخترا دارن همه چی  -

 تب میکنن ظرفها و آشپزخانه را تمیز کردن رو مر
 ؟سم پاشی کردین -
 سر کوچیک خان دادن سم پاشی کردن پدیشب -

 تقریبا داشتم داخل میشدم گفت :
 فقط قالی هنو خشک نشده صبح شستن  -
 مهم نیست  -

داخل شدم یه کمی هنوز بهم ریخته بود به محضه اینکه داخل شدم 

 جلو اومدن و سالم کردن  ساله18و17دوتا دختر تقریبا 

 با لبخندی جوابشونو دادم 
دوباره مشغول کار شدن زن چمدونمو داخل اتاق برد وبرگشت و 

 گفت :
 اتاقتون تمیز مرتب شده فقط مالفه و پتو ها مونده میارم داخل  -

داشتم همه چی رو وارسی میکردم انصافا تمیز شده بود سمت آشپز 
 بودن با لبخندی گفتم : خونه رفتم دخترا درحال نظافت

 خسته نباشین  -
 یکیشون گفت :



 ممنون خانم دکتر وظیفمان است  -
 )لهجه ی جالبی داشتن (

 دومی گفت :
 دکتر قبلی مرد بود خیلی به نظافت اهمیت نمیداد  -

موبایلم تو جیبم بود صدای زنگش بلند شد از جیب  تو همین لحظه 
دم موبایلم هنوز زنگ مانتوم در آوردم وکیفم رو دست زن دا

 میخورد و گفتم :
 بی زحمت اینو برام میبری تو اتاق لطفا -

 کیف رو ازم گرفت و گفت:
 چشم خانم دکتر -

 جواب دادم محمد بود تا جواب دادم گفت :
 مگه قرار نبود زنگ بزنی ؟-

 با خنده گفتم :
 سالم -
 خب سالم ...رسیدی ؟-
 همین االن رسیدم -
 همه چی مرتبه عزیزم -
 آره دادشی مرتبه -
م  االنم کمسیون دارم خب زهره عزیزم منم باید برم دلواپست بود-

 عجله دارم 
 واسه همین چند کلمه زنگ زدی ؟-
آره گلم بازم بهت زنگ میزنم کاری داشتی فقط اشاره کن عزیز -

 دلم 
قطع تند تند حرف میزد نمیذاشت حرف بزنم تا خواستم چیزی بگم 

 شد با خنده زیز لب گفتم )دیونه (
ر آوردم و رفتم گوشی رو گذاشتم جیب شلور جینم و مانتو رو د

تمیز بود مانتو روی جالباسی آویزون کردم و داخل اتاق مرتب 



اومدم بیرون خونه هنوز بوی سم میداد تک سرفه ای کردم و اومدم 
 و گفت :بیرون محو تماشای مناظر بودم که زنه بعد دقاقی اومد

دادم زیور براتون مالفه های تمیز بدونه تا یه ساعت دیگه آماده  -
 میشه میاره 

 ندی  گفتم :خببا ل
 ممنون ... اسمتون چیه ؟ -

 ساله بود و گفت :35سرش رو پایین انداخت تقریبا 

 من صنوبرم خانم دکتر  -
 دستت درد نکنه صنوبر جان زحمت کشیدی -
 کاری که نکردم وظیفست -
 ارت اینه صنوبر جان ؟ک-

 سرش هنوز پایین بود گفت :
 مجبورم خانم دکتر  -
 پس هروقت کاری داشتم روت حساب کنم ؟-
 حتما خانم دکتر به روی چشم -

با گفتن اجازه ای رفت منم محو تماشای اطراف شدم با موبایلم چند 
 عکس گرفتم  از این طبیعت بکرو رویایی 

 نزدیک شد جلو اومد نزدیکم که از که ماشین مدل باالدقایقی گذشت 
 ساختمون دور بودم توقف کرد 

نگاهم بهش بود درش باز شد وکنار راننده و یه مرد جون پیاده شد 
ساله بود شاید با تیپ اسپرت اخمی تو  33و  32یه جون حدود 

پیشونیش بود نگاهم بی اختیاربهش بود که موهاش با هر نسیم 
بلندشو به بازی گرفته بود دستی به مالیمی که می وزیدموهای 

موهاش که جلو دیدشو گرفت برد و کنار زد در راننده هم باز شد و 
مرد میان سالی پیاده شد و جلو اومد اومد مرد جون منم قدمی جلو 

 رفتم و گفت :
 خوش اومدین دکتر -



اصال هیچ شباهتی با مردم روستا نداشت حتی لهجش یه ته لهجه ی 
 رانسوی خاصی داشت مث ف

 سعی کردم لبخندی بزنم و گفت :
 آوردین  فبهم گفتن دیروز تشری -

 با همون لبخندم گفتم :
 اگه زود اومدم تا برگردم ؟! -
 ببخشید قصد جسارت نداشتم -

 فقط لبخند زدم و ادامه داد :
 همه چیز مرتبه ؟ -
 فعال -
 من همت آبادی هستم -
 ارباب جووان درسته ؟ی  وصد در صد خوشبختم جناب همت آباد-

 قدمی جلو تر اومد و گفت :
 میتونین مهندس صدام بزنین  -

 با لبخندی گفتم :
 همون مهندس بیشتر بهتون میاد دیگه دوره ی اربابی سر اومده   -
 چیزی الزم داشتین می تونین -

 به مرد اشاره کرد و ادامه داد :
 به بهادر بگین انجام میدن براتون  -
 قبل هر چیز باید برم خرید  دونم چی به چیه  ...فقط ال که نمیفع-

 رو به بهادر گفت :
 فردا صبح خانم دکتر رو ببر خرید  - 

 ممنون میشم –من 
 چشم ارباب –بهادر 

 مهندس خواست سوار بشه گفتم :
 میشه کلید خانه بهداشت رو بدین من یه نگاهی بندازم   -
 کلیدش دست من نیست -

 بهادر سریع گفت :



 دست ارباب کوچیکه -
 ممنون میشم بهم برسونین -

 سوار شد و گفت :
 میفرستم براتون -
 سوار که شد بدون خداحافظی رفت  

مغرور و خود خواه ولی یه جذبه ی خاصی داشت یه جون قد بلند 
چهار شونه و قد بلند معرکه بود تیپش اجزای صورتش یه تناسب 

جالبی داشت دماغش یه نمه بلند بود اما بهش می اومد چشای درشت 
و رنگ عسلی جالبی داشت ازمن خوشکل تر بود نکبت بد اخالق 

 اشای مناظر شدم ...از فکرش اومدم بیرون مشغول تم
....شب صنوبر برام شام آورد یه غذای محلی بود انصافا خوش 
طعم بود خوشم اومد پس از گشنگی نمی میرم ...کولر رو هم 

سرویس کردن تا صب راحت که نه اما بد نبود خوابیدم صبح زود 
سویشرت و  هم با صدای خورس های روستا از خواب بیدار شدم

کفشای اسپرتم شال سفیدم رو سرم  ابشلوار سرهمیشو پوشیدم 
انداختم و رفتم نیم ساعتی اطرف دویدم و ورزش کردم هوای عالی 
و بکری بود خیلی ها صبح زود بیدار شده بودن واسه کار و فعالیت 

... 
کمی از سویتم دور شدم تقریبا نزدیک یه عمارت بزرگ داشتم می 

فس میزدم دستام دویدم به نفس نفس افتادم ایستادم و خم شدم نفس ن
 رو زانو هام بود که صدای آشنایی به گوشم رسید گفت:

 سحرخیز هستین دکتر ؟! -
سرمو برداشتم و راست ایستادم همون مهندس بود با لباس ورزشی 
 و کفش اسپرت سفید روبه روم ایستاده بود نفس نفس میزدم گفتم :

 سحرخیز باش تا کام روا باشی  -
اخل دنرین دکتر اطراف سویتتون باشین سعی کنین خیلی جای دور -

 جنگل  هم نرین 
 مه داد :اادفقط نگاش کردم 



 دوساعت دیگه بهادر میاد دنبالتون  -
اصال منتظر نشد بی شعوربه حالت دو رفت خیلی ازم دور نشده بود 

 محو تماشاش بودم عجب تیپی داشت این ارباب به ظاهر مغرور 
 که یهو داد زدم :

 ایی که سعی کردم بلند باشه (مهندس )با صد -
 ایستاد برگشت  فقط نگام کرد و با صدایی بلند که بهش برسه گفتم :

میشه برام یه تیکه نون با پنیر بفرستین صبحونه هیچی ندارم تا برم -
 خرید 

 هیچی نگفت :
 دوباره شروع کرد به دوییدن -

ه نفسمو بیرون دادم باز شروع کردم دویدن برگشتم سویت عرق کرد
یادم اومد وسیله ی گرمایشی نداره  بودم خواستم برم حموم که به 
ته نشستم یه ربع ساعتی بال تکلیف نشسروی مبل با بی حوصلگی 

رفتم باز کردم یه پسر ای در بود بلند شدم و سمت در که صدبود 
جون بود سینی صبحونه دستش بود همه چی هم توش بود با لبخندی 

 گفت :
 بح بخیر ...اینا رو ارباب فرستادن سالم خانم دکتر ص-

 سینی رو از دستش گرفتم و گفتم :
 اربابت کو ؟ -
 عمارت هستن خانم دکتر -
 میشه بهش بگی باهاش کار دارم ؟-
 چشم خانم دکتر اما.....-
 اما چی ؟-
 ارباب دارن میرن گاو داری-
 پس من کی می تونم اربابتون رو ببینم -
 بهشون میگم خانم دکتر -
 باید وقت قبلی بگیرم ؟-

 با تعجب نگام کرد گفتم :



 بهش بگو کار مهم دارم باشه ؟ -
 چشم -

لبخندی زدم که رفت سینی رو بردم داخل و روی میز کوچیکی که 
 وسط آشپز خونه بود گذاشتم و دستامو شستم  مشغول خوردن شدم 

 )اهورا (
 : پشت میز صبحونه بودم که جاوید داخل شد نزدیک شد و گفت

 ارباب ؟ -
 می شنوم جاوید -
 دادم سینی رو بهشون -
 خب ؟-
 تشکر کرد و گفت ...چیزه ارباب ؟!- 
 چی گفت ؟-
 باهاتون کار داره -

 یکم از چاییم رو خوردم و گفتم :
 نگفت چیکار ؟ -
نه ارباب نگفت فقط گفت کار واجب داره گفتم که میخواین برین -

 گاوداری 
 باشه جاوید میتونی بری -

 صرف صبحونه لباس عوض کردم و سوار جاوید رفت بعد از
 ماشین شدم و رفتم سمت سوئیت دکتر کوچولو ....

.......از ماشین پیاده شدم سمت در رفتم و دررو زدم چند لحظه 
بیشتر طول نکشید که در رو باز کرد همون لباس ورزشیا تنش بود 

 شالش اما کاله سیشرتش رو  رو ی سرش گذاشته بود به جای 
 کارم داشتین ؟–من 

 لبخند رو لباش بود گفت :
 سالم مهندس  -

 لب تر کردم و گفتم :
 گفته بودین که کارم دارین دکتر ؟ -



 لباشو تر کرد و گفت:
 مهندس سوئیتم حموم که نداره ؟ -
 حموم ؟؟! -
 بله ..وسیله ی گرمایشی نداره -
داره  ... سوراخ بود بردن واسه تعمیر عصر میارن حتما نصب -

 میکنن  
 که این طور ؟!-
 همین ؟؟!-

 لبخند زد و گفت :
 چطور خیلی بی اهمیته براتون ؟ -
 من کارای از این واجب تر هم دارم دکتر ؟!-

 دوباره همون لبخند رو لباش بود گفت :
 اربابین دیگه  معلومه  -

 ه این دختر کوچولو که گفتم :حرص آدم رو در میار
 آماده شین بهادر میاد دنبالتون  -
 بابت صبحونه ممنونم مهندس -
هرچی که احتیاج داشته باشین  و هر کاری که داشته باشین به -

 بهادر در میون بذارین  
 مه دادم :اادین رفتم و سمت ماش

 وقت منم واسه کاری بی ارزش نگیرین  -
 صداشو شنیدم که گفت :

مهندس که رفاح و آسایش منو فراهم کنین من با شما وظیفتونه  -
 میل خودم به اینجا نیومدم ...

 )زیر لب گفتم گستاخ (
 وسوار ماشین شدم و سریع گاز دادم رفتم سمت گاوداری 

 )زهره (
خود خواه از خود راضی )وقت منو نگیرین اداشو در آوردم چقدم 

 بد اخالقه (



داخل شدم در رو بستم سینی صبحونه رو جمع کردم و لباس عوض 
کردم و کیفمو رو برداشتم تا خواستم برم سمت در صدای ماشین رو 

 شنیدم پس بهادر اومد 
در رو باز کردم بهادر یکم اخالقش بهتر بود سالم کرد جواب 

سالمشو با خوش رویی دادم سوار شدم و راهی شهر شدیم اونچه 
ده بودم رو خریدم ود و احتیاج داشتم شب قبل لیست کربرو که الزم 
چها رساعتی کار  ینده با مواد غذایی و بهداشتی سهاز مواد شو

رفتنو برگشتنم طول کشید تا رسیدم روستا ظهر بود همه رو مرتب 
 گذاشتم داخل کابینت ها 

همون جون که  یز حاضری خوردم بعد ناهار بود ناهار هم یه چ
 برام صبحونه آورد کلید خانه بهداشت رو بهم داد رفت 

رفتم درش رو باز کردم یه سالن کوچیک داشت یا یه میز صندلی و 
همه جا پر گرد خاک بود داخل چند صندلی که واسه ارباب رجوع 

یکی از اتاق ها شدم چندین قفصه بود و کمد های فلزی نگاهی 
استریل و پتادین ...خالصه رفتم داخل  انداختم دارو بود و گاز و

اتاق بعدی که یه میزو صندلی بود  ویه تخت یخچا ل هم بود اومدم 
بیرون اتاق سوم رفتم دوتا تخت توش بود پرده ی مخصوص یه 
صندل معاینه ی زنونه ی مخصوص یه کمد فلزی ...در دیگه ای 

ی بود رو باز کردم سرویس بهداشتی بود...یه اتاق دیگه که انبار
 ظاهرا ...

 )زیر لب گفتم یه نظافت اساسی اینجا میخواد (
 درشو بستم و خارج شدم 

تا خواستم خارج بشم یه زن سریع با نفس نفس جلوم سبز شد و گفت 
: 
 خانم دکتر دستم به دامنتون بچم تب کرده  -
 چی شده ؟-
 بچم تب داره -
 کو بچت ؟؟!-



 خونست -
 االن میام -

تم کیف پزشکیمو برداشتم و برگشتم سمت سریع سمت سوئیت رف
 خانه بهداشت و سمت قفسه ی داروها و دنبالم اومد زن گفتم :

 از کی تب داره ؟ -
 از دیشب خانم دکتر -
 چند سالشه ؟-
 سه سال -

 تند تند نگاهی به داروها کردم و گفتم سرما خورده ؟
 واال نمی دونم تب داره خیلی -

داخل کیف گذاشتم وسریع با زن داروهای مور نیاز رو برداشتم 
 همراه شدم گفتم :

 دوره ؟ -
 بی تاب بود زن و گفت :

 اون ور رود خونه -
در حین راه رفتن کیفمو دست زن دادم و دکمه های باز مانتوم رو  

 بستم 
هم پای زن راه میرفتم عادت به راه رفتن تو روستا نداشتم یکمی 

اما همراهش شدم هرکی مارو میدید سالم میکردمنم سختم بود 
باخوش روی ذاتیم جواب می دادم از رود خونه رد شدیم یه پل بتنی 

بزرگ و پهنی بود محکم و ماشین رو از چندخونه رد شدیم در 
چوبی نرده شکلی رو هل داد و داخل شدیم جلو قدم بر میداشت تند 

ها رو سریع باال رفت تند نفس نفس میزد پشت سرش داخل شدم پله 
 و گفت :

 بفرماین  -

 ساله جلوم دیدم با خجالت زیادی سالم کردن 14و 13دوتا دختر 

جوابشنو با لبخدی دادم زن منو سمت اتاقی راهنمایی کرد سریع 
داخل شدم فضای اتاق چند پشتی و بانمد پهن بود یه قالی قرمز با 



اخل رخت خواب گوشه ی اتاق بچه دپارچه ی سفید تزین شده بود 
رنگ به رو نداشت بود رفتم جلو کیفمو روی زمین گذاشتم و 

کناررخت خوابش نشستم دستمو گذاشتم روی پیشونیش داغ داغ 
 گفتم :بود
 از دیشب؟-

 با بغض گفت :
 آره -
 چرا زود تر نیومدی ؟-
 صبح اومدم نبودین خانم دکتر -

 نفسمو بیرون دادم و گفتم :
 اوووف من صبح نبودم  -

 کیفمو که باز  میکردم روبه زن گفتم :
 پاشویش کردی ؟ -

 خیلی بغض کرده بود و گفت :
 آره  -
 تپش زیاده -

ین معاینه بچه بیدار شد یه پسر بانمک سه ساله مشغول معاینه شدم ح
 خواستم گلوشو معاینه کنم ترسید با لبخندی گفنتم :

 آفرین پسر خوب دهنتو باز کن -
 بانمکش گفت :با لحن بچگونه و 

 می ترسم  -
 باز کن عزیزم ببین بهت یه چیز خوب میدم 

با چرتاغ قوه و چوب مخصوص نگام کرد با ترس دهنشو بازکرد 
 معاینش کردم گلوش عفونت داشت درسته سرما خورده بود 

 روبه زن گفتم سرما خورده حمومش دادی؟
 دیروز با بچه ها رفته بود آب بازی تو رود خونه -

 ب گفتم :با تعج
 وای بچه ی اینقدی چطوری نمی ترسی بره رود خونه  -



 حرفش نمی شم خانم دکتر -
دارو رو بهش داد و گفتم سرساعت مناسب که نوشتم بهش بده 

 وپاشویش کن 
 من که سواد ندارم خانم دکتر-
 که بلدن خوانا نوشتم ادختر-

پولش درحالی که سرنگ رو آماده می کردم تا آمپولش  بزنم گفتم آم
 میزنم که تا بچه اینو شنید شروع کرد گریه کردن با خنده گفتم :

 نباید از آمپول بترسی بیین منم می زنم -
 با گریه گفت :-
 تو بزرگی  -

 ولی وقتی مریض بشی باید بزنی –من 
فقط به شدت گریه کرد و رفت تو بغل مامانش قایم شد وبا خنده گفتم 

: 
 تر خوب بشی  بیا تا زوداال یه چیز خوب بهت میدم ح-

 نگاهی به نگاه مشتاق مادرش کرد و به مادرش گفتم :
 آمادش کن تا  -

آماده اش کرد سریع براش مادر با التماس قربون صدقه رفتن 
 تزریق کردم بیچاره چقدم گریه کرد با لبخندی گفتم :

 حاال چشماتو ببند 
در آوردم باگریه چاشمو بست رو از داخل کیفم یه اسکناس هزاری 

 و و گفتم :
 حاال چشماتو باز کن  -

 چشاشو باز کرد نگاهش به پول بود گفتم :
 این برای تو  -

 رو به مادرش گفت:
 مامانم میگه ار کسی چیزی نگیرم -

 با لبخندی گفتم :
 مامانت راست میگه  -



 مادرش فقط لبخندی نگاهش کرد 
 گفتم :

 اش یه چیز خوب بخرم باشه پس داروهاتو بخور باشه تا برات باه -
 اشکاش تو چشاش بودن گفت :

 بستنی برام میخری ؟-
 لپشو به نرمی کشیدم و هنوزداغ بود گفتم :

 االن که نه باید خوب بشی بعد  -
 پول رو گداشتم زیر بالشتش و گفتم :

اینو میذارم اینجا و هروقت حالت  خوب شد و داروهاتو خورد  -
 مامان برات میخره 

ی زد ...کیف و وسایلمو جمع کردم و بلند شدم زن سریع لبخند بانمک
 بلند شد و گفت :

 ممنون خانم دکتر  -
 وظیفه تشکر الزم نیست -
 خانم دکتر بشینین براتون چایی بیارم -
 نه ممنون مراقبش باشین داروهاشو مرتب بدین-

 پسر گفتم :روبه 
 اگه نخوره مامانش بهم بگو -

 زن لبخندی زدم 
اه اومده رو به سختی برگشتم سرباالیی زدم بیرون ر خونه....از 

 بود نفسم گرفت 
تم کتاب می خوندم صدای در بود در روباز کرد و عصربود داش

 همون زن بود که یه ظرف تخم مرغ دستش بود با لبخندی گفت :
 قابلتونو نداره خانم دکتر  -
 اما من کاری نکردم وظیفمه ...حال پسرت خوبه ؟-
 ده بهتره تبش قطع ش- 
 خدا رو شکر -

 هنوز ظرف تخم مرغ دستش بود گفت :



 برای قدر دانی کمه خانم دکتر  -
 نمی گیرم من کارمو دارم انجام میدم -

 با التماس گفت :
 دوست دارم براتون کاری انجام داده باشم ... -
 با لبخندی گفتم : 
 اسمت چیه ؟ -
 من کبرا هستم -
 اسه بچه هاتون کبری خانم نمی گیرم بذارش و -
 اما ... -
 گفتم که نمی گیرم -
 نمک گیر نمی شین خانم دکتر بخدا ...-
این حرف رو نزنین کبری خانم اگه احتیاج داشته باشم  حتما بهتون -

 میگم 
 سرش انداخت پایین و گفت :

 ما دست کسی رو رد کنین نباید تو روستای  -
 با لبخندی گفتم :-
 چرا ؟ -
 برای ما زشته -

 تخم مرغ رو هارو گرفتم و گفتم :
 ممنون ولی این دفعه فقط  -

 :با خنده ادامه دادم
 دیگه خدا کنه واسه مریضی اینجا نیاین  -

 با خنده و خوشحال گفت :
 خدا از زبونتون بشونه خانم دکتر  -

 ادامه داد : لبخندی زدم و 
 کاری داشتین بهم بگین خانم جان  -
 چشم حتما -
 چشمتون روشن خانم دکتر خیر از جونیتون ببینین -



....کبری رفت در رو بستم و ظرف تخم مرغ رو بردم داخل آشپز 
 خونه گذاشتم 
************ 

 )رعنا(
 مالفه رو دور تنم پیچیدم و گفتم : 
 ؟خب حاال چکار کنم  - 

 نفسشو بیرون داد سیگار برگشو روشن کرد و گفت :
ببینم میخوان چکار کنن کی باید  میخواد هیچی منتظر باش که  -

 عقدت کنه هروقت عقدت کرد ترمیم کن 
 نفسمو با حرص بیرون دادم و گفتم :

 حالم خوب نیست ؟ -
 یه بی بی چک میگرفتی نکنه باردار باشی  -

لبه ی تخت نشستم و  پاهای برهنه ام از تخت آویزون بود که مدام 
 با حرص تکون میدادم و گفتم:

 یستم دیروز دادم خونمو بچه ها آزمایش کردن نه ن -
 نیم خیز شد و دود سیگارشو بیرون دادو گفت:

 خوبه پس نگران نباش  -
نمی دونم چم شده بود اصال حالم خوب نبود دلشوره داشتم خیلی 

 زیاد که گفتم :
 امشب معافم کن  -

 پوزخندی زد و گفت :
چشته رعنا داری اعصابم رو میریزی بهم از وقتی اومدی داری  -

همش ناز میکنی خودت میدونی اصال حوصله ی ناز کشیدن تو رو 
 ندارم پس تمومش کن 

نگاهم بهش بود که نیم خیز شد باز خاکستر سیگارشو خالی کرد و 
 ادامه داد :

ستی بار اول یادته چقد گریه کردی اما  دو روز بعدش خودت خوا -
 باهات رابطه داشته باشم 



 خب نگرانم نکنه متوجه بشه  -
نترس ترمیم کنی مشکلی نداری این دکتره کارش خوبه خیلی  -

 مطمئن باش  
 بعد یه پوز خند زد و ادامه داد :

 اون ارباب احمق چی حالیشه آخه یکم خون ریزی کنی حله  -
 نفسمو بیرون دادم و گفتم :

 دلشوره دارم خیلی ....خدا کنه متوجه نشه  -
 نگران باش هیچ مشکلی نیست  -

سیگارشو تو زیر سیگاری خاموش کرد  سمتم خم شد و مالفه رو 
 باز کرد و منو سمت خودش کشید و گفت :از دور تنم 

 بیا ببینم داری ناز میکنی حوصله ندارم  -
 موهام باز بود که یه طرف آورد و گفت :

 تتو باهم قطع کنی حق نداری رابط بعد ازدواجت -
 حرفش خیلی دستوری بود که روش بودم با لبخندی گفتم :

 نه دیگه نمیشه من.... -
میون حرفم پرید و درحالی به با خشونت تمام یکی از سینه هامو 

 محکم گرفت و گفت :
 تو غلط کردی  -

 ند و گفت :ازدرد سینم آخی کشیدم که با لبخ
 لمو بد میکنه حااوووف خوشم میاد صدات در میاد  -

 حکم گرفته بود که باز آخم در اومد و با خنده گفت :هنوز م
 لعنتی امشب منو به اوج برسون  -
روش که بودم دست بردم و تی شرتشو در آوردم خودش هم   

 همراهیم کرد و  .....
 )اهورا (

یه هفته گذشت تازه ماشین رو پارک کردم هنوز پیاده نشده بودم که 
 د و گفت :بهادر سریع اوم

 ارباب ؟ -



 خسته گفتم :
 میشنوم بهادر  -
 خانم دکتر پیغام دادن که کارتون داره -

 میخواستم پیاده بشم گفتم :
 بهش میگفتی هر کاری که داره به خودت بگه  -
 گفتم بهش گفت کار واجب داره باید به خود شما بگه -
 کی اومد ؟-
 عصر نبودین اومد عمارت -
 عجب دکتر بی کاریه -
روزه که اومده حسابی دل مردم رو 8اتفاقا دکتر پر کاریه تو این -

 برده ارباب 
 عجب ؟! -

 فقط نگام کرد ادامه دادم :
 ؟حاال کجاست  -
 خونشه -

 دوباره درماشین رو بستم و گفتم :
 بهادر شامو آماده کنین به گل اندام بگو میرم سریع برمی گردم  -
 

 سمت خونه دکتر راه زیادی نبود  .......رفتم
دقایقی کوتاه بعد پشت در بودم از ماشین پیاده شدم و هوا هم که  

عمیقی کشیدم و در زدم  تاریک بود نسیم خنکی می وزید نفس
 کشید تا در رو بازکرد  دقایقی طول

نگاهم بهش رفت یه شلور جین پوشیده بود با یه پیرهن چهار خونه 
بود ...بچه های روستا گفته بودن بیشتر با  آبی و شال آبی روسرش

راش مهم نبود برای دیگه ب شلوار جین و پیرهنه دختر تهران بود
منم که فرانسه بزرگ شده بودم دیدن این تیپ غیر معقول نبود که 

 گفت :
 سالم -



 لب تر کردم و گفتم :
 گفته بودین که کارم دارین ؟ -
 درسته -
ین به بهادر بگین )خیلی خشک و گفته بودم بهتون هر کاری دار-

 رسمی گفتم (
 پررو لبخند به لب داشت می خواد حرص منو در بیاره و گفت :

 ه یا شما ؟ببهادر اربا-
 نگاهم بهش بود و تو دلم گفتم گستاخ ادامه داد :

 نکنه میخواین پای درخواستمو بهادر امضا کنه ؟ -
 با تعجب گفتم :

 ؟چه درخواستی -
 درخواست دارو دادم و یه سری وسایل مورد نیاز -

 نگاهم بهش بود که بوی سوختگی اومدگفتم :
 فکر کنم غذاتون سوخت-
اخم کرد و سریع بدون هیچ حرفی سمت آشپز خونه دیوید صداشو  

 دیگه نشنیدم 
 دقایقی بعد برگشت و با لبخند و اخم توام گفت :

 به لطف شما شامم سوخت  -
 نداختم که گفت :ابرویی باال ا

 بیاین لطفا داخل -
 ؟نه دکتر بگین  چکارم دارین -
 میشه بیاین داخل -

خواهش من این  کنار رفت نگاهم بهش بود پر از  ازجلوی در که
طور حس کردم تعارف کرد و داخل شدم سمت مبل ها رفتم که 

خواستم بشینم که نگاهم به یه چند ملحفه ی سفید روشون کشیده بود 
باس بود که روی دسته ی مبل بود که یه دفه نگاهم به یه تیکه ل

سوتین مشکی رنگی افتاد که باالتر از همه قرار داشت توجهی 



نکردم که یه دفه خودش اومد من هنوز ایستاده بودم که دست پاچه 
 شد و تند تند لباساشو جمع کرد و بدون هیچ حرفی سریع رفت 

د به زبان انگلیسی پا و نشستم و روی میز چند کتاب پزشکی بو
 ایستاده بود مقابلم و گفت :دقایقی بعد برگشت و  روی پا انداختم 

 ؟قهوه میخورین  -
 بدم نمیاد -

 سمت آشپزخونه رفت و همزمان گفت :
ه بخوام برم بخش داری زمان بیشتری من درخواست نوشتم و اگ -

 طول میکشه کاغذ بازیه  دیگه 
 تاید بشهولی باید بره بخش داری و -

 صداشو شنیدم و گفت :
 میدونم  -

حواسم اصاال نبود که چند ثانیه بعد صدای جیغش بود  یه لحظه 
دلواپس شدم با سرعت سمت آشپزخونه رفتم دیدم که لیوان فلزی 

حاوی یخ چسیبده به دتسش بود داشد بال بال میزد اشکش در اومده 
ش رفتم هاج بود گونه هاش خیس اشک بود نگام کرد با سرعت سمت

واج ایستاده بود با دست دیگه اش  دستشو که به لیوان یخی چسبیده 
 بود رو گرفته بود که 

 آب ظرف شوی رو باز کردم  و گفتم :
 حواستون کجاست  -

 با بغض گفت :
 دستم خیس بود  -

اونو سمت ظرف شویی هدایت کردم پشت سرش ایستادم کارم بی 
دستشو گرفتم و گذاشتم زیر آب  با اراده بود که ازپشت تو بغلم بود 

 گریه گفت :
 پوست دستم بد جور چسبیده بود  -

 تو آغوشم گم بود.. حرارت تنش یه حالتی بود حس عجیبی اما .... 



بدون توجه به حس و حالم دستشو از لیوان فلزی یخ جدا کردم و 
 «کف دستش خیلی سرخ شده بود و نگاه کف دستش کردم و گفتم 

 نشده ؟خوبه زخم  -
 هنوز تو آغوشم بود بدون هیچ فاصله ای نبود بینمون که گفت :

 اصال حواسم نبود  -
احتیاط کینین دکتر  نیم دونستین نباید با دست خیس به یخ تازه از  -

 تو فریز در آورده دست زد 
 برگشت قدمی عقب رفتم و گفت :

 نمی دونستم  -
 با لبخنید گفتم :

 خیلی ناشی هستین دکتر  -
 ب تر کرد چمشاش هنوز نم اشک رو داشت و گفت :ل
 می گذورنم به هر حال   -
دفه ی دیگه مراقب باشین اتفاقی  براتون نیفته از زنای روستا  -

 کمک بگیرین هرجا مشکلی داشتین 
 سعی میکنم کارامو خودم انجام بدم  -
 پس مراقب خودتون باشین  -

 ه بیرون اومدم .آشپز خونسکوت کرد که با گفتن اجازه ی از 
دیگه چیزی نگفت ساکت بودم دقایقی برگشت با سینی فنجون قهوه  

 رو جلوم گذاشت و گفت :
 تلخ دیگه ؟-

چیزی نگفتم که نشست  سینی رو جلوش روی میز گذاشت و توش 
 نون و پنیرو گردو بود گفت :

 غذام سوخت 
 چیزی نگفتم که مشغول لقمه گرفتن شد و گفت :

نوشتم  امضا کنین و خودتون ببرین بخش داری چون درخواستو  -
شما که ببرین زود تر رسیدگی میشه من  به این داروها احتیاج دارم 

روز 8حت و ریکلس بود تازه بعد از اداشتم نگاهش میکردم خیلی ر



نگاهم به چهرش افتاد...رنگ چشماش امشب یه رنگ خاصی بود 
وجه اشت که جلب تمث هر دفه نیست  چشماش یه گیرایی خاصیود

 له اما توجهی نکرده بودم تا حاال میکرد بد جور کمند میگفت خوشگ
 فنجون قهوه رو گذاشتم رو میز وگفت :

 شام سبکه میل ندارین ؟ -
 جلوم گرفت وبا لبخندی و گفت : به لقمه 

 اهل روستا نمک گیر نمی شین  به قول -
 لقمه رو که گرفتم همزمان گفتم :

 نم و میبرم باشه امضا میک -
 لقمه ی دهنشوقورت دادو گفت :

 لطف میکنین ممنونم  -
 لقمه ام رو خوردم 

 چند تا درخواست دیگه هم دارم  -
 مشکلی دارین اینجا دکتر ؟-
 
 اینجا خط تلفن نداره -

 داشت لقمه میگرفت ادامه داد :
که بخوان برم سر به مریضاشون بزنم ناکثر مردم روستا واسه ای -

تا اینجا که میان به نفس نفس می کل راهوتا اینجا میان بیچاره ها 
 افتن 

 تم گرفته بود رو گرفتم و گفتم :ملقمه ای که س
 می خواین که خط تلفن براتون وصل کنم  -
اگه امکانش هست یعنی حتما می خوام چون خونه های روستا -

 اکثرا تلفن دارن این طوری بهتره دیگه خودم میرم 
 گازی به لقمه ام زدم و بعد قورت دادنش گفتم :

 شام رو مهمونم کردی -
 خندید خیلی موقر ومتین و گفت :

 شام مجردی بهترین از این نمیشه  -



 بقیه ی لقمه ام رو خوردم  مقداری از قهوه ام رو خوردم و
 و اینکه یه دوچرخه می خوام -

 با تعجب گفتم :
 دوچرخه ؟! -
 بله واسه رفت و آمد تو روستا میخوام -
 تو روستا دوچرخه ؟-
 چرا مشکلیه ؟! -
 جا دوچرخه سواری واسه زن ناجوره نای -
ان پشت سرم م مهم نیست مهندس من اهل روستا نیستم که بخوارب-

م اما سختمه شما به دم برم شهر و بگیرمی تونم خو بد بگن من
 م یکی بیاره مبلغش مهم نیست اربهادر بگین ب

 م و و گفتم :خم شدم این بار خودم لقمه گرفت 
 مهم نیست دکتر دوچرخه هم سهله -
 تلویزیون هم میخوام اینجا حوصلم سر میره - 

 بعد مکثی کوتاه ادامه دادم :
 ماهواره میخوام -

تیله نگاهش کردم داشت لقمه اش رو میجوید و که نگام تو چشای 
 ایش بود ادامه داد :

 چرا این جوری نگام میکنین مهندس چیز عجیبی گفتم -
 لقمه ام رو قورت دادم و گفتم :

 اتفاقا قرار شد براتون تی وی بیاره بهادر ومنتها و ماهواره نه ... -
 چرا ؟-

 و گفتم: بیرون دادم و بعد مکثی کوتاه نفسمو 
 حاال که میخواین میگم براتون نصب کنه  -
 ممنون میشم مهندس -

 لقمه ای دیگه گرفتم و گفتم :
 ؟چیز دیگه ای الزم ندارین  -



دوتا زنای روستا باردارن پیگر درخواستم باشین تا زود تر داروها -
 به دستم 

 خیلی خوب پیگیر میشم حتما -
رو تو دهن گذاشتم نگاهم بهش بود با لبخند جذابی که اولین  لقمه ام

 بار بود بهش دقت کرده بودم گفت :
 ؟شما فرانسه بودین -

 بعد از قورت دادن لقمه گفتم :
 بله درسته  -
 یه ته لهجه دارین چند سال بودین ؟-
 

 سال اونجا بودم 16-

 ین ؟برگشتین که بمون-
 با لبخند نگام میکرد گفتم :

 نجا زاد گاهمه دکتر ای -
 پس عرق میهنی دارین -

 تکیه به مبل دادم و گفتم :
 ممنون یه شام سبک و ایده آل -
 نوش جان مهندس -
 مرسی بابت مزاحمتم -

 بلند شدم و گفتم:
 تون انجام بده فردا به بهادر میگم کار ها رو برا-

 گفتم :اونم بلند شد سمت در خروجی رفتم و همزامان 
صبح ها میرین ورزش سعی کنین خیلی جای دور نرین خصوصا  -

 تو جنگل اینجا جنگلش ته نداره 
 همین اطراف فقط میرم -

 ماشین و گفتم : از در زدم بیرون  رفتم و سمتدر باز کردم 
 شبتون بخیر دکتر -

 لبخندی زد ساکت بود چیزی نگفت



ارت سوار شدم و حرکت کردم سمت عمارت دقایقی طول کشید عم
بودم یه راست سمت پله ها رفتم که گل اندام جلو اومد داشتم پله ها 

 رو باال که می رفتم گفت :
 آقا شام آمادست  -
 میل ندارم گل اندام خستم خیلی خوابم میاد - 

 بی هیچ حرفی سریع پله هارو باال رفتم و صداشو شنیدم گفت:
 خان منتظرتون بودن  -
 بهش بگین خوابید -
 تقریبا خشک وخشن گفتم : اما ...- 
 شیندی گل اندام  -
 چشم آقا -

داخل اتاقم که شدم لباسامو در آوردم یه راست رفتم حموم  دوش 
گرفتم یاد چهره اش افتادم خیلی معصوم بود تو نگاهم این دکتر 

 رنگ چشاش عجیب بود و گیرا جوان کوچولو 
لبتام  لباس راحت پوشیدم و موهامو خشک  کردم و نشستم رو تخت

 روی میز عسلی بود برداشتم و روشن کردم ......
************** 

 )زهره (
یه ماه بود از آمدنم می گذشت از رو دوچرخه پیاده شدم تازه از 
خونه ی یکی از اهالی روستا می اومدم پیاده شدم که ارباب بد 
 اخالق رو جلوی در خونه دیدم جلو رفتم با دوچرخه و گفتم :

 امری بود بله مهندس -
برگشت نگام کرد و عینک دودی رو چشاش بود برداشت از رو 

 چشاش و گفت :
 دکتر بهادر گفت که یه جعبه دارین ببرم تهران براتون -
 دارین میرین تهران ؟-
 دارم میرم بدین می برم -



دوچرخه رو به دیوار تکیه دادم و از پله های خونه باال می رفتم که 
وعینکش از دستش افتاد هنوز پله هارو ستش کیفم خورد به د یه دفه

باال نرفته بودم که افتاد و و رو دومین پله که همزمان که عینکش 
 افتاد و پام رو عینکش رفت و صدای خورد شدنشو حس کردم 
 سرمو برداشتم و لبمو محکم گزیدم که یهو با عصبانیت گفت :

 ؟حواستون کجاست  -
خودش خم شد دستمو پس  خم شدم که برش دارم خیلی عصبی شد

 زد و عینکشو برداشت و با عصبانیت گفت :
 خورد شد عینکم  -
منم از اینکه محکم دستم رو پس زده بود و سرم داد زد بدم اومد با  

 ناارحتی گفتم :
 عمدی نبود چرا سرم داد میزنی -

 به عینک که نگاه میکرد رو زمین پرت کرد و گفت :
 ماه حقوق شماست پول عینکم اندازه ی یه دو -

 خیلی عصبی گفتم :
 پولتو به رخم میکشی ؟!گفتم که عمدی نبود چرا اربده میکشی ؟ -

 چنان عصبی بود و اخم کرده بود که گفت:
 حواستون به حرف زدنتون باشه دکتر  -

 منم عصبی گفتم :
 به خاطر یه عینک سر من داد نزن مهندس  -
 زنین رف بنین با من درست ححواستون رو جمع ک-

 خیلی عصبی و با لحن تندی گفتم :
هی   بهم طعنه نزن  حواست رو جمع کن ...حواست رو جمع کن   -

 گفتم که ناخواسته بود 
 خودش هم عصبی بود که ادامه دادم :

 پولشو به رخم میکشه  -
 تو چاشاش نگاه کردم و با لحن عصبی و تندی گفتم :

 اصال خوب کاری کردم  -



 میرفت با عصبانیت گفت:عصبی سمت ماشینش 
 اومدم یه ساعته معطلم کردی  -

 درو ماشین رو که میبست با عصبانیت گفتم :
 برو به درک  -

 حرفمو نشنید که زیر لب گفتم )یه خاطر یه عینک خودشو کشت (
که سمت عینک رفتم و گاز زد و رفت عوضی وسایلمو  هم نبرد 

رکش کردم )اوه برش داشتم داغون شده بود حسابی نگاهی به ما
اصل هم بود (بعد لبخند زدم و با لبخند گفتم )حقته از خود راضی 

با عینک شکسته داخل شدم زیر لب گفتم )بدم علی یکی عین همینو (
بگیره ...عوضی فک کرده کیه سرم داد میزنه (عینک شکسته روی 

 میز انداختم و کیفمو روی مبل انداختم و سمت آشپز خونه رفتم
 گفتم : زیر لب باز

)وای خدا دیونه ست این مگه چی بود یه عینک بود همش اصال 
خوب کاری کردم اوفیش دلم خنک شد اصالم هم به علی نمگم به 
جهنم اربابی که باش واال پول داری یکی دیگه بخره پولشوبه رخم 

 میکشه (
 همین جوری داشتم با خودم غر میزدم و ناهاروبا حرص آماده کردم 

*************** 
هوا داشت رو به سردی میرفت دیشب کلی بارون زد اوایل مهر بود 

بچه هاهم رفتن مدرسه معلم روستا هم اومدیه جون بود یه جون 
جذاب اما بسیار موقر و متین تازه اومده بود سال قبلش یه زن بود 

برای ابتدایی بچه های راهنمایی هم امسال معلماشون سه تابودن اونا 
 مرد بودن هم

لب رود خونه نشستم داشتم درس می خوندم روی یه تخته سنگ 
نشسته بودم این روستا جدا جای بکر وبی نظیری بود یه ساعتی 
نشسته بودم که با صدای پایی برگشتم عقب رو نگاه کردم معلم 

 جوان بود 
 لبخندی به لب داشت که گفت :



 شما اینجاین ؟-
 متقابال لبخندی زدم و گفتم :

 چطور ؟ -
 مهندس اومدن دنبالتون می گشتن -
 مهندس ؟!چکار دارن ؟!-
 می گفت حال مادرش خوب نیست -

دست بردم جیبم که موبایلمو در بیارم ....ای وای ! یادم رفته 
 بیارمش 

 بلند شدم و از روی تخت سنگ  و گفتم :
 کی اومد دنبالم ؟-
 یه ده دقیه ای میشه -
 تیم با هم و با سرعت راه اومده رو برگش 

 ممنون که خبرم دادین معلم  –من 
 

 با لبخندی گفت :
 میثم هستم میتونین میثم صدام کنین  -

 با لبخندی گفتم :
 مرسی میثم جان  -

......سریع رفتم خونه و کیفمو برداشتم و سوار دوچرخه شدم و 
 رفتم عمارت 

عمارت سریع جاوید برام  شت تاریک  میشد همینکه رسیدم وهوا دا
 درو باز کرد و گفت :

 می گشت  ارباب دنبالتون خانم دکتر -
از دوچرخه پیاده شدم و دوچرخه رو دادم دست جاوید و کیفمو 

 خودم  گرفتم و گفتم :
 چی شده ؟ -
 
 خانم جان حالشون بده -



 
 چشونه ؟-
 نمی دونم -
 

شد تو این  سمت پله های عمارت رفتم و که گل اندام جلوم ظاهر
مدت تقریبا اسم خیلی هارو یاد گرفته بودم و بادیدن من با اضطراب 

 گفت :
 خانم دکتر خانم حالشون بده  -

 داخل شدم با گل اندام سمت  اتاقی راهنمایم کرد رفتیم 
بود خیلی شیک بود البته با سرویس داخل اتاق شدم اتاق بزرگی 

ا جای دید زدن نبود خواب عالی و سلطنتی و در کل معرکه بود ام
ر ارباب افتاد د... با تعارف گل اندام لبه ی تخت نشستم نگاهم به ما

 و رنگ به رو نداشت  که سریع گفتم :
 طوری شدین ؟کی این  -

 چند ساعت پیش که خوب بود یه دفه این  جوری شدن  –گل اندام 
ستگاه فشار رو در آوردم و فشارشوگرفتم خلی باال بود سریع د
کمند پشت سرش نشسته بود و شونه هاشو ماساژ میداد و  دخترش
 گفتم:

فشارش خیلی باالست و که یه دفه خواست باال بیاره که سریع گفتم  -
: 
 گل اندام یه ظرف بیار  -
و رفت و با لگن کوچیکی بر گشت و اندام با سرعت و حالت د گل

 رو به خانم گفتم :
 ون شده خانوم از چی ناراحت شدین ؟چی با عث ناراحتیت -

 زن با ناله گفت :
 اهورا  -

 کمند با اعتراض گفت :
 مامان  -



 زیر لب متعجب گفتم :
 اهورا ؟! -

 سکوت بود 
 ای فشار یکی در آوردم به و گفتم :از قرصه

 اینو بخورین  -
قرص بهش دادم و گل اندام لیوان پر از آب رو سریع بهش داد و 

 کمند کمکش کرد و
 هم مصرف میکنین ؟شما قرص فشار –من 
 نه –کمند  
 شما نمی دونستین فشار دارین ؟ -
 هر وقت حالش بد میشد سردرد می گیره   –کمند  

مال فشاره  حالشون بد میشه همین جوری میشه سرد درد  –من 
میگرین و حالت تهوع میگیرن نباید عصبی بشن و می دونید چقد 

 خطر ناکه 
 بعد از خوردن قرص فشار گفتم :

 براتون یه آمپول میزنم واسه حالت تهوع و  - 
 و روبه گل اندام ادامه دادم :

واسه خانم آب بیارین که زیاد بخورن فشارشون بیاد پایین و خیلی  -
 باالست  
 چشم خانم دکتر  –گا اندام 

 در حال آماده کردن سرنگ بودم و گفتم : 
 ا هر روز  یه دونه قرص فشار باید بخورین و حتما حتم -

 بعد از آماده کردن سرنگ ادامه دادم :
 حرفمو جدی بگیرین و خانم فشار شوخی نیست    -

 چشم خانم دکتر  –کمند 
 بعد از تزریق آمپول گفتم : 
یه چیزی هم بخورین و باشه اما سعی کنین تو مصرف نمک   -

 پرهیز کنین و تا تعادل پیدا کنه فشارتون 



 زن لبخند بی رمقی زد و گفت :
 چشم خانم دکتر  -
 االن بهترین ؟!–من  
 بهترم -

شالم از سرم افتاد سریع روی سرم کشیدم  داشتم وسایلمو جمع 
میکردم در با تقه ای باز شد و مهندس بود اومد تو نگاهم بهش رفت 

 خیلی عصبی بود گفت :
 خوبی مادر ؟ -
 زن سرشو بر گردوند روبه مهندس گفتم : 
 مهندس فشارش خیلی باالست مراقب مادرتون باشین   -

 مهندس خشک وعصبی گفت:
 کجا بودین دکتر اومدم دنبالتون نبودین  -

سرم پایین بود برداشتم و گوشی پزشکی رو داخل کیفم گذاشتم و به 
 انگلیسی  ادامه دادم :

 دیسکو بودم مهندس معذرت میخوام  -
 به انگلیسی گفت : 
 تیکه میندازین ؟ -
 به همون انگلیسی گفتم : 
آخه یه جوری می گین کجا بودم روستا مگه چقد بزرگه نشه پیدام  -

 کنی 
 داشتم بلند میدشم سکوت کرد  

 مادر با همون اخمش گفت :
 خسته شدم اهورا تا کی باید عموت پیغام بده ؟ -

گفتم که فعال زوده رعنا هم دو ترم دیگه از درسش مونده ..و –من 
 من رعنا رو نمی خوام  اینکه گفتم

 کمندآروم گفت :
 وای اگه به گوش عمو برسه -

 فعال چیزی به اونا نگین تا بعد که درسش تموم بشه –من 



 مامان با بغض گفت :
 اگه حبیب خان بفهمه الم شنگه به پا میکنه اهورا  -
 

 تو نگران نباش بعد خودم باهاش حرف میزنم –من 
 خوای ؟داداش رعنا چشه که نمی –کمند 
 تخت نشستم  و گفتم : لبه ی

نمی خوام چون اونی نیست که من می خوام رعنا رفته تهران  -
 اصال نمی شناسمش 

مگه یادت میاد رعنا چه شکلی بود بچه بود رفتی از اینجا –مامان 
 اهورا  
درسته اما دماغشو عمل کرده و گونه گذاشته  ابروهاش از یه  –من 

 م بلوند کرده زن شوهر دار بدتره موهاش
 ی دخترای تهران همین طورین ه االن هم–کمند 
 می دونم چطور عمو بهش اجازه میده من ن–من 
 عمو چیزی نمیگه یعنی رعنا ...رعنا ... –کمند  

 با پوز خند گفتم :
 عمو از پسش بر نمیاد خود شما کلی پشت سرش حرف در آوردین -

هرای بزرگ همین  داوود میگه همه ی دخترای تهران و ش –کمند 
 طورین آرایش میکنن  

 این دکترمگه بچه ی تهران نیست چرا این طوری نیست ؟–من 
 لبخند روی لبای کمند دیدم گفت : 
این دکتره خودش خوشگله دیدی چشاش آبی بودن چند روز پیش  -

 ش نازه خیلی اصال آرایش هم نمیکنه ددیدم چشاش سبز بودن خو
رعنا رفته پس بی خودنگو همه ی دخترای تهران این طورین –من 

ا رفته واسه مد و آرایش ؟! نه و ی تهران انگار رفته درس بخونه
 مادر من  ، من زنی که تحت تأثیر جو قرار بگیره نمی خوام

 مامان آروم گفت :



من هم رعنا رو دوست ندارم اما حوصله ی دعوای خان و عموت  -
ش روشن نکن ببین اونا گیسو عروسشونه اذیتش رو ندارم اهورا آتی

میکنن  تو زن عموت رو نمی شناسی حرصشو سر گسو خالی 
 میکنه
 گیسو خونش جداست کاریش ندارن –من 

خداکریمه حاال ..فعال به بابات چیزی نگفتم تا بعد ببینم چی  –مامان 
 میشه 

 بلند شدم و گفتم :
 االن بهتری ؟ -

 آره خوبم –مامان 
 که میرفتم و گفتم :سمت در

 به گل اندام میگم شام رو آماده کنه -
داخل اتاقم رفتم و سریع رفتم پشت پنجره و یه کمی پرده رو کنار 

زدم و دکتر داشت میرفت با جاوید حرف میزد  با دچرخه که 
همراهش میبرد  نگاهم بهش بود و تو نیمه تارکی حیاط خیلی واضح 

شلوار جین و پیرهن پوشیده بود... نبود رنگ لباسش معلوم بود باز 
حواسم  اصال این دکتر کوچولو جذاب بود خصوصا وقتی لبخند میزد

 به در نبود که تازه متوجه نفس هایی کنارم شدم ...
 داوود منو از عالم افکارم بیرون آورد و گفت:

 چی تو حیاطه ؟ ؟چیه -
 سریع و دست پاچه پرده رو انداختم و سمتش چرخیدم و گفتم :

 بلد نیستی دربزنی؟ -
 با خنده گفت :

 د رزدم نشدی -
 از پشت پنجره کنار رفتم و و گفت :

 شاه پریون تو حیاطه ؟ -
 مزخرف نگو داوود چی شده ؟-
 خوشگله نه ؟- 



 داوود تمومش کن- 
 آخه جوری تو فکر بودی و متوجه اومدنم نشدی  -
-.................. 
 واسه همین رعنا رو نمی خوای ؟-
 ربطی نداره من از هم مخالف رعنا بودم - 

 رو به روم ایستاده بود و گفت :
 جذابه درسته ؟ -
 داوود لطفا حوصله ندارم -
 اگه خان بفهمه عذرشو می خواد - 

 نفسمو بیرون دادم  ادامه داد :
 دکتر خوبیه جدای از جذابیتش زنای روستا خیلی دوسش دارن   -

 با لبخندی ادامه داد:
 زیادی هم مهربونه  -
 اتفاقا خیلی هم بد اخالقه -

 با خنده گفت :
 همین بد اخالقه دلتو برده  -
 فک میکنن خبریه هیچ اتفاقی ... داوود لطفا الکی گندش نکن حاال-

 میون حرفم پرید و گفت :
باشه بین خودمون میمونه اما از کجا معلوم این دکتر کوچولو  -

 نامزدی چیزی نداشته باشه 
 داوود لطفا واسم شایعه سازی نکن من ...-

 با خنده گفت :
اسم درسته پیشت بزرگ میشنمهندس من جنس نگاه برادرمو خوب -

 اال به هیچ دختری این جوری نگاه نکردی نشدم تو تا ح
 روی تخت نشستم و گفتم :

 بی خودی واسم داستان نساز من اصال بهش فکر نمیکنم  -
 چشمکی زد و گفت :



ولی دیر یا زود بهش فکر میکنی درضمن این معلمه که جدید  -
 اومده خیلی دوررو برش میپلکه 

 سرمو برداشتم نگاهش کردم و گفت:
 انصافا معلم جذابی هم هست و دل هر دختری رو راحت می بره  -

 با بی تفاوتی ظاهری گفتم :
 برام مهم نیست  -
 ت مهم نیست خواهیم دید برا-

 در اتاق می رفت گفت : در حالی که سمت
تت نمی ذاره خصوصا زن عمو و عمو بفهمن اهورا بابا بفهمه راح-

 روزگار دکتر جذاب قصه سیاهه طفلکی 
 در آستاته ی در استاده بود  با چشمکی همزامان گفت :

 از من گفتن بود  -
داوود رفت در رو بست روی تخت دراز کشیدم و به حرفهای داوود 
فکر کردم بی راه هم نمی گفت ...اما نه این قصه همین جا باید تموم 

 بشه قبل از اینکه شروع بشه 
صدای موبایلم بود بلند شدم نشستم و و از جبیب شلوارم در آوردم 

 بهادر بود جواب دادم 
 
 بله بهادر ؟!-
 

 صداش مضطرب بود وبا تته پته گفت :
 گرفته ش الو ..الو ارباب ...انبار علوفه آتی -

 نفهمیدم چی شد که یه دفه با داد گفتم :
 چی شده ؟ -

 با ترس گفت :
 انبار علوفه آتیش گرفته  -

ع کردم نکردم وبه حالت دو از خونه زدم بیرون قط نمی دونم اصال
داوود پشت سرم اومد سریع ماشین رو روشن کردم داوود هم سوار 



...از دور میشد شد و ماجرا رو گفتم و گاز دادم سمت گاو داری 

رسیدم 150دود رو دید خیلی عصبی بودم تارسیدم اونجا با سرعت 

 و ربع ساعتی طول کشید
بردن و با سطل و خاموش کنن آتش یهمه کارگرها داشتن آب  م

 زبانه میکشید
 تارسیدم بهادر اومد و از ماشین پیاده شدم و داد زدم چی شده ؟

 نمی دونم ارباب منم تازه خبر دار شدم و انگار حادثه بوده  -بهادر
 کار گرها کجا بودن ؟!–من 

 نمی دونم ارباب یه دفه شده –بهادر 
 امکان نداره –من 

نگاهم به انبار بود داشت زبانه میکشید کار گرهاهم سخت هم 
 مشغول خاموش کردن بودن گفتم :

 که نداشته ؟انیجا چه غلطی میکردن ؟!..تالفت  -
 نه خوشبختانه -بهادر

داوود هم سمت کار گرها دوید و با اونا مشغول خاموش کردن شد و 
 گفتم :

 امکان نداره ...امکان نداره  -
 عصبی بودم خیلی 

بهادر هم سمت اونا دوید مشغول شد چند ساعتی طول کشید تا آتیش 
منفجر  خاموش شد منم پا به پای اونا کمک کردم داشتم از عصبانیت

 میشدم همشون ردیف ایستاده بودن دست خودم نبود که داد زدم :
 که آتیش گرفته اینجا اینجا چه غلطی میکردین ؟ -

 باره داد زدم  :وهمه ساکت بودن  د
 فقط کافیه بفهمم عمدی باشه  روزگارتون سیاه میکنم  -

 ارباب فک کنم سیمای برق اتصالی کردن؟  -نعمت هللا 
 ی سیم کشی هارو تغیردادم  ه هفته ی قبل هم –داوود 
 حتما باز یه ته سیگار انداختن زمین   –بهادر 
 به کاپوت ماشین زدم و با فریاد گفتم :با مشت  محکم 



 سهل انگاری باشه وای به حالتون   -
 همه سراشون پایین بود که روبه  بهادر گفتم :

 فردا برید دنبال علوفه  -
 گرشون گفتم :روبه علمدار سرکار 

 علمدار همه امشب تا صبح بیدارن فهمیدن ؟  -
 اما  ارباب....   –علمدار  

 :داد زدم
خفه علمدار تازه علوفه آورده بودم   ...از این به بعد سیگار دست  -

 کسی ببینم وای به حالتون فاتحش خوندست   
 با دادگفتم :

 حتما   بساط و منقل وافوررا انداختین ؟-
 ترس گفت : با-نعمت  

م انبار  لخت بود خودم دیدم شاید به خاطر بارون یاما ارباب س
 عصر اتصالی کرده ؟ 
 با زم داد زدم و گفتم :

 چرا خبر ندادی؟ -
 اما به علمدار گفتم  گفت خبری نیست  -

 رو به علمدار با عصبانیت گفتم :
 مسبب این اتفاقا تویی علمدار -

 علمدار نگام کرد و گفتم :
 ا بر میگردم تکیلفمو باهاتون معلوم می کنم فرد -

تازه متوجه سوزش دستم شدم بس که عصبی بودم اصال متوجه  
دردش نشدم  که با احساس درد  که پیچید تو دستم  نگاهی بهش 

 کردم و رو به داوود که کنار دستم ایستاده بود و گفت :
 ناجور سوخته  -

 چینی به ابرو انداختم و گفتم :
 مهم نیست  -



بریم پیش دکتر پانسمانش کنه ببینتش ضد عفونی کنه  –داوود 
 عفونت نکنه 

 این وقت شب داوود حالت  خوبه ؟-
 داوود ساکت بود که رو به بهادر گفتم :

تا فردا عصر علوفه ها رو بیارین  یادت نره  بهادر قبل از ساعت  -
 چهار صب برین 

 ......خواستم پشت فرمون بشینم که داوود گفت : 
 خودم پشت فرمون میشینم     -

برگشتم و در کمک راننده رو باز  کردم و   و سوار شدم و داوود 
قد عصبی نین رو  روشن کرد و  حرکت کردیم  اهم نشست  ماش

بودم  و اعصابم خورد بود  که چشمامو بستم  سوزش  دستم خیلی 
 ا توقف ماشین چشامو باز کردم  با اخم گفتم :زیاد بود  ...ب

 داوود ؟  -
 دستت سوختگیش زیاده   پیاده شو -
 بریم داوود دیر وقته -

 شته و گفتم :ساعت مچی ام کردم و دیدم از سه گذنگاهی به 
 خوابه االن  -

 اشاره به پنجره کرد و گفت :
 نه  بیداره چراغش روشنه  -
 ب شاید روشن گذاشته خ-

 گفتن این حرف همزمان گفت : با  داوود
 من در می زنم آروم  اگه بیدار باشه باز میکنه  -
نجره و کشیدم پایین داشتم از درد و اقعا می مردم امونمو بریده بود پ

 داوود آروم درزد که صداشو ضعیف شنیدم و گفت :
 کیه ؟ -

 داوود نگاهی به من کرد و گفت :
 ز کنید دکتر مهندسم با

 اتفاقی افتاده ؟ –دکتر 



 نگران نباشین دکتر باز  کنین –داوود 
 چند لحظه صبر کنین –دکتر 

بعد دقایقی درو بازکرد  نگاهم بهش بود  یه بلوز شلوار سر همی 
پوشیده بود  داشت شالو روی سرش مرتب می کرد و با تعجب نگاه 
داوود کرد و بعد به من که تو ماشین نشسته بودم هنوز منم سریع 

 ده شدم و سمت اونا رفتم  داوود گفت :پیا
 مزاحم شدیم دکتر  -

 چیزی شده ؟–دکتر 
 داوود اشاره به دستم کرد  و گفت:

 مهندس دستش سوخته  -
 از پله ها که پایین می اومد گفت :

 ببینم ؟ -
چراغ باالی سرمون روشن بود دستمو بلند کردم و واقعا درد بدی 

 داشتم تحمل می کردم وگفت :
 چقدم زیاده ؟! اوف -

 اشاره به خانه بهداشت کرد  و گفت :
 برید اومدم ..... -

..... داخل خونش شد ماهم سمت خونه بهداشت رفتیم و داوود گفت 
: 
 فک کنم داشت درس می خوند که تا این ساعت بیدار بوده  -

 سرمو تکون دادم به نشونه ی تاید و گفتم :
 درسته  -

 مشغول باز کردن در شد و گفت :اومد سریع  کلید دستش بود  
 کجا این جوری شده ؟ -

 تو آتش سوزی ؟–داوود 
 تو آتش سوزی گاوداری ؟–دکتر 

 خبرش به شما هم رسیده ؟–داوود  
 سرشب صنوبر اومد گفت –دکتر 



ریع داخل شدیم  که اشاره به تخت کرد لبه ی تخت نشستم و  و س 
در حالی که دست  ذاشت ولوازم رو اماده کرد و  لگن روی تخت گ

 کش یه بار مصرف دست می کرد  و گفت :
 دستتونو ببینم ؟! -

 نگاهی به داوود کردم 
 داوود با لبخند گفت :

 اهورا دکتر با شماست ؟!! -
 

دکتر با فاصله جلوم ایستاده بود  دستمو دراز کردم دستمو گرفت یه 
 حس جدیدی بهم دست داد که تا حاال تجربه نکرده بودم  مشغول

 انجام کارش شد و با پتادین شست و شو داد
 خیلی ناجور شده  –دکتر 

داشتم از درد به خودم می پیچدم اما خیلی صبوری کردم   و از 
اینکه فریاد نمی زدم عجیب بود  سوزشش زیاد بود نگاهی به داوود 
کرد م که با یه لبخند مسخره نگام میکرد که حرصمو بد جور در 

پماد زد و پانسمان کرد  ی کارش طول کشید و   دقیقه ا20آورده بود 

در آخر هم چند گاز و پماد  باند استریل و پتادین روی تخت گذاشت  
 گفت :

هر روز عوض کنین  تا سه چهار روز بعدش هم باز کنین تا -
 خشک بشه  

 داوود باز هم با لبخند گفت :
 ؟   میشه بیام شما  پانسمان عوض کنین  -
دکتر دست کش های یه بار مصرف رو از دستش در آورد و گفت  
: 
 مهم  نیست   بیاین عوض می کنم   -

 رو به من ادامه داد و گفت :
 فردا بیاین عوض میکنم  براتون  -



نگاهم به چشمای تیله ایش افتاد و  و که با شال سفیدش یه رنگ 
 جالب و روشنی به خودش گرفته بود نگاهم بهش بودگفت :

 اصال زیر آب نذارین  با پتادین هم بشورین ضد عفونی میشه  -
 سمت کمد فلزی رفت و درشو رو باز کرد و گفت :

زخماش خوب بشه چند ورق قرص  انتی بیوتیک میدم تا زود تر -
 همراه وسایل که تو مشما گذاشت دست داوود داد 

 ممنون دکتر مزاحمت مارو ببخشین این وقت شب  –داوود 
 ست این وظیفه ی منه و بیدار بودم مهم نی-

 منم پایین اومدم از روی تخت و گفتم :
 بابت لطفتون ممنون دکتر  -

 لبخند زد فقط داوود از در خارج شد و و گفتم :
 شب خوش دکتر  -

 خوش اومدین  –دکتر 
خارج شدم و دکتر در آستانه ی در ایستاده بود و ما منم با لبخندی 

 هم رفتیم عمارت 

  
 )رعنا(

 
از زیر دوش اودم بیرون  اومد دنبالم  تو رخت کن بودم که داشتم 

 که خودش حوله رو دور تنم پیچید و گفت :
 امشب عروسیه تو گاوداری ارباب  -

صورتشو برد تو حوله رو دور تنم که پیچید پشت سرم ایستاده بود 
 گردنم و عمیق بوسید و گفتم:

 بذار موهامو جمع کنم بعد    -
حوله ی کوچیکی از تو جا رختی برداشتم مشغول جمع کردن موهام 

 شدم و گفتم :
 بپیچ حوله رو دور تنت سرما نخوری  -



چیزی نگفت و همین طور داشت   تنمو می بوسید حوله رو که 
 پیچیدم و ادامه دادم:

 کی میری پیش زنت : -
 زنم ؟ -

چرخیدم کار جمع کردن موهام که تموم شد ازش جدا شدم و سمتش 
 و گفتم :

 آره زنت  -
حوله ای برداشتم و دور تن برنه اش پیچدم که پوز خندی زد و گفت 

: 
داره اونجا حالشو میبره چی مخواد دیگه هرماه هرچی بخواد بهش  -

 میدم 
 حواست به زنت هست  -

 با پوز خند گفت :
 جرات نفس کشیدن نداره صدتا بادیگارد داره  -

 نبالم اومد و گفت :از حمام خارج شدم که د
 دلم میخواد یه جشن اساسی بگیریم  -

 داخل اتاقش بودم که سمت تخت رفتم   و گفتم :
 به چه مناسبت  -

سمت قسمت بار کوچیک اتاقش رفت و بطری رو برداشت و با 
لحن شادی که تو کالمش بود درحالی که دوتا پیک رو نصفه پر 

 کرد وگفت :
 به مناسبت حضور رعنا امشب کنارم  -

 پوزخندی زدم و گفتم :
 آره جون خودت ...  -

پیک ها رو برداشت سمت یکی گرفت  با تردید گرفتم و   درحالی 
 که پیکشو باال آورد که به زنه به پیکم گفت :

 به سالمتی موفقیت های من ... -



شم سکوت کردم چیزی نگفتم که جرعه ای نوشید و  از پشت چ  
 نگام کرد وگفت :

 دلخوری ؟ -
 منم یه جرعه نوشیدم  و گفتم : 
 نه اما نگرانم  -
نگران چیزی نباش ... فقط میخوام  امشب منو تو خوش باشیم به  -

 هیچ چیزی فکر نکنیم
بازم یه جرعه نوشیدم و که یه نفس پیکشو داد باال و جام رو از 

وچشاش ملتهب و دستم گرفت  روی میز گذاشت و هلم داد رو تخت 
پر هوس بود امشب میدونستم قراره یه شب پر از خشونتی رو 

بگذرونم که خودمو واسه امشب آماده کردم وقتی خیلی وخوشحال یا 
 بود اصال نمی شد کنترلش کرد ... عصبی

داشت با تنم بازی  می کرد عرق بوسه ام میکرد منم نگران چند 
.. سکوت و بی تفاوتی منو روز آینده بودم که قرار بود برم عمل ..

که دید یه دفه عصبی شد و از پشت به شدت موهامو کشید  که جیغ 
زدم بی اراده از شدت درموهام روم خیمه زده بود و با عصبانیت 
از الی دندونای بم فشرده اش درحالی که موهام محکم میکشید و 

 گفت :
 نگران نامزدتی  -

درد که با حرکت دستش به سختی سعی کردم آروم باشم از شدت 
 سرمو عقب دادم به سختی گفتم :

 نه من  -
روم خیمه زده بود حرکت برجستگی تنش رو تنم اعصابمو ریخته 

 بود بهم که با فریاد و خشم گفت :
 پس چه مرگته ... -
سعی کردم که با دستم از کشدین موهام توسط دستش جلوگیری  -

 کنم و با آرامش گفتم :
 م نگران عملم هست -



 خندید دیونه وار موهامو ول کرد  و گفت :
گفتم نگران نباش دکتر خوبیه عین روز اولت میشی اون ارباب  -

 احمق هم هیچی حالیش نیست مطمئن باش 
گرفت و لبامو آب دهنمو قورت دادم که وحشیانه سینمو به بازی 

با حرص و هوس همرایش  بوسید ....منم که نتونستم طاقت بیارم 
 .کردم ...
 )اهورا (

عصر بود تازه از گاو داری بر می گشتم خونه  هنوز تو راه بودم  
که موبایلم زنگ خورد و رو داشبورد بود برداشتم و  جواب دادم 

 بهادر بود 
 الو ارباب -
 چیه بهادر ؟-
 ارباب کامیونا رو گرفتن  -

 اصال متوجه حالم نشدم و با فریاد گفتم:
 چی ؟ -

 کامیونارو متوقف کردن من االن  اداره ی آگاهی هستم 
 داد زدم :

 برای چی ؟ -
 یکی از راننده ها مواد جا سازی کرده گردن گرفته  -

عت زیاد پیچیدم و  گوشی رو هم کوبیدم سرعتم زیاد با همون سر
 روی داشبورد  دارد زدم :

 لعنتی  ! -
تارسیدم شهر  با   رفتم سمت اداره ی آگاهی یه ساعتی تو راه بودم

این حوادث اخیر خیلی سخت خودمو کنترل کردم   چند کامیون با 
رعلوفه که این اتفاق عصبیم کرده بود  روال قانونی رو طی کردم  

 کلی تعهد دادم و تاکامیونارو از توقیف در آوردم  
شب ساعت ده بود برگشتم روستا  دستم هم بد جوری اذیتم میکرد  

دم  یه راست سمت خونه ی  دکتر رفتم  با اینکه هم عوض نکرده بو



خسته بودم و دلم یه دوش آب گرم می خواست با این دستم نمی شه 
 از ماشین پیاده شدم  رفتم و در رو زدم صداش رو شنیدم  و گفت :

 کیه ؟ -
 باز کنید دکتر مهندسم  -

 درو سریع باز کرد با دیدنم سریع گفت :
 اومدین پانسمان عوض کنین  -
 امروز فرصت نکردم عوض کنم -
 بیاین داخل -
 اینجا ؟!-
 بیاین داخل زیاد طول نمیکشه -

 داخل شدم 
 بنشین لطفا االن میام حضورتون -

سمت مبلها رفتم اینقد خسته بودم که واقعا حوصله ی تعارف نداشتم 
د برگه  و نشستم روی میز چند کتاب بود لب تاب که بسته بود چن

خود کار یه فنجون قهوه که از بخاری که ازش بلند میشد نشون می 
داد که تازه ی تازست لبخندی زدم و فنجون قهوه رو برداشتم و یه 
کمیشو خوردم شیرین بود اما حس جالبی بهم دست داد و خوردم 

فنجون دستم بود که داخل شد وسایل الزم دستش بود با دیدنم با لبخند 
 گفت :

 ؟ا زخودتون پذیرایی کریدن  -
 فنجون رو سر جاش گذاشتم و گفتم :

 گفتم دیگه بهتون زحمت ندم  -
 جلو که اومد گفت :

 خوشم میاد مهندس تعارف ندارین اصال  -
 جلوم ایستاده بود و ادامه داد :

 بیخودی این هیکل رو نساختین اصال با خودتون تعارف ندارین  -
 من هیکلم مادر زادی همین بوده -



نارم با فاصله روی مبل دونفری نشست و مشغول باز کردن باند ک
 شد و گفت :

 قهوتونو کامل کنید تا شروع کنم  -
مابقی قهوره رو در مدت زمان خیلی کوتاهی خوردم و شروع کرد 
پانسمان دستمو عوض کردن نگاهم به دستاش بود انگشتای دستش 

یف بودن کار نکرده این دستا اصال جز درس خودن فوق العاده ظر
.. 

 چطور سوخت ؟ –دکتر 
اطرم نیست فک کنم چسبید به در فلزی که تو آتیش می درست خ
 سوخت 

 احتیاط کنید داخل آب نذارین  قرصاتون رو هم بخورین -
 امروز اصال خونه نبودم وقت نکردم -
 جاش می مونه -
 ونه چه کارش کنم سوختگیه دیگه  میم -

 کار پانسمان تموم شد
فردا ظهر بیاین که براتون بازم عوضم کنم ممکنه خودتون  –دکتر 

باز کنین سهل انگاری کنین قبلش دوساعت زود تر باز کنین ولی 
 حواستون باشه که آب خاک و آلودیگی نره روش  چرک کنه ...

 ممنون دکتر چشم حواسم هست -
 : سرش پایین بود  بنلد شدم ادامه دادم

 بابت لطفتون یه دنیا ممنون  -
 بلند شد و گفت :

 دین  مهندس مخوش او -
 سمت در خروجی که می رفتم گفتم :

 چیزی که احتیاج ندارین ؟ -
 نه چیزی الزم بود خبرتون میدم -



تا خواستم در باز کنم یهو بارون گرفت سریع سمت ماشین دویدم  
شدم و روشن کردم و باز کردم ماشین رو داشتم خیس میشدم سوار 

 یرون دادم وگفتم :ایستاده بودم و سرمو از ماشین ب
 بیرین داخل  خیس میشین  -

 صداشو نشنیدم دیگه سریع در رو بستم و حرکت کردم 
************ 

 )زهره (
 

 داد زدم :
 من نمی فهمم شما از زن چی می دونید   -

 تراب  عصبی بود لحنش و گفت :
 ؟منظورتون چیه دکتر - 
 

 این زن داره میمیره از کی دردش گرفته ؟–من 
 از صبح –تراب 

 با عصبانیت گفتم :
 از صبح آخه مرد  از صبح درد می کشید و چرا نبردیش شهر   -

زن تراب روی تخت بود و جیغ میزد  تراب سعی کرد بیارتش 
 پایین  که داد زدم :

 چکار میکنی ؟ ولش کن -
 زن تراب باز جیغ زد تراب گفت :

 می برمش شهر  -
 اگه می خواستی زود تر می بردی  این بچه داره دنیا میاد  ؟االن -

 زنی که همراهشون بود گفت :
 زن قابله روستای باالیی نبودش  -

 رو به زن گفتم :
 باید می بردیش زایشگاه داره زایمان میکنه ؟قابله چیه   -

 تراب باز خواست دست زنشو بگیره بیاره پایین  



 عصبانیت گفتم :با 
 مرتیکه تکونش نده بچش می افته  -

 زن همراه با بغض گفت:
 دستم به دامنتون دکتر   -

 زن تراب باز جیغ می زد از درد به خودش می پیچید 
 می برمش شهر  –تراب 

 تا شهر یه ساعت راهه  بچش دنیا میاد 
 صدای ماشین بود با  جیغ وحشتناک  ترمز الستیکا  

روجی رفت بارون هم شدت گرفته بود  صدای تراب سمت در خ
 ارباب  جوان مهندس رو شنیدم   

 ارباب شما یه چیزی بگین   -تراب
 مهندس داخل سالن شد و بهادر هم پشت سرش زن همراه گفت :

 ارباب به دادمون برس ثریا داره میمیره بچش دنیا میاد  -
 تراب حق به جانب گفت : 
 دکتر نمی ذاره ببرم  -

 تراب گفتم:روبه 
شما از زن فقط هم بستر بودنشو می دونین و  اگه می خواستی  -

 ببری چرا آوردی اینجا این بیچاره داره جون میکنه  
 چکار کنیم دکتر می تونیم ببریم  شهر؟ –مهندس  
ین بارون شدید  تاریکی دوساعت ببرین بچش دینا اومده  با ا–من  

 ه هم نمی رسین  دیگ
 مهم نیست ثریا  ارباب بچه–تراب 

 با عصبانیت گفتم :
اگه برات مهم بود از دیشب تا حاال نمی ذاشتی درد بکشه  چرا  -

 نیومدی بگی درد داره 
باز صدای جیغ ثریا بود که فاصله میون جیغ زدناش هم کمتر شده 

 بود 
 تراب بذار دکتر بچه رو دنیا بیاره  –زن همراه 



 این دکتره قابله که نیست  -تراب  
 صدای جیغ ثریا بود که با جیغ گفت :

 دکتر بچم ...بچم   -
 سمت اتاق دویدم  داد زدم :

 کنار بیا   -
بود خدارو صدا نار هم دوید  درو بستم  بچه در شرف دینا اومدن لگ

ین زایمان بود که انجام می دادم استرس داشتم لوزدم و مشغول شدم ا
مالفه پیچیدم و دادم  اما ....نیم ساعتی طول کشید ... بچه رو تو

 دست گلنار .....
بقیه ی کارای الزم رو انجام دادم در آوردن جفت بچه و بخیه و..... 

 سرم براش وصل کردم  بعد از تولد بچه خوابش برد ...
اتاق رو با بخاری برقی گرم کردن  گلنار هم بچه بغل روی تخت   

 نشسته بود   
 و مهمون لبام کرد ...خیلی خسته بودم اما تولد بچه لبخند ر

 چه نازه ؟–من 
 خدا عمرتون بده  الهی خوشبخت بشین   –گلنار  

با لبخندی از اتاق خارج شدم  تراب مهندس و بهادر بودن  تراب با 
 دیدنم سریع گفت :

 بچه خوبه ؟-
 : مباپوزخند گفت

  ؟بچه یا ثریا   -
 سرش رو انداخت پایین و گفت :

 پسرم ؟مادرش خوبن ؟  -
 می تونی بری داخل –من 

 تراب سریع داخل شد مهندس هنوز ایستاده بود که گفت :
 خسته نباشین  دکتر-

 واقعا خیلی خسته بودم گفتم :
 ممنون مهندس  -



 روی صندلی خالی نشستم و گفتم :
 اولین تجربه ام بود   -

 لی لطف کردین دکتر یخ –مهندس 
 شقیقه هاموماساژ دادم و گفتم : 
 سخت بود اما خدا بود  -

 بریم ارباب –بهادر 
 ارباب جوان سمت در که می رفت گفت : 
 بارون که حاال حاال قصد بند اومدن نداره   -

 که صدای داد اومد 
 ارباب ...ارباب  به دادم برسین  -

 و آروم گفتم :م نفسمو بیرون داد
 گاومون زیاد  -

بارون و نفس نفس یه دفه در باز شد جعفر داخل شد و خیس از 
 میزد وگفت :

 ارباب گوسفندام  سیل زده پایین روستا   -
 کجا ؟–مهندس 

طویله پر آب شده طویله ی اصغر هم جا نداره  چکار کنم ارباب - 
 کجال ببرمشون این وقت شب  تا طویله ی بهادر هم کلی راهه

گوسفندا تلف میشن از رود خونه هم نمیشه رد شون کنم جریان آب 
 ه زیاد
 ند شدم و گفتم :لب
 بیارشون مدرسه   -

 جعفر نگام کردو بهادر گفت :
 نیمکتا ؟!  -

روش سمت من بود تا مدرسه راهی پسر جونی که همراه جعفر بود 
نیست تا نمیکتا رو در بیاریم  برو گوسفندارو بیار اما یه معامله 

 میکنیم 
 مهندس نگام کرد رو به مهندس کردم و گفتم:



هیچ تالفات نمیدی  اما اگه دیر کنی و ممکنه بیارینشون اگه  -
 خیلیاشون تلف بشن ...
 جعفر ذوق زده گفت :

 چکار کنم خانم دکتر ؟ -
ما نیمکتا رو می ذاریم بیرون اگه بارون خرابشون کرد فکر –من 

 کنم پول دوتا گوسفند کفاف خرید نیمکت رو جواب بده 
 مهندس یه لبخند زد و گفت : 
 رسته معامله ی خوبیه  بله د -

 پس برو  –من 
 ارباب و بهادر و شاهد و باشن خسارت نیمکتا با تو 

 نگام کرد جعفر ارباب گفت :
 معطل چی هستی برو گوسفندارو بیار  -

 منم سمت در خروجی رفتم و گفتم :
 ر بیا کمک کن  نیمکتا رو بیاریم دبهابرم کلید از معلم بگیرم  -

لباسی بود برداشتم  د بارونیم روی جابارون به شدت می باری
ی سرم کشیدم و با بهادر از در زدم وپوشیدم و کاله بارونی رو

 بیرون 
.......معلم هم اومد کمک تا نیمکتها رو بردیم بیرون  جعفرگوسفند 

 هاشو آورد داخل کالس های مدرسه جا داد و .....
داخل سالن مدرسه ایستاده بودیم همه همه واسه کمک اومدن   حتی 

ارباب جوان  که خیس بودن  در بخاری گازی گوشه ی سالن 
 درمونگاه جمع بودن  

 حاال بوی گند تا مدت ها بوی کالس ها –معلم 
 چند روز تحمل کنین  معلم  –ارباب 

 معلم با خنده گفت : 
 ارباب؟ دستور دادین دیگه  -

 مهندس جدی بود قیافش و گفت :



از خجالتتون در میایم  معلم حاال خوبه دوسه روزی تعطیلی  -
 اجباری گرفتین 

 معلم راهنمایی گفت :
 خوب شد من فردا برم تهران  -

 من رو به میثم گفتم :
 میثم تو چی نمی خوای بری تهران ؟! -

 )اهورا (
 معلم گفت :« چقد لحن بیانش صمیمی بود »
 هره  حوصله ندارم مادرم هم رفته شهرستان پیش خواهرم  نه ز -
یه حسادتم گل کرد اما خودمو به اسم کوچیک  صداش می زنه »

 کنترل کردم و نگاهم به دکتر رفت (
 دکتر گفت :

 اگه میری منم با خودت ببری  از وقتی اومدم خونه نرفتم   -
 یدم این هفته نه  اما هفته ی دیگه میرم بهت خبر م –میثم 

 دکتر هیچ نگفت گلنار از اتاق اومد بیرون و گفت : 
 خانم دکتر ثریا به هوش اومده  -

علما خداحافظی مت اتاق رفت و بعد از رفتن دکتر مدکتر سریع س
 به بهادر گفتم : کردن و رفتن منم 

 بریم بهادر  -
 د تر رفت منم بدون خداحافظی رفتم ...بهادر هم زو

رت یه راست رفتم  اتاقم و دوش گرفتم  دبیر وقت بود رفتم عما
 واینقد خسته بودم  نفمیدم چطوری خوابم برد 

صبح با صد ای گوشیم از خواب بیدار شدم نگاهی به ساعت روی 
دیوار کردم ده بود  گوشیمو رو از روی میز عسلی برداشتم جواب 

 دادم بهادر بود 
 الو بهادر –من 
 صبح بخیر ارباب -

 خواب آلود گفتم :



 بگو -
 ارباب کورش کارتون داره - 
 
کورش خان پسر بزرگ  خان روستای باالیی  که االن  مدتیه با »

ار زمین که هم در گیری داریم به خاطر آب سد و  چندین هزار هکت
 « صب کرده و با سند جعلی برادر کوچیکش به زور غ

 کجا ؟–من 
 االن گاو داریه - 
 اونجا چرا ؟-
 یه ربع ساعتیه اومده  -
 بگو یه ساعت دیگه اونجام - 
حونه نخورده از عمارت زدم بیرون  بلندش شدم و آماده شدم و صب 
... 

نشسته بود  اما از  یلدگاوداری رسیدم کورش رو دیدم  روی صن
 ماشین پیاده شدم  

نگاهم بهش بود تا ماشین رو دید به لبخند کریه روی لباش نشست  
 جلو رفتم 
ت عجب بهش میرسی  چه گاورهایی پرورش گاوداری –کورش 
 دادی ؟

 دین ؟مواسه گفتن این حرفا او –من  
سیگاری روشن کرد دوتا مرد جون و هیکلی کنارش ایستاده بودن  

 بادیگارداش بودن 
 زمینا رو پس میدم  –کورش 

 پوز خند زدم و ادامه داد :  
 به شرطی که باغ انار رو بفروشی  -

 وزخند زدم و گفتم :بازم پ
 دیونه شدی ؟ در ضمن اون زمینا از اساس مال من بوده  -
 باغ انار یا زمینا  ؟!-



 باغ انار مال من نیست مال گیسو خواهرمه  فقط زمینا مال منه -
 با خواهرت حرف بزن -
درسته اداره ی باغ دست منه  اما مالکش من نیستم  اونم قصد -

 فروش نداره  
 من با شوهرش وارد معامله میشم -
شوهرش هیچ اختیاری نداره نسبت به اون باغ دو دونگ اون باغ -

 مال منه 
 پس باز رد پایی از تو هست  -
 پوز خند زدم   
 پاتو بکش بیرون -
 من وکیل گرفتم  -
 وکیلت هیچ غلطی نمی تونه بکنه  زیمنا هم به نام جمشیده  -
 شما به زو صاحب شدین سنداش جعلیه -
 تو با یه کاغذ پاره هیچ کاری نمی تونی بکنی - 
 خواهیم دید - 
 شنیدم یه مدت پیش گاوداریت سوخت  -

 با پوزخندگفتم :
 کارتو بوده ؟ -
 با خنده گفت : 
 نه من فقط شنیدم  -
 باید حدس می زدم کار تو بوده  - 
 ست باشه  گفتم که کار من نبوده اما می تون-
 داری تهدیدم میکنی ؟-
 پس پاتو بکش کناراون زمینا به تو تعلق نداره -
من زمینا رو پس میگیرم  نمی ذارم کارخونه رو احداث کنی  تو -

 اراضی من 
 من کل کاراشو انجام دادم  - 
 نمی ذارم اون زمینا مال منه مال اجدادم -



 د شد و گفت :نلکورش ب
 ی مث باغ سیبت  گاوهای پر محصولی دار  -

 نمی دونستم چی توسرشه گفتم :
 حمت کشیدم رای به دست آوردن  هرچی که دارم زمن ب-

 سمت ماشین رفت و گفت :
فردابیا   سر زمین باهم حرف می زنیم  و ارزش واقعی اون  -

 زمینا رو بهت میگم 
 بادیگارداش هم سوار شدن و رفتن 

 تاعصر گاوداری موندم  
 )زهره (

صبح از خواب بیدار شدم و دوش بگیرم که ای بابا باز این  
مخزنش سوراخ بود من متوجه نشده بودم اعصابم ریخته بود بهم  

 شیر اصلیشو بستم بی خیال شدم 
تاعصر در مونگاه موندم ...زنگ زدم بهادر و گفتم  که آب گرمکن 

دیگه  بهش گفتم باید برم حموم باز خرابه قرار شد بیاد تعمیرش کنن 
یتونم  منتظر بشم   بهم گفت برم عمارت کسی جز کمند اونجا نم

 نیست 
لمو داخلش گذاشتم و  با ....ساک کوچیکی برداشتم  و  وسای

 م عمارت  هوا هم یه کم سرد بود تفدوچرخه ر
 جاوید براو درو باز کرد  

 روی پله ها بودم که گل اندام رو دیدم به استقبالم اومد   
 داخل شدم کمند هم با لبخند اومد  

 با لبخند بی نظیرم براش  جریان رو توضیح دادم 
 کمند گفت :

 اتاق ارباب حمومش بهتره  وان هم داره  کامل و مجهزه   -
 ارباب نیستش  –من 
 ارباب گاو داریه  –کمند 



اتاق شدم  عجب  رفتیم کمند راهنمایم کرد  داخل ........سمت پله ها
گی بود  عجب دکراسیون بی نظیری داشت   ارباب بود اتاق بزر

 دیگه دارنگی   و برازندگی   
رو تختی حریر سفید مو رو تخت دونفرش گذاشتم و و یه  ساک

مشکی داشت   تازه نگاهم به قاب عکس قدی این از خود راضی 
با تیپ رسمی  یه عکس هم با    افتاد عجب ژست جالبی گرفته بود 

ر لب گفتم )  اربابی دیگه  ...ارباب جوان این داشت  که زی اسب
 روستا (  

ساکمو سمت خودم کیشدم لبه تخت نشستم و حوله هامو برداشتم و  
سمت حموم رفتم و )اوه  عجب حمومی این از اتاقای خونه ی ما هم 

دیوارای  بابزرگتره   واال ( وان به شکل دایره بود  خیلی جالب بود 
رویس توالت هم رو از هم جدا کرده بود س تا قسمتشیشه ای  که دو

 قسمت دیگه ای بود  واقعا دکور جالبی داشت (
م ساعتی زیر آب بودم  یه حموم حسابی لباسامو  در آوردم یه نی

کردم و  با حوله موهامو جمع کردم و تن پوشمو پوشیدم و اومدم 
 که ... بیرون ...
 )اهورا (

خسته بودم و عصبی کسی ظاهرا نبود خونه سمت پله ها رفتم با 
سرعت حوصله ی کسی رو نداشتم کورش بد جوری ذهنمو در گیر 
کرده بود پالتوم دستم بود داخل اتاقم شدم درو بستم  سرم پایین بود 

چند قدم جلو رفتم حال درستی نداشتم پالتو رو پرت کردم روی تخت  
باال تنم برهنه بود داشتم میرفتم سمت وردم داشتم تی شرتمو در می آ

حموم تو آستانه ی در حموم بودم که یه دفه در حموم باز شد  و  یه 
لحظه یه قدم رفتم عقب خودم ترسیدم که یعنی داشتم به چشمام شک 
میکردم که  دکتر بود  خودشم سرجاش خشکش زد نگاهم به تنش 

ش عین شبنم نشسته بود به لطافت بینظر یه  گل قطرات آب رو تن
رو برگ گل بود که گلومو صاف کردم به خودم اومدم و آروم 

 زمزمه کردم :



 شما  -
آب دهنشو قورت داد و قدمی به عقب رفت و با لکنت زبان که 

 گویای ترس شدید بود گفت :
 چیزه معذرت میخوام من ... -

من درحالی که از دیدن این صحنه ی احساس درونم فوران شده بود 
 «ا کنترل کردم خودم رو به خون سردی تمام گفتم ام
 مخزن حموم خرابه بازم  -

چسبیده بود به دیوار نگاهم رو دزیدم از چاک سینه اش که بد 
 جورشعله ی درنمو روشن کرده بود و گفت :

 بله  -
 لب تر کردم بی تفاوت از کنارش رد شدم و و گفتم :

 باشه فردا میدم کال برات عوض کنن که مشکلی ن -
از جلوش رد شدم سمت حموم رفتم دوش رو باز کردم و دیوارای 

شیشه ای  بخار گرفته بود که در شیشه ای رو به رخت کن  رو قبل  
 اینکه ببندم  گفتم :

 سرما نخورن خانم دکتر  -
 و لبخند به لب گرفتم و سریع درو بستم 

 دوش رو باز کردم و ایستادم زیر دوش آب یخ این دختر منو میکشه 
بسته شده در حموم رو شنیدم و دقایقی طوال نی بود که زیرآب بودم  
با مشت به دیوار زدم و زیر لب گفتم : ) من رعنا رو دوست ندارم 

من اونو دوست ندارم اما مرد هوس بازی هم نیستم که دل به هر  (
 اش وقت بگذرونم من ...دختری بدم و باه

آب گرم رو باز کردم کمی از التهاب درونم کم شده بود  چشاممو 
بستم مگه این صحنه دیگه از ذهنم پاک میشه ... این دختر چی داره 

 دارم دچار چه حسی میشم ؟آخه؟ من ... 
  

 )زهره (



وای خدا منو با چه وضعی دید خاک تو سرم کنن حاال چه فکری با 
 ؟ خودش می کنه

سرعت سمت خونه رکاب زدم خیلی ریختم بهم از کمند و گل اندام 
 هم خداحافظی هم نکردم 

 خودمو روی مبل انداختم و کلی استغفار کردم هر چند عمدی نبود 
 دقایقی گذشت صدای در بود که بلند شدم صدای زن بود 

 گفتم :
 کیه ؟ -

 درو رو باز کردم و ثریا بود  با لبخند گفت :
 دکتر  حالتو ن خوبه ؟خانم  -
 خوبم ثریا  بچت خوبه ؟  -
 خوبه خانم دکتر -

 ظرف غذایی نسبتا متوسط  رو به کوچیک گرفت جلوم و گفت :
 خانم دکتر  فسنجون  درست کردم براتون آوردم   -

 گرفتم و گفتم :
 با مرغ محلی درست کردی ؟-

 با لبخندی گفت :
 دوست ندارین خانم دکتر  -
 حمت کشیدی  لطف کردی نه ... نه  ز-
 خانم دکتر کی پسرمو بیارم واسه واکسن ؟-
 تو کارت واکسنش نوشتم  االن چند روزشه  ؟- 
 بیست روز خانم دکتر  -
 ده روز دیگه ثریا یادت نره  - 
 باشه خانم دکتر حواسم هست  ...چیزی الزم ندارین ؟-
 نه  ثریا زحمت کشیدی   -

مرغ محلی  حالم بهم می خوره  ...ثریا رفت  درو بستم و)اوف 
مرغارو که دیدم جک و جونور می خورن حالم از هرچی مرغه 

 بهم می خوره ولی بهش نگفتم  نارحت میشد (



ظرف غذا رو گذاشتم  رومیز و موبایلمو برداشتم  و شماره ی میثم 
 رو گرفتم  

 الو سالم خوبی ؟ -من
 سالم خانم دکتر چه عجب ؟- 
 م آوردن میخوای ؟ون برامیثم  یه ظرف فسنج- 
 به به چی از این بهتر ؟!-
 خب پس بیا ببر -
 باشه االن میام  -
 منتظرم -

 قطع کردم 
 ده دقیه بعد میثم اومد غذارو گرفت سریع رفت و گفت :

تا شاگرد داره  حتما تلمبار 20کلی برگه داره باید تصحیح کنه همش 

 کرده و برگه هاشونو خندید و رفت ...
میثم  کتابموباز کردم و مشغول درس خوندن شدم و باید  بعد رفتن

 بی درس بخونم اواسه گرفتن تخصمم حس
***************** 

 )اهورا ( 
 از اسب پیاده شدم و گفتم : 
 بهادر باز آب سد رو خالی نکردن ؟! -

االن رود خونه طغیان می کنه کورش خان قبول نکرده   -بهادر
ردن  کل زمینای گندمشون خراب میگه زمیاناشون زیادی آب خو

 شده
 مقصر خودشمونن  باید هر دفه سرموعدش خالی کنن آب رو   –من 
ه خالی کنین آب سد رو ساکت یکی از آدماش رو فرستاده  میگ -

 نمی شینه 
 خب مردم روستا در خطرن سد بشکنه چی ؟ -
دوباره سوار اسبم شدم و سمت ساختمون نگهبانی سد رفتم  باید آب  

 کم کم تخلیه کنن   رو



 اینقد باهاشون کلنجار رفتم تا راضی شدن  کم کم سد رو خالی کنن 
تو این چند روز  خیلی بارون زده بود  رود خونه حسابی پر آب  

 ی سد اره بود  ... اما زیادم خوب نبود بشد
روز بعد کورش خان  پیغام فرستاده بود برم ببینمش  رفتم از سمت  

ود  عصر بود  کورش هم اومد  اون هم با اسب تو زمنیا که راحتر ب
 زمینای من 

 اومد پیاین و گفت :
 آب سد رو خالی کردن  -

 با پوزخند گفتم :
 ا مردم روستا زمین های تو مهم تره ی -
 برام مهم نیست  -

 عصبی گفتم :
 مردم روستای من در خطرن مردم روستای شما باالتر از سده   -
  

 عصبی گفت :
 بامن در بیفتی اهورا بد میبینی  -
 رفتم سرکشی زمینات  اتفاقی نیفتاده -
 خبرش رسید بهم -

 سوار اسبم شدم و گفتم :
امشب هم باید آب ،جون مردم برات مهم نیست یه عده آدم بی گناه  -

 سد خالی بشه 
 من نمی ذرام -
 چه بذاری چه نذاری من این کارو میکنم -

 پوزخند زد ادامه دادم :
تو فقط برات پول مهمه جون آدما برات مهم نیست تو این زمینا  -

 روبه زور از مردم خریدی 
 فروختن خریدم -
 آره شنیدم که به زورو تهدید ازشون گرفتی  -



 به هر حال کل روستا تحت امر منن -
تو دنبال قدرتی با گرفتن زمین های من هم می خوای به زور پاتو -

 کنی   تو روستای من باز
 خندید و قه قه سر داد و گفت :

 روستای تو ؟ -
 آره روستای من  این روستا ارباب داره اونم منم  - 
می بینم به خودت می نازی  ارباب کوچولو تو نیم من هم نیستی -

 چه برسه یه من  
 همنوز رو اسب بودم و گفتم :

ش من مردم رو دوست دارم تمام وورارباب  به سنش نیست ک -
 التشون باهاشونم  اونا هم بهم احترام می ذارن مشک

 با پوزخند گفت :
 یعنی بهت وفا دارن ؟!  -
 امید وارم ...- 

 تاخت    چیزی نگفت  نگاهم بهش بود سوار اسبش شد و رفت 
منم رو اسب بودم هنوز  که تا خواستم افسار رو بکشم  یهو شلیک 

  روی اسب افتادم پاین  شد و بهم خورد از
 تیر خورد به بازوم این امکان نداشت 

اسبم هم از صدای شلیک رم کرد و تاخت و رفت  من از درد  به 
خودم م میپیچیدم  از شدت درد کم آوردم  خون زیادی داشت ازم 

میرفت  .. روی زمین افتاده بودم  قدرت اینکه بلند شدم  رو نداشتم 
اد بود  به زود بازمو با دست محکم گرفته بودم  اما شدت دردم زی

نفس میکشیدم  بلند شدم  ستمت درختای  کنار جوب نشستم  تکیه 
دادم به درخت ربع ساعتی ف ک کنم گذشت  صدای موتور بودم که 

 بهادر باشه  شندیم حدس زدم باید 
 بهادر بود سریع از موتور پرید پایین  سمتم دوید   و گفت :

 ارباب  ...ارباب  -
 بلند شدم و گفتم :



 ریم کلبه ی جنگل ب -
 با نگرانی گفت :

 تیر خوردی ارباب   -
 :مداشتم از درد میمردم و داد زد

 بریم  -
بهادر نشست پشت موتور منم پشت سرش و رفتیم کلبه ی وسط 

جنگل و داخل کلبه شدم و و بهادر با یه  طناب که تو کلبه بود دور 
 بازمو بست و و گفتم :

خان نفهمه  بهادر  االنم برو شب برو سراغ دکتر  حبیب  هنیم-
 خونت  پتو وسایل الزم  بیار اینجا  باید چند روز اینجا بمونم 

 اما حالتون خوب نیست  -
روی تخت یه پتوی کهنه بود  روش دراز کشیدم   درد داشت کم کم 

 داشت کم تحملم میکرد و گفتم :
 ا بیار شب سرد میشه  تهرچی که الزمه بیار   پتو چند -

 باید ببرمتون بیمارستان  -بهادر
 اگه حبیب خان بفهمه مشکل پیش میاد  -
 اما ...  -
برو بهادر داره تاریک میشه  هوام هم بارونی میشه  برو تا - 

 بعدبری دنبال دکتر  شب بیارش کسی متوجه نشه 
 اگه نیومد چی  - 

 موبایلمو به سختی در آوردم  سمت بهادر گرفتم  و گفتم :
یر  ببینه باور میکنه  ... آوردیش کسی متوجه نشه  چندتا عکس بگ -

 اگه حبیب سراغمو گرفت بگو رفت شهر 
 داشت عکس می گرفت و گفتم آب عذا هم بیار 

  
 درد زیادی داشتم و  گفتم:

 برو دیگه   -



بهادر بدون معطلی رفت  یه ساعت برگشت و کلی پتو وسایل آورده 
 بود آب آورده بود اما غذا یادش رفته بود   

 اینقد درد داشتم که حوصله ی داد و بیداد رو نداشتم  
کلی هیزم خارج کلبه بود   همه رو داخل آورد شومینه رو روشن 

 کرد  ساعت ده بود گفتم :
 دارم جون میکنم  باماشین  برو دنبال دکتر  از درد -

 بارون شدید شروع به باریدن کرد  و گفت :
 اگه آب رود خونه اومد باال چکار کنم   -
 برو تا آب باال نیومده  -
 ه بعد از رود خونه بود    بکل

 ...بهادر رفت 
 

 )رعنا(
چنان عصبی شدم که موبایلو پرت کردم رو تخت و هرچی زنگ 

 می زدم جواب نمی داد ...
زیر لب یه لعنتی نثارش کردم و با سرعت لباس عوض کردم و 
سوار ماشینم شدم و خودم راهی ویالش شدم اون باید بهم توضیح 

میداد خیلی عیصبی بودم هرچند می دونستم که اون براش اصال مهم 
 نیست 

 نیم ساعت کمتر بود که رسیدم 
دن اما  تا در زدم بادیگارداش اومدن دم در با دیدنم دررو باز کر
 اجازه ی ورد نداشتم هرچی علت رو پرسیدم طفره رفتن 

عصبی بودم می دونم چه مرگشه لعنتی در حال عیشو نوشه این 
 وقت شب که بی تفاوت داخل شدم محل ندادم 

داخل ویال شدم یه رست دنبالم اومدن اما من مگه بدهکار بود گوشم 
اش جلوم گرفتن بهشون که یه راست سمت اتاقش رفتم دوتا بادیگارد

 اما با داد گفتم :
 من میخوام ببینمش  -



 جلوم ایستاده بود که گفت :
 گفتن که منتظر باشین  -

نفسمو بیرون دادم با حرص بدون توجه به مخالفت اونا با عصبانیت 
 در اتاق رو باز کردم و داخل شدم 

 که با صحنه ی فجیعی روبه رو شدم 
 خیز برداشت عصبی گفت :

 گم منتظر باش مگه نمی -
 بدون توجه به دخترای برهنه ای رو ی تخت که ...

 در کوبیدم بهم و گفتم :
 خوش میگذره  -

 برگشت برهنه ای برهنه بود رو تخت خودشو رها کرد 
 خشک  و عصبی گفت :

فعال بیرون دخترا با سرعت مالفه پیچدن دور تنشون و با سرعت  -
اتاق رو ترک کردن جلو رفتم سیگار برگی از رو میز وسط اتاق  

 برداشتم و روشن کردم 
 لبه تخت نشستم با خنده گفتم :

 ضد حال خوردی ؟-
 عصبی بود چشاش سرخ سرخ که با عصباینت گفت :

و اگه یکی دیگه بود این چته دلت واسه ارباب احمق سوخته  -
 طوری مزاحمم می شد خونش پای خودشه شانس آوردی سرخوشم 

 سیگار رو گوشه ی لبش گذاشتم و گفتم :
 نه اما این کارت درست نیست  -

 پک عمیقی که به سیگار زد دودشو داد بیرون و گفت :
 یه خراش جزیه  -

 نفسمو بیرون دادم و گفتم :
 نم من میخوام باهاش ازدواج ک -

 میون حرفام پرید خندید و گفت :
 ...رواو نمی خواد تو  -



 مجبوره -
 ؟می دونی االن کی پیششه  -

 :نفسمو بیرون دادم
 جمشید بهم گفته بود که اون دکتر احمق پیششه  -
 که گفت : 
 اون دکتر کوچلوی جذاب  آره ،-
 برام مهم نیست -

 با خنده گفت :
 ون برسیم درسته مهم نیست ما باید به هدفم -

داشت تنشو به بازی میگرفت که نیم خیز شد سیگارشو خالی  دستم
 کرد تو زیر سیگاری روی کنار تختش و  گفت :

 من که میدونم چی تو اون مغزت میگذره رعنا  -
 سکوت کردم که ادامه داد :

 رعنا فکر جمشید رو از سرت در بیار  -
 لب تر کردم و گفتم :

 ااگه هم بخوام نمیشده خان منو میکشه  -
 پوز خندی زدمو  گفتم :

خان هم بذاره من این اجازه رو بهت نمیدم که جمشید رو رام  -
 خودت کنی 

 نیم خیز شد سمت من و گفت :
تو هرشب تو اتاق خواب منی زیر خواب من فکر کردی مغز خر  -

 خوردم اجازه بدم 
 با پوز خند گفتم :

 ردی تو مجبورم ک -
تو  از خدات بود خودت خواستی یادت  ؟؟!من مجبورت کردم -

 رفت االن تو اتاق من چکار میکنی ؟
هیشکی نمی ذاره ببین من اگه بخوام هم نمی تونم با جمشید باشم  -

 بابام منو میکشه 



 با خنده گفت :
 ؟اگه بفهمن با منی چی  -

 :سرمو انداختم 
 حاال که کسی که  نمی دونه  -
چگار من می دونم  یجمشید رو خط بکش رعنا تو نفس بکشدور  -

جمشید احمقه پس نذار از چشم تو ببینم خالف میلم عمل میکنی ،
 کنی  رعنا ...

 میون حرفش پریدم و گفتم :
 شنیدم... -

سیگار رو از دستش گرفتم و گذاشتم تو زیر سیگاری دیدنش تو اون 
نترل کردم که وضعیت برهنه حالمو بد کرد اما خیلی خودمو ک

 خودش لب ترکرد و گفت :
 دلت میخواد  -
 خودت می دونی که فعال نمی تونم بعد عملم سکس نداشتم دیگه  -

منو رو ی تخت  انداخت درحال باز کردن دکمه های مانتوم شد و 
 گفت :

 دوباره عمل کن   -
 با التماس گفتم :

 خواهش میکنم نمیشه اذیت میشم  -
 نوز باز میکرد دکمه هارو گفت :با خنده در حالی که ه

 پس راهای دیگه ای هم هست ..مشکلی نیست  -
 آب دهنمو قورت دادم و گفتم :

 اما مکمنه بد باشه  -
رعنا اومدی نذاشتی کارمو انجام بدم  حاال اومدی خودت تحریکم  -

کردی نسبت به  خودت  خیلی وقته باهات رابطه نداشتم این دخترا 
 نمی دونن من چی میخوام جز تو هیشکی منو ارضام نمیکنه 

 اما ...-



دکمه هارو باز کرد مانتمو در آورد با همکاری خودم که ادامه داد  
: 
 ای هم هست که تو خوب بلدی ... راهای دیگه -

لب تر کردم بدون اینکه اجازه بدم حرفی بزنه   هلش دادم برگشت 
به کمر شد و با زبونم خیس رو تنش کشدم ....آتش هوس خواتنش 

 در من بیشتر از اون بود ...
 )زهره (

تازه نشستم که شام  بخورم  ساعت ده و نیم بود که صدای ماشین 
 اوف کیه (بود  زیر لب گفتم )

صدای در بلند شد  بارون هم که شدت گرفته بود  سمت در رفتم در 
 رو باز کردم  بهادر بود و گفتم :

 چیه بهادر ؟ -
 بدون مقدمه گفت : 
 خانم دکتر ارباب حالشون خوب نیست  -
 ارباب ؟ حبیب خان ؟- 
 نه ارباب جوان   -
 چشه بهادر -
 نمیشه بگم -
 چی شده که نمیشه بگی ؟-

موبایلشو از تو جیبش در آورد وروشن کرد و بارون تند تند میبارید 
ما داخل راه روی کوچیک بودیم داشتم نگاه موبایلش می کردم 

 ارباب بود گویا زخمی بود 
 بریم خانم دکتر  خون زیادی ازش رفته  –بهادر 
 ا بخواد مرد اگه خد –من 
 (چی ؟ ) با تعجب گفت  -

 گفتم : هنوز نگاه تصاویر کردم و
 تیر خورده ؟ -
 کسی نمیدونه دکتر ....بریم - 



 کجاست ؟-
 هرچی الزم دارین بیارین شب اونجا می مونین - 
 مگه کجاست ؟ - 
 یه کلبه داخل جنگل  -
 از کجا حرفتو باور کنم ؟-
باور کنین دکتر االن تنهاست  حالشم اصال خوب نیست  بارون هم  -

زیاده می ترسم رود خونه آبش بیاد باال و نشه بریم و اتفاقی 
 واسشون بیفته  

بدون هیچ حرفی داخل شدم و هرچی الزم داشتم و برداشتم و شام 
هم که نخورده بودم یه کیسه برداشتم و نون  خیار شورو  هرچی که 

داخل کیسه انداختم چند سیب درشت سرخ هم داشتم اونا رو بود رو 
هم انداختم داخل کیسه پالتو تنم کردم زیرش که شلوار جین و سی 

بود  شال هم که سرم بود کیسه و لوازم رو دادم دست  شرتم تنم 
بستم ورفتم با حالت دو سمت درمونگاه بارون خیسم  بهادر و در رو

ی هم که الزم بود برداشتم و  از کرد کیف پزشکیمو برداشتم هرچ
... و باند  نخ بخیه ووو...  انتی بیوتیک و  وم سرنگ و سر

وراهی شدیم به علت صه راهی شدم  بارون خیلی شدید بود خال
 از رود خونه رد شدیم  ط بارش باران یه ساعت تو راه بودیم  با احتیا

اما دلو زدم به  هواهم وحشتناک تاریک بود بد جور ترسیده بودم 
ات فرستادم  ...رسیدیم به کلبه ی  نیمه چوبی و دریا زیر لب صلو

... نور ضعیف فانوس بود و )خوب شد با خودم چارغ قوه آورده 
 بودم (

با کمک بهادر وسایل رو بردیم  داخل  حسابی هم خیس شدم  تا 
 داخل شم پالتو رو از تنم در آوردم  گداشتمش رو صندلی 

ارباب یا همون  مهندس رو تخت بود ما رو که دید همون نگاهم به 
اول سمت ما چرخید عرق رو پیشونیش نشسته بود رنگ به رو 
جلو  نداشت سریع جلو رفتم و ظاهرا خون زیادی هم ازش رفته بود 



رفتم سریع زخمشو وارسی کردم و  سریع از تو وسایلم قیچی 
 مش برداشتم و و آستینشو جدا کردم و عمیق بود زخ

 رو به بهادر گفت :
 بهادر زخمش خیلی عمیقه کار من نیست   -

 مهندس با نفس نفس گفت :
 هرکاری می تونین انجام بدین   -
 اما من جراح نیستم  -

 تم و ادامه ادام :سلبه ی تخت نش
  من نمی تونم اما من جراح نیستم  -

 هردو ساکت بودن گفتم:
 چه اتفاقی افتاده ؟ -
ی که افتاده نمی تونم توضیح بدم   )به سختی حرف با این اتفاق -

 میزد (
 دشمن دارین مهندس ؟ –من 

 بهادر که تمام مدت ایستاده بود گفت :
 عصر این اتفاق افتاد   -

 ؟ن  درد میکشین مهندس اال داریاز عصر تا ح–من 
 چشاشو بازو بسته کرد و نفس عمیقی کشید  و گفت :

 دکتر هستین دیگه می تونین خانم کتر  -
 کیف  وسایل پزشکی رو وارسی کردم و گفتم :

سعی خودمو میکنم ولی امکانتم خیلی کمه به هر حال از نظر من -
 باید برین ممکنه به استخون زده باشه 

فقط نگام کرد با اون چشای تب دارش  هنوز داشتم  میگشتم و و 
 گفتم :

 نیاوردم  یی حسبس که عجله  کردم  ب -
 روبه بهادر گفتم :

 برو بیار تا دیر نشده  -
 کلید رو سمتش گرفتم و گفتم :



 بلدی انگلیسی بخونی ؟ -
 بله تا حدودی .. -
یه جعبه  هست که روش نوشته .......یکیش بردار بیار با سرنگ   -

 برو تا دریر نشده 
 بهادر سریع رفت بدون معطلی رفت 

 زخمش شدم با خنده گفتم :منم مشغول تمیز کردن 
 شاهنامه ایه  -

 اخم که داشت گره انداخت به ابرو و گفت :
 شاهنامه ای ؟ -

 پتادین و گفتم : با به داشتم اطراف زخمشو تمیز می کردمبا پن
 تونو میگم فردوسی بهتون نرسیده ....افسانه ایه بازوتونبازو -

 میون درداش خندید ادامه دادم :
 باشه کم هم از رستم نیست بیشتر از رستم ن-

تای من بود اغراق نکرده بودم ...شوخی مکینم من 4)دوربازوش 

 زیادی ظریفم (
 به خاطر حجم بازوتون تو عمقه از پشت شلیک شده -
 از پشت ؟!-
 

 نگاش کردم چشای درشت و نافذش ملتهب بودن  و خمار و گفتم :
 کجا بودین ؟-
 تو زمینای خودم  -
 بودین ؟ ستادهیا جهتی که-
 سمت زمینای کورش )متفکرانه گفت ( -
 پشتتون به زمینای خودتون بوده ؟-
 آره ... -
جهت شلیک از پشت بوده  آخه پشت بازوتونه نمی تونه از جلو -

 دتونه مهندس ؟حتی از بغل  پشت سرتون چی بود یا باشه  یا
 چشاشو بست و متفکرانه گفت : 



 درختای توی نهر   -
 ان داره ؟زمیناتون نگهب-
 آره   -
ون بودن یه غریبه تو زمینای تو به احتمال از خودتون بوده  چ -

 متوجه میشدی ...خون ریزی زیادی داشتی حتما 
 براش سرم وصل کردم و دستم بود و گفتم :ساکت بود ...بلند شدم 
 حاال کجا بذارم اینو :
 یه میخ روش بود   نگاهم روی دیوار بود 

 خودش هم رد نگاهم رو گرفت و سعی کرد بلند شد 
 سرگیجه دارین ؟–من 

 درد داشت معلوم بود از چینی که به ابرو انداخته بود و گفت :
 نه ...  -

از تخت اومد پایین  به سختی تخت رو جا به جا کردم  و سرم رو 
آویزون کردم تخت رو برگردوندم  دوباره دراز کشید اصال توان 

 اشت می دونستم سرگیجه دارهایستادن ند
 نگاهی به ساعت مچی دست مهندس کردم و گفتم :

 نیومد ! -
 ممکنه آب رود خونه اومده باشه باال  -
 از رو پل که میشه بیاد  -
امشب قرار شد سد رو خالی کنن  احتماال آّب زده باال رو پل هم -

 پوشنده نمیشه تشخیص داد جاشو با این تاریکی  
 بدون بی حسی هم که نمیشه  -
 یه ربع ساعت دیگه منتظر باشین نیومد درش بیارین  -
 بدون بی حسی درد زیادی داره سخته تحملش -
 تحمل میکنم دکتر ... -

ربع ساعتی هم گذشت  منتظر شدم ولی نیومد  موبایل هم آنتن نمی 
داد و من مشغول کارم شدم  استرس زیادی داشتم  هرچه تیغ  



داشتم و رو ضد عفونی کردم  با الکل واقعا برام سخت بود   جراحی
 اما مجبورم  

 نگاش کردم و گفتم :
 کنار گلوله رو تیغ بزنم باز شه یکم ، درد زیادی داره   این -

درد داشت می کشید اما صبورانه تحمل میکرد اصال آه ناله نمیکرد 
نفس گفت و آب دهنشو قورت داد و چشاشو باز بسته کرد و با نفس 

: 
 شروع کنین دکتر  -
 سعی کنین که تکون نخورین  -

 از درد   د  اما تا تیغ زدم فریاد زد دستام میلرزی
به خودش می پیچید خودشو کشید باال از شدت درد  با دوتا دست 

 رو سینش گذاشتم و خوابوندمش و و گفتم :
 آروم  باش .... آروم باش   -

  به زور نفس کشید و ادامه دادم 
  یمی دونم درد داری اما باید تحمل کن -
 هنوز ازشدت درد نفس نفس می زد که گفتم : 
تکون بخوری خون ریزی میکنی  همین االن هم کلی خون ازت   -

  رفته این  اتفاق بیفته هیچ کاری از دستم بر نمیاد
 چشاش سرخ بود ملتهب و گفت :

 دردش ....زیاده ... -
چون زخمت عمیقه  خراشش که سطحی نیست عزیز من تیر - 

 خوردی 
  

نگاهی به اطرافم انداختم و نمی دونستم چی بذارم دهنش که کمتر 
فریاد بزنه  که نگاهم رفت به کنده های هیزم و کلی چوب بود  
 سریع سمت اونا رفتم و یه نازکش برداشتم یه گاز پیچیدم و گفتم :

 اینو میذارم دهنت دردت گرفت گاز بزن  -



یهو نگاهم به زخمش افتاد  داره خون میزنه   نمی دونستم با چی 
در آوردم و محکم دور بازوش بستم به هر ببندم و  سریع  شالمو 

سختی که بود  شال هم که دیگه سرم نبود  برام مهم نبود  چوب رو 
ل بود با لبخندی دست سالمش دادم تازه یادم اومد دستش سرم وص

 ازش گرفتم و گفتم :
 بده به من    -

 با نفس نفس  گفت :
 دکتر درد دارم -

 بی هیچ حرفی 
گذاشتم دهنش و شروع کردم  از درد به خودش رو میکشید سمت 

 باال  سعی کردم  دلداریش بدم و گفتم :
 چیزی نیست به استخون نزده  -
عرقشو پاک  بردم چوب تو دهنش بود عرق زیادی کرده بود دست  

یکمی استرس داشتم  نمی دونستم دلداریش بدم یا کارمو انجام کردم ،
ساعت نفس گیری  یه  بار دیگه  بدم  عرق پیشونیشو پاک کردم  

بود که تیر رو در آودم   بعداز ضد عفونی مشغول بخیه زدن شدم  
ید از درد به خودش ه چون بیحسی نبود درد زیادی می کشبیپچار
 یدمی پیچ

به نفس نفس افتاد  بازوشو پانسمان کردم و چوبو از دهنش در 
 آوردم  نفس عمیقی کشید  چشماش خمار بودن  به سختی گفت :

 تموم شد ؟ -
 خیلی اذیت شدی ؟ -

 عرق رو پیشونیشو با دست پا کردم و گفتم :
 درد داری ؟ -

 چشاشو بست و گفت :
 خیلی   -

 متر میکنه _آمپول دارم  برات میزنم دردت رو ک



بی هیچ حرفی سریع سرنگ رو آماده کردم و کنار تخت ایستادم و 
لب ترکردم که دست بردم و کمر بندشو باز کردم به سختی نیم خیز 

 شد و گفت :
 نه ... -

 با خنده گفتم :
از چی می ترسی این همه درد کشیدی  مگه میخوام چکا رکنم   -

 ترسیدی  )پرخنده بودم لحنم (
 آب دهنشو قورت دادو گفت : 
 آخه ... -
سگک کمر بندشو باز کردم و زیب شلوار جینشو پاین کشیدم و  

هرچند که مجبور شدم این کار رو انجام بدم  خون سر خون سرد  
این کارو انجام دادم کمک کردم به پهلو بشه شلوارشو دادم پایین و 

ق کردم  و با پنبه ی الکلی ضد عفونی کردم و سریع براش تزیر
 گفتم :

 دردت کمتر میشه  -
 صدای بارش بارون زیاد بود  و گفتم :

 عجب باورنی میاد  -
دوباره کمک کردم به کمر شد و زیب شلوارشو باال کشیدم و کمر  

 بندشو باز بستم  و گفتم :
 فعال این آرومت میکنه  -

 هیچی نگفت 
 کردم و گفتم :سرمشو کشیدم و باز عرق کرده بود  رو پیشونیشو پا 

 آمپوله خواب آوره االن خوابت میبره   -
 ممنون دکتر -
 پتو روش کیشدم و گفتم :-
 سردته ؟-
 نه اتفاقا گرممه   - 
 مال استرس و فشار باالست -



 صندلی رو که کشیدم و همزمان نسشتم و گفتم:
 چه درسی خوندی فرانسه   -
 مردمک چشمای ملتهبش یه تابی داد و گفت : به 
 نهدس کشاوزی و آبیاری پیشرفته و دام پروری م-

 با خنده گفتم :
 چه جالب مهندس کشاورزی   -

ود  دست باز عرق کرده بود  موهای لختش رو پیشونیش نشسته ب
ردم موهای چسبیده به پیشونیشو  کبردم عرق رو پیشونیشو پاک 

 گفتم: کناردادم 
 تا فردا بارون بند  میاد ؟ -
 امیدوارم   -

بهش بود که چشاشو بست و خوابش برد  ساکت شدم و  محو  نگاهم
تماشای صورتش بودم  بعد دقایقی بلند شدم و  چند کنده انداختم تو 

بوی خوبی می داد نشستم رو آتیش  یه پتو برداشتم و تمیز بود 
م رو خودم  نیم ساعتی طول کشید تا خوابم برد  کمرم صندلی  کشید

ند شدم و چکش کردم دست میذاشتم هم داغون شد  شب چند بار بل
 رو پیشونیش که تب نکنه که خطرناکه 

 )اهورا(
درد داشتم هنوز از خواب بیدار شدم صدای بارون هم که زیاد بود 
نور ضعیفی بود  فانوسا یکی دوتاش روشن بود فقط ... پشت به من 

ایستاه بود  موهاش باز بود و پریشون یه رنگ جالبی داشت یه 
 تابی به موهاش دادو چرخید   نگاهمو دزیدم و گفت : قهوی روشن 

 بیدارشدی ؟  -
 همین االن بیدار شدم   -

 با خنده گفت :
 دیشب تا صبح خواب بودی  -
 به خاطر خواب آوری بود که بهم تزریق کردی - 
 آره بهتراز این بود که بیدار باشی ودرد بکشی -



 جلوتر اومد و لبه تخت نشست و و گفت : 
 بارون هنوز بند نیومده   -
 دیشب نخوابیدی ؟-
 خوابیدم اما درست نه  - 
 متأسفم دکتر  اذیتتون کردم  چطوری ازتون تشکر کنم  -

دست گذاشت رو پیشونیم و نمی دونم تن  من داغ بود یا دست دکتر  
 و گفت :

 خوبه تب نداری   -
 کمک کرد بنلد شدم بالشت دیگه گذاشت پشت کمرم  و گفت :

 باید این قرص هارو بخوری  -
 دوتا قرص بهم داد و گفت :

 آنتی بیوتیکه  -
 قرص هارو سریع گذاشتم ذهنم یه لیوان آب داد دستم و گفت :

 گشنته ؟ -
 ی میل ندارم  چیز- 

 بلند شد و گفت :
 دیشب شام نخوردم   -

 مشغول لقمه گرفتن شد بوی کالباس  اومد و گفتم :
 چیه می خوری ؟ اوف کالباس  این چیزا -
 بخوری خوشت میاد  خودم درست کردم - 
 جلو اومد یه لقمه داد دستم و گفت : 
 بهتر از هیچیه بهادر که نیومده   -

 واسه خودش هم گرفت  نگاهم بهش بود و گفت :
 معلوم نست بهادر کی میاد   فعال همینو بخور  -
 گاز اول رو که زدم خوشم اومد و گفتم : 
 جدا خودتون درست کردین ؟ طعمش عالیه  -
 لقمه ی دهنشو قورت دادو گفت : 
 آره  -



 با مرغ ؟-
 آره اما نه مرغ محلی من مرغ محلی نمی خورم  -
 چرا ؟-
ایش .... چندشم میشه  جک و جونور می خورن حالم بهم می  -

 خوره  
 اما خوش مزست بهتر این پرورشی هاست  که کلی هورمونین -

 دم  خندید و گفت :گشنم بود همه رو خور
 واسه این هیکل این لقمه گمه  اما مجبوریم جیره بندی کنیم   -

 به سختی لبخندی زدم و ادامه داد :
 برات سرم وصل میکنم  بهتر از غذاست     -

 و اینو بخور که سیر بشی یه کم   ادسیبی دستم د
 با خنده ی کوتاهی گفتم :

 باز هم غنیمته    -
 کنی ممکنه تا فردا بهار نیاد ....بهتر ازاینکه ضعف -
 غیبتت واست یکمی ...-

 میون حرفم اومد و گفت :
 تو این بارون هیشکی سراغمو نمیگیره بیخیال مهندس  -
 دلم یه قهوه میخواد -

 با خنده گفت :
 آی گفتی منم دلم یه چیز گرم می خواد -

 نگاهی به سیب کردم سرخ بود همچون لبخند دکتر 
 :بلند شدو گفت 

 تب نداری؟ -
 نه خوبم فعال  -
 خدا کنه تب نکنی -

تو دلم گفتم )تو که باشی من تب نمی کنم تب هم که کنم مال یه چیز 
 دیگست (

 چند ساتونه دکتر ؟ –من 



 با خنده گفت :
 چقد بهم میاد ؟ -
 به سیب یه گاز زدم و بعد قورت دادنش گفتم : 
 نمی دونم دقیقا ... 23و24 -

 سالمه بهمن تولدمه 24

 می خوای ادامه بدین درستونو ؟-
 آره -

 دوباره یه گاز زدم ...
 می خواین چه تخصصی بگرین ؟ -
 دقیقا نمی دونم   -

 با خنده گفتم :
 زایمان که انجام دادین االن  جراحی  فعال این دوتا رو موفقین   -

 دوباره یه گاز به سیب زدم 
 برادرم جراح قلبه -
 پس می خوای جراح قلب بشین ؟- 
بلند شد ته مونده ی سیب رو گرفت و انداخت تو آتیش و دوباره  

 اومد نشست و  گفت :
 ممکنه  -

 ساکت شد و گفت :
 کی قراره ازدواج کنی؟ -

 با تعجب گفتم :
 ازدواج کنم ؟ -

تا خانوارش می دونن 400تا خانوار داره  200آره دیگه روستا - 

 نامزد داری  
 ا خنده گفتم :ب
 نامزد دارم ؟ -
 آره رعنا همون دختره ی دماغ عمیله  -



 با خنده گفتم :
 دیدیش ؟ -
آره دیدمش همون روز اول که رفتم هتل دیدم اما نمی دونستم کیه  -

 که بعد ها فهمیدم نامزدته 
 با تعجب گفتم :

 هتل ؟! -
هتل با دم رفتم هتل دیدمش مطمئنم تو البی مدرسته روز اول که او-

 دوتا مرد نامزدت چکارست ؟
 دانشگاه تهران درس می خونه شاید اشتباه میکنین ؟!-
تو البی هتل بودم دیدمش مطمئنم  ...حال کی  یه دوساعتی که-

 ازدواج میکنی ؟
 قرار نیست ازدواج کنم  -

 با تعجب گفت :
 چرا ؟! -

 یکمی خودو کشیدم باالتر و گفتم :
 چراشو دیگه بماند  -
 خوایش ؟نمی -
 تک ابرویی باال انداختم  
 بگذریم  دشمن داری درسته ؟-
 میشه گفت اختالف داریم زیاد - 
 با کورش خان ؟-

 با خنده گفتم :
 آمارتم دقیقه  -
 خبرا زود میپیچه  -
 اختالف به خاطر زمینه  -
 داره کارخونه میزنه  -
 آره ..-
 کار خونه ی چی ؟-



 مواد شوینده   -
 با تو چیه ؟اون وقت صنمش -
 زمینای منه   -
 گفتی نامزدت تهران چی میخونه ؟-
 شیمی   -
 که این طور !!! -
 چرا ؟-
 همین جوری  -

 بعد چند لحظه سکوت گفت :
تو از پشت تیر خوردی مطمئنم  تیراندازیش دقیق بوده اونا نمی  -

سوزی انبار علوفت ش تآخواستن تو رو بکشن بلکه یه تهدید بوده 
 مطمئنم  نبودههم اتفاقی 

 با تعجب گفتم :
 چرا این قد با اطمینان میگین؟ -

 که روز بعد هم کامیونا رو هم توقیف کردن  متفکرانه ادامه داد 
شنیدم اومدم عمارت شندیم  شب قبل انبار علوفه  سوخت و روز -

بعد که سفارش دادین تویکی از کامیونا  مواد جا ساز ی کرده بودن  
ه اتفاقی باشه  همه چی برنامه ریزی شده وحاال اینا هیچی نمی تون
 هم یه تیر ناقص 

 منظورتونو اصال متوجه نشدم  -
 دارن تهدید میکن تو رو مگه اختالفتون سر چیه ؟-
 سر زمین همین  -
 یه چیزی بیشتر از اونه  مطمئنم  دیگه چه اتفاق عجیبی افتاده ؟-
 
 نمی دونم -
 درخواست دیگه ای ازت نداشتن -
 تن که باغ انار رو بفروشم گف-
 باغ انار ؟-



 آره -
 باغ انار کجاست -

 متفکرانه گفتم  :
 چسبیده به زمینای که کورش تصاحب کرده  -
 عجب ؟!!-
  منظورشون چیه ؟-
 گفتی کارخونه رو کجا احداث کردن ؟-
 زمنیا-
 

 متفکارنه گفت :
 نمی دونم یه جای کار میلنگه  -

 :دستی به موهام بردم و گفتم 
 نمی دونم خودم هم گیج شدم  همه چی دست تو دست هم داده   -
باید بیشتر مراقب خودت باشی  براشون یه تهدیدی  معلون نیست -

 دفه ی دیگه  چکار میکنن 
 نگران شدم تا حاال این جوری به اتفاقات فک نکرده بودم  - 
نمی خواستم این طوری نگرانت کنم  گفتم که مراقب اتفاقای -

 ت باشی اطراف
 ممکنه حق باشما باشه - 
بلند شد از روی صندلی پشت پنجره ایستاد و گفت بارون قصد بند  

 اومدن نداره  
پشت به من داده  نگاهم بهش بود  نفس عمیقی کشیدم برگشت و 

 گفت :
 درد داری ؟ -
 نه خیلی بهترم -
 سمت شومینه رفت چند کنده داخلش انداخت و گفت : 
 داخل جنگل رو تجربه نکرده بودم  تا حاال زندگی  -
 یه داداش داری ؟-



 دوباره روی صندلی نشست و گفت :
 چهارتا خواهریم سه تا داداش  -
 یه خانواده ی پر جمعیت  -
درسته دوتا برادرای بزرگم احمد و محمد پزشکن و تو دانشگاه -

 تدریس میکنن  دوتا خواهری دوقلوم مرضیه و راضه هم  شاغلن 
پنج رم وکلیه البته علی بزرگتره که مهندس سد سازیه زهرا خواه

 سال پیش  اینجا بود کاراونه سد اینجا 
 خندیدم و گفتم :

 همه تحصیل کرده این  -
آره بابام یه گاری داشت تو راسته فرش فروشا  مامانم هم خیاطی  -

 می کرد  
 با تعجب نگاش کردم و گفت :

یکرد اما بچه هاش تحصیل من بچه ی پایین شهرم  بابام حمالی م -
 کردن  

 جدی؟-
از اینکه بابام یه کارگر سادست بهش افتخار میکنم  با دست رنج  -

بابام همه رسیدیم به جایی که باید باشیم  بابام یه آدم خلی مهربون 
 ده بابام و بچه هاش درد زمونه یوزحمت کشیده درد کش

رسن  به پول بعضی ها پول و ثروت دارن  به هیچ جایی هم نمی -
 و ثروت پدراشون می نازن اما شما ...

 بلند شد  وگفت:
 آب نمی خوای تشنت نیست ؟! -
 یکمی بدین لطف میکنین -

 بلندکه شد از مخزن آب لیوان رو پر کرد و گفت :
 یه لیوان هم بیشتر نیست  -

 اومد لیوان رو داد دستم و گفت :
 بفرما .. -



یه مقداریشو خوردم  لیوان   لیوان رو ازش گرفتم وتشکر کردم  
انده ی آب رو خورد نفسه رو سمتش گرفتم و که ازم گرفت و باقی م

ش خیلی خون سرد لیوان خالی روی میز کوچیک زل زده بودم به
 گوشه ی کلبه گذاشت برگشت و نشست و رو صندلی و گفت :

 خوابم میاد  -
 خوابتون میاد بخوابین - 
 ت کنم خوابت  نمیاد ؟رو درس میخوای بالشتای پشتتو-
 نه  ممنون خواستم خودم درست میکنم -

دوباره بلند شد و پتویی برداشت و صندلی رو نزدیک شومینه 
 گذاشت و گفت :

 خوابم میاد خیلی  - 
 یلی اذیت شدین از دیشب تا حاال مزاحمتون نمیشم  بخوابین خ-

ه هلو بود ببود  روی صندلی نشست و به پچیزی نگفت نگاهم بهش 
 د  منم نفهمیدم چقد زل زده بودم بهش که من که پتو رو خودش کشی
 خوابم برد به همون حالت  

 )زهره (
کمرم واقعا درد میکرد  گردنم خشک شده بود  که از خواب پریدم  

بارون بند اومده بود  سریع بلند شدم  برگشتم دیدم  مهندس هم خوابه  
 پتو روش کشیدم   آرومطور نشسته  خوابش برده بود   اونم همین

نگاهی به ساعت موبایلم کردم  ساعت سه بود اوف مگه چقد 
 خوابیدم 

درو آروم باز کردم  که صدا نده  بارون که بند اومده بود  اما باد 
 سردی می وزید  اومدم سریع داخل و در رو بستم 

باالی سر مهندس ایستادم و  دستمو گذاشتم روس سرش  گذاشتم و   
یش  خدارو شکر تب نداشت  که چشاشو باز کرد  سریع رو پیشون

 دستمو عقب کشدیم  و آروم گفتم :
 خواستم بیدارت کنم   معذرت می خوام نمی  -

 یکمی جا به جا شد و و با دست آزادش گردنشو ماساژ داد و گفت :



 این طوری خوابم برد گردنم درد گرفت  -
 چرا دراز نکشیدی ؟-
 نفهمیدم  چطوری خوابم برد -

یه قرص از تو زورقش در آوردم و و کمی آب ریختم تو لیوان  و 
 دادم لیوان رو اول بهش دادم و بعد قرص   و گفتم :

 بخور نیم ساعت هم گذشته  -
 قرص رو گذاشت تو دهنش گفتم :

 همه ی آب رو بخور لطفا  -
 .........لیوان خالی رو داد دستم و گفت : 
 بارون بند اومده   -
 نمی دونم از کی  خدا کنه بهادر زود تر بیاد -

وسایل پانمسان رو برداشتم و لبه ی تخت نشستم  و  و مشغول 
 عوض کردن  پانسمان بازوش شدم و  و گفتم :

پانسمانتو عوض می کنم خونای روش خشک شده  و برات سرم  -
 وصل میکنم  

ضد عفونی کردم یه کمی  ساکت بود و منم مشغول بودم  تاکمی
 خودشو کشید عقب  

 این همه درد کشدی  این که دیگه چیزی نیست  –من 
 می سوزه خیلی -
 می دونم بخیست دیگه و عمیق ... -
 ممنونم دکتر لطف دارین به من -
 وظیفمه مهندس -

 کمی طول کشید تا عوض کردم  
 وکمکش کردم تا دراز کشید و سرمشو وصل کردم و و گفتم : 
 خون زیادی ازت رفت  بهتر از هیچیه  -

 چشاشو بست و گفت :
 سرده  -
 



 با خنده گفتم :
 مال سرمه که وصل کردم  -
 لبه ی تخت نشستم و ادامه دادم : 
 برگردم روستا میرم تهران   -
 میرین تهران ؟-
 چطور ؟-
آخه من اینجا می مونم نمی تونم فعال برگردم روستا  تا وقتی  -

   زخمم خوب شه
 منظورت اینکه بیام بهت سر بزنم ؟!-
 می دونم سخته اما ...-
باشه می مونم تا خوب بشی ..خدا کنه بهادر زود تر بیاد دلم یه -

بهم دست ن روز افتادم یه لحظه احساس بدی )یاد اوحموم می خواد 
 داد سرمو انداختم پایین  (

 سرمو انداختم پایین و گفتم :
 دلم یه چیز گرم میخواد  -
 ت میز رفتم که روش مواد غذاییی فرار از نگاهش بلند شدم سمارب

 بود و گفتم :
 تو که نمی تونی بخوری  با این دستات ..  -

 سمت دهنش گرفتم و گفتم :،یه لقمه گرفتم سمتش رفتم 
 گاز بزن  -

 با لبخندی گفت :
 بذار واسه خودتون   -
 نه زیاده بخور لطفا -
 آخه ..-
 خورم ...لقمه کوچکتر بگیرم ؟بخور من بعد می- 

 گفت سمت میز رفتم نچیزی 
 )اهورا (



لقمه گرفت ...برگشت یه لقمه کوچیک تو دهنم گذاشت وبا خنده 
 گفت :

 دیگه ! اربابی -
 لقممو قورت دادم پس از جویدن و گفتم :  
 هفته ی دیگه می رم تهران می برمتون   -

 با خنده گفت :
 من باهاتون نمیام  -

 ب گفت :با تعج
 چرا ؟ -
 مردم روستا کلی حرف پشت سرم می زنن    -

 لقمش زد و قورت داد و ادامه داد : هبگازی 
کلی حرف  میرم لب رود خونه  گل اندام گفت با میثم گاهی وقتا  -

 پست سرمه  
 یه لقمه ی کوچیک تو دهنم گذاشت و گفت  : 
م ...اما میثم پسر خوبیه اگه بود من خودم باهاش حرف نمی زد -

می دونم اینجا روستاست  و دوستی با جنس مخالف زشته  خودم 
می دونم اما کار اشتباهی نکردم  من دانشگاه بودم  کلی هم کالسی 
داشتم  اونم جنس مخالف و استاد  عجیب که نیست راحت برخورد 

 میکنم با جنس مخالف  
 اما اینجا روستاست براشون عجیبه  -
 من اشتباهی مرتکب نشدم  -

 با خنده ادامه داد :
 طال که پاکه چه منتش به خاکه  -
 
 منم دیر وقت میرم اگه می خوای می برمتون  -
 ببینم چی میشه  ...بهت خبر میدم شمارتو دارم -
 خواستم برم  عصرش بهتون خبر میدم  آماده باشین  -
 باشه خواستم بیام بهت میگم -



....دوساعتی گذشت و  هوا دوباره داشت تاریک میدشد کم کم  و  
 گفت :

 خبری نشد نفت فانوسا هم داره تموم میشه    -
 بلند شد چد کنده داخل آتیش انداخت و و گفت:

 اینجا  کلبه ی خودته ؟ -
 آره -
 کلبه ی با حالی با اینکه داخل جنگله اما اصال سرد نیست -
ا سنگ و بتن ساختنش  بعضی جاهاش  موقعیتش عالیه دادم ب -

 چوبیه 
 خوشم اومد ازش - 
 دوباره برگشت نشست رو صندلی  و سرمو از دستم کشید و گفتم : 
 حوصلم سر رفته  -
 خسته شدی ؟-
 از خودت بگو  -
 چی بگم ؟-
 خودت بگو از خودت  -
 من ؟ چی؟-
 اگه دوست داری ؟  -
  شناسین ه منو بیشتر از خودم میمن چی بگم  شما ک-

 با خنده گفتم :
 خبرای روستا زود میپیچه  ... من فک کردم شما بد اخالقین ؟! -
 نیستم ؟؟؟-
 نه اصال می گم تا باکسی نباشی  نمی دونی چه اخالقی داره  -
 مجبورم بعضی وقتا بد اخالق باشم -
 با خنده گفتم : 
 اما شما مهربونی  -

 با خنده گفت :
 اما تو بد اخالقی اربابی دیگه  -



  
 با خنده گفتم :

ارباب فقط یه لقبه من احتیاجی به این منصب ندارم  من متعلق به  -
 این روستام زاد گاهمه دوست دارم 

 اما مردم حسابی ازتون حساب میبرن  - 
 با خنده گفتم : 
مردم روستا خیلی دوست دارن ولی در مقابل من گستاخ و  -

 سرکشی 
 خوشم نمیاد کسی بهم زور بگه  -
 تازه اخالق بابامو ندیدین تازه من خیلی مراعات میکنم   -
 عات میکنی این قده اربده میکشی من گاهی وقتا واقعا می ترسم ارم-

 خندیدم با قهقه و گفت :
 مگه خندیدن هم بلدی ؟!-
 مگه من آدم نیستم -

 جدی گفت :
 دی میشه ارباب باید جدی باشه مث خودت که ج -

 اخم کردم و گفتم :
 این طوری ؟ -
 نه نخواستم زهلم ترکید  -

 خندیدم دوباره و گفتم :
 شندیده بودم که میگن شوخ و مهربونیین  -
من پزشکم  باید مهربون باشم و گرنه پزشک بد اخالق  مفتش هم -

 گرونه  
 بلند شد و دست گذاشت رو پیشونیم و و گفت :

 عالیه خدا رو شکر تب نداری   -
 چرا اینقد نگرانی تب نکنم ؟-
نشونه ی خوب نیست  یعنی زخمت عفونت کرده  امید ورام   -

 عفونت نکنه تب نکنی ..



 اره سر جاش نشست دوب
 فضای کلبه نیمه تاریک یه فانوس بیشتر روشن نبود 

 گفت :
 آب رود خونه پایین نیومده ؟ -
 ی کردن که آب پایین نیومده احتماال آب سد رو خال-

دست برد موهاش کلیپس موهاشو باز کرد به موهاش یه تابی داد 
 ماساژ داد ریشه ی موهاشو و گفت :

  دلم میخواد موهامو شونه کنم  -
با انگشت البه الی موهاش می کشید به حالت شانه کردن ....دقایقی 

ت شلخته اما کوتاه بعد موهاشو جمع کرد و با کلیپس حالت شلخته بس
 خیلی جالب بود ...

نیم ساعتی گذشت که صدای ماشین بود چنان با عجله و هیجان زده 
از سر جاش پرید و لبخند زدم بی اختیار که دیدم کاله سی شرت رو 

 ی سرش کشید و گفت :
 بل اخره بهادر اومد ... -

 رو باز کرد ...بهادر داخل شددر رو بست  سمت در رفت در
 بهادر نستونستم بیام آب رود خونه باالبود -

 غذا آورده بود   مشغول کشیدن تو بشقاب شد و  گفت :
 بعدشم که منتظر تاریک شدن هواشدم  -

 حبیب خان سراغی ازم نگرفت ؟ -من
 چرا اتفاقا  گفتم تهران تشریف بردین –بهادر 

 ر غمو نمیگیره خدا رو شکاراهم به زهره افتاد و من که کسی سنگ
جلو جلو گفتم رفتین به خانوادتون سر بزنین  و به خاطر –بهادر 

 بارندگی نشد برگردین   می برمتون  دیر وقت  
زهره اومد کمکم کرد بنشنیم  و  بشقاب غذارو دستم داد و  روی  

پام گذاشتم مشغول شدم خیلی هم گشنم بود ...قرص ها رو بهم داد 
عت بهادر زهره رو برد  کلی به بهادر سفارش کرد ..بعد دوسا



بیاد هم زخمم رو وارسی کنه هم روستا  قرار شد که فردا شب 
 پانسمان کنه 

.......ده ورز گذشت حالم خوب بود  زخم هم خوب خوب شده بود 
زهره هم باید می اومد که بخیه هاشو بکشه بهادر قبل ار طلوع 

 رفت دنبالش  
هنوز  که با صدای  هنوز هوا تاریک بود که اومد منم خواب بودم

 باز شدن  در از  خواب بیدار شدم  داخل شد با خنده و گفت :
 ارباب  هنوز خوابین ؟ -
 بلند شدم نشستم و  و گفتم : 
 بیدارشدم  -
 جلو اومد  لبه ی تخت نشست و گفتم : 
 بهادر کو ؟ -
بهادر برگشت روستا  ...حاال نمی شد  صبح نمی اومدم  بس که  -

 ترسیدم خواب بمونم  نخوابیدم  
 از روی تخت پایین اودم و گفتم :

 بیا اینجا بخواب  -
نه من روی صندلی می خوابم  یه کمی می خوابم بعد بخیه هاتو - 

 می کشم  
ه ی پا جلوش ایستاده بودم و که اومد پاین از روی تخت روی پنج

لبه ی تی ایستاد و  قدش هم که نسبت به من خیلی کوتاه بود و  
 شرتمو داد باال و گفت :

 عالیه زخمت خوب خوب شده  -
 بوی عطرش جالب بود   
 ازش فاصله گرفتم و سمت صندلی رفتم و که بشینم و گفتم : 
 بخوابین دکتر من دیگه خوابم نمی بره -
 کفاشاشو در آورد و روی تخت رفت دراز کشید و گفت : 
 فقط یه کوچولو می خوابم فقط یه  کوچولو    -

 )زهره (



 اهورا لبخندی زد و گفت :
 یه کوچلو بیشتر بخوابی بیدارت می کنم   -
 بخیه هاتو نمی کشم تازه  زخمت هم می زنم  بد تر میشدی  -

 روی صندلی نشسته بود و و گفت :
 ده روز دیگه  جورمو بکشی  مجوری -
 نه داداش نوکرتم هستم  بخوابم بهتر عزت زیاد -

 خودم خندیدم و گفتم  :
 یه کوچولو بخوابم   -

ت پتو که روی خودم کشیدم فکشیدم  و  هیچی نگ پتو روی خودم
بوی اهورا می داد  منم ساکت بودم  نفس عمیقی کشیدم  این بو رو 

 نفهمیدم که چطوری خوابم برد با ولع داخل ریه هام بردم و 
ود   دور گردنم از خواب بیدار شدم... بلند شدم  شالم روی سرم نب  

 خوابیدم (اشتم روی سرم  زیر لب گفتم )چقد کردم  گذ بتبود مر
 شال بافت سه گوش ضخیمی که روی صندلی 

بود رو برداشتم دور خودم پیچیدم واهورا روندیدم  اومدم بیرون 
بود داشت اجاق سنگی رو که نزدیک کلبه بود رو اهورا بیرون 

 روشن کرد و با دیدنم گفت :
 یه کوچولو خوابیدین دیگه ؟! -
 چرا گذاشتی این همه خوابهم ؟- 
 خوابت سنگین بود  - 

 درحال روشن کردن آتش بود و گفت :
 امروز ناهار مهمون منی    -
 بهادر کو ؟-
 اومد دید خوابی رفت  -
 روی کنده ی درختی نزدیک اتش نشستم و گفتم : 
 عجب هوا عالیه   -
 سردتون نیست ؟-
 نه عالیه  - 



 )اهورا (
 مشغول  سیخ کردن تکه های جوجه ها شدم و گفتم :

بهادر بعد ناهار میاد می برتتون روستا می ترسم بازم بارون   -
 بگیره   هوا هم ابریه  

 و گفت : سرشو برداشت  نگاهی به آسمون کرد
 ؟کی میری تهران   -
 امشب بخیه هامو بکشی باید برم کار دارم   -
 منم میام -

 ..2ه باش  دیر وقت میام دنبالت  ساعت دپس رفتی خونه آما 
 بازم  امشب باید بی خوابی بکشم -

 خندیدم و گفتم :
 ساعت کوک کن   -
 اگه بخوابم همچین ساعتی بیدار نمیشم  -
 گینه معلومه خوابتون سن-

 سخ هارو گذاشتم 
میز کوچیک  بیرون بود  با صندلیا  نون و مخلفات رو که بهادر 

 آورده بود رو روی میز گذاشته بودم و  و گفتم :
 پلو نداریم  خانم دکتر  شرمنده   -

 سیخ های کباب که اماه بود داخل دیس گذاشتم 
 تکه ای کند و گفت :

 همینم خوبه با چی خوابوندی ؟  -
 یه کم آبلیمو و فلفل سیاه  ماست-
 اهوووم خوشمزست -

 با لبخندی گفت :
 نمک ؟-

 منم نشستم روبه روش و مشغول شدم 
 بعد از خوردن ناهار ازم تشکر کرد حسابی 

 با خنده گفت :



 عالی بود مرغاش  -
 با خنده گفتم :

 محلی -
اخم کرد یه دفه فقط چند لحظه ساکت بود فقط زل زده بود بهم گفتم 

 لبخندی عمیق :با 
 چته ؟ -
 دروغ میگی ؟ -
 نه کامال جدی گفتم -

که یه دفه اوق زد ...فکر کردم شوخی میکنه اما نه جدی جدی اوق 
 زد از  روی صندلی بلند شد و هرچی خورده بود رو باال آورد 

 پشت به من بود و عصبی گفت :
 مریضی ؟! دیونه  -
 

 می دونستم عصبیه خیلی و گفتم :
 ه خوردی ؟!اما توک -
 من نمی دونستم که محلیه -

 ق زد و گفت دوباره او
 حالم هنوز بهم میخوره -

چند قدم جلو رفتم بطری آب رو سمتش گرفتم  عصبی بود حرکاتش 
از دتسم قاپید باز کرد با مشت تو صورتش ریخت باز عصبی گفت 

: 
 شوخی بدی بود دل و رودم ریخت بود ...کاش نگفته بودی   -

 زد و گفت : بازم اوق
 ز هرچی مرغ و کبابه بهم می خوره باور نمیکنم دیگه حالم ا -

 روی  کنده ی درخت نشست و با بطری آب خورد و گفت :
 معدم ریخت بهم  -
 االن بهتری ؟-
 خوبم ؟ افتضاحم تا صد سال دیگه یادم نمی ره  -



 خیلی حساسی -
 

 نگام کرد و گفت :
 کارو کردی ؟ آره می دونستی بدم میاد چرا این -
 

 آ روم گفتم :
 تکون نخور ... آروم بشین   -

 با تعجب گفت :
 چی ؟ -

 یه قدم جلو رفتم و آروم گفتم :
 تکون نخور  آروم بشین سر جات  بر نگرد   -

 گوشه ی لبشو گزید و 
یه تیکه چوب دوسر بود از روی زمین برداشتم  خم شده بودم 

 راست ایستادم و باز گفتم :
 اصال تکون نخور  -

جلو رفتم سریع با یه حرکت غافل گیر کننده ماری که به حالت 
 تهاجمی پشت سرش بود با چوب گرفتم 

رو زمین بود مار بودبین سرش بین چوب بودو زمین و رفتم و مار 
 رو گرفتم برگشت دستم بود مار از سرش گرفته وبودم و گفتم :

 مار بود  -
با تمام وجودش جیغ زد و افتاد روی  که صدای جیغش رو شنیدم که

 زمین 
 مار رو به سرعت کشتم و 

کنارش زانو زدم غش کرده بود زدم تو صورتش  رنگش پریده بود 
 حسابی  بلندش کردم به سرعت بردم داخل کلبه و روی تخت گذاشتم 

 دوباره زدم تو صورتش 
 کن چشماتو   دکتر .. باز –من -



ب رو برداشتم و آروم چند قطره یوان آاما بیهوش بود ...دست پاچه ل
بکشه  جیغختم تو صورتش که چشاشو باز کرد تا خواست بازری

 سریع گفتم :
 آروم باش چیزی نیست تموم شد  -

 زونی گفت :با ترس زیادی و صدای ا
 واقعی بود  -

 با لخبندی گفتم :
 مار بود و واقعی  -

 باز با ترس گفت:
 بهادر کو نیومد میخوام برم  -

 با لبخندی گفتم 
 رضمن بخیه هام رو هنوز نکشیدی نه ترس چیزی نبود ..د-

 بلند شد سمت کیفش رفت و و گفت :
 میکشم و میرم من دیگه یه ثانیه هم نمی مونم  -
 تنهایی می خوای بری  ؟ -
 راهو بلدم  -
پیاده می خوای بری ممکنه بارون بگیره  و این همه راهو از تو - 
کنه چه پیش بیاد  پیشم بودی از یه مار وحشت گل  می دونی ممنج

 کردی میخوای تنهایی بری ؟
 نشستم لبه ی تخت و  گفت :

 ه بمیرم اینجا نمیام  اینجا وحشتناک دیگه-
 :تی شرتو داد باال و با خنده گفتممشغول کارش شد 

 یه مار بود فقط  -
 ادامو درآورد و گفت : 
 یه مار بود فقط  -
 باخنده گفتم : 
 خیلی ترسویی ! -
 من از سوسک هم می ترسم -



از اینکه آدمو تیکه پاره کنی  نمی ترسی از سوسک بیچاره می -
 ترسی 

 نگام کرد و با اخم گفت :
 هست می ترسم  که همینه  -

 فقط نگاش کردم که ادامه اداد :
هر جور راحتی فکر کن ...د رضمن من آدمارو تیکه پاره نمیکنم  -

 معالجه می کنم 
 لخندی گفتم : با
به هر حال دل و جراتتون واسه جراحی زیاده اما از سوسک می  -

 ترسی 
 سرش پایین انداخت و با حالت بامزه ای گفت :

 حاال ... -
 با لبخندی گفتم :

 نگاه پشت سرت یه سوسکه رو دیوار  -
 نگام کرد با لحنی  متعجب گفت :

 دروغ میگی ؟! -
 کامال جدی گفتم :

 نه جدی میگم  -
 پشت سرته 

 که یه دفه جیغ زد گوشاشو گرفت 
 خندیدم با خنده گفتم 

 با اخم گفت :
 روانی  -

قیچی دستش بود داخل کیف انداخت و عصبی  و سمت در کلبه 
رفت و بلند شدم سمتش رفتم و به محض اینکه در رو باز کرد ..که 

خرگوش بود  باز صدای جیغ بنفشش شندیدم  نگاهم به در بود  یه 
که جلو پاش پرید  که اومد تو بغلم چسبیده بود بهم وای من چه 

عشقی میکردم کارش بی ارداه بود اما من دست دور کمرش حلقه 



 دستام دور کمرش سرش تو سینم بود  و کردم و بیشتر تو بغلم گرفتم 
با خنده گفتم که گرمای تن این کوچلو حیات بخش بود جدا که   ...  
: 
 گرگ که نبود   -

تو بغلم که بود تازه  ازم فاصله گرفت و تازه متوجه موقعیتش شد 
دست پاچه شد یه متوجه ظرافت بیش از حدش نسبت به خودم شدم 

لحظه و سرشو انداخت پایین و  دوباره سمت  کیفش رفت و 
چرخیدم نگاش کردم و  دست پاچه بود هنوز  لرزش دستاشو به 

 و و  برگشت نگاهی به بازوم کرد و گفتم :خوبی می دیدم رفتم جل
 یکی دیگه مونده اونم بکش برام لطفا  -

روبه روش ایستاده بودم اصال نگام نکرد نگاهش ازم فراری بود و 
قیچی رو ضد عفونی کرد و رو پاشنه ی پا ایستاد و سریع آخرین 

 دونه رو کشید بعد کشیدن بخیه گفتم :
 به بمونی ؟بریم بیرون اومدی جنگل تو کل -

 سرش هنوز پایین بود و گفت :
 می ترسم  -

 سمت در خروجی که می رفتم گفتم:
 بیا ... -

صدای قدماشو میشنیدم وپشت سرم اومد پشت کلبه رفتیم  پشت سرم 
 بود  با ذوق گفت:

 این کجا بوده ؟چرا متوجه نشدم ؟! -
 

 اسبم بود افسارشو گرفتم و و گفتم :
   خواب بودی بهادر آوردش -

 اسبم رو نوازش کردم و یکمی ازش فاصله  داشت و گفتم :
 می ترسی ؟ -

 با لبخندی گفت :
 راستشو بگم ؟ -



 خندیدم  و گفتم : 
 بهت نمیاد خدایی تا این حد ترسو باشی  اسب که ترس نداره   -

 دستش رو با ترس و لرز جلو آورد و رو پیشونی اسب بذاره 
یهو یه دفه صدای خرناس در آوردم با صدایی بلند و که یه دفه جیغ 
 زد و دستشو عقب کشید و از صدای جیغش اسب ترسید عقب رفت 

 خندیدم واز ته دلم و قهقه می زدم و با اخم گفت :
 وانی  ر -

 مون خنده گفتم :با ه
 اسبمو ترسوندی  -

 اخم کرد بود درحالی که قهر کرد و می رفت و گفت :
 برین گم شین خودت و اسبت  -

کردم وسریع پریدم روش و ز خندیدم رفت هیچی نگفتم  اسبمو با
 آروم آروم رفتم  دنبالش  

 کجا میری  ؟حاال باز یه جونوری می بینی غش میکنی –من 
 برگشت نگام کرد زل زد بهم با اخم 

 این جوری نگام نکن    –من 
 دوباره رفت 

 ؟سرتو انداختی کجا میری–من 
 می خوام برم قدم بزنم  -
 زمینا گِل بیا باال - 
 همراهش با اسب می رفتم  
 نمی خوام ....می خوام قدم بزنم  نه اسب سواری  -

لبخندی زدم که خم شدم و یه دست دور کمرش حلقه کردم و چنان 
سریع برش داشتم  البته خیلی سبک بود  جیغ زد باز  حسابی 

 ید  با ترس گفت :ترسیده بود  جدا داشت می لرز
 تو واقعا روانی هستی   -

نفس نفس می زد  روی اسب نشونده بودمش روبه روم دستم دور 
 هنوز با یه اسب افسار رو گرفته بودم چسبوندم به خودم کمرش بود 



 خیلی سبکی –من 
 می دونی چقد ترسیدم ؟!-

 آروم با اسب تو جنگل می رفتم که گفت:
 تا حاال سوار اسب نشدم  -
 معلومه  ...ترسویی  دیگه -

 با خنده ادامه دادم و بهتره همون مردمو تیکه پاره کنی  
اخمشو ندیدم اما محکم زد رو دستم و که افسار رو گرفته بودم و 

 گفت:
 تو حق نداری مسخرم کنی  -
 محکم بشین -

 ساعد دستمو گرفت  و گفت :
 میخوای سریع بری ؟ -
 نترس یه کم فقط -

 کردم و گفت :دور شکمشو ول 
 نه میترسم بیفتم  -
 نترس اتفاقی نمی افته - 
سریع افسار رو زدم و اسب تاخت  ترسشو به خوبی حس میکردم  

گرمای تنش لذت بخش ترین حسی بود که دچارش شده بودم و من 
از این همه نزدیکی کل وجودم خواستن شده بود اما کنترل کردم این 

 حس سرکش رو .
ود سرعتم زیاد بود از روی کنده پرید اسب   یه کنده ی درخت ب 

جیغ زد  برگشت با ترس زیادی سرش تو سینم بود  خندیدم به 
 ترسش  اما من همچنان  می تاختم  با خنده گفتم :

 چته ؟-
 یقمو محکم گرفته بود  با دوتا دستاش  و گفت :

 تور خدا آروم تر می ترسم ... -
 : سرعت اسب رو کم کردم دور زدم و گفتم

 برمی گردیم  -



راه اومده رو برگشتیم  اما باز یه دفه سرعتم رو زیاد کردم و  که 
 یهو با مشت زد به سینم و گفتم :

 تورو خدا میترسم   -
 با خنده گفتم :

 نترس  جیغ نزن   -
یه دفه از روی کنده پریدم  ...سمت کلبه رفتیم  اسب رو نگه داشتم 

اشو باز کرد  و نگاهم به و  نفس نفس می زد  ازم جدا شد چش
ع ورلوهاشو گرفتم  بذارمش زمین  که شصورتش بود  دو طرف په

 کرد پاهاشو تکون دادن با خنده گفتم :
 شیطونی نکن   -

 هنوز به همون حالت گرفته بودمش وگفت :
...من فکر کردم شاهنامه افسانه است  چطوری هم منو بذار زمین  -

 نداشت  بلندم کرده ؟رستم هم اینقد زور
 خندیدم از ته دل و  باال و پاینش کردم و با جیغ گفت :

 منو بذار زمین   -
 نمی ذارم-
 مگه وزنه برداری ؟-
 بازم خندیدم و گفتم : -
اتفاقا تنها ورزشی که می کنم همینه تو زیاد سبکی من وزنه هایی  -

 که میزنم سه برابر توعه 
 با اخم گفت :

 منو بذار زمین - 
 دوباره باالو پایینش کردم 

 لطفا -
 با خنده گفتم :

 نمی ذارم  -
 اسب یه تکونی خورد ه با جیغ گفت:

 منو بذار زمین  -



 هنوز معلق بود تو دستام و گفت :
 لطفا اهورا ... -

 خم شدم و آروم گذاشتمش روی زمین 
 خودم هم با یه حرکت سریع از اسب پریدم و گفت :

 کنی فهمیدی ارباب ؟؟؟؟ ارم اسبت دیگه حق نداری منو سو -
 )ارباب رو محکم گفت (

 
 افسار اسب رو گرفتم که ببرمش پشت گفتم :

 من هرکسی رو سوار اسبم نمیکنم  -
 داشتم می رفتم پست کلبه که صداشو شنیدم بلند و گفت :

هوا سرده روانی چرا هیچی تنت نیست  من حوصله ی پرستاری  -
 ندارم گفته باشم 

 فتم )تو که باشی من هیچیم نیست (زیر لب گ
اسبمو بستم و برگشتم و که از دور ماشین  بهادر رو دیدم و  خوب 

موقعی اومد  نزدیک شد و زهره هم که داخل کلبه بود  اونم با 
 شنیدن صدای ماشین بهادر اومد بیرون ...

 
************ 

 )اهورا (

ندام مادرم و حبیب خان بود تارسیدم خونه گل ا8رفتم خونه ساعت 

 پله ها ایستاده بودن داخل شدم پدرم خشک وخشن گفت :پدرم  رو 
 ده روزه کجایی ؟ -

 پدرمو به آغوش کشیدم و گفتم :
 تهران بودم  -
 ند با بغض گفت :مک
مامان  این چند روزه  نمی دونی چه به روزش اومد ..چرا یه  -

 خبر ندادی ؟موبایلت چرا تو دست رس نیست 
 امان سریع گفت :م



 نمگی دلم هزار  راه می ره  آخه کجا بودی ویال که نبودی ؟ -
لها رفتم و نشستم و و پالتمو از تن در آوردم و  پدر روبه سمت مب

 روم نشست و مادرم هم کنارش 
 داوود می دونی چقد دلواپست بود  هیشکی ازت خبر نداشت   -پدر 

 شرتم که باال داد و گفت :کمند کنازم نشست  که یهو لبه ی  تی 
 این زخم چیه ؟  -
 

 مامان بلند شد  اومد و گفت ::
 ببینم !! -

نمی دونستم چی بگم  که مامان خم شد و بازومو وارسی کرد و یه 
 دفه با گریه گفت :

 چی شده اهورا ...-
 چیز خاصی نیست –من 

 :بابام گفت 
 چی شده اهورا که ما بیخبریم ...؟ 

 می کردو گفت : مامان دیگه گریه
 چی شده ؟..چرا هیچی نمیگی ؟ -

 سرمو انداختم پایین و گفتم :
 تصادف کردم چند روز بیمارستان بودم  -

 مامان با گریه گفت :
 دورغ میگی !! -

نگفتم که دلواپس نشین  بهادرمی دونه  با موتور بودم  تصادف –من 
 کردم  این دستم آسیب دیده  

 به خاطر این زخم ده روزه نیستی    –بابا  
 خب گفتم  خوب بشه بعد بیام  –من 
 چرا گوشیت رو جواب نمی دادی دست رس نبودی –بابا  
گوشیم خودم خاموش کردم  گفتم مجبورم کلی دروغ بگم  –من  

 بیشتر دلواپس میشین 



 گل اندام اومد و گفت : 
 خان شام آمادست  -
 بلند شدم و گفتم : 
نه مامان یا میخوای فقط بشینی گریه کنی ده روزه چیزی من گشم -

 نخوردم حسابی 
بعد شام که گفتم می خوام برم تهران پدرم مخالف کرد  اما سرحرف 
خودم بودم ..حرف حرف منه ...نا سالمتی من ارباب بودم ارباب 

 این روستا ووو 
خالصه بعد چند ساعت استراحت وخواب  یه دوش اساسی گرفتم و  

 ماده شدم راهی شدم و ا
که نمقابل خونش بودم همی،دیر وقت بود هوا هم سرد و بارونی 

ی رنگی تنش بود  با لپارک  کردم سریع اومد بیرون  پالتوی خرد
شال بافت و شلوار جین یه جفت نیم پوت  سریع درکناری ماشین 
رو  براش باز کرد  و سوار شد و  درو بست و ساکشو انداخت 

 که می بست و گفتم : پشت کمر بندشو
 فک کردم خوابی ؟ -
 کلی نگه داشتم خودمو نخوابم ...بریم -
 حرکت کردیم   

نگاش کردم هنوز دقایقی نگذشته بود که خوابش برد  سرشو تیکه 
ن  به خاطر بارندگی مجبور داد به صندلی و خوابید و تا خود تهرا

که کنار وم برم  میدان آزادی بودم و خواب بود هنوز   بودم آر
 خیابون نگه داشتم و آروم سعی کردم بیدارش کنم  

خوابش سنگین بود  این خانم دکتر کوچولو  تکونش دادم  دقایقی 
 طول کشید که  به زحمت بیدارش کردم   

 خواب آلودبود خیلی 
 رسیدیم  –من 
 چماشو مالید و  گفت : 
 کجاییم ؟ -



 با لبخندی گفتم :  -
 د بریم میدان آزادی  کجا بای  -
  

 متفکرانه گفت :
 خیابون .... خیابون ... فلکه ... حاال برو فعال  -
 شن کردم و و گفتم ماشینو رو 
 یم کن لطفا   م راهنمامن زیاد بلد نیست-

 خمیازه ای کشید  و گفت :
 اینجا هم بارونه  -
 نخوابی آدرس بده بریم -

حیاط دار    یه ساعتی طول کشید تا رسیدم  مقابل یه خونه ی قدیمی
 نگه داشتم و ساکشو برداشت و گفت :

 ممنون که منو رسوندی  زحمت کشیدی   -
 خواستم برگرم بهت پیام میدم  -
 باشه متظرتم -
 پیاده شد و با لبخندی گفت : 
 ممنون ارباب  -
 فقط لبخندی زدم و گفت : 
 شرمنده دعوتت نمی کنم   -
 برو خیس شدی -

 )زهره (
 درماشین رو بست  سریع گاز داد و رفت 

کلید داشتم و  در رو باز کردم و داخل شدم مامان  می دونست دارم  
 میام 

به حالت دو کل عرض حیاط رو دویدم و مامان درو سالن رو باز 
کرد  و داخل شدم و یکم خیس شده بودم  مامان رو بغل کردم  

 بوسیدم و چقد دلم واسش تنگ شده بود 
 با کو  با–من 



 داره نماز میخونه  خوش اومدی 
 ممنون مامان  نمی دونی چقد دلم واستون تنگ شده - 

 دوباره گونه ی مامان رو بوسیدم و  و گفتم :
 دلم واست یه ذره شده بود مامان خوبم    -

 مامان بوسه ام رو بی جواب نذاشت و گفت :
 حاال چرا این وقت شب حرکت کردی ؟-
 ستا  اومد تهران منم باهاش اومدم یکی از اهالی رو -

 روی مبل نشستم و که مامان کنارم نشست و گفت :
 اونجا راحتی اذیت نمیشی  ؟ -
 نه مامان همه چی مرتبه ...عالی -

**************** 
 شب قرار بود علی بیاد و مرخصی داشت و 

 دیر وقت بود زنگ زد خونه علی ومن گوشی رو برداشتم و  
 الو خانم دکتر -
  به به مهندس-
 درو باز کن خانم کوچولو پشت درم   -
 عه رسیدی  به سالمتی -
 واکنی درو تو سوپر مارکتم - 
 سریع گوشی رو گذاشتم و  بابا داشت نگام می کرد وگفتم : 
 علی اومد  بابا درو واکن واسش  ماشینشو بیاره تو  -
  

 مامان با ذوق گفت :
 الهی قربونش برم  

 بابا سریع رفت  که در حیاط روباز کنه 
منم داخل اتاق شدم و لباسامو عوض کنم بابا دوست نداره جلو علی   

 و در کل پسراش  تاب و شلوار تنم باشه 
  



دقایقی طوالنی تو اتاق بودم  که زهرا زنگ زد و سراغ علی رو 
مادرش ...   گرفت  زهرا هم که رفته بود پیش شوهرش  خونه ی

 اومدم بیرون  بابا هنوز تو حیاط بود 
 به مامان گفتم :

 علی کو ؟ -
 نمی دونم  بابا ت که تو حیاطه علی هم که هنوز نرسیده –مامان 

 با اعتراض گفتم : 
 پس کو میگه واکن اومدم  ؟! -

پشت پنجره رفتم و نگاه کردم  بابا داشت با یه مرد از پله ها باال می 
 تم :اومد  و گف

 این کیه ؟ -
 م بابات هم گفت فک کنم دوست علی هستنمی دون –مامان 

 پس کو خود علی ؟-
 رو سرم گذاشتم شالم رو از روی مبل برداشتم 

بابا داخل شد با اون مرد  جوون بود خیلی اما یه جوری بود   
نرمال نبود اصال  انگار معتاد بود  مگه میشه دوست علی این 

 طوری باشه ؟! 
 ا تعارف کرد و نشست رو مبل و کمی  خجالت می کشید باب
مامان براش چایی آورد  گذاشت جلوش  که چند دقیقه صدای  

 پشت پنجره رفتم و با ذوق گفتم :ماشین علی بود  که داخل شد  
 علی اومد    -
 
سمت در رفتم و علی داشت در حیاط رو می بست  روی پله ها  

ایستاده بودم  هوا هم  سرد بود  علی با لبخند  اومد  ذوق زده شدم و 
 محکم بغلم کرد  و منو بوسید و گونشو بوسیدم و و گفتم"

 فدات بشم  داداشی   -
 باز گونمو بوسید  و گفت : 
 خدا نکنه  خانم کوچولو   -



د  داخل شدیم  که علی به اومد وو مامان رو هم بوسیمامان هم 
 پسره گفت: محض دیدن

 مهمون داریم ...؟ -
 مامان آروم گفت : 
 تو نبود ؟ مگه با -

 علی با تعجب زیادی گفت :
 من  ؟ نمی شناسم    -

 ایستاده بودیم همه که بابا هم اومد علی  گفت :
 این کیه ؟ -

 بابا آروم گفت :
ه  با تدم پشت در بود  من فک کردم با توعه  دوستدرو که باز کر -

 تو اومده 
 علی با پوزخند گفت :

 بابا ؟؟!  -
 آروم گفتم :

 تو زنگ زدی گفتی درو باز کنین کجا موندی ؟  -
 سوپر مارکت بودم خسرو خان  منو گرفت به حرف  –علی  

 جلو رفت و گفت :
 هر کی از راه رسیده راه دیدن داخل ؟! -
سمت پسره  که داشت در سکوت چایی می خورد  و گفت و رفت   
: 
 هی یارو ... -

 پسرو سرشو برداشت نگاهی به علی کرد و که علی ادامه داد :
 سرتو انداختی اومدی خونه ی مردم که چی ؟  -

 پسره اشاره با بابا کرد و گفت :
 آقا تعارف کرد منم داخل شدم  -
 علی بازوشو گرفت و و گفت : 
 معتاد مفنگی  پاشو ببینم  -



 درحالی که اونو دنبال خودش می کشید و و گفت :
 برو گم شو   -

 بعد با حرص ادامه داد :
 بابا چه ساده ای   -
   گفتم یه جوریه نرمال نیست سرو وضعش خیلی نشون نمیده   -

 آره بهش نمیاد معتادباشه سرو وضعش خوبه –مامان 
 علی اونو کشون کشون برد انداخت بیرون  

 برگشت عصبی بود و گفت :
 بابا یعنی متوجه نشدی که طرف معتاده ؟!بابا تو چقد ساده ای  -

 بابا با خنده گفت :
 من چه می دونم دم در بود فک کردم با توعه   -

 علی روی  مبل نشست منم کنارش و گفتم :
 ؟حاال بیخیال ...چکار میکنی  مهندس  -
 
 منم خوبم -

 گونمو بوسید و گفت :
 تو چکا رمکینی خانم  دکتر ؟ -
 هیچی میگذرونم  –من  
 اهالی اون روستا آدمای خوبین  -
 تاحاال که بدی ندیدم  -

 مامان و بابا هم نشستن که مامان گفت :
 شام خوردی ؟ -
 سر راه خوردم  ممنون مامان   -

 رو به من ادامه داد :
 مونی ؟چند روز می  -
 دادم (:چند روز؟ )باخنده ادامه - 
 نمی دونم   -

 با تعجب گفت :



 یعنی چی نمی دونم ؟ -
با یکی از اهالی روستا اومدم  قرار شد هروقت برگرده منم  -

 باهاش برم  دقیقا نمی دونم کی بر میگرده  
 سه چهار روز که هستی ؟-
 به احتمال زیاد   -
 لپمو کشید و با لبخند  گفت : 
 نمی دونی چقد دلم برات تنگ شده   -

 بعد  انگار تازه متوجه اطرافش شد  و گفت :
 کو زهرا ؟ -

 چشمکی زدم و گفتم :
 خونه ی یار  -

بی معرفت مارو به شوهرش فروخت  ...اگه سوغاتی هاشو  –علی 
 بهش دادم 

 خودمو لوس کردم دست دور گردنش  حلقه کردم و  گفتم :
 کودکانه ای ( همش مال من  )با لحن -

 بابا خندید و گفت :
 همش مال تو  -

 بابا درحالی که بلند شد گفت :
 قته یرم بخوابم  علی بابا خستمه دیروم -

 علی با لبخندی گفت :
 راحت باش بابا  -

 هنوز دستم دور گردن علی بود وگفتم :
 علی دادشی خوبم همه رو میدی به من ؟ -

 چشمکی زد و گفت :
 نوچ  -
عه علی زهرا شوهرش وضعش توپه  هرچی بخواد واسش میخره - 

 تازه خودشم وضعش از من فلک زده بهتره  
 با یه کم لوس بازی و اخم بچگونه ای ادامه دادم :



 من گناه دارم  داداشی  مجردم کسی واسم نمی خره   -
 با خنده گونمو بوسید و گفت :

 همش واسه خودت به زهرا هم نده  -
 و گفتم :  بوسش کردم

 عاشقتم داداشی  -
 . سریع رفتم سمت حیاط  و همزمان گفتم :

 باز کن در ماشین رو  -
*********************** 

 
 )زهره (

 سه روز بعد 
جمعه بود مرضیه همه رو دعوت کرده بود خونش  همه خونش 

 جمع شدن واسه ناهار تدارک دیده بودن 
 مادرشوهرش هم بودن البته وقتی رفتیم دیدم خواهرشوهراش و 

ماهم به درخواست مادر که اصرار کرد زود رفتیم ... ما که رسیدم 
 احمد و محمد با خانوادشون هنوز نیومده بودن ما زود رفته بودیم 

 یکی دوساعت که گذشت همه ی مهمونا اومدن 
 خدمتکارا کلی پذایرایی کردن من این بین به یه سیب اکتفا کردم  

. که صدای در بود  که مرضیه رو به سهراب ................
 شوهرش گفت  :

 مهندس عزیزم فک کنم اومد ... -
 زهرا گفت :

 مگه کسی رو دعوت کردی ؟ -
 آره االن می بینی –مرضیه 

 سهراب رفت  
 مرضیه هم بلند شد رفت استقبال مهمون مرموز که نمی دونستم کیه   

ه بد جور به چشم می چند دقیقه بعد  اومدن یه جوون  شیک پوش ک
 اومد یه تیپ رسمی  و جذاب  داخل شدن 



 خدتکار پالتوی دستشو گرفت  سهراب هم کلی خوش امد گویی کرد 
یادم بیاد  و  شنا بود کلی به ذهنم فشار آوردم کهدقت که کردم  برام آ

 اونو کجا دیدم  همه بلد شدن برای احوال پرسی  
 یادم اومد کیه منم بلند شدم 

 پسر عموی سهراب که لندن زندگی میکنه  
یکی دوسال بود که برگشته بود ایران موندگارشده بود  من از وقتی 
برگشته بود ندیده بودمش ... وضع مالیشم گویا عالی بود  انصافا 

 جوان برازنده و بی عیبی بود  
تو این فکرا بودم که رسید بهم و یه لحظه مردد بودم دست بدم  

 یش بود   وگفت :هنوز دستش پ
 بزرگ شدین خانم دکتر ؟! -

 درسته من ده سال پیش اومد ایران دیدمش و دیگه هیچ وقت ندیدمش 
 جوون سی دو سه ساله ای  معقول و محجوب  

 چه بوی عطری می داد هوش از سر آدم می برد  
 دم بدون اینکه دست بدم و گفتم :مبه خودم او

 سالهاست که گذشته مهندس  -
انداخت و همه نگاها سمت ما بود  خیلی ریلکس بودم  شالم  دستشو 

درو گردنم بود  اینقد حواسم پرت بود که یادم رفت سرم بکشم   لب 
 ترکردم روی سرم کشیدم و گفتم :

 خوش اومدین   -
 لبخندی زد و گفت :

 ممنون خانم کوچلو  -
 چیزی نگفتم 

 با تعارف سهراب نشست 
انتظار اومدن مهندس رو عذب شدم همه نشستن من دیگه واقعا م

نداشتم مرضیه هم چیزی نگفته بود  یه ساعتی گذشت که خدمتکار 
 اومد به مرضیه گفت :

 خانم میز ناهار آمادست   -



 ضیه بلند شد و با خوش رویی گفت :مر
 تشریف بیارین  نارهار آمادست  -

 بابا با خنده گفت :
 ر داری ؟یه کاسه ای زیر نیم کاسه داری چی زیر س -

 مرضیه با خنده گفت :
 م یکمی تشریفات بد نیست امروز یه مهنون عزیز دار -

و دقیقا همون موقع مهندس اومد و رو به روم کنار علی نشستم من 
 نشست  

جدا سختم شد ...دیگه زشت بود بلند بشم ...صدای هشدار پیامک 
 موبایلم بلند شد  از جیبم در آوردم و پیام از ارباب بود 

نوشته بود  بعد از ناهار حرکت میکنیم  بیا به آدرس ... دیرم میشه 
 نمی تونم بیام دنبالت  

 گوشی رو تو جیبم گذاشتم و با اخم زیر لب گفتم )از خود راضی (
 علی انگار حواسش به من بود گفت :

 کی بود ؟ -
 هیچی دوستام بودن  -

و با یه  علی نگاهش بهم بود هنوزتک ابروشو جالب باال انداخت
 لبخند میلح قربون داداش گلم برم من

 بعد ناهار بود که مرضیه منو کشوند تو اتاق و بی مقدمه گفت :
 زهره مهندس به خاطر تو اومده  -

 با ناباوری گفتم:
 چی ؟من ؟ -
 آروم گفت : 
چه خبرته  آروم ..چند روزه به سهراب می گه سهراب خودش  -

 روش نشد بهت بگه 
 وم گفتم :با خشم اما آر

 بی خود کرده  -
 با تعجب گفت :



 زهره چته ؟کار اشتباهی نکرده خواستگاری کرده  -
 حتما تو هم موافقی ؟-
 من با مامان حرف زدم -

 با تعجب گفتم :
 البد همه می دونن جز خودم ؟ -

 فقط نگام کرد ادامه دادم :
 پس این مهمونی که راه انداختی  نگو واسم نقشه داشتی ؟! -
ه عصبی شدی ؟ طوری نشده باهاش حرف بزن  حرفاتو بگو چت-

 حرفاشو بشنو اونم مصره باهات حرف بزنه  
مرضیه انگار منتظرم بارم شوهر پیداکنین   رو دستتون نمی خوام -

 موندم ؟
ای بابا چرا شلوغش میکنی  چته ؟ ما پیدا نکردیم   خودش می -

 خواد تو رو  
 تقریبا با عصبانیت گفتم  :

کاری دلت هر ضیه بزرگتری درست   اما حق نداری سر خود مر -
خواست انجام بدی ...باید بهم میگفتی با این کاری که کردی  فکر 

 سالمه رو دستتون باد کردم  35میکنم 

 فقط نگام میکرد حق به جانب گفتم :
 زیادیم ؟ -
 واال سهراب میگفت  ناراحت میشی من گوش ندادم  -
شتم تو حق نداری هر کاری دلت خواست مرضیه ازت توقع ندا- 

 بکنی  درضمن من اصال قصد ازدواج ندارم  اینو به مهندس بگو 
 چشه مهندس ؟ بهداد خیلی هم پسر خوبیه - 
 ساکمو برداشتم و گفتم: 
هرچی که هست من  نمی خوام من میخوام درس بخونم حوصله  -

 دغدغه ندارم 
 درستو هم بخون مگه ما خونه ی شوهر درس نخوندیم ؟- 

 سمت در که می رفتم ادامه داد؟



 کجا میری ؟ وایسا باهاش حد اقل حرف بزن -
 ضبی بهش انداختم و باز شد و سهراب اومد تو نگاه پر غیه دفه در

 من سهرابو مث علی دوست داشتم اما امروز از دستش دلگیرم  
 گفت :سهراب در رو بست و آروم 

 چتونه صداتون بیرونه ؟ -
 مرضیه رو به سهراب گفت :

 قاطی کرده  -
حق داره خانوم  گفتم این راهش نیست  هرکاری و  –سهراب 

 هرچیزی اصولی داره  ...لجبازیه دیگه 
 مرضیه داشت بیرون میرفت گفت :

 خودت باهاش حرف بزن سهراب  -
 برگشت روبه من گفت :

 ونگیه به عقلت شک میکنم بخوای ردش کنی واقعا دی -
 چیزی نگفتم 

 مرضیه رفت  در رو بست سهراب آروم گفت :
 بهداد چندین بار بهم گفت  -
 چرا به خودم نگفتی  -
 مرضیه مخالف بود  -
 می خواست منو غالفگیر کنه ؟یا اون باید راضی باشه  -
حاال طوری نشده عزیز دلم راضی نیستی بهش میگیم  ازدواج که -

 قربونت برم ست  زوری نی
آره نمی خوام پسر عموت مشکلی نداره  خیلی آقاست من قصد -

ازدواج ندارم  مگه من چند سالمه  که مرضیه میخواد شوهرم بده  
 باخودش چی فک کرده ؟

 حاال اینقد ناراحت نکن خودتو فدات بشم خانمی خودم حلش میکنم   -
 ساک رو دستم دید و گفت :

 کجا ؟ -
 میخوام برم   -



ای بابا عزیزم زهره جان  واسه چی قهر میکنی  ؟گفتم که حلش -
 میکنم 

که اومدم پیام داد که بعد ناهار حرکت میکنه  داره  یباید برم باکس- 
 دیرمیشه 

 جدی ؟....یا قهری عزیزم ؟-
 نه به جون سهراب  دارم میرم دیرم میشه  -
 خودم می رسونمت - 
 انس میرم  با اینجا هم فاصله زیادی نداره احتیاجی نیست با آژ-
 سمت در که می رفتم گفت : 
 خب میرسونمت  -
 نه سهراب جان به مهمونات برس -

...........تو سالن از همه خدا حافظی کردم  بهداد نگاهم کرد که 
نگاهش بین منو سهراب  در چرخش بود  به روی خودم  نیاوردم تو 

 جهی نکردم  
و هم بوسیدم و مرضیه برام آژانس گرفت و رفتم مامان و بابا ر

..... 
کمتر از ربع ساعت رسیدم به آدرسی که فرستاده بود مقابل یه خونه 
ی ویالیی خیلی بزرگ پیاده شدم آدرس درست بود  پشت دیوار پر 

بود از درختای کاج بلند یه در بزرگ بود فرفوژه کار شده بود 
 قهوی مشکی 

یه مرد میان بعد  زنگ در رو زدم دقایقی  هوا هم یه نمه سرد بود
 سال در  رو باز کرد با تعجب نگام میکرد با لبخندی گفتم :

 مهندس هستن  -
 با تعجب نگام کرد و گفت :

 مهندس ؟ -
 معذرت می خوام ...مهندس ..مهندس اهورا همت آبادی ! -
 بله ..بله  بفرمایید - 
 تشریف ندارن ؟.- 



 نه ...شما - 
 م  دکتر زهره فرهادی من دکتر- 
 بله ... خوش اومدین  ...اما مهندس تشریف ندارن  - 
 اما خودشون از من خواستن بیام اینجا  -
 درسته اطالع دارم  تشریف داشته باشین میان ایشون -
 طول میکشه اومدنشون - 
 ساعت رفت و آمدش آصال مشخص نیست  چیزی هم نگفت - 
م و نگاهم به حیاط رفت  خیلی ساکمو از دستم گرفت و داخل شد 

بزرگ بود  درختای میوه همه لخت بودن حکایت از زمستون بود  
اما پیداست صفای خاصی داره و یه استخر خیلی بزرگ وسط حیاط 

 بود آالچیق یه گوشه ی دورتر 
با تعارف مرد داخل شدم داخل ساختمان  ...سالن خیلی بزرگی بود  
خیلی شیک و مدرن بود جالب بود خیلی یه دکراسیون مدرن و بی 

 نظیری داشت 
تاداخل شدم یه زن نسبتا رو به جوون  ازم استقبال کرد و با تعارف  

زن روی مبلی نشستم  ساکم دست مرد موند نمی دونم کجا بردش 
امدی گویی کرد  برام قهوه و شیرنی آورد  ناهار  زن کلی خوش

تازه خورده بودم نتونستم بخورم ...یه کمی سرم درد میکرد  رو به 
 زن گفتم :

 میشه لطف کنین اگه مسکن دارین برام بیارین  -
 زن با خوش رویی گفت : 
 حتما .. -
 رفت و سریع با یه مکسن برگشت با لیوان آب  
.....سه ساعتی تنها نشسته بودم  زن هم نبود مرد رو هم دیگه  

 اصال ندیدم  حوصلم بد جور سر رفت 
داشت خوابم می برد  که سرمو روی پشتی کناری مبل گذاشتم و   

خوابم برد  زیاد طول نکشید که  خوابیدم خصوصا که مسکن هم 
 خوردم بد تر شد ...



 )اهورا( 
ن رو بردم داخل  نعمت سریدار سریع عصر بود  اودم خونه تاماشی

 جلوم سبز شد  از ماشین پیاده شد و سالم کرد و 
 ؟زیور کو   –من 

 داخله  –نعمت 
 ون دارم مبهش بگو وسایل پذیرایی رو آماده کنه که مهن -
 چشم ارباب  - 

 داشتم از پله ها باال می رفتم که گفت :
 دن مارباب مهمونتون او -

 برگشتم و گفتم :
 همونم تو راهن م -
 د بیان وهمون خانم دکتره که قرار ب - 
 دن چه زود ؟!معه او- 

 همراهم اومد و گفت :
 ارباب  تو سالن خوابش برده  -

 با لبخندی گفتم :
 خیلی خوب می تونی بری  -

 نعمت رفت 
 داخل شدم سمت مبل ها رفتم زیور جلوم اومد با لبخندی آروم گفت :

شو دادم که صدای زنگ در بود  سریع سمت بسالم آقا با سر جووا -
فون که تصویری بود رفتم  )وای ... دوستام بودن  اینا دیگه چقد آی

 زود رسیدن ؟(
 زیور نگام کرد  دست پاچه گفتم :

زیور مهمون دارم برو به نعمت بگو یه چند لحظه در رو باز  -
 نکنه 

 در حالی که می رفت گفت :
 چشم ..چشم  -



زیور رفت منم سمت زهره رفتم می دونستم که خوابش سنگیه  یه 
دست زیر کمرش یکی زیر پاهاش بردم و بلندش کردم و  سمت پله 
 ها رفتم  و تو اتاقم روی تخت گذاشتم و پتوی مسافرتی روش کشیدم 

موهاش رو باکش دم اسبی بسته بود لبخندی زدم  موبایلم رو در 
اولین بار نبود که ازش عکس می آوردم و چند عکس ازش گرفتم 

   گرفتم اما متاسفانه همشون هم خوابه  و اتاق رو ترک  کردم 
اشکان زنش سوزان که رفتم پایین  دوستام داخل سالن بودن 

آشنا شده فرانسوی بود و مهران و زنش مریم  با دوستام تو فرانسه 
شتن  بودم  دوستای قدیمی   من اومده بودن هتل و اونجا اقامت دا

 قرار شد شام بیان پیشم .. 
کیک و قهوه  اخالصه با تعارف و خوش آمد گویی نشستن زیور ب

ازشون پذیرایی کرد ...دقایقی گذشت که مریم شال بافت قهوی 
 رنگی رو که روی پشتی مبل بود رو برداشت و با خنده گفت :

 اهورا این مال کیه ؟-
 تم :لب گزیدم مال زهره بود شناختم و سریع گف -
 زیور بیا شالت رو ببر اینجا جا مونده  -

یور  مریم با خنده شال رو گرفت برد و رفت بعد رفتن ززیور اومد 
 گفت :

 نه متکار خونت  عطر اصل فرانسوی میزچه بوی خوبی میداد خد -
 سرمو انداختم پایین و گفتم :

 البد میزنه دیگه  -
 میرم هیچ نگفت  
 که منم سعی  کردم بی تفاوت باشم  فقط نگاه معناداری بهم کرد 
یکی دوساعت گذشت نشسته بودیم بچه ها می گفتن و میخندیدن که  

 اشکان گیتارشو که با خودش آورده بود و داد دستم و گفت :
 بزن اهورا  خیلی وقته نواختنتو نشدیدیم  -
 حسشو ندارم جون اشکان  –من  
 سوزان با اون لهجه ی قشنگش گفت : 



 بزن قهر میکنم اهورا  -
 با خنده گفتم :

 مهران بزن من می خونم  -
 مرهان شانه خالی کردو گفت : 
 متاسفم اومدیم که تو بخونی  -
 ضرب گرفتم رو گیتار  و مریم با خنده گفت : 
 بخون دیگه چقد ناز میکنی ؟ -
)نمی دونستم زهره در چه حاله صددرصد االن دیگه بیداره (  

 نواختن و خوندن  شروع کردم به
 یه آهنگ قدیمی از جهان برگ خرون 

 )زهره ( 
بیدار شدم  نمی دونستم کجام  موقعیت رو برسی کردم  یادم اومد  

 روی مبل خوابم برد  اما اینجا اتاق .... عجب اتاقی بود !! 
بالشتو با ولع تمام بودکردم بوی مهندس رو میداد این اتاق مهندسه ! 

اینجا ....صدای ضعیف خنده  حرف زدن توجهمو اون منو آورده 
جلب کرد  که بعد چند لحظه صدای نواختن گیتار بود و  همراهش 

 صدای خوندن ..
بلند شدم و آروم و بی سرو صدا در اتاق رو باز کردم پاورچین 

رفتم بیرون  پای پله ها به دیوار تکیه دادم و پشتشون به من بود چند 
 ی خوندن بود  مهندسه ؟دقیقه ای  گوش دادم صدا

مهمون داشت  خانوم و آقا  چقدر صداش آرام بخش بود ... صدای  
قشنگی داشت بعد خوندن که تموم کرد براش دست زدن  ویکی از 

 خانوما با لهجه ی قشنگی گفت:
 عالی خوندی اهورا  مث هیشه ...  -

 )پس مدام میخونه بهش نمیاد این بد اخالق (
 

ندم بعد برگشتم اتاق دررو به آرومی بستم  یه ه ای موقیه چند دقی
حوصلم سر می رفت اینقد فضولی کردم اتاقش  تساعتی گذشت داش



دیگه خسته شدم ...فضول نبودم ولی حوصلم سر می رفت که یه دفه 
 صدای پا شنیدم پشت در اتاق 

 اینجا نه اتاقم بهم ریخته  –مهندس 
 ش من راحترم را چه فرقی این سرویسعه اهو–خانومه 

 اهورا با التماس گفت :
 لطفا اتاق خیلی بهم ریخته  بی خیال شو لطفا   -
 با خنده خانمه گفت : 
 یه طوری میگی انگار دختر قایم کرد ترسیدی و نگرانی  -
 لب گزیدم که اهورا گفت : 
 توفک کن قایم کردم   حال هم برو سرویس اون اتاق  -
 و گفت :که یهو صدای سوزوان بلند شد  
 اشکان بیا  اهورا میگه  دختر قایم کرده .... -

 صدای پاشونو شندیم که رفتن  صدای اهورا بود که با التماس گفت :
 چی چی رو دختر  قایم کردم من یه چیزی گفتم  -
 دیگه نشیدم صداشونو این اتاق یعنی درش کلید نداره  
میان  سرسع سمت تخت رفتم و ریختمش بهم  می دونستم بی شک 

 تو 
کمد رو باز کردم و چند دست پرت کردم روی تخت و مبل و و رو  

 زمین حتی 
 حتی کفش  
تم رو میز توالت  )چقدم عطر و ادکلن شاعطر و ادکلن بود که گذ 

داره  ( در کمد باز کردم ویه پتو بالشت و پتو باز کردم انداختم رو 
 قالیچه ی اتاق  

ونستم دیگه چکار کنم که یه دفه اتاق حسابی شلوغ شده بود  نمی د
باز صدای پا و حرف زدن اومد  سریع داخل کمد دیواری شدم و  
اینقد بزرگ بود اندازه ی اتاق خواب من  یه گوشه پشت رگال کت 
و شلوارا قایم شدم  تاریک بود یکمی ...یادم رفت چراغشو روشن 

 کنم 



 )اهورا(
کاری از دستم بر نمی سوزان همه سمت اتاق کشوند دست پاچه شدم 

 اومد مریم گفت :
 چته اهورا یه چیزی هست  آ  -

 دیگه هچی باداباد 
سوزان در رو باز کرد و داخل شدن من شپت سر همه بیرون اتاق 

 موندم   ... مریم گفت :
 بازار شامه ؟! -

 سوزان گفت :
 اهورا زلزله اومده ؟ -

داخل شدم و بی اختیار لبخندی زدم  کوچلوی شیطون همه چی رو 
 ریخته بهم  

 به چی میخندی ؟ –مریم 
 گفتم که بهم ریختس فقط خواستین آبروی منو ببرین ؟! –من  

 سوزان مظلومانه گفت :
 خودت گفتی دختر قایم کردی ؟ -

 من که گفتم بهم ریختس باور نکردی –من 
 و به فرانسوی گفت :سوزان سرشو انداخت پایین 

 معذرت میخوام  -
 پس خدمت کار داری واسه چی ؟ –اشکان  
 نمی دونستم چی بگم که یه دفه گفتم : 
 من گفت تا وقتی هستم داخل اتاقم نشه تا بعد که رفتم   -

 مهران با تعجب گفت :
چی شده دیونه شدی این چه سروضعیه بیین خدا وکیلی اتاق که  -

 نیست طویلست 
فتن بیرون از اتاق من موندم داشتم نگاه میکردم که صدای همه ر
 گفت : یم بودمر
 اهورا بیا شاهکارت دیدن داره ؟ -



 دم بیرون ملبخندی زدم از اتاق او 
 )زهره ( 
 
 

 )آخی رفتن  (
 اومدم بیرون 

و مشغول جمع  کردن اتاق شدم بهتر از بیکاری بود حوصلم سر 
 میرفت 

عطرهای خوش بوی هرچی رو که بهم ریخته بودم رو مرتب کردم 
داشت سر یکی رو باز کردم و بو کردم عجب بویی داشت بستم و 

 گذاشتم سر جاش 
چقد گذشت  دیگه داشتم کالفه می شدم  از گشنگی داشتم  دونمنمی

ضعف می کردم موبایلم هم جیب شلوارم بود روی تخت دراز 
 کشیدم و نگاهی به ساعت کردم

)وای اینا قصد رفتن ندارن دیگه دارم از گشنگی میمیرم (ساعت 
بود هیچی نخورده بودم سرگیجه گرفتم واقعا صدای تقه ای به در 12

 اومد
 ره رفتن بل اخ

البته رفتنشو دیدم پشت پنجره رفتم و رفتنشو دیدم که اهورا پای پله 
داشت نگاهی کرد  منو دید اما ها ایستاده بود و برگشت سرشو بر

 چی نگفت .....هی
پرده رو انداختم و برگشتم روی تخت دراز کشیدم جدا نای ایستادن 

 نداشتم 
 کردم با لبخندی گفت : صدای در بود که بلند شدم رفتم در رو باز با
 معذرت میخوام  -

هیچی نگفت حوصله نداشتم  از جلوی در کنار رفتم که داخل شد و 
 گفت :

 چرا زود اومدی ؟ -



 زود اودم ؟! خودت گفتی بیام ... نگفته بودی مهمون داری؟! -
 
 من گفتم بعد شام بیا چرا اینقد زود اومدی ؟-

 با تعجب گفتم :
دادی بعد ناهار حرکت میکنی وگرنه مرض  بعد شام ...تو پیام -

  ندارم زود بیام 
 نه من نگفتم بعد ناهار -

 با اطمینان گفت 
 که گوشیمو در آوردم و گفتم:

 بیا ببین این پیامت  -
 با پوزخند ادامه دادم :

ساعته عالف 12حتما داشتی نارهار می خوردی حواست نبوده   -

 توأم  
 ش دادم پیامی که فرستاده بود رو نشون

 موبایلواز دستم گرفت 
 گره خورد  و گفت : هم ابروهاش تو

 ای بابا  من معذرت میخوام  -
 گفتم :موبایلمو از دستش قاپیدم و با عصبانیت  
 میدونی چند ساعته تو اتاقم  -
 خیلی بی اعتنا سمت در اتاق رفت و گفت : 
 بریم دیر شد  ...  -

که برگشت نگام کرد و گفت وایستادم و حق به جانب نگاهش کردم 
: 
 منتظر چی هستی بریم دیروقته  -
 ببخشید مهندس نمی خوای چیزی بگی ؟- 
 با تعجب گفت : 
 چی ؟ -
 یه عذر خواهی -



 گفتم که معذرت میخوام -
 بازم حق به جانب گفتم :

 همین معذرت میخوام  ؟ -
 نگاهش بهم بود  و گفت :

 بیا دکتر معطل نکن  -
 وش بگریم می خوام برم د -

 با تعجب زیادی گفت :
 چی برین دوش بگیرین  -

من می خواستم کمی اذیتش کنم حاال که اینقده واسه رفتن عجله داره 
 منم معطلش میکنم که قاطعانه گفتم :

بله من باید برم دوش بگریم این جوری توماشین اذیت میشم شما  -
که عجله  هم که با این دقت کردنتون من وقت رو از دست دادم بس

 کردم 
 نگام کرد و گفت :

 پس سریع لطفا ... پایین منتظرتونم  -
 از اتاق خارج شد 

 لبخندی از سر شیطونی زدم و گفتم :
 خوبه یه نیم ساعتی فعال معطل بشی حقته تا فکر دیگه بکنم  -

داخل حموم شدم اما یکم سرگیجه داشتم امابا دیدن حموم به اون 
از این حموم  لباس در آوردم و رفتم و  نازی مگه میشد که دل کند

دوش روباز کردم و  ایستادم زیری آب شامپوهارو دونه دونه باز 
کردم و بو کردم عجب شامپوهایی بود  ربع ساعتی گذشت با همین 
شاپوها سرو تنم شستم اما کم کم داشتم احساس ضعف میکردم که یه 

غش نکنم مث دفه جلو چشام سیاهی رفت دست گرفتم به دیوار که 
این که مال نخورن بود داشتم ضعف میکردم و دیگه نمی تونستم 

تمحل کنم که تا خواستم یه قدم جلو برم که دوش رو ببندم جلو چشام 
 سیاهی رفت و افتادم دیگه هیچی یادم نمیاد ...

 _)اهورا(



رو مبل لم دادم داشت حوصلم سر می رفت که نگاهی به ساعت 
 گذشته بود هنوز پایین نیومده بوده کردم نیم ساعت بود که 

 پوفی کشیدم و زیر لب گفتم )می خواد اذیت کنه (
 که بلندشدم و سمت پله ها رفتم 

پشت اتاق رسیدم در زدم ... چند بار پشت سر هم اما جوابی نشدیم 
... 

نمی دونم چم شد که یه دفه نگران شدم و با تردید داخل اتاق شدم اما 
... 

سمت در حموم رفتم که صدای دوش حموم بود که چند نبود تو اتاق 
 بار آروم به در زدم و گفتم :

 دکتر؟  دیر میشه لطفا عجله کنین  -
صدایی نشدیم که باز در زدم هیچ حرفی نشیدم که باز در زدم نمی 
دونم چطور شد خواستم در رو باز کنم اما ....کار درستی نبود  

دونم چطور این به ذهنم رسید  ولی... نکنه حالش بد شده باشه نمی
 در که خواستم باز کنم بسته بود 

نفسمو با حرص بیرون دادم که چند بار محکم به در زدم بازم 
صدایی نشدیم جدا داشتم نگران میشدم که با سرعت یه لگد به در 
زدم تاثیری نداشت که تمام توانم رو جمع کردم  و با تمام قدرت 

م و کم هم نبود چنان لگدی به  در زدم بدنی که تو خودم سراغ داشت
که در با شتاب  و صدای وحشتناکی که با برخوردش به دیوار شد 
باز شد حمام پر بود از بخار چشمم به خوبی نمدید با ترید صداش 

 زدم جوابی نشنیدم که 
 با شک قدمی داخل شدم اما ... داخل شدم وبازم صداش زدم که ....

امل بخار گرفته بود که ... نگاهم بهش داخل که شدم فضای حموم ک
 افتاد که افتاده بود کف حموم مث اینکه بیهوش 

سر جام ایستادم ... بر گشتم پشت سرم از دیدن اون صحنه یه لحظه 
 رو نگاه کردم زیر که نبود ...

 با سرعت داخل شدم و دوش آب رو بستم و 



داشت  از رخت کن یه حوله ی بزرگ برداشتم و لب تر کردم نفسم
یه شماره می افتاد که داخل شدم  سعی کردم خیلی نگاهش نکنم که 
هر طور شد با دستای لرزون دور تنش پیچیدم و  بلندش کردم و بر 
دمش گذاشتمش رو تخت و با سرعت رفتم پایین و براش یه آب قند  
درست کردم مث اینکه فشارش افتاده بود طفلکی هیچی نخورده بود 

 مو سرزنش کردمکه حالش شد و خود
درست کردم و بردم باال  موهاش خیس خیس بود با یه حوله ی 

کوچکتر به زحمت  جمع کردم  و سرشو برداشتم و متکای دیگه ای 
زیر سرش گذاشتم و با قاشق کم کم آب قند روبه خوردش دادم که 

هاج و واج بعد چند دقیقه کم کم حالش جا اومد به خودش اومد که 
سعی کردم خون سرد باشم که خودشو کشید باال تر نگام میکرد منم 

 به تاج تخت تکیه داد وگفت :
 چی شده : -

از لبه ی تخت بلند شدم  لیوان آب قند که یکمی تهش بود رو دادم 
 دستش و گفتم :

 حالت بد شده بود  -
 نگام کرد تازه نگاه خودش کرد 

ن دزید و که یه دفه با دیدن حوله دور تنش لب گزید  و نگاهشواز م
 گفتم :

 آماده شو بریم من پاین منتظرم  -
 دیگه نذاشتم حرفی بزنه و با سرعت اتاق رو ترک کردم 

 )زهره (
 با سرعت اتاق رو ترک کرد 

 نفسمو با حرص بیرون دادم و زیر لب گفتم :
خدا خفت کنه زهره خواستی حالشو بگیری خوب حالت گرفته شد  -

 آبروم رفت 
 پوشیدم  ضربان قلبم داشت به کندی میزد بلند شدم  لباسامو 



جلو آینه نشستم و مشغول خش کردن موهام شدم  به سختی خشک 
کردم که دقایقی طوالنی گذشت روی اینکه برم پایین نداشتم موهامو 
با کلیپس جمع کردم که بعد دقایقی معطلی در نیمه باز بود صدای 

 پاشو شیندم چشم بستم  که داخل شد و گفت :
 م دکتر دیر شد بر -

 نفسمو بیرون دادم نگاهی بهم کرد نگاه شرم سارمو دزدیم که ...
 از در خارج شد ...

 میرفت پایین  کنارش هم قدم شدم  پشت سرش رفتم داشت از پله ها
 و گفتم :

 بیام ؟ مهندس بدون شال -
 نیم نگاهی بهم کرد و گفت :

 تو آشپز خونست ...  -
قدماش رو تند تر کرد و داخل آشپز خونه شد  منم پشت سرش شال 
و ساک  رو دستم داد و شال روی سرم کشیدم خودش رفت بیرون 
داشتم از گشنگی ضعف میکردم  صدای روشن کردن ماشینشو 

شنیدم نفسمو با حرص بیرون دادم و سریع عمارت رو ترک کردم  
ب پرت کردم و سوار در ماشین رو باز گذاشته بود که ساک رو عق

 شدم 
درو بستم در خروجی  اتوماتیک بازشد خارج شدیم بسته شدن رو 
 ندیدم ... کمر بندم رو بستم بعد از چند دقیقه که حرکت کردیم گفتم :

 شما همیشه اینقده مهمون نوازید ؟ -
 

 فقط یه نگاه سر سری بهم انداخت و ادامه دادم 
 نوازه شنیدم ارباب بد اخالقه اما مهمون -
 منظورت چیه دکتر -
 منظوری ندارم -
 اما چرا با منظور دارین حرف میزنین -
 حالم خوش نیست میگم یادت نرفت بهم شام بدی ؟-



 برگشت باز یه نگاه سریع بهم انداخت ...ادامه دادم :
دم هیچی نخوردم نمی شد خدمتکارتو می فرستادی ماز وقتی او -

 برام یه چیزی می آورد ...
   کار سرشب کاری براش پیش اومد رفت منم نتونستم بیام خدمت 

 نمیشد تو پیام دادنت دقت میکردی  منم الکی نمی کشوندی  خونت -
 گفتم که معذرت می خوام -

خصوصا  ت خودم نبود گشنم بود عصبیم کرده بودسدیکمی عصبی 
 و گفتم : دیده من تو حموم با اون وضعیت یکمی منو ریخته بود بهم 

 کلی خرید داشتم باید انجام میدادم  -
 خب می رفتی خریداتو انجام میدادی  - 

 با پوزخند گفتم :
 چطوری مهندس وقتی حبس شدم تو اتاقت  -
 قبلش انجام میدادی  -
من وقتی پیامت رو خوندم و گفتم زود حرکت میکنیم سر راه می -

 خریم هرچی که الزم دارم 
 ساکت بود که گفتم :

 حاال یه جا نگه دار تا بخرم لوازممو  -
 کجا نگه دارم ساعت سه شبه - 
یه سوپرمارکت شبانه روزی جایی نگه دار ...در ضمن من دارم - 

 ضعف میکنم سر گیجه دارم 
 عقب رو صندلیا ساندویچ هست بردار - 

 نگاهی به عقب انداختم و کیسه بود 
داشتم و بازکردم سه کمر بندمو بازکردم و خم شدم عقب کیسه رو بر

 تا ساندویچ بود  یکی رو برداشتم و باز کردم و گفتم :
 اه کالباس .... -
 تو که دوست داری -

 انداختم داخل کیسه  و کیسه رو پرت کردم صندلی عقب و گفتم :
 از این آشغاال نمی خورم  من  -



 چرا قهر میکنی بخور بهتر از هیچیه -
 ه دار )عصبی بود لحنم (نمیخورم  یه جایی پیدا کن  نگ-

 اونم لحنش خشن شد و گفت :
 کجا نگه دارم این وقت شب ؟! -
 گفتم نگه دار -
 خانم دکتر لطفا صداتو بیار پایین  -
عه بدت اومد ارباب  چطور تو اتاق  بودم  یه سر سوزن  بهم فکر -

نکردی  کر کر خنده هات گوش فلک کر کرده بود  ...سر من داد 
 نزن  ....

 ی تر شدم و گفتم :عصب
 اصال نگه دار پیاده میشم  -
ای بابا چرا عصبی شدی ... گفتم که ببخشید حاال بده دارم می -

 برمت روستا ؟!
 داری سرم منت میذاری -
 ه حرفیه چرا برداشت بد میکنی ؟این چ -
 کردی  االن این اتفاق نمی افتاد  میسهل انگاری دیگه  اگه دقت  -

 : با خشم ادامه  دادم
خوام سرم منت بذاری   اگه می  یمنگه دار من پیاده میشم  ن -

 دونستم خودم می رفتم واال ...
 سونم رچه منتی خانم دکتر دارم میرم شما رو هم می -
ببین مهندس چند ساعته هیچی نخوردم اعصابم ریخته بهم  گشنم که -

 بشه  عصبی میشم حاال هم گفتم نگه دار پیاده میشم 
 داد سرعتشو زیاد تر که با عصبانیت گفتم :اصال محل ن

 نگه دار ....-
 نگام کرد و گفت:

 ستوران پیدامیکنم فقط رو اعصابت مسلط باش باشه االن یه ر -
بمیرم دیگه با تو جایی نمیرم می دونی چند ساعت تو اتاق بودم -

 نکردی به یه بهونه ای بیای تو اتاق دق کردم از تنهایی تو اتاق ...



 دیگه باید عذر خواهی کنم که مورد قبول واقع بشه ؟چقد -
 فقط نگاش کردم که ادامه داد :

 دیدی که دوستام هم بودن و زیادی هم کنجکاو  -
 نیم نگاهی بهم کرد که نگاش می کردم و ادامه داد :

 لطفا سگرمه هاتو واکن اخم نکن  -
 رومو ازش گرفتم سمت پنجره کردم و چیزی نگفتم 

 توران پیدا میکنم ساالن یه ر-
 دیگه اشتهام کور شد نمی خواد نگه داری حوصله ندارم  -

 چیزی نگفت 
هرچی فک میکنم می بینم بهت نمیاد اینقده سهل انگار باشی   –من 

دیگه اروپا بزرگ شدی بگی نگی بی احساسی فرهنگ اونجا روت 
 اثر گذاشته 

 حس کردم نگاه سریعی بهم انداخت و گفت :
هی متلک بارم نکن  گشنه نخواب یکی از ساندویجا نشد بیام  -

 مرغه بردار 
 برگشتم نگاهش کردم وبا خشم گفتم :

 البد مرغ محلی  -
 با خنده گفت :

 آره   -
 با عصبانیت تمام گفتم :

 تو یه روانی کله شقی واقعا که ... -
 با خنده گفت :

 یکیشم کباب ترکیه  -
 ()اهورا

نگاهش بهم کرد سریع و گذرا نگاش کردم اخم بدی کرده بود  با  
 خنده گفتم  :

 من کباب ترکی نیستم این جوری نگام نکن  -
 با همون لحن پر خشمش گفت :



نترس نمی خورت  تو رو صد شبانه روز تو عسل بخوابونم  بازم  -
 افتضاحی  

 با حالت با مزه ای گفت :
 ؟فکر کردی خیلی خوش مزه ای  -

 قهقه ای سر دادم و گفتم :
 جدا اینقد بی مزه ام ؟نا امید شدم از خودم  -
 خود شیفته ای ارباب -

 فقط لبخند زدم که خم شد عقب و ساندویچا رو براشت و گفت :
 نمی شد زود تر میگفتی اینقد اعصابمو نمیریختی بهم  -

 )خوشم میاد عصبی میشه بانمک میشد (
 

د در صد کباب ترکی بود گاززد که گفتم به یکی از ساندویچا که ص
: 
 کالباسو بده به من  -

 ماشینو گوشه خیابون پاک کردم ...
 بگیر این مال تو -

 ساندویچ  رو سمتم گرفت  
 گرفتم با خنده گفتم :

 کالباس سفارشیه من هرچیزی نمی خورم   -
 یه دفه باز عصبی شد  محکم با مشت به بازوم زد و گفت :

 روانی  -
 دیدم  خن 
 ی  ؟ خوشت میاد  سربه سرم بذاری ؟تو عقده ی مردم آزاری دار -

 با خنده گفتم :
 عقده ی دکتر آزاری دارم   -

اخم کرد که اصال حواسم نبود و ساندویچ رو از دستم قاپید و 
 غافلگیر شدم  با خنده ی شیطونی گفت :



نخوردی بده ببینم  حقته چیزی نخوری  اصال ببینم  مگه تو شام   -
 ؟
 نه دلواپست بودم شام نخوردم  -

 ساندویچ پشت سرش قایم کرده بود  
 الکی میگی  تو و دلواپسی ؟!! بهت نمیاد -

دویچا که دستش بود نایرم سسمتش خم شدم و سعی کردم ازش بگ
پشت سرش برد دستمو بردم پشت کمرش که ازدستش بگیرم  اجازه 

 نمی داد با خنده گفت :
 نمیدم  -

دستمو پشت کمرش بردم و خودشو عقب تر برد کمی بیشتر خم شدم 
چسبیده بود به در اما من روش خیمه زده بودم و تقریبا دوتا دستام 

رو حایل دو طرف تنش کرده بودم و گرمی نفسهاش تو گودی 
هر کاری کردم نمی داد  گردنم و گوشم  یه حس عجیبی داشتم اما ...

 اجازه نمیداد 
 نم ...شیطونی نکن  بده ببینم بده ببی –من 

 با خنده و امتناع گفت :
 م بخوری می ذارننمی دم  -

کامل ظرافت و گرمی تنش رو حس میکردم که حتی اینقد فاصله کم 
بود که گرمی نفهاش رو به خوبی احساس میکردم  لطافت بی نظیر 

پوست  صورتش انگار مخل بود و تری لباش رو گردنم یه حال 
 به خودم  اومدم  عجیبی بود که

 تازه متوجه موقعیتم شدم فاصله ای نبود بینمون که ازش جد اشدم 
 با خنده گفت:

 روشن کن بریم  -
بی هیچ حرفی روشن کردم  حرکت کردیم نگاهم سریع بهش رفت 

 گازی به ساندویچ زد تندتند می خورد 
 با لبخندی گفتم :

 خوشمزست ؟ -



 شیطنت بود لحنش و گفت :
 چی ؟ -
 اندویچ رو میگم س -

 با خنده گفت :
 خیلی  -
 نوش جان -

 ساندویچ نصفه رو سمتم گرفت و گفت :
 میخوای از همین ؟ -

 ساندویچ نصفه رو ازش گرفتم و گفتم :
 ممنون  -

ساندویچ دیگه ای روبرداشت و مشغول شد  منم خوردم نصفه ی 
 اونو  

 ساندویچ سوم رو سمتم گرفت و گفت :
 بیا این مرغه خودت بخور من نمی خورم   -
 ی خوای خودت من-

 اشاره به ساندویچ دستش کردو گفت :
 همینم هنوز نخوردم  زیاد هم هست   -

 ساندویچ رو گرفتم و  در سکوت خوردم  
تو راه بودیم مدتی گذشت  نگاهی به زهره انداختم و سرش به پشتی 

خوابش برده و بود اروم و منظم نفس می کشید  صندلی تیکه داد 
 بود  زیر لب گفتم ) کوچلوی شیطون (

تا خود روستا یه سره بودن توقف وبا سرعت زیادی رفتم   ...جلو 
خونش بودیم  سعی کردم بیدارش کنم ... هرکاری کردم بیدار نشد 

جدی جدی خوابش سنگین بود  ساکش رو گشتم کلید بغل  ساک بود   
شدم و در باز کردم هوا هم سرد بود  .. در سمتش رو باز  پیاده

کردم و بغلش کردم و بلندش کردم و آروم از ماشین درش آوردم و 
و آروم  که از خواب بیدار نشه هرچند که بعید می دونستم که بیدار 

 بشه  



 خواب آلود گفت :
 بذار بخوابم  ...بخوابم میاد ...  -

 م و گفتم :لبخند زدم و آروم زمزمه کرد
 رسیدیم .... -

 باز خواب آلود و گفت :یقموگرفت و 
شدم خونه تاریک بود  سمت اتاقش رفتم  سردمه   سریع داخل-

درش نیمه باز بود با پا هلش دادم و گذاشتمش رو تخت و سریع پتو 
روش کشیدم و  شالشو آروم از سرش در آوردم و  با احیاط زیادی  

.برگشتم سمت ماشین ساکشو برداشتم کلیپس موهاشو در آوردم ...
م و به سرعت سوار ماشین داخل سالن گذاشتم و  درخونه رو بست

 عمارت رفتم  شدم و سمت
************************** 

Masih..., [05.03.19 17:00] 
 « رعنا»

 تیوبا عصبان نیسر داد که از روش اومدم پا یچنان قهقه  دیخند

 : گفتم تیبا عصبان دمیچیمالفه رو دور تنم پ
  یبگ یجور نیا  یتو حق ندار یروان-

برهنه بود که بلند شد هنوز آثار خنده تو نگاهش ولحنش بود  تنش
 : وبا همون لحن گفت

  امشب اونجا بوده اون دکتر کوچولو-
 : گفتم تیعصبان با
  برام مهمه یفکر کرد-
  من مهمه یاما برا دونمیم ستیتو مهم ن یبرا-
  رو تخت بلند شد از
 : کرد و گفت تیسمت تخت هدا منو

 یباهاش ازدواج کن دیبکنم تو با یفکر اساس هی دیبا عتریهر چه سر-

  .فعال تحت فشار قرار بده نهیوقت رو تلف نکن کار مهمت ا



بود در  یزد ولبخند نداشت نگاهش جد مهیتخت بودم که روم خ رو

 : گفت دکریکه مالفه رو از دور تنم جدا م یحال
 ... یحق ندار یتو تختم یوقت-

 : تر کردم که گفتم لب

  یحرصم بد یتو هم حق ندار-
دفه چنگ زد به  هیشد و  یکرد  عصب ریدفه رنگ نگاهش تغ هی

دندوناش  یزدم که  با حرص از ال غیکه ج دیموهام ومحکم کش
 : گفت

بود زبونتو  یا گهیدارم اگه وقت د اجیبذار واسه  االن احت غاتویج-

 ....  رونیب کشمیاز حلقت م

 شدیم یعصب یوقت دمیترسیجدا ازش م   دمیکش یقیعم نفس
که منم کم تحملم که  دونستیم کردیم یتنش منو روان یاماگرما

که جدا دردم گرفت آه از نهادم  نمیبه س  گشیچنگ زد با دست د

 : بلند شد نتونستم خودمو کنترل کنم و وگفت
  ... بذار واسه االنآه و ناله  -

 : چنگ زده بود که ادامه داد نمویس یطور وحش نیهم
 خوامیم یزود تر زنش بش یروستا و با پدرت حرف بزن یبر دیبا-

  نمیافتادن خان رو بب نیزم
چشماش بودم با دستم دستشو گرفتم با  ی رهینگاهمون بهم بود خ 

 هیرم شد و فشار دادن به دستش ازش خواستم  که..... متوجه منظو
 .... یهامو ول کرد وچنان و خشن وحشدفه مو

با هر آه  شدیتر م یبا تمام وجودم  آه از نهادم بلند شد که وحش که
خواستن  ....چشماش سرخ سرخ وملتهب و  ازیونالم   نگاهش پر  ن

و اون غرق لذت   زدمیمن  درد خشونت کارش  به تنش چنگ م
...... 

 )زهره (



از خواب بیدار شدم گیج و گنگ بودم لباسای بیرون تنم بود ..اما 
موهام باز بود  یادم اومد که آخرین بار تو ماشین ارباب بودم  

 نگاهی به ساعت کردم ده بود 
بنلد شدم از تخت اومدم پایین و  رفتم یه راست حموم  یه دوش 

 اساسی گرفتم 
شدم و سمت تلفن رفتم بعد خوردن صبحونه صدای تلفن بود که بلند  

و جواب دادم  یکی از اهالی روستا بود  خواست بدونه برگشتم 
آدرس خونشو گرفتم و سریع خودمو بچش از دیروز تب کرده بود  

 جمع کردم و رفتم که بچشو ببینم  
موقع برگشت بابا مراد جلو مو گرفت و بابا مراد با التماس نگام 

 کرد و گفت :
 حالش بده  دیروز اومدم نبودین  بهداری    خانم دکتر بی بی گل -

 بی بی گل رو دیده بودم  پیرزن فوق العاده مهربون و بانمکی بود  
 من سریع گفتم :

 دم االن ... مبرو بابا مراد او  -
پشت سر بابا مراد با دوچرخه  رفتم ...داخل خونه شدم یه خونه ی 

ز بود بعد از روستایی  کوچیک ساده و محقرانه  اما منظم و تمی
 معاینه  بی بی گل گفتم :

 باید  ببریش شهر  بابا مراد حالش خوب نیست -
 خانم دکتر یه کاری کنین تو رابه خدا )باالتماس زیادی گفت (- 

 براش مسکن تزریق کردم و گفتم :
 نه بابا مراد  باید ببریش باید بستری بشه   -

 بغض داشت این پیرمرد زمونه و گفت :
 بی گل  چشه بی  -

چی میگفتم ؟بی بی گل  ناراحتی کلیه داشت و حاال هم دوتا کلیه 
 هاش از کار افتادن  شکمش بزرگ شده بود خیلی اب آورده بود  

 آروم گفتم :
 االن زنگ می زنم  ارباب ماشین بفرسته ببرینش شهر -



بی بی گل و بابا مراد دوتا دخترداشتن که روستای باالیی ازدواج  
 کرده بودن  بی خبر بودن حتما 

بلند شدم سمت حیاط رفتم و موبایلم تو جیب شلوار جینم بود  در 
بعد چند بوق طوالنی جواب داد  آوردم و شماره ی ارباب رو گرفتم 

 صداش خیلی خواب آلود بود و گفت :
 الو جانم .. -
 الو مهندس ببخشید مزاحم شدم  -
 بفرماین دکتر  !-
 مهندس میشه یه ماشین بفرستین ؟-
 اتفاقی افتاده ؟-
ببخشد مهندس بی بی گل حالش اصال خوب نیست باید حتما بستری -

 بشه  من کاری از دستم بر نمیاد  
 صدای نفسشو که بیرون داد رو به خوبی شندیم  و گفت :

 تم االن بهادر رو می فرس -
 ممنون  ارباب -
 خواهش میکنم دکتر -
قطع کردم  داخل شدم و  بابامراد  کنار بی بی گل نشسته بود  و  

 گفتم :
 االن بهادر میاد ... -

ده دقیقه هم طول نکشید که بهادر اومد به کمک بابا مراد بهادر بی 
 بی گل رو گذاشتن صندلی عقب  و بابا مراد هم سوار شد و رفتن 

 ن بودم مطمن بودم که بی بی گل دووم نمیاره خیلی نگرا
جلوی در ایستاده بودم هنوز که گوشیم زنگ خورد از جیبم  در  

 آوردم و ارباب بود جواب دادم و بی هیچ حرفی گفت :
 بهادر اومد ؟ -
 االن رفتن  - 

 صداش آروم بود خیلی و گفت :
 خودت خوبی ؟ -



 به خاطر بی بی گل ناراحت بودم و گفتم :
 من خودم خوبم نگران بی بی گلم  فک نکنم دووم بیاره  -
 نباید که نگران باشی زندگی همینه  دکتر  -

 نفسمو بیرون دادم و گفتم :
 بیدارت کردم متاسفم  -
 مهم نیست تو کی بیدار شدی  ؟ -
 ساعت ده بود  -
)آقا صبحونه آمادست بیارم صدای گل اندام رو شنیدم و گفت  

 براتون ؟(
 مزاحم شدم  عذر می خوام و  –من 

 سریع قطع کردم 
گوشی رو گذاشتم تو جیبم  کیف رو ترک دوچرخه بستم و وسوار 

 شدم و رفتم بهداری  
*********************** 

آخر هفته بود البته چهارشنبش تعطیل بود  روزهای تعطیلی بهداری 
رفتم یرو باز نمی کردم اما هرکی مریض داشت زنگ میزد م

 عیادتش 
نزدیکی های ظهر بود با صدای ماشین بود که جلو خونم توقف کرد 

 بلند شدم و رفتم در رو بازکردم و اما ...
 )اهورا(

وستا نزدیکی های ظهر بود چهار شنبه ماشین غریبه ای بود داخل ر
ه از دور دیدم  مقابل ت عمارت  کشد داشتم با اسب میرفتم  سم

همون موقع دکتر ار خونش اومد بیرون   توقف کرد  خونه ی دکتر
 با دیدن ماشین لبخند زد به وضوح دیدم  ....

یه مرد جون پیاده شد  زهره با عجله  از پله ها اومد پایین و  
همدیگه رو بغل کردن و زورم گرفت داشتم از حسادت می مردم  

همدیگه رو صمیمانه بغل کردن  و مرد گونه دکتر رو بوسید و ..... 



ه طاقت نگاه کردن نداشتم و با سرعت با اسب تاختم  باحرص دیگ
 .. در واقع داشتم آتیش می گرفتم ...

 )زهره (
 تا در رو بازکردم ماشین سهراب بود 

سهراب از ماشین پیاده شد منم چنان ذوق زده شده بودم که به 
 ده بودن سهراب بغلم کرد مسرعت پله ها رو پاین رفتم بی خبر او

 م :با ذوق گفت
 چرا بی خبر ؟ -

 گونمو بوسید و گفت :
 خواستیم سورپرایزت کنیم ... -
 وای نمی دونی چقد خوشحالم کردی سهراب ؟-

یرون از سهراب جدا شدم و  یه یکی یکی بچه ها از ماشین اومدن ب
ده ساله و پسرش هم هشت سالشه ... دوتاشونوبا عشق بوسیدم  دختر

 و قروبون صدقشون رفتم و گفتم :
 مامان کو؟ -

 نگاهی به داخل ماشین انداختم 
 سهراب گفت :

 مرضیه با دانشجوهاش رفته ارودی علمی  -
 که اینطور... –من 

 تعارف کردم داخل شدن 
مامانت گفت مقداری چیز الزم داشتی  تو صندوق عقب  –سهراب 
 ماشینه ...

با بچه ها رفتیم هرچی که سهراب برام گرفته بود رو داخل آوردیم 
 و  

 سهراب هم برگشت و چمدونو اورد  داخل شد 
 چرا حاج خانم رو نیاوردی ؟–من 

 مادرم رفته قم  –سراب 
 مامان و بابا چی ؟-



 مامان و بابات با حاج خانم علی بردشون قم  -
 عه چه سعادتی ؟ -

 گفت : سهراب روی مبل نشست و و
 اینجا زندگی میکنی ؟ لونه مرغه   وای زهره چطوری -

 مقابلش موضع گرفتم و با عصبانیت ساختگی گفتم :
تو وضعت توپه خونه دوهکتاری داری  هوی مهندس توهین نکن  -

 درضمن من اینجا موقتیه 
 خندید و گفت:

 به جون تو نفسم گرفت   -
 حق به جانب گفتم :

دت  اومدی پالس شدی اینجا  )با خنده مگه دعوتت کردم   خو  -
 گفتم (
 خاله بریم بیرون رو نگاه کنیم ؟–بچه ها 

 جای دورنرین  سمت رود خونه هم نرین  باشه ؟ –من 
 بچه ها ب حالت دو سمت در خروجی رفتن و گفتن :

 چشم خاله ...-
 روبه سهراب گفتم  :

 ناهار چی  درست کنم ؟ -
ب آورده بود رو وارسی میکردم  داشتم کیسه های خرید  که سهرا
 هرچی الزم بود آورده بود برام 

 خودتو تو زحمت ننداز  هرچی درست کردی   -سهراب 
 نگاش کردم و گفتم :

 الزاینا خوبه ؟  -
 عالیه بچه ها  هم دوست دارن  -

سمت آشپزخونه رفتم و مشغول آماده کردن الزانیا شدم  با اینکه 
 آشپزیم اصال تعریفی نداشت 

 



ده معصر بچه ها رو با کتاب دفتراشون بردم پیش معلم ازوقتی او
 بودن داشتن بازی میکردن 

 در خونه رو زدم خودش باز کرد و بعد از سالم کردن 
دوتا شاگرد تنبل )با خنده ( ببخشید دوتا شاگرد زرنگ برات  –من 

 آوردم 
 معلم با خنده گفت :

 دارین ؟یوقت تعطیلی هم دست از سر ما بر نم -
بریم خاله معلومه آقا معلم از ما تنبل تره  از زیر کار در  –سینا 
 میره 
 عه سینا ؟ –من 

 معلم با خنده گفت :
 بیاین داخل شوخی کردم  زبون باز )باخنده گفت ( -
 بچه هارو به داخل هدایت کردم  و گفتم : 
 کی بیام دنبالشون ؟-

 یه ساعت ونیم دیگه چون فوتباله  –معلم 
 اوف حاال سهراب دیونم میکنه -

 با خنده گفت :
 مهمون نمی خوای ؟ -
 با خنده گفتم: 
وای نه میثم  سهراب رو میفرستم پیش شما که حوصله ی فوتبالو  -

 داد وبیداد ندارم  
 چرا که نه خوشحال میشیم   -
 خب من برم وقتتو نگیرم  -
 خوش اومدی  -

 من رفتم میثم هم در رو بست 
********** 

جمعه ظهر بود  سهراب کم کم دیگه قصد رفتن کرد  داشتن 
واسیلشونو جمع میکردن  صدای در بود  سمت در رفتم  شالم روی 



مبل بود سر راهم برداشتم و سرم گذاشتم  درو رو باز کردم معلم 
 بود  سالم کرد یه جوری بود  نگران به نظر میرسید و گفت :

 شوهر خواهرتون نرفتن هنوز   -
 چطور مگه   بله-
 مونکه مادرم حالش بد شده نمی تونم تا فردا بم دکتر االن خبر دادن-

نی بوس بیاد امین )معلم راهنمایی (ماشینمو برده  فردا عصر یکه م
 میاد می تونم با مهندس برم ؟

 مهندس؟- 
 اگه امکانش هست ؟-

 سمت داخل رو کردم و گفتم :
 سهراب بیا یه لحظه ؟ -

سهراب اومد با میثم دست داد و میثم گفت اونچه رو که بمن گفته 
 بود  سهراب هم با خوش رویی  استقبال کرد 

 مدرسه پس چی میشه ؟–من 
 سعی میکن زود بیام  –معلم 

 برین اماده شین ما یکم دیگه حرکت میکنیم   –سهراب  
 من چیزی ندارم آماده ام  –معلم 

 هم اماده بشن پس بفرماین تا بچه ها  –من  
ه کاسه آب  پشت سرشون به نیم ساعت نشد  که حرکت کردن ی

ریختم یه لحظه بغض کردم اما فروخوردم و گوشه ی چشمم رو 
 پاک کردم 

********************* 
روز دوم شد که معلم نبود بچه های ابتدای معلم نداشتن معلم های 

وقت نداشتن  راهنمایی که تو روستای باالیی هم تدریس میکردن 
یکی از اهالی  نشسته بودم تو بهداری  داشتم کتاب درسی میخوندم

 د از سالم کردن و گفت :روستا داخل شد و بع
 خانم دکتر ارباب کارتون داره   -
 ارباب ؟ حبیب خان ؟ -



 نه ارباب مهندس خان -
 بهش بگین کارم داره خودش بیاد - 
 اما ارباب منو فرستادن دنبالتون که بهتون بگم برین عمارت -

 خشک و محکم گفتم :
 خودش بیاد اره د به اربابت بگو کارم  -
 ...اما -
 پیغامم رو بهش برسون  -

 با التماس زل زده بود بهم که با لبخنید موزی ادامه دادم :
 همینو بهش بگو    -

 ندن  رفت  حواسم رو جمع کردم به درس خو مرد
ربع ساعتی گذشت که صدای ماشین ارباب رو به خوبی می شناختم 

.... 
 توجهی نکردم 

 خودش بود با بهادر 
 اول خودش داخل شد و بعد بهادر  سالم کرد 

 سالم بفرمایین  –من 
 فرستادم دنبالتون  دکتر چرا نیومدین ؟ –ارباب 

 نگاش کردم با خون سردی گفتم :
 بیام ؟شما کارم دارین من  -

ایستاده بود پر از غرور پالتوی بلند شیکی تنش بود با یه شلوار جین 
 و نیم پوت مشکی و تی شرت ...

 دکتر معلم خبردادن تا یه هفته ی دیگه نمی تونن بیان .. –مهندس 
 خب ؟ –من 
 گفتم اگه میشه تواین هفته بچه های ابتدایی رو تدریس بدین -

 با خنده گفتم :
 من ؟ -
 شما وقت بیشتری دارین -
 بگین  چرا من ؟ خب به معلم های راهنمایی -



معلم های راهنمایی نمی تونن  روستاهای دیگه تدریس میکنن   -
 نمیشه  بچه ها هم نمی تونن ول باشن این مدت 

 د نیستم من حوصله ی تدریس ندارم  درضمن بل-
 نگام کرد و گفتم:

 نمیدین ؟ شما خودتون چرا این کار رو انجام -
 با تعجب گفت :

 مزاح می فرمایین دکتر ! -
 نه کامال جدی گفتم  من نمی تونم 

 نگاهش بهم کامال جدی و خشن بود روبه بهادر گفت :
 از فردا به بگو بچه ها بیان کالس خانم دکتر تدریس میکنه -

 فقط با تعجب نگاش کردم که خشک وخشن نگام کرد و و گفتم:
 میکنه ؟ چی چی دکتر  تدریس -

هیچی نگفت بی اعتنا به حرفم و اعتراضم از بهداری رفت بیرون و 
 سوار شدن و رفتن دادزدم :

 هی مهندس باتوأم ... هی کجا ؟ -
اصال انگار نه انگار رفتن  داد زدم پشت سرشون هرچند می 

 دونستم نمیشنون :
 هی ارباب من قبول نمیکنم مگه زوره  -

حرف زور تم :) اربابی که باش نفسمو بیرون دادم با حرص گف
 میزنی (

)عوضی داشتم باهات حرف میزدم ، چه مصبیتی گیر افتادم واال 
حاال بیا با بچه ها سرو کله بزن  بیگاری ازم میکشن  مگه من 

 کوزتم ؟(
خودم به خودم خندیدم و داخل شدم  و با خنده ادامه دادم ) کوزت که 

 پشیمون بشی از کارت ( نیستم اما یه معلمی نشونت بدم  ارباب
 در رو گذاشتم رو هم مشغول درس خوندن شدم 

صبح زود بیدار شدم  خودمو جمع و جور کردم  شلوار جین سرمه  
ای رنگی پوشیدم  پیرهن چهار خونه ای قرمز مشکی داشتم پوشیدم 



با یه شال مشکی  و کفش اسپورت و کاپشنم تنم کردم وراهی 
مدرسه شدم  من که چیزی از تدریس نمی دونم  ...داشتم با خودم 
غر  میزدم )حاال یه کاریش میکنم وقتی ارباب دستور میدن  نمیشه 
اطاعت نکرد  بیخیال لج بازی شدم و و رفتم تجربه ی بدی نیست 

ت  شاید بعدها تو دانشگاه تدریس امتحان کردنش خالی از لطف نیس
  (کردم 

.....بچه ها همه بودن  شروع کردم بچه ها حسابی ذوق زده شدن 
بودن از دیدنم از لبخنداشون پیدا بود  از کالس اولی ها شروع کردم 

 تا بیشرت نبودن ازشون امال گرفتم  8و 

 کالس دومی ها ده نفر که ازشون خواستم علوم بخون  
 کالس چهارمی و پنجمی ها مسله ریاضی دادم حل کنن  زفتم بیرون  

از اولی ها که امال گرفتم حس خوبی بود که تجربه نکرده بودم تا 
 خوشم اومد حاال 

...داخل کالس  پنجمی ها شدم و  کمی سرو صدا میکردن  بادیدنم  
 ساکت شدن 

 شروع کردم تدرس واال سخت بود بلد هم نبودم  
نگاهم به  ه یکی داشت از روی درس می خوند نگاهم بهشون بود ک

یکی از بچه ها جلب شد مدام داشت سرشو میخاروند صداش کردم 
و اومد دوتا مداد برداشم و باهم خارج شدیم از کالس   بیچاره خیلی 

 ترسیده بود
 نترس عزیزم کاریت ندارم   –من  

 ازش خواستم که روسریشو در بیاره   
 ت متوجه شدم که جونور داره )شپش (بعد از وارسی سرش با دق

 از کی میخاره ؟ –من 
 با گریه گفت :

 خیلی وقته   -
سکوت کردم برگشتم داخل کالس هم دختر بود هم پسر  ازشون 
خواستم بیان و همه رو وارسی کردم  ... کارم یکم طول کشید و 



بعضیاشون داشتن بعضی نه وکل بچه های ابتدیی رو وارسی کردم 
 تن اکثرا داش

 ازیکی از بچه های پنجمی خواستم بره دنبال آرایشگر و ...
 مرد میان سالی بود  

کل بچه ها رو بردم حیاط مدرسه  ازشون خواستم که تو آفتاب 
وایستن دختر ها روسری یاشونو دربیارن ...صندلی گذاشتم و از 

ونو کوتاه کنه ...نگاهم بهشون بود ترسیده شپسرا شروع کرد موها
ی سکوت کرده بودن جز دوسه تایی که شروع به  گریه بودن ول

ساعتی کردن ...قرار شد پول آرایشگر رو خودم بدم با کمی تخفیف 
 بیشتر طول کشید تند تند موهای همه رو کوتاه کرد 

 موهای کوتاه شده رو سریع سوزوندم 
به هموشون شامپوی مخصوص دادم بعد کلی توضیح که چطوری 

هر و برادراشون هم بدن ...فرستادمشون خونه اسفتاده کنن  به خوا
.... 

 روز اول مدرسه عجب روز پرکاری بود معلم  چطورنفهمیده بود ؟
چه اومد   بنیم ساعت گذشت تو بهداری نشسته بودم صدای گریه 

بلند شدم و از پنجره نگاه کردم و لب گزیدم  چند دختر بودن که با 
در بود  سریع رفتم درو  مادراشون اومده بودن صدای کوبیده شدن

 باز کردم  بی اختیار بادیدن اونا دست پاچه شدم  
 زن بی مقدمه با زبون محلیش گفت :

 چرا موهای دخترمو کوتاه کردی ؟ -
 ختر بچه ترسده بود  بد جور هم گریه میکرد  د 

 بقیه هم گریه می کردن  یکی دیگه از مادرا با عصبانیت گفت :
 ه که کردین ؟هی دکتر این چه کاری -
 با آرامش گفتم : 
 بچه ها مشکل داشتن وگرنه که ...-

 یکی دیگه با داد و بیداد شروع کرد فحش دادن  



یکی از دیگری بدتر  منم که نمی دونستم چکارکنم عصبانیتشونو که 
 دیدم حقیقتا پشیمون شدم  سعی کردم آرومشون کنم  

این ارباب با خودش چی فک کرده  این زنیکه رو گذاشته  –یکی 
 جای معلم مگه این جز دکتری معلمی هم بلده ؟
 نگاهم بهش بود اشاره به دخترش کرد وگفت :

 موهای نازنین دخترمو کوتاه کرده  -
 لب ترکردم و گفتم :

 دخترت سرش جونور داشت آخه من که عمدا این کارو نکردم   -
 ی بود گفت :یکی که خیلی عصب

 داشت که داشت حق نداشتی کوتاه کنی   -
 نگاهم به جاده افتاد دوتا مادر دیگه هم داشتن می اومدن  

نگاهم به جاده بود هنوز که ارباب رودیدم روی اسبش سمت ما می 
 اومد  خبر به ارباب هم رسیده بود  ...

کت مردم با دیدن ارباب شروع به داد وبیداد بیشتری کردن  مگه سا
شدن  اینقده فحش دادن آب شدم از خجالت  چرا منطق حالیشون 

 نیست آخه ؟
مع شدن داد بیاد ارباب اومد ..از اسب پیاده شد همه دورش ج

 نبودن سمت من چرخید و یکی از مادرا گفت: میکردن اصال آروم
 رو کوتاه کنه  ادکتر حق نداشت موی دختر -

 ردم گفتم :با خون سردی که از حضور ارباب بدست آو
 اما بچه ها مریضن  -

 خوت مریضی ....... –زن داد زد 
فحش داد که ارباب چنان اربده کشید ساکت شدن رو به زنای جمع 

 شده گفت:
 برین خونه هاتون  -

 یکی گفت :
 همین شما روش دادین  پر روشده   -

 ارباب عصبی بود لحنش و گفت :



برو کوکب عوض اینکه ازش تشکر کنین فحش میدین ؟...برین  -
 سر بچه هارو با دارو بشورین  

 اما ارباب .. –کوکب 
برین اینجا جمع نشین برین خونه هاتون خلق و خوی منم   -ارباب 

 تنگ نکنین 
 نگاهش سمت منم چرخید پر غضب بود همه کم کم رفتن با غر ...

 بعد رفتن اونا عصبی گفت :
 چکار کردی ؟ وت -
 آخه سر بچه ها ...- 
 ببین دکتر اینجا دکتر زمستونا از این اتفاقا می افته -
 اما ااگه رعایت کنن نمیشه -
 براشون عادیه  -
 اما ... -
نباید موهاشونو کوتاه میکردی نمی دونی چه  قشقرقی به پا کردی -

 .ب میبرن که رفتن ..عمارت کلی سرو صد ا کردن ازم حسا اومدن
یکم احساس کردم سرم درد میکنه که با دست کنار شقیقه هامو 

 ماساژ دادم و که گفت :
 خوبی ؟ -
 سرم درد گرفت  -
 نکنه فشارت افتاده ؟!-

 سرمو برداشتم با خنده گفتم :
 تو دکتری ؟ -

 با لبخندی گفت :
 نه تو دکتری ...-
ب تو از دیرزو تا حاال چته دیروز که قاطی کرده بودی حالت خو-

 نبود 
 با همون لبخندش گفت :

 چیزی نیست -



 دوباره سرمو ماساژ دادم داخل شدم پست سرم داخل شد و گفت :
 میخوای آب قند برات درست کنم ؟ -

 باخنده گفتم :
 تو بیشتر احتیاج داری  -

جلوم ایستاده بود رگ گردنش متورم شده بود که به آروم سر انگشتم 
 م :رو رو رگ گردنش کشیدم و و گفت

 چی باعث شده  مهندس ایندقه عصبی باشه  -
 چیزی نیست - 

 دستمو گرفت و به نرمی آورد پایین 
من دیگه نمی رم مدرسه حوصله ی تدریس رو ندارم و –من 

 خصوصا با این کاری که کردم 
 یه  چند روزی تحمل کن  -
 ل پدر مادراشونو ندارم ...محترسم یه گند دیگه بزنم  ..جدا ت می- 
 خنده گفت :با 
 خودت کار دست خودت میدی   -

 دستمو ول کرد سمت در خروجی که میرفت گفت :
 خسته ای برو استراحت کن  -

 پشت سرش گفتم:
 به گل اندام بگو برات گل گاوزبون دم بده  -
 دم در بود با خنده گفت : 
 کارم از گل گاوزبون گذشته  -

 ....نگاهم بهش بود خارج شد سوار اسبش شد و تاخت 
*********************** 

 ( رعنا)
طور  نیباهاش ندارم اونم هم یراه وصال چیاما ه دمیمن عاشق جمش

  . میما به هم دل دادا

  من ؟ اما



فرصت  هیبه خاطر منافعم تا   امیمجبورم با کورش کنار ب فعال
 هی. دنبال  میبر رانیواز ا میکارامونو انجام بد دیمناسب که منو جمش

 . فرصت مناسب
 نیا شهیبود هم یبا کورش رابطه داشتم عصب نکهیاز ا دیجمش

تا آروم  دادمیم شیدلدار نقدیبود  اما ا تشیموضوع باعث عصبان

  . شدیم

کورش روستا  میداشت بود  دیکه  جمش یکیکوچ یالیتو و امشب
کورش  یها نیاز خبر چ میدیرو م گهیبود و ما به ندرت همد

 . رسوندنیچون  بهش م میدیترسیم
 یلیبودم و خ دنشید تابیرسوندم ب الشیخودمو به و انهیمخف یلیخ

  . خصوصا حاال که عمل کرده بودم میوقت بود با هم رابطه نداشت

 ... شب بود مهین

 ... تحمل نداشت به زور کنترلش کردم حانیاز شدت ه دیجمش

  تو تخت .... و میاتاق خواب بود تو
  که در با لگد بود باز شد میکه متوجه نشد میغرق بود نقدیا

  زدم غیج اریاخت یوضع نامناسب ب وما
  از روم بلند شد دیجمش

 ... بود چشاش به خون نشسته بود که کوروش

  دستش بود ریت هفت
  زدیخون نم یزدیم کاردش
  سمتم نشونه گرفته اسلحشو

 : گفت ادیفر با
 ... آشغال یهرزه -

  دیبه سرعت شلوارشو پوش دیجمش
  بود منم بلند شدم تا خواستم مالفه رو بذارم دور تنم دهیترس

افتاد که  یقبلم داشت از کار م تیجلو اومد با عصبان کوروش

 : گفت دیکوروش رو به جمش



  یدختر هرزست عاشقش نیا یدونیم یعوض-
 : گفتم تیکوروش ناراحتم کرد که با عصبان حرف

 ... یآشغال خودت-

شد حمله کرد سمتم منو از موهام گرفت چنان  یدفه چنان عصب هی
  بود دیزدم التماس جمش غیدردم گرفت که با تمام وجودم ج

  ولش کن من دوسش دارم ...ولش کن- دیجمش
 نیپا دیمنو از موهام بلندم کرد و از تخت کش یوحش نیع کوروش
  برهنه بودم یبرهنه 
 دادیم کیمدام فحش رک  دیکشیافتاد به جونم  موهامو م  کوروش

  زدمیم غیمنم فقط ج
  نداشت دهیهم به دست وپاش افتاد فا دیجمش

 : نشانه گرفت وگفت دیدفه کوروش اسلحه رو سمت جمش هی
خونتو  نیخودم با هم یزنیدختره الس م نیبا ا نمیبب گهیبار د هی-

  زمیریم
 : گفتم هیگر با
  رو دوست دارم دیمن جمش-
 : گفت ادیدفه با فر هی که

  یخفه شو تو مال من-
سمت  ینشونه گرفته  یکه کورش اسلحه  کردمیم هیشدت گر به

 : رو تکون داد وگفت دیجمش
  حرومت نکردم یکیتا  رونیگم شو برو ب-

 : گفت تیبا عصبان دیجمش
 .... که میگرفت میما تصم-

خفه شده با خفه کن رو تکون  یاسلحه  یونگید تیبا نها کوروش
    گرفت دی.  سمت جمشدیداد خشابشو کش

  زدم غیمن ج که



عقب بره  پاش  یبود که تا خواست قدم دهیچنان رنگش پر  دیجمش
اگه برادرش بود و  یخورد و افتاد کوروش رحم نداشت حت چیپ

  اسلحه رو سمتش نشونه گرفت
 : هیکوروش افتادم وگفتم با گر یبه پا منم

  نداره یولش کن اون گناه-
 : بود اما مخاطبش من بودم که با نفرت گفت دیبه جمش نگاهش

  رو خط بکش دیگفتم دور جمش رسمیحساب تو رو هم م-
 : گفت ادیفر با
 نگفتم ؟-

 : گفتم هیگر با
  ولش کن بذار بره-

 : گفت ادیبا فر کوروش
  رونیبرو گم شو ب-

  بود که بلند شد  تا خواست حرف بزنه دیچنان ترس دیجمش
 : گفتم هیگر با
  رونیبرو ب-

 .....ــی؟... با یآخه تا ک- دیجمش

  رونیزدم برو ب غیج
  تیداد رفت در رو بست با عصبان رونینفسشو ب کوروش

  دفه هیزانو زده بودم که  نیزم رو
 هیبودم که  هیانداخت من پر گر نیاسلحشو رو زم  کوروش
کمر بند شلوارشو باز کرد نگاهم بهش بود پر  ادیوخشم ز تیعصبان

که  کردیپرت م تیخشم بود که لباساشو در آورد چنان با عصبان
عقب عقب رفتم    زدینفسم به شماره افتاده بود ضربان قلبم کند م

 غیاز موهام گرفت  بلندم کرد ج ودفه خم شد من هیبودم که  دهیترس
با گریه هلش دادم و با  ...... یوحش نیزدم  پرتم کرد رو تخت و ع

 خواهش گفتم :



 تو رو خدا تازه عمل کردم  -
 نگام کرد با خشم و باز چنگ زد به موهام  جزغ زدم با عصابیت 

 گفت :
 حیف که کارت گیره اون ارباب احمقه وگرنه االن  -

 با اشک نگاش کردم که سرمو هل داد رو تخت با خشم گفت :
 نکرم باز ... سیرابم کن تا بازت -

 ... فقط هق هق کردم ...
 )زهره (

شب بود و دیر وقت داشتم مسواک میزدم که بخوام به صدای  
بود که وحشت زده مسواک از دستم افتاد تو اینه ترمزشدید ماشین 

نگاهی به خودم کردم رنگم پرید گره به ابرو انداختم که صدای در 
بود باعث شد به خودم بیام و صدای داد و بیداد و گریه  مزدن محک

 زن بود گویا .... 
 خانم ...خانم دکتر باز کنین  -

 باگریه حرف میزد 
 با سرعت سمت در دوییدم  شالم روی مبل بود بر داشتم 

ودم از هنوز با مشت به در میزد  و التماس میکرد در رو باز کنم خ
وحشت کرده بودم سراسیمه در رو تر اونی که پشت درو بود بیش

ساله  18یا17باز کردم  نفهمیدم چی شد  چه اتفاقی افتاد  دختر بود 

 خودشو با سرعت انداخت داخل وبا گریه و التماس گفت :
 به دادم برس دکتر  کمکم کن  دستم به دادمنتون  -

 روی زمین افتاده بود  
اومد و اونم سراسیمه نگاهم به بیرون افتاد ارباب جوان بود که پایین 

 و مضطرب و گفت :
 برو داخل   -

 داد زد :
 سمیه برو تو ...  -

 سمیه به سرعت بلند شد با ترس اما داخل شد 



 من رو به مهندس گفتم :
 چی شده ؟ -

 پای ماشین ایستاده بود خیلی عصبی بود  و گفت :
 زهره  -

 )این اولین بار بود که اسمم رو صدا میزد نگاش کردم (
 اصال در و باز نکن  متوجه شدی اصال  –رباب ا

 تند و عصبی بود لحنش 
 اخه نباید بدونم چی شده  ؟ این دختر کیه  - 
 فعال وقت توضیح ندارم  برو داخل و درو قفل کن -

 )محکم و دستوری گفت ( 
 من ول کن نبودم پرسیدم :

 چی شده  جریان چیه مهندس ؟ -
برو تو گفتم درو قفل کن اصال تحت هیچ شراطی دروبازنکن  -

 زهره اصال خونه رو سرت خراب کردن باز نمیکنی 
از چشاش آتیش شعله ور میشد بس که عصبی بود  که منم عصبی 

 گفتم :
 میشه بگی واسه چی ؟ -
 سوار ماشین شد و دوباره گفت : 
 برو تو حواست باشه چی گفتم زهره  -
 من یکی دوساعت دیگه میام  
 در ماشین رو بست و گاز دادورفت داد زدم از حرص : 
 کجا میری ارباب؟ -

مگه دیگه صدامو میشنوه گلوم بیخودی پاره شد داخل شدم در رو 
قفل کردم سراسیمه سمت سمیه رفتم گوشه ای نشسته بود و زانو 

 بغل کرده بود و گریه میکرد کنارش زانو زدم و و گفتم :
 چی شده دلیل این گریه ها چیه ؟ -

 با گریه گفت :
 منو میکشه  بابام منو میکشه  -



 ارباب چی میگفت  چی شده واسه چی بابات  چکارت داره؟- 
 با گریه به روبه رو زل زده بود و گفت :

 االن ابراهیمو میکشن  -
 با هق هق گفت :

 من کاری نکردم  نکردم  -
 عین بید به خودش میلرزید 

ند شدم و به سرعت براش آب قند درست کرد و اصال لب نزد با بل
 گریه گفت :

 دکتر میترسم ... -
 نترس عزیزم -
دستم به دامنتون خدا به جوونیتون رحم کنه  بابام منو زنده نمیذاره   -

 زنده به گورم میکنه 
 میشه گریه نکنی و بگی چی شده ؟-

 فقط گریه میکرد آروم نمی شد  و گفتم :
 سمیه دختر ترابی ؟ تو -
 سرشو به نشونه ی اره تکون داد و با گریه  

 ابراهیم کیه ؟ –من 
 بازم گریه بود حرفاش و گفت :

 زندم نمیذاره خدایا کمکم کن  - 
 واسه چی مگه تو چکار کردی - 

 هیچی نگفت :
 گریه نکن ارباب نمی ذاره  -
 بازم گریه کرد به هق هق افتاد و گفت : 
 من ابراهیمو دوست دارم  -

 تازه متوجه شدم جریان چیه و گفتم :
 بابا نمیذاره با ابراهیم ازدواج کنی ؟ -

 نگام کرد و گفت :



نه اصال نمی دونه ابراهیم اومد فقط بهم یه دسبند رو داد و تازه از  -
 شهر اومده بود  
 با لبخندی گفتم :

 اونم دوست داره ؟-
 با گریه حرف میزد

 بابا منو دید پشت طویله  -
 با هق هق ادامه داد :

 ابراهیمو خیلی زدن  حاال میمیره  -
 با خنده گفتم :

 نترس چیزیش نمیشه  -
 با هق هق گفت :

 به حال مرگ زدنش  -
 با هم رابطه دارین -

 متعجب با چمشای خیسش نگام کرد 
 تعجبو دیدم تو نگاهش  واینکه منظورمو نفهمید و گفتم :

 وست داره قراره باهات ازدواج کنه  د  -
 خودش گفت تابستون میاد خواستگاری قسم خورده  خانم دکتر -

 آروم گفتم :
 اذیتت نکرده  -

 بازم با تعجب نگام کرد گویا معنای حرفامو متوجه نشد که گفتم :
 بهت دست زده   -

 با ترس و اضطراب مظلومیت زیادی گفت :
 یم خیلی خوبه  اون خیلی پسر چشم پاکیه  نه ...نه  خانم دکتر  ابراه -
 چند سالشه ؟-

 سال  گفت که خونشو تابستون تموم میکنه  االن زمستون نمیشه  23 -

 پس معلومه که خیلی دوست داره -
 با گریه گفت :

 جونش واسم در میره   -



 با خجالت گفت : سرش پایین انداخت
 منم دوسش دارم  -

 اسب بود سرو صدا  داد وبیداد ...تو همین لحظه صدای شیحه  ی 
 که باز شروع کرد به لرزیدن 

  
 صدای داد وبیداد بیشتر شد ضربات مشت و لگد بود ه به در 

 صدای التماس زنی که با گریه گفت :
تراب جان بچه ات نکن  ...تراب التماست میکنم ...اون گناهی  -

 نکرده 
صدای فحش دادن تراب بود و با داد ادامه داد )میکشمش ..میکشم  

 این دخرت هرزه رو (
 سمیه فقط گریه میکرد  صدای )ثریا ( بود  : 
تو را به خدا تراب جان پسرت نکن  پسر مردم زدی آش و الش  -

 کردی اون دخترته تراب 
 تراب دهنش فقط فحش بود 

 داد زد :
 دختر مث این ننگه  -

 بود که به در زد  با لگد
 دکتر لعنتی درو باز کن  –تراب 

تا بلند شدم صدای ماشین بود با صدای وحشتناک الستیکاش که 
 توقف کرد ....صدای عصبی ارباب بود 

 بس کن تراب  –ارباب 
 تراب عصبی داد زد :

 واسه من ننگه   -
مهندس لحنش عصبی بود بیچاره گیر افتاده با مشکالت روستا و 

 گفت :
 کاری که نکرده چرا اربده میکشی ؟ -



صدای شلیک هوایی بود صد در صد منو سمیه از ترس گوشامونو 
 گرفته بودیم سمیه جیغ زد عین بید به خودش میلرزید 

 صدای التماس و گریه ی ثریا 
 بس کن مرد  کوتاه بیا  –ثریا 
 تو خفه شو که مقصر تویی   –تراب 
 تراب چرا منطقی نیستی  ابراهیم میگه دخترتو میخواد  –ارباب 

 مردشو بهش میدم  –تراب داد زد  
 نکن جان مادرت  االن عصبی هستی   -ثریا باز گریه 

 من تا خونشونریزم آروم نمیگیرم –تراب 
 رو یه سمیه گفتم :

 پاشو پاشو برو تو اتاق  -
رو قفل کردم دستشو گرفتم بلندش کردم و بردمش سمت اتاق و در 

 و کلید رو گذاشتم تو جیب سیشرتم ...
سمت در دویدم دستام میلرزید که در رو بازکردم و صدای داد و 

 بیداد بیشتر شد تراب تا منو دید  فحش داد که داد زدم :
 فحش بده ...آره فحش بده  -
 ارباب با عصبانیتی که تو نگاش بود نگام کرد و و گفت: 
 ز نکن مگه نگفتم  در رو با -

 با پوزخند گفتم :
 میخواد چه غلطی بکنه ؟ -
تراب چنان عصبی شد و که سمتم حمله ور شد  جلوش ایستاده بودم  

 و داد زدم :
 هوی  عوضی حق نداری پاتو بذاری تو خونم   -

 تراب داد زد :
 بگو اون هرزه بیاد   -

 چنان داد زد که یه لحظه قالب تهی کردم و 
 منم با داد گفتم :

 فعال پیش منه  من نمی ذارم  یه ناخنت بهش برسه  - 



 تراب عصبی گفت : 
 تو دخالت نکن خانم دکتر    -

 ثریا با التماس گفت  :
 تورا به خدا شما دخالت نکنین  -
 رو به ثریا گفتم : 
 سونین و از فحشاش نترهیچ غلطی نمیتونه بکنه جز فحش دادن من -
 ارباب عصبی  گفت : 
 نین شما دخالت نک-

 رو به ارباب گفتم :
 مثال اربابی ؟ به تو هم میگن ارباب ؟ -

 ارباب نگام کرد  که دوباره گفتم :
نمی بینی خون جلو چشاش گرفته اون دختر که گناهی نداره کاری -

 نکرده ؟
 میریزم  خونش حالله امشب  خونش –تراب 

 با داد گفتم :
 تو گوه خوردی ؟ -

یه طرف صورتم بود و ناتعادلیم  سوزشچنان عصبی شد که یه دفه 
سرم بد جور گیج رفت دستم کنار  رکه سرم خورد به لبه ی د

 صورتم 
 بدون هیچ قدرت تعادلی افتادم رو زمین ...

 )اهورا (
عصبانیت تمام وجودمو گرفته بود نگاهم سمت تراب بود که زهره 

 افتاد زمین 
وبیداد تراب بی توجه به زهره از روش رد شد و داخل شد داد 

میکرد دنبال سمیه میگشت ثریا سمت زهره رفت به سرعت بغلش 
کرد و با آه وناله و التماس ازش خواست که بلند شه  دکتر بیهوش 

 بود  پاش زانو زدم 
 ؟دکتر ...دکتر  ...چی شد یه دفه  –من 



 تراب با مشت و لگد به در میزد و فحش رکیک میداد  
رو از دست دادم و بنلد شدم و به خاطر زهره این طور شد کنترلم 

سمت تراب رفتم ) نه واقعا من مثال ارباب بودم ؟  خیرم سرم به من 
 میگن ارباب ؟(

 داد زدم : 
 خفه شو  -

 ایستاد نگام کرد و دوباره با فریاد گفتم :
 بده به من اون اسلحه رو   -

زل زده بود به من اربابش رو این جوری ندیده بود تا حاال که 
 دراز کردم و با داد گفتم :دستمو 

فردا بگو روحانی بیاد  عقدشون کنه تو عمارت  االنم برو گم شو  -
 بیرون  

 اسلحه رو انداخت روی مبل و بی هیچ حرفی رفت 
 سوار بر اسب شد تراب و چنان تاخت گفتم اسبش پرواز میکنه االن 

 سمت زهره که سرش بغل ثریا بود رفتم ثریا با گریه گفت ؟
 اب زخمی شده خون میاد از سرش ارب -

بلندش کردم سمت مبل سه نفری بردمش گذاشتمش روی مبل سریع 
 ثریا فقط  گریه میکرد 

 خدایا چکار کنم بدبخت شدم ...خدایا منو بکش راحتم کن  –ثریا 
گریه ی سمیه که از تو اتاق می اومد رو مخم بود عصبی به ثریا 

 گفتم :
 به جایی گریه برو یه کم آب بیار  -

دست بردم زیر شالش سرانگشتام خونی شد اما زیادنبود شالشو در 
 آوردم  برسی کردم زخم رو زیاد نبود 

 ثریا امومد 
 لیوان آب رو گرفتم چند قطره آب ریختم تو صورتش 

 به هوش اومد 
 کمی گیج بود دست برد سمت سرش و زخمش رو بررسی کرد 



 را به خدا منو ببخشین خانم دکتر  تو –ثریا 
 فقط چشاشو باز و بسته کرد

 خوبین دکتر ؟ –من 
 نفسشو بیرون دادو گفت :

 یکم سرگیجه دارم  -
 زخمتون عمیق نیست   –من 

 ثریا با گریه گفت :
 ارباب اگه حالشون بده ببرمیش شهر  -

 زهره با بیحالی گفت:
 چیزی نیست  -
 شالشو روی سرش کشید  

 یخواین ببرمتون عمارت م –من 
  

 احتیاج نیست مهندس  نگران نباشین  –زهره 
 روم سیاه خانم دکتر  –ثریا 
 تراب رفت ؟ –زهره 

 ثریا با اه و ناله گفت :
 بره که برنگرده الهی  -

 روبه ثریا گفتم :
برو ثریا ببین بالیی سر ابراهیم نیاورده باشه خیلی کتک خورد  -

 برو بهادر بیرونه 
 به خودش اومد و گفت :ثریا 
 ای وای خدا پسر مردمو زد آشو الش کرد  -

 درحالی که میرفت سمت در با خودش غر میزد :
سیمه الهی بمیری راحت شم که ابرو برام نذاشتی جواب مردم رو  -

 چی بدم ؟
 رفت  صدای حرکت کردن ماشین بود.... 

 من  آروم گفتم :



 خوبی ؟  -
 با لبخندی گفت : -
 خوبم به لطف تراب  -

 صدام آروم بود با ترس خاصی گفتم :
 معذرت میخوام  زهره گفتم که در رو باز نکن  -
 مهم نیست خودتو ناراحت نکن  -

 با لبخندی ادامه داد :
 مگه سمیه چکار کرده که مستحق این همه سرزنشه ؟ -
اینجا براشون سخته عشق و عاشقی ننگه برای اهل روستا قبول  -

 ن ندار
 با خنده گفت :

 شنیده بودم  -
 با لبخندی گفتم : 
 شنیدن کی بود مانند دیدن  -
 حاال چی میشه ؟-
 گفتم فردا تو عمارت بیان که عقدشون کنه فیصله بدم قضیه رو -
 
 کار خوبی میکنی -

 چشمکی زد و ادامه داد :
 اربایی دیگه  -

 تقریبا زمزمه میکردیم که نگاهی به در کرد و گفت :
 بیچاره چقد هم گریه کرد  -

ه  خون شالش از روی سرش افتاد نگاهی یه موهاش کردم که یه نم
 تم :روش خشک شده بود کردم و گف

 دردنداری ؟ -
 نه چیزی نیست -
 تمام مدت پای مبل زانو زده بودم   

 میترسم تنهات بذارم اتفاقی بیفته  ؟ –من 



 نترس چیزی نیست برو به کارات برس  - 
 بنلد شدم و گفتم : 
 به خاطر زخم سرت میگم  -

 باخنده ی ریزی گفت :
 دکترم آ  -

 با لبخندی گفتم :
 میا میگن کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد  یقد -

 خودشم بلند شد و گفت :
 برو خیالت راحت اتفاقی افتاد بهت زنگ میزنم  -
 

ود  به کلیپس فتاده بو دست بردم زیر شالش که تقریبا البخندی زدم 
 گیر کرده بود و گفتم :موهاش 

 ممکنه بازم تراب  برگرده  درو اصال باز نکن  االن یکی  -
االن یکی دونفر رو میفرستم دور رو بر خونه  کشیک بدن اگه اومد 

 خبرم بدن  اصال نگران چیزی نباش 
م و سریع دستمو گرفت و اورد پایین  ... دستمو از تو دستش کشدی 

ترک  کردم  نذاشتم چیزی بگه من از عشق نگرانم ه رو خون
 خجالت میکشم  سوار ماشین شدم و  اومد

جلوی در خجالت میکشیم از نگاه کردن بهش  سریع روشن کردم 
 حرکت کردم 

 )زهره (
سریع گاز داد و رفت و داخل شدم کلید رو از تو جیبم در اوردم و    

مث  گلیم فرش اتاقیه روی خل شدم  سمدراتاق رو باز کردم و دا
جنین خواب بود تو خودش جمع شده بود یه پتو ازتوکمد دیواری 
برداشتم و کشیدم روش  بخاری برقی رو تو برق زدم و  روشن 

کردم  نگاه به صورت نازش کردم و صورت ناز دخترونش  جذاب 
بود  با لبخندی آروم گفتم )ابراهیم حق داره  سمیه به خاطرت کتک 

 ی خوشگلی  ارزششو داری  (بخوره  تو زیاد



 چراغو خاموش کردم و از اتاق خارج شدم و 
م یه ساعتی روی مبل نشسته بودم در سالن اصلی رو هم قفل کرد

مقابل تلوزیون  عجیب دلهره داشتم و بی خودی تلوزیون روشن 
کرده بودم   هیچی از برنامه هاش متوجه  شدم  غرق دلهره بودم 

با شیحه اش رو شنیدم شناختم خودش  ت رواری پای اسب بکه صدا
بود ... نفس عمیقی کشیدم  و خودش بود تراب  که چند لحظه بعد  
صدای داد فریادش بود  فحش بود که میداد  اربده بود که میکشید  

موبایلم روی میز بود برداشتم از حرص و عصبانیت دستام میلرزید 
ری بودم حس ه شمارشو بگیرم یه طوکیه حس عجیبی داشتم از این

 عجیبی داشتم  نکنه دل به این ارباب جوان دادم ؟
 نه اون نامزد داره رعنا ؟! 

 شمارشوگرفتم سریع جواب داد 
معلوم بود خیلی عصبیه اما سعی میکنه آروم باشه بدون اینکه من 

 چیزی بگم سریع گفت :
میدونم  نگران نباش اصال در رو باز نکن  االن خودم میدونم .. -

 نترس عزیزم میام  
 لبمو گزیدم اون بهم گفت عزیزم این اولین بار بود 

 آروم گفتم :
میگه  مهندس من داره فحش میده  هرچی از دهنش میاد بهم -

منم حدی داره با همین اسلحه  میزنم خالصش حوصله ندارم صبر
 میکم  خدایی 

 عصبی بودم نفهمیدم چی گفتم   که با عصبانیت ادامه دادم :
 عوضی هرچی از دهنش میاد الیق خودشه   -
باشه عزیزم  آروم باش چیزی نیست  کله شق نشی دست به اون -

 اسلحه نزن  ...اه یادم رفت بر ش دارم  
 بهتر که یادت رفت  -

 بلند شدم سمت پنجره رفتم و گفتم :
 گوش کن چی میگه -



گوشی رو سمت پنجره گرفتم لحظاتی کوتاه دوباره گوشی روی  
 وشم گذاشتم و گ
 عصبی گفتم : 
 بیا خفش کن تا خودم خفش نکردم با یه تیر  -

م و پرت کردم روی مبل دنذاشتم حرفی بزنم گوشی رو خاموش کر
 جدا داشت مخم رو زایل میکرد این تراب عوضی ..

هنوز دست از داد و بیداد برنداشته بود منم دقایقی عصبی بهم 
اراجیفشو نداشتم  یهو بلند شدم گذشت دیگه تحمل داد و بیداد و 

د بود سهراب یادم داشتم و یه اسلحه ی شکاری بود بلاسلحه رو بر
داده بود نشونه گیری رو   خیلی کار کرده بودم بلد بودم حسابی  
وارسی کردم اسلحه رو  تیر داشت عصبی بودم دست خودم نبود 

 سمت در رفتم و با عصبایت در رو باز کردم و داد زدم :
 چه مرگته ؟ -

 عصبی بود و داد زد :
 مو بده برم دختر -

 با پوزخند گفتم :
 ه ساعت پیش که میخواستی که بکشیشتا ی -

 :داد زد
 تو دخالت نکن  -

 اسلحه رو سمتش نشونه گرفتم و عصبی گفتم :
 اوال تو نه شما و ثانیا میری یا کی حرومت کنم  -
 اون بچه بازی نیست -

 داد زدم :
 کرده ؟مگه چکار  -

 عصبی فریاد زد :
 ننگ باال آورده  -
ننگ تویی که آبروی دختر بی گناهتو بردی اون از برگ گل -

 پاکتره 



 عصبی گفتم :
 ننگ تویی  -

 داد زد :
 خفه شو ه.ر.ز.ه  -

 عصبیی شدم از حرفش عصبی گفتم :
مگه  توخودتی اشغال  ..اون کاری نکرده  مگه لخت دیدی دختر -

 شکمش باال اومده که اربده میکشی ؟
 دادزد :

 کار به اونجا میکشد کل خاندانشو به آتیش میکشیدم  پسره ی الشی  -
 آبرو کردی که چی ؟ بی مرتیکه دختر عین فرشته رو بیخودی-

دوباره اسلحه رو که سمتش نشونه گرفته بودم رو تکون دادم و گفتم 
: 
 میری یا بزنم  -
 نیستی مال این حرفا -

تو همین لحظه ماشین ارباب بود با سرعت زیادی جلومون توقف 
 کرد از ترمز وحشتناکش خودم وحشت کردم 

 با عجله از ماشین پرید بیرون 
 سمتم اومد و گفت :

 بده به من اون اسلحه رو  -
 اشاره به تراب کردم و گفتم :

 اینو از ایجا میبری یا بزنم - 
 میشد و گفت : تراب داشت از عصبانیت منفجر

 اون دختر ننگ منه  -
 بازم فریاد بود حرفام که گفتم:

ننگ خودتی  ... به دختر خودت رحم نداری  چکار کار کرده  -
 اون بی زبون 

 غلط زیادی  بی آبرویی  -تراب
 مگه عشق گناهه ؟ –من   



 داد زد با همین دستای خودم خفش میکنم 
 با پوزخند گفتم :

 یخوای بگی خیلی مردی ؟بلوف میزنی مثال م -
 با حرص ادمه دادم :

بد بخت آبروی دختر خودتو بردی کی میدونست این دوتا هم  –من 
دیگه رو میخوان  خودت جار زدی   براش شرف نذاشتی بیچاره 
ناموس خودته   به تو هم میگن مرد ؟ عوض ایکه سرپوش بذاری  

 قصاص قبل از جنایت میکنی ؟
 ارباب رو به من گفت :

 دکتر لطفا اون اسلحه رو بذارین زمین  -
 ارباب یه قدم جلو اومد که عصبی گفتم :

 جلو نیا   -
 تراب قدمی جلو اومد و گفت:

 واسه ما عشق ننگه   -
که دهن کی رو ببندی  مگه  یمیخوای جون دختر تو بگیر–من 

 عصر هجره ؟  دهن مردم  و خودت باز کردی احمق ...
 تراب عصبی شد از حرفم و فحش داد 

یرم قوی بود و درست و منم عصبی شدم از فحش دادنش نشونه گ
ی پاش تیر انداختم با شدت ضربه ی تیر اندازی خودم دقیق که جلو

 عقب رفتم و خودمو کنترل کردم که تراب داد زد :
 ه.ر.زه  -

 داد زدم :
 این بار دقیق میزنم  -

 اهورا عصبی گفت :
 بس کینین دکتر  -

 بش که رم کرده بود رفت و داد زد :تراب عصبی شد و دنبال اس
 لعنت به تو دکتر لعنت  -



و عصبی اسلحه رو از دستم با رفتن تراب اهورا سریع جلو اومد 
 گرفت کل تنم میلرزید 

 تو دیونه ای ! –اهورا 
 با عصبانیت گفتم :

 مرتیکه ی روانی  -
 اشاره به اسلحه کرد و گفت : 
 این ابسباب بازی نیست  -
 نمی خواد سرزنشم کنی  تیز اندازی بلدم  -
 نگاهش بهم بود و گفت : 
 متوجه شدم از تیراندازی و نشونه گیریت معلومه   -

 مه داد :افقز نگاش کردم اد
 مگه نگفتم در باز نکن  تو چرا اینقده لجبازی   -
 این تا کی میخواد بره وبیاد ؟-
 ی  دیگه فکر نکنم بیاد با حرفایی که بهش زد-

 لب تر کردم گلوم خیلی خشک بود و گفتم :
 راست میگی ؟ -
 مطمئنم خجالت کشید   -

 با پوزخند گفتم :
 تراب و خجالت ؟ -

 یه دفعی لحنش عصبی شد و گفت :
 شالت کو ؟ -
 دست کشیدم رو سرم به خودم  اومدم شالم نبود  

اومد اسلحه روی مبل لبمو گزیدم وبا سرعت داخل شدم و دنبالم 
 انداخت و گفت :

 این پیشت باشه  -
 شالم روی مبل بود برداشتم و روی سرم کشیدم و گفتم :

 بس که عصبی بودم  -
 روبه روم ایستاده بود 



 )اهورا(
نگاهم بهش بود رو گونش منعطف شد جای سیلی تراب خیلی سرخ 

 بود  ناجور پیدابود ...
 تام لمس کردم رو گونشو دست بردم بی اختیار ازپشت انگش

لبام  گرفت و خیلی آروم  تا خواستم حرفی بزنم با انگشت اشاره رو
 زمزمه کرد :

 هیس ... سمیه ممکنه بیدار باشه  -
لب تر کردم انگشتش هنوز رو لبم بود  لب گزید خودش و سریع 

 انگشتشو کشید عقب 
گ من دستم انداختم لحظاتی زل زده بودم بهش چشاش امشب یه رن

 جالبی  داشت یه سبز روشن 
 ازم فاصله گرفت  نیم رخش بهم شد و گفت:

 خدا کنه دیگه نیاد ارباب من این بار چیزی رو تضمین نمیکنم  -
 سمت در خروجی که میرفتم گفتم :

ه ددیگه نمیاد ...فردا صبح بهادر میفرستم دنبال سمیه واسه عقد آما -
 باشین 

 نگاهم هنوز بهش بود که گفت :
ارباب از لقبت بیشتر استفاده کن که هرکی از راه میرسه جوالن  -

 نکشه 
 خند شیطونی ادامه داد :بلبا 
 ارباب هم اربابای قدیم  -

 با لبخند گفتم :
 از اربابی فقط عنوانشو یدک میکشم  -

 سرشو برداشت نگاهم تو نگاهش گره خورد و گفت :
اربابی یکم خشن تر باش گویا خشونت بهتر جواب میده معطوف  -

که باشی تاثیری رو این جماعت بی منطق نداره تراب هم که لیاقتش 
 فحش های خودشه 



خشونت تو خونم نیست اما سزای سرخی رو خون میده که باز تو -
 مرام ما نیست 

 سرشو انداخت پاین با لبخندی  
روستای شما تا جایی مرام ترابه ؟ تون بلند کردن تو دست رو ز-

 شندیم سزای سرخی سرخیه  
 از لبخندش لبخند زدم و گفتم :

 بابت امشب متاسفم  ولی این گستاخیش بی جواب نمی مونه   -
 بیشتر حواستون به مردم روستا باشه  بیخودی شاخ و شونه نکشن -
 در رو قفل کن   -

سریع سمت عمارت چیزی نگفت سوار ماشین شدم و روشن کردم  
رفتم و داشتم دیونه  میشدم  گونه اش سرخ بود  یادم که می اومد 

 جگرم کباب میشد اعصابم میرزه بهم
یر لب گفتم :) دستت زمحکم به با مشت به فرمون ماشین زدم و  

 بشکنه تراب (
 

مادرم نشسته بودن بادیدنم  رسیدم عمارت  داخل شدم حبیب خان و
 دن  بلندش

 صدای شلیک بود ؟ –حبیب خان 
 چیزی نبود  دکتر شلیک کرد  –من 
 دکتر ؟ برای چی ؟ –مادر  

 لوش وایساد  ه دکتر جبه تراب  باز رفته بود اربده کشی  ک –من 
 بابا با تعجب خیلی زیادی گفت :

 دکتر ؟ ... اون دختر شهری ؟ -
 اتفاقا اون دختر شهری  جلوش وایساد  دهنشو بست  –من  

 کی کارو فیصله میدی عقد کنن  حاال –مامان 
 فردا تو عمارت  ...همه چی رو اماده کنین  –من  

 ین پسرم نکار خوبی میک –خان  حبیب
 خیلی خستم .. –من  



 برو استراحت کن پسرم فردا هم کلی کار داری –مادر 
 با گفتن شب بخیر سمت پله ها رفتم که مامان گفت :

 فردا رعنا میاد ... -
برگشتم و نگاهشون کردم دوتاشون با نگاه منتظری نگام  ایستادم 

 میکردن گفتم :
 فردا ؟ -

 عموت گفته بود که تعطیالت میاد  –حبیب خان 
تو ذهنم مرور کردم اصال انتظار آمادنشون نداشتم بهمن ماه بود 

 تعطیالت میان ترم داشت  سری تکون دادم و گفتم :
 باشه   -

که داره میاد   باید جشن نامزدی عموت گفته حاال  –حبیب خان 
 زدیتو رسما اعالم کنی  مبگیریین و نا

 داشتم داغون میشدم و با لحنی خشک و عصبی گفتم :
 راجب فردا هم فردا حرف میزنیم  -

 منتظر نموندم و با سرعت پله هارو باال رفتم 
داخل اتاقم شدم عصبی بودم  گوشیمو انداختم رو تخت و مستقیم 

 اسه تمدد اعصابم رفتم حموم و
نیم ساعتی زیر آب  بودم تو خود حموم لباس پوشیدم و اومدم بیرون   

روی تخت نشتم تکیه به تاج تخت  وموهامو تند تند خشک کردم 
دادم گوشی رو برداشتم روشن کرم و زل زدم به عکس زهره لبخند 

زدم و زیر لب گفتم :) کوچلو یعنی حس تو هم شبیه حس منه ؟ 
 تباه نکرده باشم و این حس درست بگه  (خداکنه اش
ه بهش پیام بدم یا نه  اما دلو به دریا زدم و پیام دادم و کدودل بودم 

 نوشتم :
 ؟دکتر بیداری  -

 لحظاتی طول نکشید و جواب داد و نوشت :
 نه خوابم   -

 لبخندی زدم و نوشتم :



 پس کی داره جواب میده ؟ -
 نوشت :

 زهره   -
 داشتم و نوشتم :لبخند به لب 

 خوبی ؟ -
 نوشت : 
 کی دکتر یا زهره ؟  -

 با خنده بود که نوشتم :
 دکتر که خوابه زهره رو میگم  -

 نوشت :
 خوبه اما خوابش نمیبره یکمی دلهره داره  -

 نوشتم :
 چی فردا تمومه  نگران نباش همه  -

 جوابی دریافت نکردم که خودم نوشتم :
 جای سیلی رو گونت خیلی سرخ شده  -

 )زهره (
نتونستم  جوابش بدم  این حس دوطرفست ...اما اون  ؟ ..اما اون 
داره چکا رمیکنه ؟ مگه اون نامزد نداره  نمی تونم  نه نمشه به 

وامو مال نیست   اون با چه حسی اینقد هحسش دامن بزن م اون 
 داره االن داره پیام میده ؟ 

بخواد احوالمو بپرسه  نباید اینقد صمیمی باشه  نه  باشه حتی اگه
 ...خدایا اشتباه میکنم  نمیدونم ؟ اون چه حسی نسبت به من داره   ؟

ای خدایا  نکنه بخواد ازم سوء نکنه راجبم فکرای بد بد بکنه  و 
استفاده کنه و فکرای ناجور راجبم بکنه که می خواد این طوری بهم 

فکر کردن راجبش عذابم میده   اما بهش نزدیک شه  وای خدا حتی 
نمیاد این طور آدمی باشه  و بخواد اذیتم کنه  ؟! نه من راحت  

خودمو نمی بازم  همین جا همین لحظه باید تموم بشه  گوشی دستم 
 بود که انداختم روی مبل و  



) نه من هیچ حسی نباید به این ارباب داشته باشم  اون نامزد داره  
احت بلرزه   من سخت تر از این حرفام که با یه نوازش و دلم نبایدر

و لبخند و کوتاه بیام ... بابامنو این جوری بار نیاروده  ( بلند شدم و   
چراغارو خاموش کردم و  رفتم تو اتاق سمیه هنوز خواب بود  رو 
تخت دراز کشیدم و اینقد بهش فکر کردم نفهمیدم که چطوری خوابم 

 برد ...
 )اهورا(

 نوشتم واسش 
 جای سیلش گونه ات خیلی سرخ شده  -

لحظاتی طوالنی منتظرش شدم اما جوابی نداد دستی به موهام بردم 
و گوشی رو پرت کردم روی تخت و وزیر لب گفتم با عصبانیت 
)لعنتی این حس رو چکارش کنم ؟ول کنم نیست گریبان گیرم شده 

 ام (...رعنا اونو چکارش کنم ؟نه من رعنارو نمی خو
جونه ی عشقه این دکتر تو دلم بد جور  ریشه زده محکم نمیذارم این 

ه دچارش شدم کجون بگیره خشک شه این حسی اینکه جونه قبل از 
 معمولی نیست حسی که تا حال نظریشو ندیده بودم 

لبخند دکتر یه معجزه ی عجیبه  تمام وجودش بهم آرامش میده من 
دراز کشیدم و تصویرلبخندش  این حس رو دوست دارم ... رو تخت

 از ذهنم محو نمیشه ...
 نمی دونم چه ساعتی بود  شبش هم که خیلی دیر خوابیدم  

م بود فبا صدای زنونه ای بود که از خواب بیدار شدم دستش رو کت
 تکونم میداد که بیدارم کنه صداش برام آشنا بود رعنا بود ...

از سر جام خیز برداشتم   از خواب پریدم باال تنم  هم که برهنه بود
سمت تی شرتم و به سرعت پوشیدم  بالبخندی زل زده بود بهم با 

 خشم گفتم :
 کی گفته بیای اتاقم ؟ -

صداش پر لبه ی تخت نشسته بود سعی کردم اصال نگاش نکنم 
 عشوه بود واسم من نمیدونم چرا حس بدی نسبت بهش دارم 



 چرا عصبی میشی عزیزم ؟ -رعنا
 ام کم کرد   دست انداخت دور گردنم فاصلشو باه

 و آروم گفت :
 اهورا من به خاطر تو اومدم  -

 دستشو از دور گردنم باز کردم با اکراه گفتم :
 نه من خیلی منتظرت بودم  -

 اخمی کرد و گفت :
 کی ما هم عقد میکنیم ؟ -

 پوز خندی زدم و گفتم 
 خیلی بی تابی آره  -

 گردنم چشمکی زد و گفت : لب تر کرد باز دست انداخت دور
 بی تاب با تو بودنم  -

از تعجب زل زدم بهش  دستش تنمو نوازش میکرد که با خشم کنار 
 زدم و گفتم :

 پاشو برو بیرون  -
چنان عشوه حرف میزد که باورم نشد  این رعنا دختر روستا نیست 
که مانتوش که جلو باز بود رو در از سرشونه رها کرد و لختی 

نش معلوم شد می خواست منو نسبت به خودش تحریک تنش و سی
 میکرد که اما من 

 عصبی بودم که بلندشدم و 
 با خشم گفتم :تی شرتم رو پوشیده بودم  
چرا بیداریم میکنی  میدونی متنفرم  وقتی خوابم هزار بار گفتم   -

 کسی منو بیدارم کنه 
اهورا عزیزم ببین ساعت چنده  بیدار شو دیگه منم هم تازه اومدم -

 تو هم که هنوز خوابی من به خاطر تو اومدم 
 دستی به موهام بردم و گفتم :

دیشب کلی کارداشتم درست هم نخوابیدم حاال هم پاشو برو بیرون  -
 من هنوز خوابم میاد 



 بااخم مصنوعی گفت :
 م که تو رو تو خواب ببینم اهورا پاشو لطفا  من نیومد -

 با بی تفاوتی تمام گفتم :
 کی گفته بیای ؟ -

سالش بود 26نگاهم رفت بهش  صورت که نبود تابلوی نقاشی بود  

ولی بیشتر از سنش میزد با این همه آرایش ووو  شالش هم دور 
 گردنش بود   و موهای بلوندش دورش ریخته بود 

 راحت کنم خیلی خستم پاشو برو بیرون بذار کمی است –من 
 با عشوه گفت :

 بذار پیشت بمونم  -
بلندشدم  سمتش خم شدم و دستشو گرفتم و و هیچ حسی هم بهش 

ستشو گرفتم بلندش کردم و سمت در دنبال خودم کشیدم و نداشتم   د
 و با عصبانیت گفتم :

 میخوام بخوابم ...متوجهی ...؟ -
دستگیره رو باال و پایین  با دست دیگه ام خواستم که در رو باز کنم

کردم اما قفل بود با عصبانیت بیشر قفل در باز کردم و با التماس 
 گفت :

 بذار پیشت بمونم من به خاطر تو اومدم  -
جدا حوصلشو نداشتم به زور انداختمش بیرون و در وبه زحمت قفل 

 کردم 
برگشتم و خودمو انداختم روی تختو گفتم زیر لب ) حال اینو کجای 

 دلم بذرام (
 ت در بود صدای التماس کردنش پش

 چندش 
جدا قبل ازاومدن دکتر من هیچ عالقه ای بهش نداشتم  من از این 
دختره ی کنه بدم میاد  ربطی هم به زهره نداره اون گناهی نداره 

 رعنا به دلم نشسته بود یک صدم هم به زهره فکر نمیکردم  اگه
حس نخواستن و نفرتم از رعنا قدمیه دست خودم هم نیست اون دکتر 



گناهی ندار جز اینکه  دل منو لرزونده    منو داره اذیتم میکنه  
بت بهش چیه ؟ خدایا کمکم کن که اونم منو سیعنی میدونه حسم ن

بخواد به من حسی داشته باشه  هیچی جز این آرومم نمیکه که بدونم 
 حسی داره ؟ چهمن اون نسبت به 

 )رعنا (
 پسره ی احمق به هیچ راهی نمی تونم اونو به خودم نزدیک کنم 

 امشب باید تکلیفمو مشخص کنه 
 داخل اتاق دیگه ای شدم ... شماره ی کورش رو گرفتم

 بعد چند بوق جواب داد 
 الو سالم  –من 
 بگو  -
 امشب بابام باهاشون حرف میزنه -
 رعنا کارو یه سره کن  -
 ه باش -
 کی میای ؟ -
 تعطیلیم تموم بشه  -

 ساکت بود که گفتم :
 دلت برام تنگ شده  -
 دلم میخوادت شدید -

 سکوت کردم که گفت ک
 فردا منتظر خبرای خوبم رعنا  -
 باشه ببینم چی میشه -
 لعنتی اصال اجازه نمیده که بهش نزدیک بشم  -

 صدای قهقه اش بلند شد میون خنده گفت :
 کنم مشکل داره  پسر عموت فک -

 اخم کردم که ادامه داد :
 تا حاال دست به دختر نزده  به مرد بودنش شک میکنم  -

 پوفی کشیدم و گفتم :



 کف کردی همه مث تو آتیششون تنده  -
 با خنده گفت :

 باور کن بلد نیست اصال واسه همین از ازدواج امتناع میکنه  -
 به هر حال من برم با بابام حرف بزنم  -

 سکوت کرد و بدون هیچ حرفی قطع کرد روانی بی شعور
 
 

 )اهورا(
............. بعد ناهار  و مراسم عقد سمیه و ابراهیم  تو عمارت 

برگذار شد کل روستا رو دعوت کردم تا حرفی پشت سرش نباشه  
نبودن اما  خانواده ی ابراهیم به خاطر برخورد های تراب راضی

بی بودم و اصال حوصله ی کشمکش عص باتهدید من مواجه بودن 
رونداشتم انصافا و با تهدید گفتم: ) کوچکترین بی احترامی به سمیه 
بشه  بامن طرفن ( ناسالمتی من ارباب بودم باید ازم حساب ببرن 
 مهر سمیه هم شد سه دونگ خونه ی ابراهیم و نیم تنش ...تراب فقط

 ین مراسم  اعصر طول کشید اراضی بود ازاین مهریه ..خالصه ت
من شخصا هدیه بهشون مبلغی پول دادم که ابراهیم  خونشون زود 

 و ثریا هم جهاز دخترشو آماده کنه تر کامل کنه 
 با این مراسم دهن مردم رو هم بستم  

 کل روستا دیگه حضور داشتن   
دکترو معلم های روستا هم بودن  زهره یه لباس بلند مخمل یشمی 

ا شال بافت اما جذاب بود و پوشیده ه  جذب ببود با جلیغه بافت کوتا
بود با یه شال بافت صورتش جز سرمه ی تو چشاش هیچ آرایشی 

تو چشم من جذاب تر به خاطر زنداشت خودش جذاب بود و امرو
 لبخند بی نظریش ..

امروز همه کلی عکس انداختن با عروس داماد منم  با دکتر که 
براهیم که واقعا به دلم خیلی تصادفی بود یه عکس با سمیه و ا

 نشست 



ه ی بعد یادم باشه بدم بهادر همه ی عکس هارو چاپ کنه که خاطر 
 عروسی موندگار بشه ...

دکتر با لبخندی به سیمه که با لباس عروسی که کمند براش از شهر 
گرفت  پوشید بود و آرایشی که تو شهر انجام دادن جذاب و بانک 

 شده بود گفت :
 این طوری عروسیت عالی بشه ...فک نمیکردی  -

 ثریا هم اشک تو چشاش بود ازم مدام تشکر میکرد ..
تاقبل از غروب خورشید بود که همه ی اهالی برگشتن خونشون 

...قرار شد سمیه  تا تابستون  فعال خونه ی تراب باشه  تا خونه ی 
 ابراهیم و جهاز سمیه تکمیل بشه ...
اسه شام نموند خستگی رو دکتر هم هرچه مادرم اصرار کرد و

 بهونه کرد و رفت و با اینکه دوست داشتم بمونه 
مطمئنم رفتن رعنا تمام مدت عین کنه چسبده بود بهم  ولکنم نبود  

 زهره به خاطر رعنا بود و عزیزم عزیزم گفتناش رو مخ بود ...
 بعد رفتن همه خانواده ی عمو و عمه ام موندن 

 ت :که عمو گفهمگی تو سالن بودن 
 کی جشن نامزدی خودتونو میگیرین ؟خب مهندس جان  -

فنجون قهوه رو گذاشتمو تو نعلبکی  روی میز کوچیک مبل و گفتم 
: 
 من فعال عجله ندارم  -

 نگاه عمو بهم پر از سوال بود ...
 حبیب خان گفت :

وقتشه اهورا جشن نامزدیتو اعالم کنی کل روستا میدونن رعنا  -
 سالهاست نشون کرده ی توعه 

 پا روی پا انداختم و تکیه به مبل دادم و گفتم :
نه اعالم نمیکنم چون فعال قصد ندارم بگیرم و لطفا منو تحت  -

فشار نذارین ...من هروقت تصمیم به ازدواج گرفتم جشن عقد 
 رو همه رو باهم میگیرم عروس و نامزدی 



 اقل میتونی رعنا رو به عنوان نامزدت  رسما اعالم کنی حد –عمه 
پا روی پا  نگاهی به رعنا کردم و خیلی پرروو با لبخند نشسته بود 

 انداخته بود 
عنا نامزدمه پس احتیاجی به این کار کل روستا میدونن ر -من  

نیست فعال نمیخوام خودمو گرفتار کنم درضمن من ازدواج یا 
نامزدی کنم چه فرقی به حالم داره وقتی رعنا اینجا نیست و درسش 

 هم تموم نشده باشه 
 که برگردم من تصمیم گرفتم 

 می خوای برگردی ؟ –مادرم 
 رو به مادر گفتم :

 بله مادر برمیگردم  -
 اما من می خوام ایران بمونم  –رعنا 
 تو حق بردن دخترم به خارج کشور رو نداری –عمو 

 رو به عمو گفتم :
من تصمیم رو گرفتم و من دیر یا زود میرم  دیگه رعنا باید  -

 فکراشو بکنه که بخواد باید یا بمونه 
 اما من میخوام بمونم   –رعنا 

 خیلی مصمم گفتم :
 شرط من واسه ازدواج با رعنا همینه -

 پدر نگرانی از لحنش  موج میزد گفت :
 اما اهورا تو اومدی که بمونی ؟ -

درسته اما روستا خستم کرده  من واسه اربابی ساخته نشدم   –من 
 اصال این آرامش پر از هیاهوی رستا رو دوست ندارم 

 زن عمو با غیض گفت :
 حق بردنشونداری  شتر ندارم تویمن یه دختر ب -

 اون زنت میشه باید به خواستش احترام بذاری  –عمو 
 یه لبخند زدم که می دونستم حرصشون در اومد و  گفتم :

 تو این روستا یاد گرفتم زن باید تابع مردش باشه  -



 زن عمو با پوزخند گفت :
 واسه مردم روستا آره نه دخترم -

 با خنده ی ریزی گفتم :
 چطور مردم روستا باید تابع قوانین  باشن ما نه ؟چه فرقی ؟  -

رعنا دخترم داره درس میخونه باید بمونه که اینجا  –زن عمو 
 پیشرفت کنه 

 بازم با خنده گفتم :
دارم میبرمش تو یه ده کوره  که اصال جای پیشرفتی نداره من  -

 مانع پیشرفتش میشم 
 عمو با اخم گفت :

 رباب با زن عموت درست حرف بزن ا -
 من حرف بدی نزدم که ناراحت شدین عمو  –من 

با عموت اینجوری  اهورا چرا امشب موضع گرفتی داری  –پدر م 
 حرف میزنی  

 :رو به پدرم گفتم 
من رفتم   این بود  چه قبول کنن چه  پدر شرط من واسه ازدواج -

 .. وسالم 
 زن عمو با غیض بلند شد و گفت :

 پاشو بریم رعنا جای ما اینجا نیست  -
 رو به زن عمو گفتم :

 چرا ناراحت شدین من حرف غیر منطقی نزدم  -
 زن عمو لحنش پر دلخوری بود و گفت :

 بگو رعنارو نمیخوای  چرا داری دبه در میاری ؟ -
 خیلی خون سرد گفتم :

 این حرف رو که بارها به مادرم گفتم -
 ت :عمو با اخم طلبکارانه گف

پس واسه همینه که نامزدی نمیکنی و عروسی رو عقب انداختی  -
 ؟!



 مه داد :اسکوت کردم عمو اد
 حبیب خان تا هفته ی دیگه تکلیف دخترم و باید مشخص کنی   - 

 زن عمو رو به بابام گفت :
 دخترم جاش اینجاست نه تو دیار غربت اینو به ارباب بگو  -

بلند شده بودن که سمت در خروجی می رفتن  همه بلند شدن که 
 خونه رو ترک کنن 

 حبیب خان بلند شد و گفت :
 برادر من حاال اهورا یه حرفی زده  چرا به دل گرفتی ؟ -

 خانوادش بود و گفت : اج شدن بعمه هم درحال خار
ارباب حرف دلشو زد  از اول باید متوجه میشدیم رعنا رو نمی  -

 د شما هم بیخودی وعده ی سر خرمن نده خوا
من خون سرد نشسته بودم و رفتنشونو نگاه میکردم مامان نگام کرد 
و هیچی نگفت نمی دونستم تو نگاهش چیه شادی یا غم ؟اونم با این 
ازدواج مخالفه امااز حیبب خان می ترسید مخالفت خودشو اعالم 

ان سمتم اومد و و کنه اصال دخالت نیمکرد  بعد رفتن اونا حبیب خ
 گفت:

 تو حق رفتن نداری   -
 من می رم از اینجا هیچ تعلقی به اینجا ندارم  –من 
 تو ارباب و خان اینجایی روستا بهت اجتیاج داره  –بابا 
 نه من این لقب و عنوان رو نمیخوام  -

 خون سرد ادامه دادم :
 می رم و هرگز بر نمیگردم  -

دارو خشونت زیادی که تو لحنش بود تپدرم سمت پله هاروفت با اق
 گفت :

حرف آخرمه می مونی و هفته ی دیگه نامزدیتو جشن میگیری  -
 اون طور که در شان رعناست 

 سمت پله ها می رفت برگشت و نگام کرد و ادامه داد:



اگه عقل داری و متوجه میشی که به حرفم احترام میذاری که  -
فتنت قطعیه که برو یادت میمونی  و اربابی و گرنه تصمیم به ر

 باشه دیگه حبیب خان پسری به اسم اهورا نداره 
 مامان چنگی به صورتش زد با جیغ کوتاهی 

 بابا بی تفاوت  پله هارو باال رفت 
 من بلند گفتم :

 من رعنا رو  نمی خوام  -
 طوری گفتم که پدرم شیند و 

 مامان با  نگرانی گفت :
 اهورا؟ -

 اال میرفت و بدن اینکه بر گرده گفت:خیلی آروم پله هارو ب
 من هم اربابی تو این روستا ندارم  -
یه دفه چنان عصبی شدم و با فریاد بلند شدم خم شدم و   رو میز  

بلندش کردم و سرنگونش کردم و  تمام محتویات رو میز رو پخش 
 زمین کردم و  با فریاد و عصبی گفتم :

 حبیب خان ؟  -
کرد من که  روبه روی پله ها بودم و  نگاش ایستاد  برگشت نگام 

 کردم و  گفتم :
 پس من چی ؟ عالیق من چی ؟ -
 من به عموت قول دادم -
 به جای من ؟-
 سالهاست قول دادم    -
 بدون اینکه از من بپرسین ؟ -

 داد زدم عصبی بودم دست خودم نبودو گفتم :
 بدون اینکه من بخوام ؟  -

 گفت : پدرم سعی کرد آروم باشه و
 دختر عمو مال پسر عمو  -
 این حرفا دیگه  کهنه شده  -



 منم هم شمرده شمرده گفتم :
 من . رعنا .رو .نمی خوام . -

 اگه منو میخوای پدرتو میخوای من بارعنا  -بابا
سعی کردم آروم باشم اما سخت بود به سختی خودمو کنترل کردم و 

 گفتم :
 پدر احترام شما واجب اما رعنا نه  -

بدون این عروس ..چه بخوای چه نخوای نمیذارم بری  –پدر 
 ...آبروی رعنا نقل ونبات دهن مردم نیست 

 فقط نگاش کردم  
 ادامه داد :

چرا آبروی دختر مردم و جمع مکینی اما ناموس خودت برات مهم 
 نیست ؟

داشتم حرص میخوردم به شدت اما نمی دونستم چکار کنم هیچ 
 جو فعال به دهنم نرسید که گفتم :راهی برای آروم کردن 

 باشه ازدواج میکنم اما االن نه  -
 چرا  -
 االن نه همینکه گفتم -

نفسمو بیرون دادم برای بستن دهنشون مجبور بودم دروغ بگم که 
 ادامه دادم :

بهشون بگو  عقد و ازدواج باهم  ولی جشن نامزد این حرفا در  -
 کار نیست 

 چطور حرفت رو باور کنم؟ -
 اربابم دیگه مردو حرفش  -
 پای حرفت میمونی وگرنه رفتی دیگه بر نمیگردی -

سکوت کردم بابا پله هارو به آخر رسید فقط نگاش کردم سکوت 
 کردم اونم رفت 

 مش بودم اعصبی بودم دنبال آر 



سمت در خروجی رفتم پالتو رو از جا لباسی نزدیک در برداشتم و 
به سرعت عمارت رو ترک کردم  عصبی بودم هنوز از جاوید 

خواستم که اسبم رو به سرعت برام زین کنه سوار شدم هوا هم سرد 
بود  عصبی بودم هیچی آرومم نمیکرد با اسبم تاختم  بی هدف ... 

ومم میکرد اما امشب هیچی هروقت عصبی میشدم اسب سواری آر
  آرومم نمیکرد 

ر وقت بود اطراف روستا پرنده پر نمی زد   سمت مزارع رفتم دی
عمارت دور بودم اطرافمو دید زدم نفس عمیقی کشیدم  زخیلی ا

هوای سرد وارد ریه هام شد جونی تازه گرفتم اما بی قرار بودم 
 احساس بدی داشتم  بی تاب و نا آروم 

 ردم از جیبم و مصمم شماری دکتر  رو  گرفتم گوشیمو در آو
 دقایقی طول کشید تا جواب داد 

 الو  –من 
 الو مهندس -
 سالم -
 علیک سالم -

 نمی دونستم چی بگم که بی مقدمه گفتم :
 میشه ببینمت ؟ -

 نگران شد لحن صداش و گفت :
 طوری شده ؟  -
 ی پل امیشه بیای  رودخونه پ-
 باشه  مهندس االن میام -
 منتظرم تا ده دقیقه دیگه بزن بیرون منم اومدم -
 اما مهندس چیزه )با من ومنو گفت (-
 نترس زهره کسی بیرن نیست دیروقته  -
 چی شده میشه بگی ؟-
 بیا میخوام ببینمت  -
 باشه قطع کردم و -



سمت رود خونه تاختم  رسیدم پای رودخونه بود  پالتو هم تنش بود 
سم اسبم چرخید سمتم و سرعتم  ن صدایهوا هم که سرد  با شنید

 ود بهش نزدیک شدم و ایستاد اسبم ب زیاد
 ؟چی شده مهندس  –زهره 

 دستمو دراز کردم و گفتم :
 بیا باال  -
 میترسم  -

 لحنم خیلی دستوری بود دست خودم نبود اصال و تکرار کردم :
 بیا   -

و ال دستم دور کمرش گرفتمدستمو گرفت و سریع کشیدمش با
چسبوندم به خودم و از حرارت تنش سمت خودم  باسرعت و کشیدم 

 کل وجودم شعله ور شد .
با ترس زیادی  چنان با سرعت حرکت کردم که  ه بود اما نشست 

خودشو بیشتر بهم  جیغ خفیفی زد  ساعد دستمو محکم گرفته بود 
نزدیکتر کرد منم تمام وجودم خواستن بود امشب محال  بود خودمو 

 با ترس گفت :م کنترل کنم ....بتون
 میترسم   -

من اما با سرعت میتاختم باد سردی هم میوزید  از رود خونه عبور 
 کردیم  صداش به وضوح میلرزید  و گفت :

 چی شده ؟ -
 ساکت بودم دوست داشتم فقط کنارم باشه همین ...

 که بلند  گفت : 
 اهورا ؟  -

 : اولین بار بود که اسموو صدا میزد گفتم
 جانم ! -
 عزیزم میشه بگی چی شده ؟-

 ساکت بودم هنوز بی هدف میتاختم با اسب .... با سرعت 



ربع ساعتی با هم رو اسب بودیم  که مسیر سمت کلبه رو در پیش 
 گرفتم راهو شناخت 
 باترس و شک گفت :

 کجا میری ؟  -
 سمت کلبه -

 :تو صداش ترس موج میزد و گفت 
 و بر گردون  طفا مناهورا میترسم ل -

 سکوت کردم 
 بعد لحظه ای با بغض گفت :

 اهورا لطفا خواهش میکنم    -
 نترس کاریت ندارم چرا بغض کردی ؟-

 دیگه داشت گریه میکرد رسما و با گریه گفت ::
 گفتم منو برگردون خونه  -

من سرعت داشتم محل ندادم میخواستم فقط پیشم باشه حضورش بهم 
 دستمو رو ول کرد و گفت:آرامش میده که یه دفه 

 خودمو  میندازم پایین  -
 یه لحظه نگران شدم دور کمرشو با یه دست محکم گرفتم و گفتم :

 دیونه شدی  -
 با گریه گفت :

 ولم کن چکارم داری ؟ -
نترس عزیزم کاریت ندارم و باسرعت افسار اسب رو کشیدم و  -

 :راهو کج کردم و دور زدم و برگشتم که با گریه گفت 
 تو چت شده ؟  -
 هیچی فقط گریه نکن    -
 تو امشب چته )با گریه (-
 امشب نابود شدم -

 صداش پر گریه بود رو کرد سمت من وگفت :
 اهورا چی شده ؟  -



شتم نگاهش کنم که اسب رو نگه داشتم و هوا تاریک بود ادوست د
شکاش می درخشیدن تو تاریکی و صورتش خیلی وواضح نبود اما ا

 م:گفت
 تو از من میترسی؟  -

 سرشو پایین انداخت و با گریه گفت :
 نترسم ؟ -
نترس گلم کسی که مث من نابود شده نمی تونه به کسی آسیب  -

 برسونه 
 آب دهنو قورت دادم وادامه دادم :

 امشب نابودم کردن  -
 با بغض گفت :

 ه ناراحتت کرده میشه بگی چی اینقد-
 باد سردی وزید به خودش لرزید 

 سردته ؟  –ن م
 خیلی -
 اما دستات داغه خیلی -

 سرشو انداخت پایین وگفت :
 از تاریکی میترسم   -

 با گریه اروم ادامه داد :
 رسم تاهورا منو ببر خونه می  -

تو تاریکی جنگل بودیم که یه دفه اسب رو متوقف کردم و خودم 
 اومدم پایین اونم آوردم پایین که با گریه گفت :

 میکنی ؟چکار  -
 تو تاریکی جنگل چشاش با اشک چنان برقی داشت که نگاش کردم 

 سکوت کردم
 یه قدم رفت عقب من رفتم جلوو گفتم:

 نابودم کردن زهره   -
 به وضوح ترسیده بود که با ترسی  که تو صداش بود گفت ::



 میخوای چکار کنی تو ؟ برای چی اومدی اینجا  -
ختر که مدت هاست دلمو وجودم من تمام وجودم شده خواستن این د

 و رو  و احساسم رو به بازی گرفته بود 
 قدم به عقب رفت وبا گریه گفت :یه که 
 خواهش میکنم  ... -
 دل نترسی داری خانم دکتر   -

 با گریه گفت :
 اما تو که کاریم نداری داری ؟ -
 از کجا اینقده مطمئنی ؟ -

 آب دهنشو قورت داد با گریه گفت :
 واهش میکنم من ...ازت خ -

 پوزخندی زدم و گفتم :
 مگه میشه به تو آسبی رسوند ؟ -

 ساکت بود چسبیده بود به تنه ی درخت و گفت :
 من دارم نابود میشم مثال ارباب اما ... -

 با گریه گفت :
 تو رو خدا بذار برم ...  -

 با هق هق گفت :
 من این کاره نیستم  -

 خندیدم با حرص و گفتم :
 باید این کاره باشی ؟مگه  -

 با هق هق بیشتری گفت :
 تورو خدا ... من  -

چشم بستم  اون یه دختر معصمومه یه دختر که دلش پاکه نگاهش 
 پاکه اما من ...

امامن تمام وجودم این دختر رو میخواد امشب من  نمی تونم آروم 
 باشم هیچ چیزی جز خواستن این دختر نمی تونه منو آرومم کنه .. 

 تمام نگاهش با گریه بود به من 



 هوا هم خیلی سرد بود که گفتم :
 این جنگل رو دوست دارم این کلبه رو دوست دارم  -

 با گریه گفت :
 تو نمی تونی بد باشی می تونی  -

 لب تر کردم و گفتم :
 ی تونم بد باشم مگه بدی چه شکلیه؟چرا نم

 با گریه گفت :
من بهت  آسیبی نرسون نابودم نکن من اهورا خواهش میکنم به  

 ..من راجب تو فکرای دیگه ای می کردم اعتماد داشتم که اومدم ، 
 با حرفش لبخندی زدم و گفتم :

 تو دختر شجاعی هستی از بودن کنار یه مرد نابود نمی ترسی -
  چارا اعتماد کردی ؟

 بازم گریه می کرد که گفت :
 اما تو -

 د جیغ زدن دستشو گرفتم یه دفه شروع کر
 اونو دنبال خودم کشیدم 

با تمام و جودش جییغ میزد سعی میکرد که دستشو از تودستم بیرون 
ببره اما نمی تونست زوری نداشت منم با حرص محکم تر گرفته 

 بودم 
 با گریه درحالی که سعی میکرد ازم جدا بشه با گریه گفت :

 تو رو خدا ولم کن .. -
 دستش هنوز محکم  

 دم و گفتم :گرفته بو
 ...کجا بری این وقت شب تو جنگل  -

مدام سعی میکرد که خودشو نجات بده اما نمی تونست منم قدرت 
بدنیم زیاد بود که اونو دنبال خودم میکشیم  صدای جیغاش بود تو 

تریکی جنگل ،که یه دفه چنان گازم گرفت  و صدای فریادم بود که 
اشت به خودم اومدم دستشو ول کردم و باسرعت پا به فرار گذ



دنبالش دودیم نفس نداشت تو تاریکی جنگل بی هدف می دوید که  پا 
تند تند کردم می دیدمش که با سرعت می دوید و مدام پشت سرشو 
نگاه میکرد که با سرعتی که من داشتم بهش رسیدم و با سرعت و 
عصبی گرفتش باز شروع به جیغ زدن کرد   سعی میکرد که ازم 

 .. اما نمی تونست فرار کنه .
 ؟کجا میری این وقت شب  –من 
 ولم کن عوضی ... -
 با عصباینت گفتم : 
 کجا ؟ -

بلندش کردم و رو کولم انداختم چاره ای نداشم اون بد جور ترسیده 
بود من که حال خودم نبودم که با مشت  به کمرم میزد با پاهاش بهم 
میزد مدام فحشم میداد منم گوشم بدهکار نبود سمت اسبم می رفتم که 

 کلی راه بود به خاطر مسافتی که مجبور شدم بدوم دنبالش 
 این دختر مال من میشه این کارو می کنم که  امشب زده بد به سرم

خان مجبور بشه ...من رعنا رو نمی خوام به زورمیخوام 
سرنوشتمو عوض کنم من بد نیستم اما مجبورم بد باشم حد اقل 

دختری که دوسش دارم مال من بشه حتی اگه به زور اونو تصاحب 
 کنم 

 مدام جیغ می زد و گریه میکرد 
 من  عصبی داد زدم :

 آروم باش لعنتی ... -
 ولم کن عوضی ...ولم کن  -

اون عصبی بود و گریه میکرد من سعی میکردم اعتنایی به گریه هاش 
 ندم .

رسیدم به اسب به زورسوار اسبش کردم هرکاری کردم مگه می نشست 
 که با عصبانیت فریاد زدم :

 بتمرگ یه بالیی میاد سرت  -
 با گریه گفت :



 بیاری سرم من بمیرم بهتره که توی نامرد  .. بهتره که تو بالیی -
گریه میکرد که حرفشو ناتمام گذاشت و به هق هق افتاد یه دفه و سرشو 

 رو زین گذاشت 
 من نامردم ؟

 چند با خودم تکرار کردم )من نامردم ؟(
 پریدم رو اسب ...  

که  افسار اسب رو کشیدم و با سرعت حرکت کردیم باز تاختم که  
 گفتم :

: 
 سرنوشتمو میخوام تغیر بدم  -

 و تاختم سمت کلبه که با گریه گفت :
 تو رو خدا نکن  این کار رو با من نکن  -

 محل به گریه هاش ندادم اعتنایی نکردم  که بعد دقایقی رسیدیم کلبه 
از رو اسب پریدم پایین تمام مدت گریه میکرد و من از ترس اینکه 

نان محکم گرفته بودمش که خودشو پرت نکنه زمین با یه دست چ
 مبادا بالیی بیاره سر خودش 

بغلم بود و اونو به زور آوردم پایین بود عصبی بود و مدام فحشم 
میداد و می زد به سر و سروصورتم که با لگد پام در کلبه رو باز 

 کردم و داخل شدم تاریک بود 
 اما جلو رفتم و انداختمش رو تخت و با عصبانیت گفت:

 کثافت  -
فقط نگاش کردم که جلو رفتم قدمی اون نشسته بود زانوهاش بغلش 

 بود و عقب رفت چشاش پر گریه بود   التماس با گریه گفت :
 ازت خواهش میکنم من ... -
 آب دهنم رو قورت دادم  

جلو رفتم و باز یه قدم اون چسبید به دیوار کلبه ترسیده هقهق خفه 
 بود خیلی که گفت:

 واهش میکنم کاری بهم نداشته باش .من ازت ختو رو خدا من .. -



 تو نمی دونی چه به روز من اومده  -
 اما این چه ربطی به من داره ؟ -

 با گریه حرف میزد و التماس  ادامه داد :
 جان مادرت بذار برم من می ترسم  -

 لب تر کردم هوای کلبه خیلی سرد بود 
نبودی ؟ تو آدم خوبی چرا منو آوردی اینجا ؟ اهورا تو که بد  -

هستی من  مطمئنم  ...داری چکار میکنی ؟ تو نامردی نمیکنی 
 میکنی ؟

این حرف آخررو چنان با زجه گفت که دل بیچاره ی من .... راست 
میگه به چه قیمتی میخوام زندگی و سرنشتمو عوض کنم به قیمت 
اهی نابودی یه دختر ؟ من نابود شدم دیگه چرا این دختر ؟ این که گن

 نداره ؟ اون چرا باید تقاص گناه حماقتمو بده ؟
 آروم زمزمه کردم 

 من نامرد نیستم زهره نیستم  -
 سرشو برداشت برگشت نگام کرد و گفت :

 کاریم نداری ؟ -
 نه من جراتشوندارم-

فقط هق هق کرد که بلندش کردم باز شروع جیغ زدن که آروم 
 تم :درحالی که بلندش میکردم که بلندش کنم گف

 من نامرد نیستم جرات این کارو هم ندارم  -
بغلم بود و هق هق میکرد که از کلبه خارج شدم و سوار اسب شدیم 
و باز محکم گرفتمش که خودشو نندازه و تاختم سمت روستا یعد 

 چند لحظه ...
 نگاش کردم سرعتم کم کردم و گفتم :

ارم  حبیب خان نه من نمی تونم این کارو بکنم می خواستم با این ک -
رو مجبور کنم که دست از سرم برداره اونا نابودم کردن من هم 

 میخواستم خودم رو راحت کنم 
 با گریه گفت :



 اما چرا من ؟چرا ؟ -
 سکوت کردم هنوز آروم با اسب می رفتم که گفتم :

، تو معذرت میخوام من اذیتت کردم ترسیدی معذرت میخوام  -
 اونا رو بدی گناهی نداری که تقاص گناه 

 چیزی نگفت 
که باز عصبی شدم تاختم با اسب داشتم از درون می مردم داغون 

 داغون بودم 
  :با صدای بغض دارش گفت

 آروم ... آروم  -
 االن بارون میگیره -

 با سرعت زیاد سمت روستا تاختم این بار هردو ساکت بودیم 
 سریع پیادش کردم و گفتم : هرسیدم پای رود خون

تو  دختر شجاعی هستی مراقب خودت از این همراهیت ممنونم  -
 باش 

 بغض بود ته مایه ی صداش و گفت :
 همراه خوبی نبودم متأسفم  -

 افسار رو کشیدم  اسب حرکت کرد به سرعت و گفتم :
 هیشکی مث تو آرومم نمیکنه -

 د یا نه ؟ نیتاختم نمی دونم حرفمو ش
 ت عمارت مرفتم س

 
 )زهره (

 نشنیدم چی گفت   درست 
 جز اولش که گفت :

 )هیچکی مث تو .... (
هوا سرد بود پرنده پر نمی زد  سمت خونه با حالت دو رفتم  

...رسیدم  دست بردم جیبم  کلید رو در بیارم ...نبود  دوباره گشتم 



نبود ... هرچی گشتم پیداش نکردم  یکمی عصبی شدم و دوباره با 
 گشتم اما نبود که نبود ... حرص گشتم و هرچی جیب داشتم 

داشتم منجمد میشدم از سرما موبایلمو از جیبم در آوردم و نکنه 
 اومدم بیرون افتاده باشه  یا نکنه نیاوردم  باخودم  ؟ اصال یادم نبود 
دو دل بودم که چکار کنم به ارباب زنگ بزنم و ازش کمک بخوام 

گفتم این وقت ؟ با کار امشبش یکم ازش می ترسیدم به کی هم می 
 شب حاال نمی گن چکار دارم اومدم بیرون ؟ 

 خالصه با هزار کلنجار با خودم تصمیم رو گرفتم و ...
 شماره ی ارباب رو گرفتم  

بعد چند لحظه جواب داد نفس نفس میزد  انگار هنوز رو اسب بود  
 که گفت :

 جانم ؟ -
 الو اهورا ..کلیدم  کلیدم نیست  نمیدونم کجاست ؟-
 یعنی چی ؟  -
 نمیدونم از جیبم افتاده یا نیاوردم اصال ؟ -
 بیا پای رود خونه -
 یخ زدم اهورا یخ زدم -
 بیا االن خودمو می رسونم -
 باشه -

قطع کردم و سمت رود خونه رفتم هوا هم به قول گفتنی )بس 
 ناجوان مردانه سرد بود (

 به این حرفم خودم هم خندیدم دقایقی طول کشید رسیدم 
خوبه هنوز بارون نگرفته بود لحظاتی منتظر بودم رعد برق گرفت 

کردم تامو جلو دهنم گرفته بودم  ها میترسیدم مردم و زنده شدم دس
ن جوری یه تاثیری نداشت از شدت سرما به خودم میلرزیدم همی

ا گرمم بشه صدای ماشین رو شنیدم  سمت کمی باال پایین پریدم ت
 صدا چرخیدم 
 بود باز صدای رعد برق بود وحشتانک  تر ماشین خودش 



رو باز کرد پریدم باال  ع کنارم توقف کرد با سرعت برام درسری
داشتم  می لرزیدم از سرما به خودم  مدام دستامو به هم می مالیدم و 

 ها میکردم 
 بخاری رو بیشتر کرد و گفت :

 یخ زدی ؟ -
 م :در خالی  که هنوز از سرما به خودم می لرزیدم گفت 
 به جمع ماموت ها پیوستم حاال درکشون میکنم چرا منقرض شدن   -

 خندید و گفت :
 دماغت قرمز شده گونه هات ! -
  

 دوتا دستامو گذاشتم رو گونه هام و گفتم :
 کجا برم حاال ؟ -

هواهم بارونی شد و به شدت بارون گرفت صدای رعد برق بارون  
 به گوش میرسید و  گفت :

 رمت یه جایی میب -
ناراحتی و اون دم خون سرد نبود هنوز ته مونده  نگاش کر

ریزی تو ابروش بود دست بردم و رگ  عصبانیت رو داشت یه اخم 
 گردنش که متورم بود زدم با انگشت و نیم نگاهی بهم کرد و گفتم :

 ارباب بد جور امشب ریخته بهم  -
یخ ست من دت پایین آورد دستم تو دستش موند دستمو به آرومی گرف
 دست اون گرم ... 

 مهم نیست هرچی بود میگذره  –اهورا 
 دستمو از تو دستش کشیدم و گفتم :

 نه هرچی هست هنوز خیلی ناراحتت کرده  -
 بهش فکر نکن -

فرمون رو گرفت با دوتا دستاش فشار میداد معلوم بود ناراحته و 
ید حرصشو این جوری خالی میکنه اینقد محکم فشار میداد که سف

 شدن 



واست این همه عصبانیت خوب نیست هنوز جوونی فشار  –من 
 میگری قند خون که بدتر ازهمه 

 ساکت بود ادامه دادم :
 استرس برات بدترین سمه  -
 ازم توقع دارن اما من نباید توقع کنم  ههم-
نمی دونم مشکلت چیه ؟ شاید هم نخوای بگی اصراری نمیکنم اما  -

 جز خودت کس دیگه ای داغون نمیشه تو خودت هم نریز  
 نفسشو بیرون داد با حسرت  

حرکت کردیم ... بارون هم به شدت می بارید از روستا خارج شدیم 
 جاده ی سمت شهر رو پیش رو گرفت که  گفتم :

 داریم میریم شهر ؟  -
 مجبوریم   -
 فردا چطوری برگردم ؟ -
 فردا که نمی تونم برت گردونم  -
 چرا؟-
 شب برت میگردونم  فردا -
 خب چرا ؟ -
چطوری میخوای درو واکنی  ؟ درضمن توبا من اومدی  خودم هم -

 برت مگردونم  اما اول باید فکر یه کلید ساز باشم  
 با خنده ادامه داد :

 برگشتن با من درست نیست باید خودت تنها برگردی  -
 یه لحظه ازشوخیش خندم گرفت و گفتم :

 اول میگی من خودم میارمت بعد میگی درست نیست  -
 با لبخندی گفت :

 دروغ میگم ؟ -
 از اینکه لبخند میزد خوشحال شدم و گفتم :

 چرا ؟ -
 حب نمیشه بهتره بگم  رفتی تهران حالت خوب نبوده  -



 اوف  -
 ن رو جیگر بذار  فعال دندو -
 فعال برم امشبو سر کنم فردا هم خدا کریمه  -
 نه کلید جایی نیفتاده باشه که کسی پیداش نکنه خداک-
 بیخال بهش فک نکن  -
 من این وقت شب زدم بیرون فردا مردم روستا چی فک میکنن  -

ر قبل از طلوع بره دم بهداری مثال تو رو دمهم نیست میگم بها
 میبره تهران فوقش اگه کسی ماشن بهادر دید  میگن با بهادر رفتی 

 حرصوگفتم : انفسمو دادم بیرون ب
 یادم نیست که از خونه زدم بیرون کلید رو برداشتم یا نه  -
 درحیاط پشتی رو قفل کردی ؟ -
 آره قفله اکثرا   -
 
 هیچی پس باید کیلد ساز بیارم  -

 متفکرانه ادامه داد :
 یا نه ببینم داوود زاپاس داره ؟ -
 االن که نمیشه سوال کنی بذار وقتی برگشتم  -

م ...... نزدیک شهر شدیم  هوا هم سرد و بارونی اماتو تو راه بودی
 ماشین عالی بود 

 رسیدیم  –اهورا 
 حاال کجا بریم ؟ هتل ؟ -
 نه خونه ی خودم  -
 اینجا خونه داری ؟ -

 نیم نگاهی گذرا کرد بهم و گفت :
 اره یه خونی محقر  -

 با خنده گفتم :
 ارباب و محقر ؟  -

 با خنده گفت :



 چیه فک کردی اربابم پولدارم ؟  -
 حق به جانب گفتم :

 نیستی ؟ -
 با خنده گفت :

 بر منکرش لعنت  -
 منکری دیگه ؟ -

 پیچید با سرعت تو خیابون با ترس گفتم :
 اروم تر خیابونا لیزه  -

محل نداد بعد چند دقیقه مقابل یه خونه ی وویالیی بزرگی نگه 
 :داشت با اخم و لبخندی توام گفتم 

 محقره دیگه ؟ -
گه ی درو باز یپیاده شد سریع در رو باز کرد داشت لنگه ی د

میکرد منم شیطنتم گل کرد و پریدم پشت فرمون ماشین هم هنوز 
دم با لبخند نگام میکرد ماشین روشن بود خودم ماشین رو داخل بر

رو تا پای پله ها بردم مسافت زیادی هم بود خودشم موند در اصلی 
رون به شدت هنوز می بارید سریع سمت پل ها دویدم و رو بست با

ا خنده دم که نگاش کردم دیدم داره میدوه  برفتم باال   زیر ایون ایستا
 پله هارو باال اومد با خنده گفت :

 بی انصاف  زیر بارون ولم کردی بی معرفت ... -
 چسبیده بودم به دیوار خیس نشم 

 فقط خندیدم که گفت :
 هو نفسم گرفت زیر بارون بد جنس کل را -

 :و مشغول شد درباز کرد  با خندم گفتم
 باحاله زیر با رون   -
که زود تر  از من داخل شد سریع در بست غافلگیرم کرد همزمان  

 که درو می بست گفت :
 باحاله زیر بارون  -

 در بسته شد نشد برم داخل نرسیدم اینقد با سرعت این کاررو کرد 



 التماس گفتم :پشت در بود با 
 تو رو خدا باز کن یخ زدم زیر بارون ...خیس شدم  -

 چراغا رو روشن کرد و بلند طوری که من بشنوم گفت :
 باحاله خانم دکتر  -

 با لحنی بچگونه پر التماس گفتم :
 اهورایی باز کن دررو جون من  سردم شد  -

 چند بار زدم به شیشه 
هم خیس شده بودم سریع  کمی  در با لبخندی باز کرد پریدم داخل یه

 شالمورو از رو سرم در آوردم 
فت و روشن کرد  رو از دستم گرفت  سمت بخاری ها رشالمو 
 هارو تک تک وروشن کرد  غچرا

نگام رفت به خونه عجب بزرگ بود  نگاهی به اطرافم انداختم 
 عجب چیدمان  بی نظری نداشت  

 که گفتم : زانو زده بود پای بخاری داشت روشنش میکرد
 جا کسی زندگی نمیکنه ؟ نیا  -

 نه خالیه  
 مال خودته تازه ساختی مگه نه ؟  -
 آره وقتی میام شهر میام اینجا -
 خیلی قشنگه و بزرگ  - 
 وقتی دوستام هم میان میارمشون اینجا  - 
بخاری رو شن کرد  کنارش ایستادم  پالتو رو هم  از تنم در آوردم   

 و گفت :
 میرم بخاری طبقه ی باال روشن کنم گرم بشه خونه  -
 اوف آره خونه سرده  -
 

شالمو روی  پشتی مبل انداخت  و رفت سمت باال  دقایقی طوالنی 
کنار بخاری ایستادم  نگاهم به ساعت روی دیوار بود  دو ده دقیقه 

 بود  



 اومد پایین و گفت :
 بخاری اتاق خواب رو روشن کردم اگه خوابت میاد  برو بخواب   -

 خونه کمی گرم شده بود رفتم سمت مبل نشتم و گفتم :
 ابم نمیاد  خوفعال -
 قهوی میخوری ؟ - 

 با لبخندی گفتم :
 اربابی باشه چرا که نه، تو درست کنی  -
 سمت آشپزخونه که میرفت گفت : 
 اربابی هم درست میکنم  -
  

 خونت خیلی قشنگه   – من
 صداشو شنیدم گفت :

 قابل نداره  -
لبخند زدم سکوت کردم  دقایقی طوالنی بعد برگشت  با دوتا  فقط

فنجون قهوه  داخل سینی  یکیشو جلوم گذاشت  یه قاشق هم توش  و 
 گفت :

 شیرین دیگه ؟ -
 یادت مونده ؟- 
 ادم بره ؟!مگه میشه ی - 

 تم :فنجون قهوه رو هم می زدم گف
 عجب بارونیه امشب ! -

دقایقی فنجون قهوه رو برداشت  و خورد  در سکوت ، که بعد 
آورد  هنوز همون  یب جلیغش بود درتو ج موبایلش زنگ خورد  

 لباسای رسمی روز عروسی تنش بود  
نگاهی به صفحه ی گوشی انداخت و بلند شد  ازم فاصله گرفت و 

با یه  ن دودی  رنگ تنش بود پشت به من بود  نگاش کردم  به پیره
 واقعا بهش می اومد جلیغه  خیلی خوش دوخت  بود 

 دستی به موهاش برد ، کمی کالفه به نظر میرسید  



 متوجه حرفاش شدم  
 جایی نیستم مادر من   –اهورا 

-............... 
نه ، تهران ، آره اه بازم رعنا ؟  رعنا، رعنا دیونم کردین  مادر  -

 من لطفا 
-........ 
چقد احساسمو نادیده میگیرین ؟ ناسالمتی  شما مادرمن هستین  با  -

 شما درد دل نکنم با کی بکنم ؟ ، به کی دلم قرص باشه ؟
-.............. 
مادر من بذار امشب  تو روخدا توحال خودم باشم  فارغ از   -

 حیبیب خان از روستا ، رعنا ، خواهش میکنم مادر 
 یرفت حرف میزد  همین طور راه م

گفتم که حرف آخرمه  همین که شنیدین  فعال بذار کمی  –اهورا 
 بگذره  بعد به حبیب خان  بگو وگرنه بر میگردم  بدون اتالف وقت  

-................. 
نه تهدید نمیکنم  حرفی که میزنم پاش هستم  ، بذار تو حال خودم   -

هم اذیت میکنی    میبنی  منو ،باشم داغونم  چرا اینقده نگران منی 
 که حالم  خوبه دارم باهاتون حرف میزنم 

- ....... 
 دارم میرم تهران -
-...... 
واسه چی فرارکنم  نه خستم خسته فقط همین  درکم کن  حداقل  -

اعصابمو متشنج  شما که مادرم هستین  اتفاقات اخیر روستا  کمی
دیدن که  ، هزار خاطر امشب موندم کارو بد تر میکرد   کرده به 

 من   و نمی خوام  اما گوش نمیدین  مادربار هم گفتم  رعنا ر
.........._ 

 ال اقل شما پشتمو بگیرین   به شما خوش باشه دلم  -
 -................ 



 )با حرص گفت :(
باشه اصال من مقصر   ، بذار من چند روزی تنها باشم   -

 برمیگردم 
 ................... _ 
رسته اصال حوصله ی دیدنشو ندارم  بهشن بگین دوستاش اومدن د -

رفت  تهران     اصال دوست ندارم ببینمش  نذار زنگ بزنم به 
 خودش بگم ؟

- ................ 
 باشه عزیزمن بی خبرت نمیذارم  -

 باز کمی لحنش عصبی شد و گفت :
 خبر مرگم  رو بشنوی من راحت میشم  هم شما  -
- ............ 
 قصیر شماست دیگه نمیذارین آروم باشم دهنمو وا میکنین  آره ت - 
- ............ 
نمی دونم دوسه روزی میمونم  باشه فعال  ؛شب خوش   بگیر  -

بخواب مادر من  دیروقته  بی خودی هم شور نزن  من خوبم 
 مشکلی هم ندارم  

-....... 
 می بوسمت مادر می بوسمت  -
مام شد تمام مدت نگام بهش بود که یه دفه برگشت سریع تماسش ت 

 نگاهمو دزدیدم  و سرمو انداختم پایین  لب گزیدم 
اومد روی مبل مقابلم نشست و لم داد و دست برد گردنش  رو 

 ماساژ داد و گوشیشو انداخت رو میز وسط و گفت :
 کاش اینجا نبودم  ، اصال حوصله ی روستا رو ندارم  -
 برگشتی ؟واسه چی  -
 روستامو دوست دارم زادگاهمه  اما مشکالتشو دوست ندارم  -

 با خنده ی ریزی گفتم :
 ارباب بودن سخته ؟ -



 فقط نگام کردبا یه لبخند  و من ادامه دادم : 
 دوست داری برگردی ؟ -
خیلی  خیلی دوست برگردم  من واسه خان بودن ساخته نشدم   من -

 اصال بلد نیستم  
 م :باخنده گفت

 بلند نیستی  زور بگی  فقط تظاهر میکنی   -
 فعال که دارن بهم زور میگن  -

 چشمامو ماساژ دادم و گفتم :
 خب پس چرا بر نمیگردی ؟ -
 حبیب خان نمی ذاره   -

 با لخند گفتم :
یست  حبیب خان خیب با ابهت تر از توعه  اهورا  حرفش دوتا ن -

 اب میبرن مردم روستا بیشتر از اون حس
 

 با خنده گفت :
چون یه عمره اربابه  من اومدم عنوان رو به من داد من ولی   -

 تو فقط تظاهر میکنم قول  متاسفانه بلد نیستم  خان خوبی نیستم  به 
یاد میگیری  جذبه داشته باش  یه خورده چاشنی خشونت بد نیست  -

 بهتر جواب میده  
 ذاتم نیست من نمی تونم زهره -

 کشیدم جلو دهنمو با دست گرفتم و گفت :خمیازه ای 
 خوابت میاد ؟ -
 بلند شدم و گفتم : -
 من برم بخوابم  یه کمی سر درد دارم   -

 با لبخندی گفت :
 در اول   اتاق بخاریشم روشنه اونجا بخواب   -
 تو کجا میخوابی ؟ -
 اینجا کلی اتاق داره زهره نگران من نباش    -



 شب خوش -
 سمت پله ها  میرفتم گفت : در حالی که من 
 خوب بخوابی   -
 لبخند زدم و گفتم : 
 و تو ارباب خسته  -

 ندیدم عکس العملشو 
 سمت اتاق رفتم  

 داخل اتاق شدم  یه پلیور جذب تنم بود بادومجونی رنگ 
کلیپس موهامو واکردم و پلیور رو از تنم در اودرم  تنم یه تاب بود 

زیر پتو تخت بزرگ بود و دونفره  چراغ رو خاموش کردم و خزیدم 
 کشید تا خوابم برد   یکم طول اتاق هم عالی و گرم بود 

 
 )اهورا (

رفت باال خوابید  جلیغمو از تنم در آوردم و  انداختم رو مبل  تو  
ن طور اتاق باال لباس داشتم اما  دیگه نشد برم بیارم  عوض کنم همی

میز برداشتم و روشن  م رو از رویرو مبل نشسته بودم و موبایل
کردم و زل زدم به عسکاش  پیشمه ولی ازم دوره  فرسنگهای 

 زیادی ازم دوره  ...
دارم داغون میشم حبیب خان هم مجبورم کرده ،روزگار بدی دارم 

 که رعنا رو قبول کنم 
ولی من زیر بار نمی رم  ، اما قبلش باید از حس بین منو زهره 

 مطممئن بشم  
 م باشه همون طور که من دارم دیونه میشم   باید اونم عاشق

 یعنی این واقعا این عشقه ؟ من عاشقش شدم ؟
 این حس عاشقیه یا حس نیاز زود گذر ؟ 

نه من مال این حرفا ها نیستم  و نبودم  حس من فراتراز حس نیاز 
 زود گذر   

 اصال خوابم نبرد مدام زل زده بودم به عکساش  ...



 باورم نشداینقد فکر کردم  بهش گذر زمان رو متوجه نشدم  
 سرمو برداشتم   هفت صبح بود  
بارون هم بند اومده بود  پالتویی تو  بلند شدم و  خیلی خسته بودم  

تنم کردم و  از در زدم  مخونه داشتم روی جا لباسی بود برداشت
 بیرون   ترجیج دادم کمی پیاده روی کنم 

نون سنگک گرفتم با حلیم  داغ و تازه  هرچی هم . سر راهم هم 

بود اومدم خونه نون رو  8الزم بود گرفتم واسه صبحونه  ساعت 

 گذاشتم الی سفره و رومیز آشپز خونه   
کم کم دیگه داشت خوابم می رفتم سالن  روی مبل سه نفره  نشستم 

 گرفت   خمیازه ای کشیدم و دراز کشیدم روی مبل 
رنج گذاشتم رو چشمام   و نفهمیدم که چطوری دست چپمو  از آ

 رسکوت مطلق خونه دخوابم برد تا چشمامو بستم خوابم برد 
 ........با صدایی آروم بود که از  خواب  بیدار شدم 

وایی که چقد متنقر بودم کسی بیدارم کنه روانی میشم و عصبی اما 
... 

 زهره بود 
 اهورا ، اهورا، پاشو دیگه لطفا . -

 ختی و بد بختی چشمامو باز کردم خوابم می اومد خیلی به س
 یز شدم و خوب آلود گفتم گردنم خیلی در میکرد نیم خ

 ساعت چنده ؟ -
 شده 1پاشو ساعت  -

 اوف یک؟-
 آره بلند شو دیگه  -

و دستی به  ،به زور نشستم و چشاشم بسته بود هنوز اززور خواب
 تم :موهام  بردم  کنار مبل زانو زده بود و گف

 هنوز خوابم میاد  -
 مگه دیشب نخوابیدی ؟ -

 خواب آلود بود صدام 



 تاصب بیدار بودم -
 چشامو درست باز کردم زل زده بود بهم  با لبخندی گفت :

 خیلی سعی میکنی هیچی نگی آ ؟! -
 لب تر کردم فقط اخمی تو ابروم بود بی شک  

 با شیطنت گفت :
 هنوز خیلی خوابیت میاد آره؟ -
 با لبخند گفتم : 
 از کجا میدونی بدم میاد کسی بیدارم کنه ؟ -
 از اون اخمی که کردی معلمومه  )با لبخندی گفت ( -
 
 پس چرا نمی ذاری بخوابم ؟-
 ه .پاشو یه چیزی بخور پاشو ظهر شده  ساعت یک شد دیگ -
 با کف دست چپ تک تک چشمامو به نوبت مالیدم و گفتم : 
 ؟تو کی بیدار شدی   -
 دوساعتی میشه ،این موبایلت خودشو کشت  اینقد جیغ زد   -

نفسمو بیرون داد موبایل رو برداشتم از روی میز نگاهی انداختم  
 رعنا بود  

 با لخندی گفت :
 موبایل خودشو کشت یا اونی که پشت خطه ؟  -

 خاموش کردم گوشیو رو   و  خم شدم انداختم رو میز و و گفتم :
 م  صبحونه بخوریم ؟نون تازه گرفت -
 با خنده گفت : 
 ناهار ! -
 خب ناهار اما از نوع صبحونه  -

د مثال بلندم کنه  اما اصال قدرتشو نداشت یدستمو گرفت بلند شد کش
 که با خنده گفتم :

 تو زورت میرسه آخه ؟ -



با خنده سعی میکرد بلندم کنه  با دوتا دستاش یه سانت هم تکون 
 نخوردم 

 لی که سعی میکرد منو میکشید گفت :با خنده در حا
 پوریای ولی بلند شو دیگه  -

 با خنده گفتم :
 اخه جوجو تو زور منو داری ؟ -

 هیچی نگفت 
 یک سوم من هم نیستی  –من 

 اخم کرد  گفت :
 تو زیادی گنده ای  -

نگاهم بهش بود من کنارش احساس آرمش میکردم خصوصا این که 
من نباید خودمو ببازم اون راحته من که  اونم هم ازم با من راحته اما

نباید سو استفاده کنم که یه دفه یه لبخند شیطونی زدم  و کشیدمش تو 
بغلم نشست رو زانو هام دستم دور کمرش حلقه کردم وبا لبخند 

 درحالی که نگاهم بهش بود گفتم :
 تو چقد ظریفی  -

زیر زانو  سرشو انداخت تا خواست بلند شه اجازه ندادم و دست بردم
 هاش و بلندش کردم و خودم هم همزمان بلند شدم و و گفتم :

 عین پر کاهی واسم  -
لبخند شد نگاهش یه دفه شیطنتم گل کرد و شروع کردم چرخیدن تو 

 بغلم بود و اونو میچرخوندم که با جیغ گفت :
 آرومتر ...آرومتر لطفا ...سرم گیج رفت  -

اهاش  تو بغلم نزدیکم و من اون جیغ میزد من غش غش میخندیدم ب
 عشق میکردم امروز در کنارش 

 محکم با دست یقموگرفته بود من هنوز میچرخیدم 
 با خنده و توام با ترس گفت :

 زورتو به رخم میکشی ؟  -
 محل ندادم خودم هم داشت سرم گیج میرفت که گفت :



 دیونه ...منو بذار زمین -
 همین طور بغلم بود نشستم رو مبل 

 نفس میزدم دست برد سرش و گفت :نفس 
 وای سرم گیج رفت  -

از تو بغلم جدا شد نگاهم بهش بود که یه طوری بود هنوز سرگیجه 
 داشت که با خنده گفتم :

 نخوری زمین  -
جدا داشت تعادلش رو از دست میداد که یه دفه گرفتمش  نذاشتم 

 بخوره زمین و گفتم :
 خوبی  -

 سعی کرد به ایسته که گفت :
 نه خوبم  -
 مطمئنی ؟ اما حالت اینو نشون نمیده  -

 اخم کرد و گفت :
 همش تقصیر توعه ....  -

 خندیدم که یه دفه اخم کرد با اخم جالب و با مزه ای گفت :
 بلند شو دیگه  من گشنمه  -

 دستمو گرفت و کشید 
 با خنده گفتم :

 هوس کردی سرگیجه بگیری حسابی  -
 گفت :با خنده دستمو ول کرد و 

 نه جونم نخواستم حالت تهوع گرفتم  -
 بلند شدم دستامو ول کرد 

 بلند شد و گفت :
 کی میریم ؟ -
 فردا برو ، یعنی میبرمت ، نه یعنی خودت .... چیزه  -

 دست پاچه شدم و نمی دونستم چی میگم که گفت :
 اهورا  چیزی شده  -



فردا برو ماشین میگرم برات برو روستا ، حاال فعال بریم یه چیزی -
 بخویم 

 سمت آشپزخونه جلوتر از من رفت 
 برم دست و صورتمو بشورم االن بر میگردم   –من 

سرویس بهداشتی تو سالن رفتم و  با آب خنک  دست و صورتمو 
ه شستم  با همون دستای خیس  کشیدم تو موهام  نم دار شد  با حول

خشک کردم  دست و صورتمو رو  برگشتم و  دیدم داره حلیم رو  
 گرم میکنه 

 صبح گرفتی ؟   -زهره 
 آره - 

پشت میز چهار نفره ی آشپزخونه نشتسم و   و نگاهم به اجاق بود 
 کتری روی اجاق بود 

 اینقد گشمنه–من 
 نگاهم بهش بود  برگشت 

 با لبخندی گفت :
جوری داری نگام میکنی اشاره به میز من صبحونه نیستم که این  -

 کرد وگفت :
 همه چی رو میز هست  -

 چیز رو با سلیقه چیده بود  نگاهی به میز کردم همه 
 

 اومد ظرف حاوی حلیم رو میز گذاشت و  با دوتا قاشق   
خودش نشست رو به رو و تکه ای نون برداشتم و  مشغول شدم و  

 م خیلی کم خورد  گفت:بعد خوردن صبحونه اوناونم در سکوت 
 خیلی وقت بود با کسی چیزی نخورده بودم    -

 سرمو بلند کردم نگاش کردم و  گفتم :
تنهایی خیلی بده  منم فرانسه بودم  سال های زیادی تنها بودم   و  -

 تنهایی رو تجربه کردم  
 اما بعد این همه سال تحملش راحتره  برات  -



 وبی داشتم   ولی تنها بودم بیشتر  میشه گفت ، من اونجا دوستای خ-
 تصمیم گرفتی برگردی ؟-
 فعال نه  فعال کلی کار دارم  اینجا باید انجام بدم    -
 میخوای ازدواج کنی ؟-

 تک ابرویی باال انداختم و  و گفتم :
 نه   -

بلند شد  چیزی نگفت  و مشغول جمع کردن میز شد و  منم بلند شدم 
 کمکش کنم  گفتم :

 ممنون  زحمت کشیدی   -
 برگشت با لبخندی گفت :

 خودت گرفتی  از من تشکر میکنی ؟  -
 به هر حال زحمت کشیدی  میز رو چیدی و چایی آماه کردی   -
 همه چیز رو جمع کردیم  که من سمت سالن رفتم و  گفتم : 
 من برم بیرون کار دارم   -
 میری بیرون ؟ -
   میرم بنزین بزنم و برمیگردم  -

 سویچ رو برداشتمو گفت :
 پالتو نمیپوشی ؟سرده هوا -
 توماشینه میپوشم   - 

سویچ به دست از خونه زدم  بیرون  نیم ساعت کارم طول کشید و 
 کارم و برگشتم  

تا منو دید دیدمش روی مبل نشسته و داره تلوزیون تماشا میکنه  
 سمتم چرخید و بالبخندی گفت :

 زود برگشتی ؟  -
 هارو میذاشتم روی میز آشپز خونه گفتم :میوه 

 کارم زیاد طول نکشید  -
اومدم بیرون پالتمو روی جالباسی نزدیک در خروجی آویزون کردم 

 «و سویچ رو گذاشتم روی جا کفشی و که گفت 



 چرا گوشیت خاموش بود ؟ -
 سمتش که میرفتم گفتم :

 چیزی الزم داشتی؟ -
 ی بعد اردیگه برگشتی باشه برای ب-
 بیدار که شدم خاموش کردم -

 نشستم روی مبل  کنار دستش  گفت :
 هوا بازم ابریه  -
 گیره باز ممکنه بارون ب-

 نگاش کردم و ادامه دادم  :
 بهت زنگ نزد  کسی-
 از اهالی روستا ؟ -

 با لبخندنگاهم بهش بود هنوز ادامه داد :
 خدا کنه کسی بهم احیتاج نداشته باشه   -

 مبل تکیه دادم و آروم زمزمه کردم:سرموبه پشتی 
 من بیشتر از همه بهت احتیاج دارم  -
 

تلوزیون روشن بود   زل زده بود به صفحه ی تلوزیون  من هم 
چشمامو بستم  نفس عمیقی کشیدم و عجب بویی داره هوای خونه  

 پر از بوی عطر حضورش .،
 ساکت ساکت بود بعد از دقایقی طوالنی گفت :

 ت میاد برو باال راحت بخواب خواب-
 سرمو از روی مبل برداشتم و با لبخندی گفتم :

 نمیره  سر حوصلت  -
 با خنده گفت : -
چه فرقی داره  تو اینجا داری چرت میزنی  الاقل برو باال راحت  -

 بخواب  
 با خنده گفتم :

 داری مسخرم میکنی ؟ -



فیلم رو میبینم  نه جدی میگم  من هم حوصلم سر نمیره دارم این  -
 بیدارت  میکنم بعد  

 نگاهی به ساعت کردم :
 چهار بیدارم کن تا برم ناهار بگیرم  -

 با خنده ی شیطونی گفت :
 ناهار یا شام ؟ -
 چشکمی زدم و گفتم : -
 عصرونه   -
 عصرونه  خب پس برو بخواب تا -

 بنلد شدم ......
 )زهره (

رفتنشو ندیدم زل زدم به فیلم که زبان اصلی بود از ماهواره یه فیلم 
 اکشن بود  

..... ساعت پنج بود دلم نیود بیدارش کنم  اما تو خونه چیزی نبود 
م دمر ا سمت اتاق رفتم به ارومی داخل شددرست کنم خودم ام

خند زدم بی خواب بود  پیرهنش تنش نبود  جز شلوار راحتی  لب
  رو اینطوری ندیده بودم حاال ارباب  اراده تا 

جلو رفتم لبه ی تخت نشستم به آرومی و  لبخند مهمون لبام شد که 
 آروم گفتم :

 ارباب بیدار نمیشین ؟ -
 برعکس من خوابش چقد سبک بود بود خواب آلود گفت : -
 بیدارم  -

 خندم عمیق شد  خواب بود اما میگه بیدارم 
 گفتم :آروم کتفش رو تکون دادم و 

هنوز خوابی میگی بیدارم  پاشو ارباب من گشنمه  چیزی هم پیدا  -
 نکردم من خودم درست میکردم  

برگشت رو کمر شد و که بی اختیار مالفه رو تنش کشیدم و خواب 
 آلود و گفت :



 بیدارم   - 
 لبخندم رو جمع کردم و  بلند شدم و گفتم :

 بلند شو بیا من منتظرم  -
 )آهورا(
رو باز کردم دیدم اتاق رو داره ترک میکنه دمر شدم باز چشمام 

بالشت روی زهره رو میداد  که شب قبل روش خوابیده بود  
عمیق بو کردم  و یه نفس عمیق صورتم رو تو بالشت فرو کردم و 

 کشیدم  
دل کندم بل اخره از تخت و بلند شدم و دستی به موهام بردم  سریع 

به صورتم زدم و  موهامو شونه  لباس عوض کردم و  با آب خنک
 زدم و رفتم پایین  

 داشتم از پله ها که پایین میرفتم  رو مبل نشسته بود و گفتم :
 میرم بیرون ناهار چی دوست داری بگیرم  -

 با لبخند گفت :
 هرچی گرفتی مهم  نیست فقط مرغ نباشه لطفا  -
 

 بهش رسیدم و گفتم :
 کوبیده خوبه ؟  -
 بود هنوز و گفت : لبخندش رو لباش 
 ممنون  -
 زود تر چرا بیدارم نکردی ؟ -
 
 منم خوابم برد اینجا  -

 بلند شد  که یه دفه صدای رعد برق
 با لبخند گفتم :

 ونی شد بازم بار -
 داری میری احتیاط کن  -

 پالتمو رو برداشتم  سمت در خروجی میرفتم گفتم :



 درو واسه کسی وا نکن  -
 )زهره (

شام که دیرو وقت بود یه نون پنیر ساده خوردیم سبک  ساعت 
بود تو اتاق بودم رو تخت نشسته بودم که حس کردم .... لب 11

 گزیدم 
نه یعنی تو این سریع سمت سرویس بهداشتی دویدم ، ای وای خدا 

، فردا موعدم بود یه شب جلو افتاد نمی دونستم موقعیت روانی  شدم 
چرخیدم ،دست پاچه و کالفه شدم نمی  چکار کنم دور خودم می

 دونستم چکار کنم 
سمت در رفتم پایین اهورا رو مبل نشسته بود و زل زده به تلوزیون 

خروجی رفتم پالتمو برداشتم از جا لباسی دم در و داشتم شالم رو 
سرم میکردم یه دفه چرخیدم که دیدم داره نگام میکنه با دیدن نگام 

 سمت خودش متعجب گفت :
 کجا میخوای بری ؟ -

 لب تر کردم با ترید گفتم :
 میشه سویچتو بهم بدی برم بیرون  -

 بلند شد سمتم اومد و گفت :
 کجا میخوای بری این وقــــ..... -

 میون حرفش اومدم و گفتم :
 میرم سریع بر میگردم  -

دست پاچگی تو حرکاتم و صدام موج میزد سرم انداختم اصال نمی 
ود انگار میدید چمه اینقد پریشون بودم و خجالت دونستم چم شده ب

 میکشیدم 
 چته زهره کالفه ای ؟ -

 م نگاش کنم گفتم :ربدون اینکه سرمو بردا
 میرم بیرون سریع میام   -
کجا میخوای بری خب بگو من هم بدونم بعد جایی رو بلد نیستی   -

 ، با این بارون کجا آخه ؟



 م تکرار کردم :لب تر کردم خیلی این پا ان پا کرد
 چیزه ، کار دارم میرم.... میدی ؟  -

جلوم ایستاده بود دست برد پالتشو برداشت و داشت تنش میکرد و 
 گفت :

نمیشه تنهایی بری  این وقت شب خودم میبرمت  کجا میخوای  -
 بری که اینقد نگرانی ؟!

 با منو من  گفتم :
 نه خودم میرم    -

باد سردی خورد تو صورتمو  جلوم حرکت کرد از در زد بیرون
 گفت :

 نمت وهرجا میخوای بری خودم میرس -
چاره ای نداشتم نمیشه باهاش کل کل کنم که دنبالش رفتم و پای پله 

سریع درشو باز کرد و باران به شدت میبارید  ها ماشین پارک بود 
منم با حالت دو پله هارو پایین رفتم و با سرعت سوار شدم  تادم در 

فتیم با ماشین که با سرعت پیاده شد و در رو باز کرد خروجی ر
 .... 

 ...حرکت کردیم که آروم گفت :
 چیزی احتیاج داری  -

دقت همه جا ساکت بودم ، تو خیابون می رفتیم نگام میکردم با 
 ه گفت :ققیتعطیل بود  بعد چند د

بگو دقیق  کجا برم که احتیاجی نیست اطرافتو نگاه  کنی  همه جا  -
 طیله تع

 آروم با صدای که از شدت خجالت بلند میشد و گفتم :
 داروخونه  -

هچی نگفت  راهشو ادامه داد بعد دقایقی خودش که بلد بود مقابل 
داروخونه توقف کرد و با لبخند خیلی مصنوعی که دستام به شدت 

خودش تو می لرزیدن کمر بند رو باز کردم و سریع پیاده شدم 
 ماشین نشست 



داخل شدم و دوتا لباس زیر گرفتم و یه بسته ....لب گزیدم واقعا چقد 
احمقم من بس که دست پاچه و کالفه بودم تازه یادم اومد که پول 

 همراهم نیست  نفسمو با حرص بیرون دادم 
 متصدی داروخونه یه پسر جوون بود کال آب شدم از خجالت 

 آروم گفتم :
 رم این باشه برم از ماشین پول بیا -

 متصدی با خوش روی تموم گفت :
 منم هم فاکتور کنم تا برمیگردین ؟ -

 متقابال سعی کردم یه لبخند مصنوعی تحویل بدم و گفتم :
 برمیگردم  -

با قدم های سریع از  در زدم بیرون با سرعت سمت ماشین رفتم 
بارون به شدت میبارید قسمت اهورا رفتم و با دیدنم شیشه رو پایین 

داشتم زیر بارون خیس میشدم سریع به علت بارش بارون تو رو داد 
 صورتم تند تند پلک میزدم و گفتم :

 اهورا پول همرام نیست  -
اهورا با سرعت درو باز کرد که کنار رفتم از جلوی ماشین و گفت 

: 
 سوار ماشین شو خودم میارم  -

 هییچی نگفتم اهورا سریع که میرفت گفت :
 سورا شو خیس شدی  -
ی برام نموند االن یه خودم اومدم و با سرعت سوار شدم اما جدا روب

 متوجه میشه این خیلی بد بود مردم و زنده شدم از خجالت 
 )اهورا(

با سرعت داخل داروخوونه شدم سمت متصدی رفتم  با دیدنم لبخند 
 زد 
 ببخشید خرید خانومم رو میدین ؟ -

 گفت :مرد جوان کیسه ی مشکی رو پیشخوان گذاشت و 
 بفرمایین  -



کیسه رو برداشتم حدسم درست بود سریع کارت عابر بانکمو دادم و 
پس   محساب کردم متصدی فاکتور بهم داد اصال نگاش هم نکرد

 بگو چرا ایندقه پریشون و رنگ پریده بود 
همون طور که تشکر کردم سمت در خروجی رفتم کاغذ کوچیک 

زباله که تو مسیرم بود فاکتور دو دستم مچاله کردم و تو سطل 
 انداختم 

 از داروخونه زدم بیرون با سرعت سوار ماشین شدم 
ساکت نشسته بود سرش پایین کسیه ی خرید رو پاهش گذاشتم بی 
هیچ حرفی و ماشین روشن کردم  و سمت خونه رفتیم تمام مدت 

 ساکت بود و آروم نشسته بود 
که رد اشک رو  داخل خونه که شدیم داشت پالتوشو آویزون میکرد

 گونه هاشو بود  و اشکاش  میغلتیدن 
نگاهمو دزدیدم حواسش نبود  که تا خواست از جلوم رد شه بره 

سریع سد راهش شدم  اما نخواست بمونه در صد فرار بود که سریع 
 یه بازشو گرفتم  آروم گفتم :

 چته ؟ -
 نگاهشو می دزدید و  فین فین میکرد آروم تکرار کردم :

 گریه میکنی ؟چته  -
 

ازم وسوسه شدم که با انگشت اشکاشو پاک کنم اما پشیمون شدم 
 بترسه 

 دستم و مشت کردم و ادامه دادم :
 واسه چی گریه میکنی آخه ؟ -

 سرش پایین بود به شدت اشک میریخت و ادامه دادم :
 نگام کن ، زهره نگام کن با توام  -

 گوشه ی لبشو محکم گزید و گفتم :
خودت یه دختری یه دختر با حس های لطیف دخترانه  زهره تو -

 این چیزا هم طبیعیه 



 شدت بارش اشکاش بیشتر شد مث بارون بی امون امشب 
 دیگه گریه نداره و کامال طبیعی نباید .... –من 

 میون حرفم پرید با گریه اروم گفت:
 تو اروپا بزرگ شدی برات عادیه من دارم ذوب میشم از خجالت  -

 ول کردم با لبخندی گفتم : بازوشو
تو هم دکتری خانم کوچولو واسه تو که نباید اینقد سخت باشه این  -

 عملکرد  سیستم بدنه یه زنه 
 با خنده ادامه دادم :

 ازم خجالت میکشی اینکه خجالت نداره  -
 با بغض گفت :

 دست خودم نیست  -
کردم دست بردم زیر چونش سرشو برداشتم نگاهشو دزدید لب ترک 

 لبخند زدم و گفتم :
 فدای شرمو حیای دخترونه ات  -

ازم جدا شد و با سرعت سمت پله ها رفت درواقع می دویید صدای 
 هق هق بود که می شنیدم 

 )زهره (
سمت اتاقم دویدم با هق هق ، خدایا داره چه اتفاقی میفته  ؟خدا که 
اونی نباشه که فکر میکنم نه نمی خوام این حس جون بگیره بین ما 

 به وجود بیاد 
چرا باهام این طوری برخورد میکنه ؟برخوردش با همه این طوریه 

 ؟اینقدر صمیمی؟ با دوستاش هم همین طور بر خورد میکنه 
تخت انداختم و فقط هق هق کردم  دقایقی طوالنی نه  خودمو روی

 خدایا کمکم کن اون به من تعلقی نداره اون مال رعناست ! 
دست روی قلبم گذاشتم جدا صدای ضربان قلبم رو خوب حس 

 میکردم با گریه گفتم :
خدایا این قلب واسه کی این طوری میتپه ؟ اگه نه خدایا منو  -

نیست  خدایا ازت میخوام که دلم رو  وابسته اش نکن اگه مال من



نشکنی ااگه مال منه که دلم رو نشکن  اگه مال من نیست خودت 
خدایا ازت  کمک کن ازت می خوام که این اگه عشقه پاک باشه

خواهش میکنم عذابم نده من خیلی کم تحملم خدایا دلمو رو کمک کن 
ی تابو عاشقش نشم اگه مال من نیست خدایا منو فراموشم نکن که ب

کم تحملم  ادامه دادم خدایا به حق چارده معصومت کمکم کن من 
 تحمل درد عشق رو ندارم .

چند دقیقه ای همین طور گریم گرفته بود که بعدش بلند شدم و رفتم 
و دست و صورتمو شستم و خودمو ربه راه کردم  سرویس بهداشتی 

د در زد برگشتم و رو تخت دراز کشیدم که بعدد دقایقی پشت در بو
 و آروم گفت :

 زهره عزیزم خوبی ؟ -
 لب تر کردم صدامو صاف کردمو گفتم :

 خوبم اهورا چیزی نیست  -
 میشه بیام تو ؟-
 باسرعت بلند شدم و نشتسم و خودمو مرتب کردمو گفتم : -
 بیا تو  -

 اومد داخل یه لیوان بزرگ آب پرتقال دستش بود با لبخندی گفت :
 یدم  خانم دکتر من به کسی سرویس نم -

اومد جلو و لیوان آب پرتقال رو جلوم گرفت  و با لبخند از دستش 
 گرفتم و گفتم :

 ممنون  -
 همشو بخوری آ ...-
 میخورم  -
 تا تهشونخوری بیرون نمیرم   -

یه مقدار یشو خوردم معذب بودم و  زیر سنگینی نگاهش که آروم 
 «گفتم 

 چرا این جوری نگام میکنی ؟ -
 : کوتاهی گفت با خنده



 بانوی زیبا ندیدم   -
 )اهورا(
داخت پایین و دوباره از آب پرتقالش رو خورد  زیر لب نسرشو ا

 تکرار کرد  :
 روانی -

لحظاتی زل زده بودم بهش که  لیوان آب پرتقال نصفه رو ستم 
 گرفت و گفت :

 دیگه نمیخورم  - 
 همشو بخور   -
 شام خوردم سیرم اهورا  -
 به خاطر تو گرفتم من از این کارا بلد نیستم اصال  -
دین ارباب  ، حاال ب که برام گرفتی بنده نوازی فرموممنون اربا-

 چطوری ازتون تشکر کنم 
 : م با لبخند گفت

 همشو بخوری تشکر کردی  -
 لیوان هنوز سمتم گرفته بود که گفت:

 نمی تونم اهورا زیاده  - 
 ی رو گرفتم و  خوردم و با خنده گفت :لیوان رو گرفتم خودم مابق

 منتظر بودی بگم نمی خورم ؟ -
 با خنده گفتم :

 دقیقا  -
درحالی که اشاره با لیوان که رو میز کنار تختی گذاشتم کرد و گفت 

: 
 میگم یه لیوان گنده آب گرفتی  -
باورت میشه اولین باره آب پرتقال آب گرفتم کلی قاچ زده دیدم کلی -

 لیوان هم پایین خوردم  شد تازه یه
 با خنده گفت :

 هرکولی دیگه  -



 اما تو جوجو -
 اخم کرد و گفت :

 اوف به من نگو جوجو .خوشم نمیاد -
 لب ترکردم با خنده گفتم :

تو هم بهم نگو هرکول هردفه منو با یه عنوان صدا میزنی بهم بر  -
 میخور آ ...

 یه اخم مصنوعی کردم و ادامه دادم :
 هیکلم درشته چکار کنم میخوای رژیم بگیریم ؟ من ذاتا -

یکمی خودشو جلو کشید دوتای دستای ظریفشو دور بازوم  حقله 
 کرد و گفت :

 ماشاآهلل ... با دوتا دستام دور بازوت رو نمیگره ؟! -
 نگاه دستای ظریفش کردم و گفتم با خنده :

 تو دستات زیادی ظریفه خانوم کوچولو ، خاله سوسکه  -
اخم کرد یه اخم شیرین و دستاش هنوز دور بازوم بود یه تی شرت 

 مشکی تنم بود 
 با همون اخمش گفت :

 هی مهندس تو هم منو بد صدا میکنی چنگیز خان ! -
 قهقه ای دادم از عمق وجودم میون خنده هام گفتم :

 مگه من وحشیم مث چنگیز ؟  حقته بهم بگم خاله سوسکه  -
 نبود  نگاه دستاش کردم و گفتم :دستش دیگه دور بازوم 

 نگاه کن دستات  انگشتات بلوره عین خاله سوسکه   -
 اخم که داشت بیشتر شد و چشاشو ریز کرد و  گفت :

 سوسک خودتی کرگردن   -
 خندیدم از ته دل و  که یه دفه بی مقدمه گفت :

 ؟رعنا رو دوست داری  -
ت با انگشتای لب ترکردم خندم ماسید رو لبم سرشو انداخت داش
 دستش بازی میکرد و تمام نگاهم بهش بود و گفتم :

 مشکلم به خاطر رعناست  -



 ازت میخوان باهاش ازدواج کنی ؟ -
 قبول نکردم  -
 دوسش نداری ؟ -

 نفسمو بیرون دادم  لب  تر کردم و گفتم :
 نه میخوامش نه بهش عالقه ای دارم  -
 میخوای چکار کنی ؟ -
یخوام امام خان مخالف منم گفتم فعال درسش بهشون گفتم که نم -

 تموم بشه 
چشاش برق    آب دهنشو قورت دادم سرشو برداشت نگام کرد

 خاصی داشت 
 و گفت :

 تصمیمت چیه ؟ -
از گفتن اونچه رو دلم بود واهمه داشتم اما دلم بی تاب گفتنش بود 
 دست خودم نبود باید میگفتم  این نگاه میشه ازش ساده بگذرم ؟

 آروم زمزمه کردم : 
 زهره ؟ -

م اون لحظه لب تر کرد که هش خیره شد بهم یه حال عجیبی بودنگا
 منتظر ادامه ی حرف بود نگاهش بهم که گفتم :

 تو هم همون حس رو داری که منم دارم ؟ -
اب دهنشو قورت داد  نگاهشو دزدید ازم مگه دست خودم بود قلبم 

 به شدت میزد که دوباره گفتم :
 زهره  خواهش میکنم بگو اشتباه نمیکنم   -

 ساکت بود تمام مدت که ادامه دادم :
 لطفا بهم بگو که این حس یه طرفه نیست ؟ -

تا الاقل راحتر بتونم تصمیم بگیرم  وتصمیم اشتباهی نگیرم بخدا 
گه بدونی پریشب چی کشیدم  اخیلی دو دلم شدم این اواخر ریختم بهم 

 درگیرم با هاشون 
 و واقعا از اول رعنا رو نیمخواستی یا ؟ت -



زهره باور کن  قبل از اینکه تو هم باشی نمی خواستم  این  - 
 دوسال خیلی طفره رفتم تا زیر بار این ازدواج نرم  

 ملتمسانه ادامه دادم:
 فقط یه اشاره خواهش میکنم  -

 نگام کرد با چشای عجیبش که آروم گفتم :
 دوست دارم زهره  -

 د بهم لب تر کرد آروم بدون هیچ استرسی ادامه دادم :خیره بو
نون روازی اولی که دیدمت مزوند هاولین زنی هستی که دلمو لر -

بهم اعتماد کن همه چی رو درست میکنم فقط یه مدتی تحمل کن تا 
بتونم یه موقعیت مناسب رو پیدا کنم  . فعال نمی تونم زود بهشون 

میکنی من عاشقتر میشم باور میکنم  وقتی بهم نگاه بگم باشه زهره ؟
 این عشق رو 

 تمام مدت نگام کرد که سرشو انداخت ادامه دادم : -
 بهم قول میدی منتظرم بمونی ؟  -
 سرش پایین بود ته صداش میلرزید یکم و آروم گفت : 
 چطوری حرفاتو باور کنم   -
باور کن زهره تا حاال به کسی  من عالقه ای نداشتم و ابراز  -

عالقه و عشق نکردم  چه برسه بخوام قول ازدواج بدم تو اولین 
به جون هردومون قسم میخورم که نفری اولین زن  زندگیم 

 میخوامت  از وقتی که پاتو گذاشتی تو زندگیم آروم قرار ندارم 
تمام مدت ساکت بود منم تمام احساساتم فوران کرده بود برای اولین 

 بار که ادامه دادم :
دادم بهت برای اولین به دختری که فرق داره با همه من  من دل -

نمی دونم چطور این اتفاق افتاد وقتایی که نیستی نمی بینمت انگار 
 گم شده دارم 

و یه دفه کم همونکه   فاصله ای بود بینمون بازم ساکت بود اندک
به آغوش کشیدم این دختر آرزوهام رو که حاال  کردم با تمام وجودم

ون هم نسبت به من بی میل نیست و با تمام و جودم عمیق فهمدیم  ا



لبهاشو با بوسه به بازی گرفتم از عمق وجودم نشات می گرفت این 
که یه دفه عصبی شد هلم داد عقب اشتباه بزرگی  نیاز خواستن در

 کردم که نتونتسم خودمو کنترل کردم  و ...
 عصبی هلم داد و گفت :

 برو کنار عوضی ! -
لبمو با انگشت شصت پاک کردم بد جور پشیمون شدم اما گوشه ی 

کارم دست خودم نبود واقعا غیر ارادی بود کارم که با خشم  و 
 عصبانیت زیادی گفت :

 تو ...تو میخوای ازم سو استفاده کنی  -
 خصمانه ادامه داد : زچشمامو بستم حق داشت هرچی بارم کنه که با

 تو ، تو یه عوضی آشغالی  -
اشک رو تو چشاش دیدم و با عصانیت از رو تخت پایین  حلقه ی

اومد صداش می لرزید از گریه که تو گلوش انگار خفه شد و با 
 عصبانیت در حالی که اتاق رو ترک میکرد گفت :

 تو راجب من چی فکر کردی عوضی  -
 به خودم اومدم پشت سرش رفتم با التماس گفتم :

 داشتم زهره ؟ زهره لطفا  ، من منظوری ن -
خیلی عصبی بود از پله ها که با سرعت پایین میرفت با خشم بدون 

 اینکه برگرده نگام کنه گفت :
 تو حق نداشتی منو ببوسی   -

 با التماس زیادی که تو لحنم بود و دنبالش می رفتم گفتم :
 من دوست دارم زهره اینو بفهم  -

برگشت با  ستاد تمام حرکتاش پر خشم بودیوسط سالن بود یه دفه ا
 عصانیت نگاهش سرشار از خشمی خاص زنانه بود که گفت :

 تو نیتت یه چیز دیگست -
دستم مشت بود عصبی بودم دست خودم نبود از کارم پشیمون شدم 

 اما سعی کردم خون سرد باشم ملتمسانه گفتم :



باورم کن زهره که خودمو پیدا کنم  تا تکلیفم رو  ،باورم کن  -
اگه نیتم بد که با رعنا می موندم اون چیزی رو ازم  معلوم کنم با دلم
 دریغ نمیکنه 

ملتمسانه نگاش کردم تمام مدت با خشم زل زده بود بهم و اشکاش 
 آروم می غلتدین که ادامه دادم :

به جون تو من قصد بدی ندارم  لطفا من نادیده نگیر که  باورم  -
 خرین دفست بخدا آبشه عشقت رو دارم دلم قرص بشه به داشتنت 

با حرص زیادی بدون توجه به حرفام التماس موج زده تو لحنم گفت 
: 
 نه باور نمیکنم  تو قصدت یه چیزدیگست  -
 زهره عزیزم ..-

 داد زد :
 به من نگو عزیزم  -

 با التماس لحن آرومو پر احساس که تو خودم سراغ داشتم و گفتم :
ذکرم شدی زهره من تو عزیزمی خیلی وقته ،خیلی وقته تو فکر و  -

قبل از اینکه بیای رعنا رو نمیخواستم ،اکثر مواقع به خاطر این 
 موضوع تو خونه در گیری دارم 

سرشو تکون داد عصبی تمام مدت نگاهم به چشای خیسش بود  
وادامه داد یادته اون روز که مادرم حالش بود اومدی باز به خاطر 

 این قضیه بود باورکن 
 با گریه گفت :

تا حاال نشیده بودم بگن که رعنا رو نمی خوای کل روستا میدونن  -
 که نامزدته 

آره من تاحاال نگفته بودم جز اون دفه که اولین بار مخالفتم رو  -
علنی اعالم کردم اونم فقط مادرم میدونه و پریشب که به حبیب خان 

 گفتم .. قرارشد که ...
 سکوت کردم که عصبی گفت :

 که چی ؟ -



گوش کن زهره قرار شد بهم مهلت بدن که درسش تموم بشه  منم  -
 تا اون موقع  هیچی نمیگم  و بعدش میگم تو رو میخوام  

اون و قت فکر کردی به این سادگیه ؟ فکردی خونوادت قبول  -
 مکنن ؟

 خونوادم که نیست فقط حبیب خان اونم مجبوره قبول کنه  -
 

 با حرص و عصبانیت گفت :
 کنن اینجا روستاست و ارباب این روستایی قبول نمی -
ورم کنه شده قید روستا و اربابی رو میزنم ، بکسی نمی تونه مج-

زهره عزیزم حسم به تو یه حس زود گذر نیست باور کن  ، فاصلتو 
 باهام حفظ کن اما باروم کن 

 اشک چشاشو پاک کرد و با پشت دست با حرص گفت :
ته دلم یه جوریه  دلم مدام شور نمی دونم چرا باور نمی کنم   -

 میزنه 
 با التماس زیادی گفتم :

 خواهش میکنم ازت  -
 فقط نگام کرد ادامه دادم :

 اینقدر ها که تو فکر میکنی نامردنیستم که بخوام ازت ....  -
 حرفمو ناتمام گذاشتم و به با بغض گفت :

 دیگه حق نداری نزدیکم بشی ارباب  -
 نایه گفت ارباب رو خیلی بد با ک
 لب تر کردم و گفتم :

من از تو معذرت میخوام ، بهت قول میدم و ثابت میکنم که با تمام  -
 جونم و قلبم دوست دارمو خواهان تو ام 

 سمت پله ها رفت و گفت :
 امید وارم  -

 پشت سرش با لحن ملتمسی گفتم :
 دوست دارم  باورم کن  -



 رفتنشو دیدم فقط 
و راجب خودمو روی مبل رها کردم و  اینقد با خودم درگیر بودم  

امشب فکر کردم داغون شدم و تا نزدیکی های صبح بیدار بودم  کل 
دیشب هم بارون می بارید  تا خود طلوع بیدار بودم که دیگه از 

 شدت و فرط خستگی خوابم برد 
ای د خوابم برده بود که با صدنفهمیدم که چطور خوابیدم و چق

 ش از خواب پریدم آروم
 آروم گفت :

 پاشو نمی دارم بخوابی بسته دیگه  -
بلند شدم به سختی نشستم رو مبل خواب آلود و کالفه و عصبی گفتم 

: 
 متنفرم یکی بیدارم کنه  -

خند در حالی از چشای خواب با فاصله رو مبل نشست و با لکنارم ب
 آلودم نگاش میکردم گفت :

 منم هم واسه همین بیدارت کردم  -
 بیبن ساعت چنده ؟-

 نگاه به ساعت کرد وخودش گفت :

 منم میخوام برم روستا  گوشیم هم داره خاموش میشه   12ساعت  -

 تمام مدت نگاش میکردم مگه سیر میشم از دیدنش و گفتم :
 تو خریدی چیزی نداری اینجا  -
 نیستم  چرا اتفاقا دارم اما جایی رو درست بلد-
مهم نیست عزیزم واست ماشین میگیرم هرجا که خواستی می -

 برتت و بعدش برو روستا 
 برم روستا چکار  کنم ؟ -
 رسیدی زنگ میزنی داوود بیاد خودش مشکلتو حل میکنه  -
 باشه  -

 نگاهم بهش بود موهاش نم داشت که گفتم :
 رفتی حموم موهاتو درست خشک کن که سرما نخوری  -



 و پیدا نکردم سشوارت
 تو کمدم بود   -

 بلند شد و ادامه ادادم :
 صبحونه خوردی ؟ -
 نه منتظر تو بودم -
 کی بیدار شدی ؟ -
خیلی وقته تازه کلی هم تو حیاط با صفای خونت دویدم تو این هوا  -

 عالی بود 
 اخم کردمو گفتم:

 رفتی حموم بعد رفتی ورزش ؟ -
 با خنده گفت :

و بعدشم یه دوش عطر حسابی نه اول رفتم ورزش بعد حموم  -
 گرفتم 

شیطون شده بود خیلی البته همون اول متوجه عطری که زده بود 
 رو شدم  که با لبخندی گفتم :

 میگم این بوی عطرت چه آشناست  -
 لب تر کرد تمام مدت مقالبم با فاصله ایستاده بود و با لبخندی گفت :

 تن عطرایی که داری خیلی خوش بو هس -
 :خند عمیقی ادامه داد ببا ل
 تهران هم عطرای جالبی داشتی -

 لحنش پر شیطنت بود که ادامه داد:
 حیف که مردونه هستن  -
 مردونست که این همه  رو خودت خالی کردی دیگه ؟ -

 با همون لبخند بینظیرش گفت :
 مال مفته  -

 خندیدم به حرفش و گفتم :
 دوتا ادکلن زنونه دارم بعد بهت میدم  -



سرش رو انداخت پایین درحالی که با انگشتای دستاش بازی میکرد 
 آروم گفت :

 واسه رعنا آوردی ؟ -
 با لخندی گفتم :

 نه عزیزم واسه سوغاتی آوردم خودم خوشم اومد پشیمون شدم  -
 سرشو برداشت نگام کرد و گفت :

 راست میگی ؟ -
تادم مقابلش ایستادم و یه دستش که با هم در گیر بودن بلند شدم و ایس

 رو گرفتم و باال آوردم یه بوسه زدم رو دستاش و گفتم :
 آره عزیزم اگه واسه رعنا بود که بهش میدادم نه اینکه نگه دارم  -

 دستش هنوز تو دستم بود  که ظرافت دستش برام خیلی عجیب بود 
 آروم ادامه دادم :

 یلی دستات ظریفه خ -
 دستشو به آرومی از تو دستم کشید و گفت :

دست منو با دستای زنای روستا مقایسه میکنی خب اونا دستاشون  -
 خیلی کار کرده زحمت کشیده 

 با خنده گفتم :
 دستای تو دست به ابریشم نزده  -

اخم کرد لبخند زدم عمیق و با انگشت شصت زدم به آرومی به 
 شقیقه اش و گفتم:

 اما در عوض تو از مغزت خیلی کار میکشی  -
 خند گفت :بنگام کرد با ل

 خب ته تغاری بودم کار نمیکردم درس میخوندم  -
 میخوای ادامه بدی تخصص بگیری ؟-
 بله طرحم اینجا تموم بشه  -
 عالیه -
باورت میشه وقتی اومدم اینجا هیچی بلد نبودم حاال یکم بهتر شده   -

 آشپزیم افتضاحه 



 خنده گفتم :با
 تو خودت خوشمزه ای خانم کوچولو  -

 سرش رو انداخت سمت آشپز خونه رفت و گفت :
 بیا صبونه بخور ظاهرا گشتنه  -

 با خنده گفتم :
 قول دادم دیگه پای قولم هم هستم  -

 داخل آشپز خونه بود که گفت :
 بیا دیگه  - 
 تا میز رو بچینی دوش میگرم سریع میام -
 ی گشنمه بخور بعد برو نه نه من خیل-

 سمت آشپز خونه رفتم و گفتم :
 چشم امر بفرماین نی نی من  -

 تو آشپز خونه بودم جلوم ایستاد و حق به جانب گفت :

 همیدی ؟سالمه آقا غوله ف24من  -

خند تمام مدت نگاش بجلوم که ایستاده بود قدش تا سینم بود  با ل
 میکردم و گفتم :

  تو زیادی ریزی نی نی  -
 با اخم قشنگی گفت :

 نه خیرم من نرمالم آقا غول خوشگله  تو زیای قدت بلنده   -
 لپشو کشیدم و با خنده گفتم :

 جوجویی دیگه جوجه پنبه ای  -
 با اخم گفت :

 صال برو با هم قدت من کوچولو ام  عه ا -
 اخم کرده بود جدا عین یه دختر بچه  

 با خنده گفتم :
 دلم میخواد  آره تو رو میخواد فقط   -

 دست پاچه شد از حرکاتش پیدا بود که صندلی روکشید و گفت:
 بشین دیرم نشه من خیلی کار دارم  -



 پشت میز نشستم خودش هم نشست 
 م که برم دوش بگیرم تا توهم خریداتو بکنی ورزودی بخ-
  تو نمی خواد بیای ممکنه کسی ما رو اینجا باهم ببینه  -

 چایی ریختم تو فنجون واسه دوتامون 
 مشغول لقمه گرفتن شد و گفتم :

 ت ماشین میگیرم  ارمی دونم ب -
 سرشو برداشت و گفت :

 خرید دارم اما .. -
 نگاش کردم و گفتم :

   ..اما چی ؟مگه خرید نداشتی -
 سرشو انداخت و گفت :

 چیزه پولم که همراه نیست    -
 با خنده گفتم :

 زیزم من هستم چته تو ؟نی نی ع -
 سرشو پایین بود هنوز لقمشو که میجوید قورت داد و گفت :

اگه مجبور نبودم  ازت نمیگرفتم  حاال که اومدم دست خالی بر   -
 نگردم  بعد که برگشتم بهت میدم  

 :لقمه ام رو قورت دادم و گفتم 
 اصال حرفش رو نزن  بهم بر میخوره  -

 نگام کرد و گفت :
 میای ؟توکی  -
 من فردا    -

 سرشو انداخت آروم درحالی که لقمه میگرفت گفت :
 دلم برات تنگ میشه  -

 حرفش بهم انرژی داد که با لخندی گفتم :
 حس بینمونو دوست دارم   ، من هم بی تابت میشم  -

 تمام نگاهم بهش بود که لبشو گزید محکم
 گاز نگیر  زخم میکنی خب عزیز من  –من 



 که ادامه دادم :هیچی نگفت 
 من نمی دونم این زنا تا چیزی میشه لبشونو گاز میگیرن   -

 با لبخند گفتم :
 دردتون نمیگره ؟ -

 بدون اینکه سرشو برداره گفت :
 نه آرومم میکنه  -

 با خنده گفتم :
 میخوای گازت بگیرم حسابی آروم بشی  -

 با اخم گفت :
 تو که بی ادب نبودی ؟ -
 کن  شوخی کردم اخم ن -

 با همون اخم  گفت :
 نه  جدی باش   -

 با خنده گفتم :
 اخمو تخمت رو قربون  -

 به انگلیسی ادامه دادم :
 عزیزم   -

 به انگلیسی گفت :
 با هام فرانسه کار میکنی ؟ -

 لحنم جدی شد و انگلیسی گفتم :
 واقعا ؟ -

 داشتیم دوتامون صبحونه همزمان میخوردیم که به انگلیسی گفت :
آره دوست دارم  فرانسه هم یاد بگیرم  درسام که زیاد بود نشد برم  -

 کالس  
 بخوای حتما یادت میدم  اگه جدی  -انگلیسی 

 آلمانی هم بلدم داداشم بلده منم یاد گرفتم  خیلی عالقه دارم -
 با تعجب نگاش کردم و به آلمانی  گفتم :

 نمی دونستم چه خوب عالیه  -



 نگام کرد  با تعجب
 آلمانی گفتم :

 انگلیست که عالیه فرانسه هم خودم یادت میدم  -
 آلمانی گفت :

 اما تو لهجت عالیه غلیظه من سختمه  -
 آلمانی گفتم :

 آخه من در رفت و امد بودم دوتا دوست دارم اونجا  -
 آلمانی گفت:

 پس فرانسه یادم میدی ؟ -
 به فرانسه با لبخند گفتم :

 حتما ماد مازل  -
 با خنده گفت :خندید 

 همین چند تا کلمه فقط بلندم پیش پا افتاده  -
جرعه ای نوشیدم از چایم دوباره واسه خودم ریختم خودش شکر 

 برام ریخت که گفتم :
 یاد میگیری تو دختر باهوشی هستی  -
 سعی میکنم اگه تو هم معلم خوبی باشی -

 چایمو خوردم و با لبخند گفتم :
 م تنبلی کنی تنبیهت میکنم من معلم سخت گیری هست -

 با اخم گفت:
 قهر میکنم -

 با لبخند گفتم :
 نازتو میکشم  -

 سرشو انداخت پایین چیزی نگفت
 بلند شدم و گفتم :

 تامن برم دوش بگیرم تو هم آماده شو برات ماشین بگیرم  -
*************** 

 زهره()



 نزدیکی های عصر بود که رسیدم روستا 
ونستم چکار کنم  و کالفه بودم وسایلمو نمی دهمش مضطرب بودم 

 از ماشین پیاده کردم جلو در خونه پیاده شدم 
دقایقی معطل بودم و دور خودم میچرخیدم .وسایلم رو بردم و داشتم 
میذاشتم رو پله که  دقیقا روی پله کلید رو دیدم چنان ذوق کردم با 

 خنده گفتم : 
 

 )خدایا شکرت (
التوم موبایلمو در آوردم و شماره ی ارباب از شدت ذوق از جیب پ

روگرفتم و به همین اسم هم سیو کرده بودم  ارباب بعد چند بوق 
 متوالی جواب داد صداش خواب الوده خواب آلود بود 

 با خنده و ذوق گفتم :
 بیدارت کردم ؟ -

 خواب الود گفت :
 رسیدی عزیزم ؟ -
 آره همین االن  -

 با خنده ادامه دادم :
 ید رو پیدا کردم کل -

 صداش پر تعجب شد و گفت :
 کجا ؟ -
همین جا دم در افتاد بود  فک کنم موقعی که اومدم بیرون افتاده و  -

 شب تاریک بوده ندیدمش 
 خوبه راحت شدی -

 با خنده گفتم :
 مزاحمت شدم بگیر بخواب  -
 خواب از سرم پرید دیگه فردا میبینمت گلم -
 باشه ، فعال-

 برگشتم دیدم بهادر پشت سرم بود با تعجب گفتم : قطع کردم تا



 شما کی اومدین  ؟ -
 رسیدن به خیر  ؟همین االن ، تازه رسییدن-
 ممنون -
 تهران بودین  -
یه دفه شد مادرم حالش خوب نبود مجبور شدم  صبح قبل از طلوع -

 برم 
خیلی هم خوب آخه بی خبر رفتین  نگران شدیم خیلی  ارباب هم -

 که نیستن  کلی نگران شدیم 
 اربابتون کجاست ؟-
 ارباب هم رفتن تهران  -
 مشکلی پیش اومده ؟-
 نه گفتن رفتن پیش دوستاش  -
 کی میان ؟-
 نمی دونم  نگفتن چیزی  -
 در نبودم کسی بهم احتیاجی نداشت ؟-
 نه خدارو شکر همه خوبن  -
 این تراب بعد عروسی دیگه حرفی نزد ؟-

 با خنده گفت :
 از وقتی روش اسلحه کشیدی نقل نبات دهن مردم شده  -

 بالبخند عمیق تری ادامه داد :
 شما هم یه پا بزن بهادری  -

 باخنده گفتم :
 بهادر که توی بهادر من دکترم  -

 با خنده گفت :
 دکتر بزن بهادر  -

 با لبخند گفتم :
 تیر اندازی رو دادمون یادم داده  -
 اتفاقا خیلی خوبه که بلدین خانوم دکتر به در میخوره -



 باخنده گفتم :
 واسه روستا واسه آمدی مث تراب خوبه  -
 دیدم اومدین اومدم حالی ازتون بپرسم -
 لطف کردی بهادر -
 چیزی الزم ندارین ؟ -
 نه بهادر چیزی الزم ندارم الزم بود خبرت میدم -

 بعد رفتن بهادر وسایلم رو بردم داخل ....
ستا روز بعد داشتم  نزدیکی های ظهر واکسن یکی از بچه های رو

عد از زدن واکسن سریع جواب رو میزدم که گوشیم زنگ خورد ب
 دون سالم و علیک گفت :بدادم و که 

 بیاین گاو داری ؟خانوم دکتر می تونین  -
یه لحظه ته دلم خالی شد نکنه اهورا اومده باشه واسش اتفاقی افتاده 

 ؟!
 با نگرانی زیادی گفتم :

 چی شده بهادر  -
 بهادر خیلی نگران بود که گفت :

 گوساله ها چندتایشون مردن  -
 دلم راحت شد باخنده  گفتم :

 گوساله ها ؟ مگه من دام پزشکم  -
خانوم دکتر فقط بیاین ببین چشون شده شاید متوجه  دستم به دامنتون-

 شیدین ؟ آخه چنداتا باهم ؟ خب عجیبه !
 اربابت کو ؟-
 زنگ زدم گوشیشون اصال  جواب نداد  -
 خب برو شهر دنبال دام پزشک -

گاوداری خودش یه دام پزشک داره که هروقت الزم باشه میاد اما 
 متاسفانه زنگ زدم رفتن تهران 

 فتم :با خنده گ
 ت من بر نمیاد متأسفم بهادر کاری از دس -



دکتر ارباب بیاد  حسابی قاطی میکنه  لطفا بیاین شاید متوجه شدین -
 که چشونه  

 بس که اصرار کرد مجبور شدم قبول کنم و گفتم :
 ماشین بفرست برام  باشه میام   -
لطف کردین دکتر ممنونتونم  االن ارباب کوچیک اونم عمارته -

 خبر دادم میاد دنبالتون بهش 
  

سریع قطع کردم و بی معطلی شماره ی ارباب رو گرفتم و بعد از 
 چند بوق طوالنی جواب داد که باز خواب آلود بود که گفتم :

 ساعت خواب ، ارباب تمام عمرتون رو خوابین شما -
 جانم دکتر ؟ -

 )معلومه از جوابی که داد عصبی شد  که از خواب بیدارش کردم (
 بهادر کلی بهت زنگ زده -

 خواب آلود بود خیلی و کم  حوصله که گفت :
 بهادر ؟ -
 بله   -
 شنیدم یه بار اما -
 خواب بودی ؟ -

 سکوت کرد که ادمه دادم 
 تو همش بخواب  -
 باخنده گفت : 
 تو هم هی رابه را من خوابم بیدارم کن  -
 خب کارت داشتم -
 بگو عزیزم  -
 زنگ بزن بهادر کارت داشت  -

 با نگرانی گفت :
 چی شده  اتفاقی افتاده   -
 نمی دونم اومد گفت :-



تصادفی دیدمش گفت که کارت داره اما جواب نمیدی  بهش زنگ  -
 بزن 

 نه جدا خیلی نگران شد و گفت :
 چی شده زهره ؟ -
ه ارزدم بگوشمارشو دیدی بهش بگو توی بهش نگو من بهت زنگ -

 نشنیدی بودی 
 نگرام داری میکنی زهره -
 داری میای احتیاط کن مراقب خودت باش -

 صداش رو شنیدم که گفت :
 زهره ، زهره عزیزم  -

 قطع کردم 
 زنگ زد جواب ندادم ....

 کیف پزشکی و پالتمو برداشتم تاخواستم از در بزنم داوود هم رسید 
 که سوار بشم مونگاه در بستم و با لبخندی رفتم ورتوقف کرد جلو د

 در ماشین و رو باز کردم و که گفت :
 خوبین دکتر ؟ -

 کمر بندمو رو که میبستم گفتم :
 ممنون مهندس بریم  ، لطفا عجله نکن  -

 ماشین رو روشن کرد و حرکت کردیم 
ربع ساعتی تو راه بودیم اولین بار بود که می اومدم گاو داری جای 
جالبی بود برام یه تجربه ی جدید  سریع پیاده شدم و داوود پشت 

سرم کیفمو آورد  تا پیاده شدم بهادر و یکی دوتا از کار گرها  جلو 
 اومدن بهادر دست پاچه بود و نگران 

 چی شده بهادر؟ –من 
 از این طرف لطفا   –بهادر 

 پشت سر بهادر حرکت کردیم  
 زدی ارباب ؟بهادر زنگ  –داوود 



ارباب تو راه بودن میرسن تا نیم ساعت دیگه خدا کنه با  –بهادر 
 سرعت نیاد 

سرعت میاد  با بهش که نگفتی چی شده این ارباب دیونست –داوود 
 هیچی حالیش نیست آ 

 اد و بیداد کرد بهش گفتم واال اینقد اربده کشید و د –بهادر 
 داشتیم می رفتم دنبال بهادر 

 االی خودش می اومد می دید دیگه   ، حنباید بهش میگفت –داوود 
 چنان با سرعت میاد  

وارد یه قسمتی از گاوداری شدیم  همین که داخل شدیم با چندین 
ین با سرعت م که لش تا لش افتاده بودن رو زمگوساله مواجه شدی

 رفتم و گفتم : سمت اونا
 چه تأسف بار  -

سریع پالتومو از تنم در آوردم و سمت داوود گرفتم از دستم گرفت  
 و گفتم:

 از کی اینطوری شدن ؟ -
 یه ساعتی میشه  همشون باهم   -بهادر

اغ گوساله ها و دست رو شکمش گذاشتم دزانو زدم مقابل یکی از 
 و گفتم : یکم چندشم شدبود هنوز

 تازه مرده -
 ست بردم و  سرگوساله و گفتم :د
 بهادرکمکم کن  -

 بهار مقابلم زانو زد  و گفتم :
 دهنشو باز کن   -

 دهنشو باز کرد و کف سفید بیرون زده بود گفتم :
 مث اینکه مسموم شدن  -

 بهادر با تعجب  گفت :
 مسموم شدن ؟ -
 نگاش کردم و  با اطمینان گفتم :-



 صد در صد یه چیزی خوردن همه باهم   -
 نگاهی به اطرفم کردم و گفتم :

 چند تا گوساله بودن ؟ -
 تا این قسمت 13 -بهادر

نگاهی به اطرافم کردم نگاهم رفت سمت قسمت آب خوری   دم بلندش
 سمتش رفتم نگاهی کردم و با دقت  و گفتم :

 آبش تازه عوض شده  -
 یکی از کار گرها گفت :

 دونم نمی  -
 بازم نگاهم به آب بود که زالل و شفاف بود و گفتم :

 ولی انگار تازه عوض شده  -
 بهادر گفت :

 درسته ممکنه تازه عوض شده  -
 یه مرغ برام بیارین  –من 

 بهادر با تعجب گفت :
 مرغ  -

 نگاش کردم و گفتم :
 بله  -

 بهادر به کی از کار گرها گفت :
 بپر یه مرغ بیار  -

 وود گفتم :رو به دا
 کیفمو بدین لطفا  -

داوود که تمام مدت ساکت بود کیفم رو سمتم گرفت ازش گرفتم رو 
زانو گذاشتمو باز کردم و یه شیشه کوچیک مخصوص آزمایشگاه 
رو در اوردم و از محتویات لبه  مخزن که حالت رسوب بود با 

کارد کوچیکی کندم و به مقدار الزم و داخل شیشه گذشتمو درش رو 
 و رو به داوود گفتم :بستم 

 آقای همتی شما کی میرین تهران ؟ -



 چرا ؟ -
 امانتی دارم ببرین  -

شیشه رو داخل جیب کیفم گذاشتم که یکی از کارگرها به مرغی 
 داخل شد رو به بهادر گفتم :

 بهادر دهنشو باز کن  -
کارگر مرغ رو گرفته بود بهادر دهنشو باز کرد مرغ شروع به با 

بال بال زدن کرد ترسیده بود کارگرمحکم تر گرفت که تکون نخوره 
از محتویات و رسوبات لب آب خوری مقداری با کارد مخصوص 

 کندم چپوندم تو گلوی مرغ بیچاره و 
 داوود با لحن تأسف باری گفت :

 بیچاره مرغه  -
 مت داوود رو کردو گفتم :با لبخندس

 بیچاره ارباب  -
کار گر مرغ رو زمین رها کرد همه هم نگاشون به مرغ بود مرغ 

 مشغول کنکاش تو زمین  بود 
 ممکنه آب ایرادی داشته باشه  –بهادر 

 داوود معلوم میشه 
دقایقی همه نگاهش به مرغ بود که یه دفه شروع کرد دورخوش 

بال بال میزد و از دهنش کف زد چرخیدن و افتاد رو زمین  و 
ن دادم ورراش سوخت من جونشو گرفم نفسمو بیبیرون بیچاره دلم ب

 پوف کشداری کشیدم ورو به داوود گفتم :و 
 آب رو نگه دارین که اربابتون بیاد  -

 همه ساکت بودن که رو به داوود ادامه دادم :
از دستم آقای همتی من دیگه اینجا کارم تمومه و کاری هم دیگه  -

 بر نمیاد منو برسونین لطفا 
 بهادر سریع گفت :

 ارباب گفتن بمونین تا خودشون بیاد  -
 معلوم شد که چشونه لزومی نداره من بمونم  –من 



 داوود ملتماسه بود لحنش و گفت :
شما باشین بهتره  براش توضیح بدین  االن میاد و کلی داد و بیداد  -

 میکنه  
 با خنده گفتم :

 ربطی به من داره ؟چه  -
 لب تر کرد لبخندی به لب داشت و گفت :

 اگه شما باشین خجالت میکشه دیگه داد و بیداد نمیکنه -
نفسو بیرون دادم منم دلم واسه ارباب به ظاهر خشن تنگ شده بود 

 که گفتم :
 گوساله با هم تلف شدن  13واال حقم داره  -

 داوود رو به بهادر گفت :
 ینم کجا ست ؟بگیر شمارشو بب -

عصبیه جواب نمیده اگه هم بده بد و بیراه میگه  اربده  –بهادر 
 میکشه من نمی گیرم 

 اینقد ازش می ترسین ؟ –من 
 منم نمیگیرم حوصله داد و بیداد رو ندارم  -داوود  
 میاد  دیگه کم کم  –بهادر 

 نگاهی به ساعت مچی ام کردم و گفتم :
ربع ساعت دیگه میرسه اگه به گفته ی بهادر که گفتی نیسم ساعت  -

 دیگه میرسه با گذشت زمان از اون موقع تا حاال 
رفتیم و یه  دفتر گاو داری رج شدیم سمت ااز بخش گوساله ها خ

کیف و پالتوم تمام مدت دست داوود بود   ساختمون شیک بود خیلی 
از کارگر ها پوتین هامونو  هنوز داخل ساختمون نشده بودیم که یکی

 تمیز کرد و داخل شدیم من داوود
 میرین تهران ؟ –من 
 الزمه برم درسته ؟- 
محتویات اب رو میدم ببری به آدرسی که میدم  دوستمه آزمایشگاه  -

 داره  بررسی بشه 



 تاثیری هم داره ؟-
 چرا که نه  -

 روی مبل نشستم 
   دادشتون شیکه خیلی دفتر -

 معنا داری گفت :با لخند 
 دفتر اربابه دکتر  -
 چرا بهش میگی ارباب ؟ -

 کیف و پالتمو روی مبل گذاشت خودش هم مقابلم نشست و گفت :
 مهندس از اینکه بهش بگم ارباب بدش میاد  -

 با لبخند گفتم :
 شما هم اذیتش میکنین ؟! -
 گاهی وقتا  -

ده سمت در صدای جیغ وحشتناک ترمز ماشین بود که نگاهم بی ارا
 رفت که داوود گفت :

 اومد  -
 بلند شد و ادامه داد :

 معذرت میخوام  -
 خارج شد  سمت  در رفت با سرعت و
 صدای داد و بیداد ارباب بود
 منم بلند شدم و خارج شدم 

در آستانه ی در ایستادم و نظار گر بودم ارباب  و عصبی با گام 
 های بلند سمت 

گاوداری که گوساله ها بودن می رفت چند تایی از کار گرها باهاش 
همراه شدن داوود هم همراهش بود حرف میزدن اهورا عصبی بود 

 اما متوجه نمیشدم چی میگن خیلی دور بودن 
داخل شدن از نظرم محو شدن دقایقی طوالنی بود که خارج شدن 

پیدا بود اخم  تمام نگاهم به اهورا بود خیلی عصبی بود از نگاهش
بدی کرده بود نگاهش بهم افتاد که سرشو انداخت  با سرعت سمت 



ساختمون اومدن با داوود کارگرها ازش جداشدن رسیدن داخل شدم 
 اونا هم داخل شدن آروم اما لحنی عصبی گفت :

 سالم   -
 سالم  –من 

 گفتم که خانوم دکتر همه چی رو بررسی کردن  –داوود 
 لی کالفه دستی به موهاش برد و گفت :اهورا عصبی بود خی

 نمی فهمم یعنی چی سمیه ؟ -
خودش در اتاقی رو باز کرد داخل شد که منم پشت سرش و داوود 

 که من آروم گفتم :
 مهندس بین آدمات یکی هست که داره بهت خیانت میکنه  -

 داوود متعجب گفت :
 اهورا ؟! -

 اهورا نگام کرد و کالفه و با شک گفت:
 اما من به کار گرام اعتماد دارم  -

 بدون تعارف روی مبل نشستم و گفتم :
 زیادی بهشون اعمتاد داری  مهندس  -

 اهورا هنوز ایستاده بود که گفتم :
 اون دفه هم بهتون گفتم یکی داره بهتون خیانت میکنه  -

 )داوود بود خیلی سخت بود با شخص سوم خطابش کنم (
 گفت : داوود که ساکت بود آروم

 ارباب چی شده میشه بگین ؟ -
اهورا که خودش عصبی بود یهو از کوره در رفت وعصبی داد زد 

: 
 میشه هی نگی ارباب،ارباب دیونم کردی  -

 داوود خنده ی حرص در آری زد و گفت :
 چته سر من خالی میکنی ارباب  -

 اهورا عصبی داد زد و گفت :
 تو اینجا چه غلطی میکردی ؟ -



 ون مالحضه حضور من گفت :داوود بد
 همون غلطی که تو، تو تهران میکردی  -

 سرمو انداختم پایین اهورا داد زد :
 ببند دهنتو  -

 داوود با خنده گفت :
 چشم میبندم ارباب  -

 ساکت بودم که اهورا عصبی تر از چند لحظه قبل گفت :
 داوود سر به سرم نذار  -

 داوود با خنده گفت :
باشه ارباب ، حاال میشه بگی چی شده خانوم دکتر از چی حرف  -

 میزنن 
اهورا تمام مدت ایستاده بود و با لحنی که گویا فعال قصد نرم نشدن 

 نداشت و گفت :
 برو به بهادر بگو  یه بالیی سر گوساله ها و آب بیاره   -

 نگاهم به داوود رفت شیطنت از سرو روش می بارید 
 ادامه یه ارباب پر کنایه گفت  ند باالیی و گفت و درشد و چشم بلبلند 

 اهورا با فریاد گفت :
 برو بیرون  -

 داوود بی تفاوت و ریلکس بیرون رفت 
 داوود رفت در رو بست که آروم گفتم :

 چته تو ؟ -
خیلی عصبی بود دور خودش می چرخید شوخی کردن باهاش جایز 

چیزی رو تضمین نمیکردم نبود ممکنه بود به من هم بد بیراه بگه 
 که کنارم نشست .

خیلی عصبی بود آروم دست بردم رگ گردنش رو با انگشت اشاره 
 روش کشیدم و آروم زمزمه وار گفتم :

 بهت گفتم یکی ازآدمات داره بهت خیانت میکنه دفه  اون  -
 نگام کرد و گفت :



 چکار کنم ؟ -
 فعال هیچ  -

 بازم فقط نگام کرد که ادامه دادم 
 ین منظورشون چیه ؟بعجله نکن ب -
 باغ رو میخوان دیگه دارن تهدیدم میکنن  -

لب تر کردم فاصله خیلی زیاد نبود بینمون نگاهش بهم خیره و گفتم 
: 
 میخوای کوتاه بیای  ؟ -

 هنوز با سر انگشتم رگ گردنش رو نوازش میکردم آروم گفت :
 نمی تونم زهره نمی تونم  -
سادگی  نممکنه دفعه ی بعد اوضاع به ای خب میخوای چکار کنی-

 نباشه 
 تو میگی چکار کنم ؟ -
 چرا قانونی عمل نمیکنی ؟- -
نمیشه اینا دم کلفتن  دستم به جایی بند نیست  وکیل گرفتم واسه  -

 زمین به هیچ جایی نرسید  
 همی کار کی بوده ؟بمیخوای ف -

 با تعجب گفت :
 چطوری؟ -

م گردنش بود رو گرفت سرانگشتامو دستم که  هنوز رو رگ ناآرو
 بوسید نگام کرد که گفتم :

 همه ی کارگر هاتو جمع کن ببینم چی به چیه  -
دوباره سرانگشتامو بوسید و با دست آزداش شقیقشو ماساژ داد و 

 گفت :
 میخوای چکار کنی  -

 دستموبه نرمی از تو دستش کشیدم و گفتم:
 بذار ذهنو متمرکز کنم  -

 عصبی بود و کالفه و گفت :لب تر کرد 



 دارم دیونه میشم  -
 قد خودتو عصبی نکن باید فکر یه راه حل باشیم نیا -

 نفسشو با حرص بیرون داد که با لبخندی ادامه دادم :
 تو مهم تری یا گوساله هات ؟ -
می دونم زهره اما می ترسم اتفاق ناگوارتری بیفته این کورش -

 کاراش اصال معلوم نیست 
خواهرم قاضیه بهنام باید باهاش حرف بزنم درمیون بذاریم  شوهر-

 بد نیست 
 فعال که هیچ مدرکی ندارم چطور ثابت کنیم ؟-
 این کورش هدفش از تصاحب زمینات چیه ؟-
 
 کار خونه ساخته تو زمینا -

 متفکرانه گفتم :
میخواد کال تو رو از فک نکنم هدفش تنها اون کارخونه باشه  -

کنه از اهالی روستا شنیدم که پارسال باغ سیبتون سه میدون به در 
 برابر سالهای قبل محصول داشت این کوروش رو عصبی کرده ؟

 آره اما فک نکنم این تنها دلیلش باشه  -
 شاید یه کینه ی قدیمی باشه تو ازش بیخبری ؟-

 پوفی کشید و عصبی و کالفه دستی به موهاش برد و گفت :
 م به جایی یاریم نمیکنه نمی دونم زهره ، ذهن -

و از تو جیبش ی زنگ پیامک موبایلش بود گوشیشو ریه دفه صدا
در آورد باز کرد با تعجب نگاه میکرد گره به ابروهاش افتاد نگاهم 

 بهش بود که یه دفه  گفت:
 ناشناسه  -

 گوشی رو سمتم گرفت و گفت :
 یه عکس فرستاده هنوز لود نشده  -

م که عکس لود شد با تعجب نگاه کردم و موبایل رو از دستش گرفت
 گفتم :



 دیدی یه تهدیده  -
 با حالت عصبی گوشی رو از دستم گرفت و نگاه کرد 

 با عصبانیت گفت :
 کی میتونسته از گوساله ها عکس گرفته باشه  -

 نگاش کردم و آروم گفتم :
 غیر از اینه که اینجا هم کسی رو دارن  -
 خدایا یعنی کی ؟ -
 می فهمیم ، کارگرات همشون  گوشی دارن دیگه   -
 آره اما اکثرا بی سوادن و گوشی ساده دارن  -
امکان نداره باید یکی این وسط داره شک کن  غریبه که نیومده -

 داخل گاو داری 
 صدای هشدار پیام بود که باز سریع گفت :

 زهره  ؟ -
 نگاش کردم که پیام رو خوند   
 وارد عمل میشم من تهدید نمیکنم  -
من با بهنام حرف بزنم  اول باهاش درمیون بذاریم شاید دوستی -

 کسی آشنایی اینجا داشته باشه کمکت کنه 
 باشه اول خودت بهش بگو بعد بده من بهش بگم  -
 خیلی نگرانم این کوروش  دیونه است میترسم جدا اتفاق بدی بیفته -
 کی به کیه  حاال بلند شو و  کار گراتو جمع کن ببینم-

 عصبی بود لحنش که گفت :
 ه بیاد بهم بده بگه بفرما معلومه که نمیده برم بگم کی گوشی دار -

 لبخندی زدمو گفتم :
 اون بامن حاال پاشو  -

گوشیمو رو از توجیب شلوار جینم در آوردم رو میز گذاشتمو و 
 ادامه دادم این اینجا باشه 

 میخوای چکارکنی ؟-
 برم من متوجه میشی عزیزم  -



 بلند شدیم با هم خارج شدیم که گفتم :
توکاری نکن بهت میگم من اول برم یه دوری تو گاوداری بزنم  -

 بهت میگم منتظرم باش  
 با تاکید گفتم :

 تو کاری نکن -
 مه دادم :افقط نگام کرد که اد

 عصبی نشی باشه ارباب ؟ -
 آروم گفت :

 باشه گلم سعی میکنم -
 من سمت گاوهای شیرده رفتم اهورا هم سمت الین گوساله ها 

همین جور داشتم به گاوها نگاه می کردم یکی از کار گرها که پسر 
 جوونی بود با لبخندی گفتم :

 سالم خسته نباشین  -
 خند گفت :بپسر با ل

 علیک سالم خانم دکتر درمونده نباشین  -
 اد نگاهم بهش بود داشت به گاوها علوفه مید

 ن باره میام اینجا تاحاال نیومدم یاول –من 
 با خنده نگام کرد و گفت :

 نمیشه بگم خوش اومدین ولی میگم که خوش اومدین  -
 تمام نگاهم به گاوها بود که گفتم :

من گوشیمو جا گذاشتم بهداری خواستم یه عکس با این گاوا بگیرم   -
 شما موبایل همراتون هست 

 ارباب می گفتین  من گوشیم سادست به-
 نه بی خیال  ارباب االن اخالق درست  حسابی ندارن -
 من ندارم ولی اصغر داره  -

 متعجب گفتم :
  !اصغر -
 اره اون داره اینترنت و این چیزا هم داره  -



 
 بهش میگی ؟-
 چشم -

 واز الین خارج شد و داد زد :
 اصغر ؟   اصغر کجایی بیا  -

 صدای اصغر بود که گفت :
 بله  -
 بیا کارت دارم -

 االن میام  –اصغر 
.جون برگشت ومشغول کارش شد بعد چند لحظه هم اصغر اومد  یه 

 ساله 20پسر حدود 

اصغر خانون دکتر می خواستن که یه عکس بگیرن  –جوون 
 گوشیشو نیاوردن  

 اصغر لحنش یه طوری بود به دلم ننشست که گفت:
 آخه گاو عکس گرفتن داره  -

 د گفتم :با لبخن
تو با گاو ها زندگی می کنی من که تا حاال گاو ندیدم  واسه  -

 یادگاری بد نیست 
اصغر دست جیبش برد و گوشیو در آورد بهم داد ازش گرفتم نت 

 هم  داری دیگه ؟
 بله خانوم دکتر  -
 خوبه شد پس بگیرم بفرستم واسه خودم   -
 باشه خانم دکتر راحت باشین -

 و  که دیدم رمز داره نگاش کردم و گفتم :گوشی رو روشن کردم
 رمز داره ؟ -
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 رمز رو زدم و گفتم :
 اول یه عکس سلفی بگیرم  -



 هیچی نگفت 
 کنار گاوها ایستادمو یه عکس سلفی گرفتم 

 جوون اولی بیرون و گفت :
 اصغر بیا کمک  علوفه ی گاو هارو ببرم اون ور  -

 که گفتم :نگاش کردم و اونم مردد نگام کرد 
 برو اصغر االن کارم تموم میشه  بهت میدم  -

اصغر رفت سریع گوشی رو وارسی کردم داشتم تو ارسالی های 
 نگاه میکردم . واتس آپش 

درست حدس زدم دوتا عکس هم از گوساله ها گرفتم و فرستادم یه 
شماره ی خودم و و به شماره ی که فرستاده بود رو حفظ کردم و 

 فی گرفتم و واسه خودم فرستادم باز یه عکس سل
خالصه کارم تموم شد و اومدم بیرون گوشی رو با تشکر کردن از 

 اصغر دادم بهش 
 گوشی رو گرفت و گفت :

 قابل نداشت خانم دکتر  -
 خودت الزم داری اصغر   -

 فقط نگام کرد 
 گاو داری  خداحافظی کردم و رفتم سمت 

کارگرها داد و بیداد میکرد اهورا بیرون بود و داشت سر چندتا از 
 منو دید اما هیچی نگفتم داخل شدم تو سالن رو مبل نشستم و

داوود هم نشسته بود عصبی بود پا روی پا انداخته بود با حرص 
 زیادی پاشو تکون میداد که بالبخندی گفتم :

شما هم تنتون به تن ارباب خورده  اینقده عصبی هستین ؟ اوون  -
 ؟ه قاطی کرده شما چتون

داوود سکوت کرده بود که متوجه داخل شدن ارباب نشدم که صداش 
 رو شنیدم و گفت :

 من یه تختم کمه  -
 من پشتم به در بود برگشتم نگاش کردم با لبخند  



 داوود لحنش پر گله بود و گفت :
 ارباب من مقصرم؟ آخه چرا سر من خالی میکنین ؟؟ -

 :اهورا هنوز تو در ایستاده بود که گفتم 
 ببندین اون در رو لطفا   -

 اهورا در رو بست جلو اومد 
 روبه داوود که هنوز عصبی نشسته بود گفتم :

 مهندس میشه بارم یه قهوه بیارین اگه باشه ؟ -
 داوود بلند شد و گفت : 
 یعنی نخود سیاه   -

 با لبخندی گفتم :
 نه مهندس اختیار دارین شما ... -

 میون حرفم پرید و گفت :
 غریبه ایم دکتر ؟ ما -
اتفاقا فرستادمتون که یه خورده اعصابتون آروم باشه سرگرم   -

 کاری بشین آروم میگیرین 
 با لبخندی گفت:

 پس منتظرم باشین میام  -
 داوود سمت آشپز خونه رفت  

 اهورا که تمام مدت ایستاده بود رو مبل مقابلم نشست و گفتم :
 پاک سازی کردین ؟ -
 یکنن گوساله هارو دارن دفن م -
 کجا ؟ -
 بیرون جنگل  

 اتاق میرفتم گفتم : بلند شدم و سمت
 گوشیمو بیارم  -

خودش هم بلند شد همراهم اومد داخل شدم اول من بعد خودش هم 
پشت سرم داخل شد و در رو بست و گوشی رو برداشتم باز کردم 

 که گفتم :



 دادشتون هم بیاد  -
 بخند زدم  نگام کرد اخم بدی کرده بود ل

چهره اش خیلی تو هم بود و عصبی که نگاهمون خیره بود لب تر 
کردم و لبخند عمیقی زدم که بی اختیار بود حرکتش که تک ابرویی 
باال انداخت و لبخند زد اخمش باز  شد روش رو به چپ کرد لحظه 

خند نگاه عمیقش جوابمو بای برگشت نگام کرد چشمکی زدم که با ل
 داد  

 دم لب گزیدم و سرمو انداختم پایین لب تر کر
سریع از جلوم دورشد منم رو مبل  با صدای تقه ای به در اهورا

 نشستم و در باز شد و داوود با سینی قهوه داخل شد 
 اهورا رو مبل رو به روم نشست  

داوود سینی قهوه رو جلوم گرفت یکی برداشتم و تشکر کردم و گفتم 
: 
 مرسی مهندس  -

خندی نگام کرد و سمت اهورا رفت و  اونم فنجونی بداوود با ل
 برداشت و  هیچی نگفت 

داوود سینی رو وسط میز گذاشت و خودش هم رو مبل تک نفره 
 نشست که اهورا گفت :

 خب ؟ -
م که واویال اینقد تلخ بود که فنجون قهوه رو برداشتم یه جرعه نوشید

تو گلوم و به شدت به سرفه افتادم مردم و زنده شدم سرفه ام پرید 
 بند نمی اومد گلوم بد جور میسوخت از تلخی قهوه 

 اهورا با دست پاچگی گفت :
 داوود زهره شیرون می خوره -

با این حرفش سرفه ام بند که نیومد هیچ تازه خفه شدم اهوار به 
سرعت بلند شد از پارچ روی میز آب تو لیوان پر کرد کنارم نشست 
و داد دستم دستاش میلرزید و نگاهش پریشون بود به زحمت یکم آب 



خودرم گلوم به سختی صاف شد که نگام به داوود رفت با یه لبخند 
 رد با لبخند گفت :معنا داری نگامون میک

 نگفتین ارباب دکتر شیرین میخورن  -
اهورا با دست پاچگی لیوان رو که تو دستام معلق بود و نگاهم بهش 

 ثابت بود گفت :
 چیزه داوود دکتر ...  -

سرمو انداختم پایین از خجالت یه نفس عمیق کشیدم داوود که 
 نگاهش به ما بود هنوز گفت :

خانم دکتر شیرین میخورن من که نمی ارباب شما می دونستین  -
 دونستم تو بیشتر درجریانی ارباب 

 )اهورا (
داوود خیلی بد متلک زد که چشم غره ای براش رفتم بازم نگاهش 

 معنا دار بود 
 بلند شد و گفت :

 معذرت میخوام خانم دکتر  -
 رفت بیرون 

 با رفتن داوود زهره آروم گفت :
 مهندس گند زدی  -

 اش کردم و گفتم :خند نگببا ل
 مهم نیست عزیزم می دونه  -
 اما نمی دونه  -

 وود داخل شد و با خنده آروم گفت :در باز بود که دا
 می دونم خانم دکتر خیلی و قته تو گلوش گیر کردین  -

 با چشم غره ای گفتم :
 داوود ؟ -
 وود جا شکری رو میز روبه روم گذاشت و و گفت :دا
 ارباب شتر دیدم ندیدم د ؟چشم داوود و داوو -

 داوود نشست که گفتم :



 خب دکتر ؟ -
 داوود با لبخند گفت :

 صداش کن ارباب  ه من که دیگه می دونم همون زهر -
 با خشم جدی و خشک گفتم :

 داوود پا رو دمم نذار  -
 داوود با خنده گفت :

 چته بابا اعصاب نداری حیف خانم دکتر نیست واال  -
 آروم شدم و گفتم :ه زهره بود که لبخند زد از لبخندش نگاهم ب

 داوود سر به سرم نذار لطفا  -
 داوود با لبخند تکیه به مبل داد و گفت :

 چشم ارباب  -
 ارباب رو خیلی بد گفت که گفتم :

 شانس آوردی خانم دکتر هست و گرنه بد حالت رو میگرفتم  -
 که زهره بازمو گرفت و گفت :

 داری عصبانی میشنی تورو خدا آروم تر  ا خیلیاهور -
 نفسمو با حرص بیرون دادو گفتم :

  هخیلی داغونم زهر -
 پس لطفا خودتو کنترل کن همه چی درست میشه عزیزمن  – هزهر

 نفسمو بیرون دادم سکوت کردم 
 نگاهم به داوود رفت که سروشو پایین انداخته بود ساکت بود 

 خت و مشغول هم زدنش شد زهره دوتا قاشق شکر تو قهوه ری
 گوشی زهره که رومیز رو برداشتم دادم دستش وگفتم :

 خب ؟ -
 ریلکس آروم از قهوش خورد و گفت :

-0912......... 

 سریع ادامه دادم بقیه شماره رو که 
 ریلکس و آروم گفت :

 درسته . -



گوشی رو بازکرد با بعد لحظاتی کنکاش تو گوشیش ، گوشی رو 
 گفت :مقابلم گرفت و 

 خوب افتادم  -
 ه سلفی که با گاو بود نگاهی به عکس کردم ی

 با خنده گفتم :
 قحطیه منظرست ؟ -

 با اخم و گفت :
 دلت بخواد جالب شده  

 موبایل رو سمت داوود گرفت و گفت :
 ببین چه قشنگه ؟ -

 به کارش و بچه بازیش لبخند زدم از ته وجودم 
خاموش کرد سریع وتند قهوه ی داوود هم فقط لبخند زد که گوشیرو 
 سرد شده رو یه نفس نوشید و گفت :

 کاره اصغر دیدم پیام های ارسالیش رو  !اصغر -
 نفسموبا حرص بیرون دادم که گفت :

 خب من دیگه باید برم  -
 آروم گفتم :

 ممنون زهره زحمت کشیدی  -
 ندی زیبا و عمیق که نثارم کرد گفت :با لبخ

 ظیفه است کاری نکردم ارباب و -
 با اخم گفتم :

 شما هم دکتر  -
 بلند شد و گفت :-
 بله ارباب بله  -

منم بلند شدم رو به داوود که مشغول خوردن قهوه بود که فنجون 
 خالی رو میز گذاشت و گفتم :

 میرسونی لطفا رو داوود دکتر  -
 ند نگام کردو گفت :داوود با لبخ



 چشم ارباب  -
 که زهره گفت :چشم غره رفتم واسه داوود 

نمی خواد داوود جان شما پیش اربابتون بمونین حالش خوب نیست  -
عصبیه تنهاش نذارین سویچ بدین من خودم میرم ماشینو میبرم 

 عمارت 
 داوود منو منی کرد که سریع دستوری گفتم :

 احتیاجی نیست داوود میرسونه تو رو  -
 زهره سمتم چرخید آروم گفت :

 نه اهورا بذار داوود پیشت باشه نگرانم نباش  -
 آروم زمزمه کردم :

 اخه تنهایی بری نگرانت میشم  -
 خندی که دلمو قرص میکرد گفت :ببا ل
 نگرانم نباش من راهو بلندم اتفاقی نمی افته  -

 داوود سویچ رو از جیبش در اورد 
 )زهره (

رو به داوود  دست دراز کردم و سویچ رو از دست داوود گرفتم  و
 گفتم :

 مراقب مهندس باشین داوود جان  -
 اهورا هیچی نگفت از اتاق بیرون رفت که گفتم :

داوود جان حالش اصال خوب نیست خیلی داره سعی میکنه آروم  -
باشه وتورو خداتنهاش نذارین این جوری نگاش نکن خیلی داره 

 اذیت میشه از همه طرف 
 با لبخندی گفت :

 کتر چشم خانم د -
 با لبخندی گفتم :

 بهم بگین زهره -
 آروم گفت :

 خوشحالم که اهورا ... -



 سریع میون حرفش افتادم با اینکه بی ادبیه اما گفتم :
اهورا خوب نم کسی متوجه نشه  این روزا حال خوواهش میک  -

 نیست  خصوصا با اتفاقات و حوادث اخیر .
هم میریزن تحت میدونم دکتر  تو خونه هم  خیلی اعصابشو ب -

 فشاره  رعنا هم که اومدن خیلی ریخته بهم 
بهم گفت  خواهش میکنم داوود جان این جوری نگاش کن بر  -

 خالف ظاهرش خیلی روحیه ی حساسی داره 
 با لبخند گفت :

 میدونم داداش خودمه  -
 با لبخند گفتم :

 سربه سرش نذار عصبی میشه اما ته دلش خالیه  -
 چشم خانم دکتر -

 با لبخند نگاش کردم 
 سویچ که دستم بود پالتو و کیفم رو برداشتم و گفتم :

 من ماشین رو میبرم عمارت  -
 باشه شرمنده نذاشتین که من شما رو برسونم -
 پیش اربابت بمون به حضورت احتیاج داره -

 سرشو به نشونه ی تاید تکون داد و گفت :
 از کمک های امروزتون هم ممنونم  -
 هرکاری بود واسه اهورا بود -

 که یه دفه صدای داد و بیدا و عصبی اهورا بود که گفت :
 تو چه غلطی میکنی؟ -

 داوود محکم به پیشونیش زد و گفت :
 خدا به دادمون برسه  -

 سریع و پریشون گفتم :
 برو برو ببین چشه  -

 اهورا بود ) بهادر همه رو جمع کن (که باز صدای داد و بیداد 
 با علجه خارج شد  دوودا



با سرعت خارج شدم  و خیلی دور بود بی توجه به اونا سمت 
ماشین پاترول داوود رفتم و پارک شده بود گوشه ی جاده ی خاکی 
منتهی به در خروجی با ریمونت در ماشین رو باز کردم و پالتو و 
کیفمو گذاشتم رو صندلی کنار دست راننده و سوار شدم و با سرعت 

 مارت شدم راهی ع
........عمارت که رسیدم جاوید با دیدنم تعجب کرد و سریع در برام 
باز کرد با ماشین که کلی راه هم بود تا دم پله ها رفتم  ماشین رو پا 

مند و رعنا از در با عجله خارج کرک کردم تاخواستم پیاده بشم 
  ند لبخند به لب داشت و پالتو وکیفمو برداشتم و  پیاه شدممشدن ک

 سویچ رو برداشتم از رو ماشین و لبخندی به لب گرفتم 
 کمند از پله ها پایین اومد  با لبخند گفت :

 شماید ؟! -
 سویچ رو مقابلش گرفتم و گفتم : 
 سالم  -

 با لبخندی گفت: 
 نده تعجب کردم یادم رفت ، فکر کردم داووده معلیک سالم شر -

 سویچ رو گرفت و گفتم:
 گاو داری بودم  -
 داوود گفتن که شمارو هم درجریان گذاشتن   -
 من رفتم و برگشتم ارباب هم داره اوضاع رو برسی میکنه  -
 بهادر گفت چند تا گوساله ها تلف شدن  -

نگاهم به رعنا رفت که پشت چمشی نازک کرد و داخل شد رد 
 نگاهمو کمند گرفت رو گرفتم کمند هیچ نگفت منم 

 در تاید حرفش گفتم :
 درسته چندتایی تلف شدن  -

 جابه جا میکردم ادامه دادم درحالی که پالتمو رو دستم 
 خب ماشین رو تحویل دادم من دیگه مزاح نباشم  -
 تشریف بیارین باال خانم دکتر -



 بالبخندی گفتم :
 نه عزیزم مزاحم نمیشم من میرم بهداری کلی کار دارم  -

 خان بفهمه تا اینجا اومدین داخل نشدین ناراحت میشن  –کمند 
 نه گلم کار دارم  از طرف من به خان و مادرتون سالم برسونین -
 اما بد شد خب این طوری -

 در خالی که سمت در خروجی میرفتم گفتم :
 خوشحال شدم از دیدنتون -

 ند پشت سرم که گفت :مصدای ک
 خیلی خوش اومدین  خانم دکتر - 

ا پالتمو هم پوشیدم راه عمارت تا بهداری پیاده رفتم سرد بود هواز 
 اما پیاده روی هم بد نبود  دوزیادی نب
 )اهورا (

قبل رفتن زهره بود که داوود سریع اومد پشت بندش زهره هم رفت 
 حضورش اینجا چقد آرام بخش بود برام  

 ....کارگرها ردیف ایستاده بودن 
 عیم ارباب ما بی اطال –علمدار 

 داد زدم بس که عصبی بودم  و دلم پر بود که گفتم :
 تو اینجا فقط مفت خوری  -

 علمدار با ترس گفت :
 اما ...... -

 دادزدم:
 خفه  -

 داوود آروم گفت :
 سردیتون رو حفظ کنین  مهندس لطفا آروم باشین و خون -

 :محل ندادم روبه کار گرها داد زدم 
 این اتفاق افتاده ؟ شما اینجا چه غلطی میکنین که-

نگاهم به همه بود که اکثرا جوون هستن که از ترس به خودشون 
 می لرزیدن 



 دوباره داد زدم :
 این یه اتفاق نیست  -

 بهادر این بار گفت :
 ارباب خواهش میکنم آروم باشین  -

 در حالی که از عصبانیت منفجر میشدم  داد زدم :
 همتون گم شین از جلو چشمم  -

 نعره کشیدم : ون جرات تکون خوردن نداشتن که بازایستاده بهمه 
 برید گم شین . -

بهادر رو با کارگرها درحالی که دستشو به نشونه ی رفتن تکون 
 میداد گفت :

 برید ، برید دیگه  -
 همشون با ترس داشتن میرفتن که داد زدم :

 اصغر ؟ -
 شد چنان داد زدم و صداش زدم با نعره که سرجاش میخکوب 

 داد زدم:
 تو بیا  -

 ایستاد پشت به من بودو میخکوب چرخید سرجاش که داد زدم :
 بیا جلو  -

 کارگرها بهم با عجله رفتن از ترس نموندن اصال 
اصغر چند قدم اومد جلو ،من نیز قدمی جلوتر رفتم و باهام فاصله 

 داشت 
 : متعجب بود از حرفم که خود بهادر گفت بهادر

 ارباب اصغر ؟-
ندادم تمام نگاه خصمانه ام به اصغر بود که با بغض نگام  محل

 :کردوگفت
 ....... ارباب من-

 : گفتم تیزدم وبا عصبان یمحکم لگد



 ؟ یواسه ک-
 یشتریپهن بود وبا بغض ب نیخودش جمع شد از درد رو زم تو

 : گفت
  کشنیارباب منو م-
 : گفتم ادیفر با
  احمق لتویبده اون موبا-

که تو حرکاتش به  یادیاز ترس با ترس ولرز ز دیلرزیتنش م تمام
در آورد با ترس سمتم گرفت  بشیاز ج شویوضوح مشهود بود گوش

 : وگفت
  کنمیارباب خواهش م-

  گرفتم نگاه خصمانه ام رو حواله اش کردم رویگوش
 : رو به بهادر کنم گفتم نکهیا بدون

 ؟ کنهیکار م یواسه ک نمیبب ادیبندازش تو انبار تا موقر ب-
 : ملتمسانه گفت اصغر

  ، تو رو خدا ، دستم به دامنتون کنمیارباب خواهش م-
شدم هلش دادم  یخودشو کشوند وپامو گرفت عصب زیاومد با خ جلو

وبه  کردیخون جلو چشام گرفته بود ازم جدا نشد به شدت التماس م
  افتاد  هیگر
  پام با التماسبود به  دهیکردم از خودم جداش کنم اما چسب یسع

  شدم و با شدت یعصب
برش داشتم برام  عیشدم از کمرش لباسش گرفتم وبا حرکت سر خم

 .داشتمیمثل آب خوردن برداشتنش وزنه بر م
 :زدم ادیفر تیپرتش کردم جلو وبا عصبان که

 ....حروم-
 : گفت عیبزنم داوود سر یلگد وتاخواستم

 ... بسه-



به داوود کردم که  یبودم نفسم گرفته بود نگاه یزخم ریش نیع
  ملتمسانه نگام کرد

 : تفاوت بهش داد زدم یبا التماس واشک نگام کردم ب  اصغر
  نمیبب ختشویر خوامیببرش نم-

  سمتش رفت کمکش کرد بلند شه بهادر
 : والتماس هیبا گر اصغر

 کننی، ارباب التماستون م کشنیکن، ارباب منو م یارباب رحم-

 . اونا رحم ندارن ارباب
 : والتماس گفت هیوگر ادیفر با
  ارباب-

 : گفت تیاونو بلند کرد وبا عصبان بهادر
  فتیراه ب-

  اونو به زور وکشون کشون برد بهادر
قابل کنترل سمت دفتر رفتم داوود دنبالم اومد.  ریوغ یعصب منم

 : وگفت
 ؟ یچکار کن یخوایم-
 : گفتم تینفرت وعصبان با
  ادیتا موقر ب نشیبزن نقدیا-
  ستیراهش ن نیاما ا-

 : گفتم یعصب
 ؟ هیچ شونیاقدام بعد نمیچکار کنم دست رو دست بذارم بب-
  کار کورش نباشه دیشا-
  کرد باز دمیکار خودشه تهد-
 ؟ خوانیم یچ قایاونا دق-

 : شدم زود تر از داوود وگفتم داخل
  باغ انار رو-



 رو مبل نشستم یسرم داخل شد عصب پشت
 داوود گفت:

 اما باغ انار نصفش مال گیسوه  -
  

 داوود روبه رو نشستو گفتم :
مواد جا سازی کردن تو  دونم چی میخوان  اون دفعه که کلی نمی  -

کامیونا این هم از امروز فردا نمی دونم منتظرچی باشم انبار هم که 
 آتش سوزیش هم کار خودشون بود .

 رش تو کار قاچاق مواد مخدره ؟تو میدونستی که کو-
 با تعجب نگاش کردم که ادامه داد :

 نمی دونستی ؟ -
 نفسمو با حرص بیرون دادم و گفتم :

 نه من از کجا میدونستم   -
 سمتش ادامه دادم :شدم م و خ
 ؟تو از کجا میدونی  -
من می دونستم خیلی وقته تو این کاره  کلی آدم داره که براش کار  -

 میکنن 
ب این چه ربطی به من داره  هرغلطی دلش خواست بکنه  چه خ-

 صنمی به من داره آخه 
 ه عقلت شک میکنم اهورا من ب -
 داوود چته تو منظورت چیه ؟ -
 میگم نکنه می خواد باهاش کار کنی ؟ -

 متعجب گفتم :
 داوود ؟ این حرف رو که جدی نمی زنی ؟ -

 فقط نگام کرد 
 ادامه دادم :

 تو ؟دیونه ای   -
 نه جدی میگم  -



 نفسمو بیرون دادم با حرص که ادامه داد :
تو استفاده کنه به بهونه  یونایبخواد که از کام دیاهورا شا دونمینم- -

  بار علوفه
 : نگاه متعجبم سمتش بود که ادامه داد بازم

بشن خودش  فیبه نامت هم هست توق گهید یدار ونیکام ییتا۷،۸-

  تو درد سر یافت یتو م رسهیبهش نم یگزند
چند  دینزده ، در ضمن خر یفک نکنم داوود ، تا حاال که حرف-

  نداره یبراش که خرج ونیکام
 ریافته تقص یم رهیبار نم ریکار خودش که ز نی، خب ا دونمیم-

  یفتیب ریخودت اگه گ
 : گفتم دمیکش یدادم پوف رونیب نفسمو

تصاحب کرد ، حاال دنبال باغ  نارویداوود ، آخه اون  زم دونمینم-

  اناره
 شهیوباغ انارت م دهیکه خر دمیآخه باغ کنار باغ انار رو هم شن-

  وباغ اون نایوسط زم
  همه رو مالک شه خوادیکارش م نیبا ا-
 : حرص  ادامه دادم با
 ؟ هیهدفش چ-

  زده ندهیمواد شو یکارخونه  نایخب تو زم-
؟ اون صنمش با  لنگهیکار م یجا هی؟  ندهیمواد شو یکارخونه -

 ؟ هیچ ندهیمواد شو

 : باال انداخت من ادامه دادم ییابرو داوود
  دونمیخودم هم نم:

  بزرگ تهران داره شگاهیآزما هی دمیشن -
 : تعجب گفتم با
 !!جدا ؟-

  بله-



تو کارخونش  نحایا کننیم هیرو تهران ته ندهیمواد شو یپس فرموال-

  انبوه خواهد داشت دیتول
  از قرار معلوم آره-
همه در آمد داره ؟  نیاگه ا هیقاچاق چ نیاون وقت ربطش به ا-

 ؟ کنهیقاچاق م یومواد چ

آدماش کارشته وخبرن  فتادهین ری، تا حاالهم گ یمواد صنعت-

  همشون
 : ا انداختم ولب تر کردم وگفتمپمبل دادم پا رو  به هیتک

 ؟ یهمه اطالعات رو از کجا آورد نیتو ا-

  از آدماش دوستمه یکی-
 « گفتم یادیتعجب ز با»؟ییچ-
 رستانیاز دب مهیمیاز آدماش دوست قد یکیبد برداشت نکن ، -

 یقبول شد  که بعد ها تو روستا یتهران که بودم اون دانشگاه افسر

 : متوجه حرفاش شدم وگفتم دمشید ییباال
 ؟ هینفوذ-

نگم   یالبته ازم خواست به کس کنهی، اطالعات جمع م سهیدرسته پل-

  هیاون کار خونه رد گم کن هیچ یدونی، م
  نشده یهنوز که راه انداز-
،  هیالک ندهیمواد شو دیبشه  تول یهم نمونده راه انداز یزیچ دونمیم-

  هیانبوه مواد مخدر صنعت دیتول شیکار اصل
 : تعجب نکردم وگفتم زدمیحدس م دیبا گهید
  داره نیزم یمن زدن خودش که کل ینایرو زمحاال چرا کار خونه -

  داد فقط رونینفسشو ب داوود
 : در آورد وگفتم بمیاز تو ج مویگوش

 ییآشنا یدوست نجایا دیشا هیبه زهره بگم اون شوهر خواهرش قاض-

  داشته باشه وکمکمون کنه
 : گفت یلبخند معنا دار با



 !زهره ؟-
 : کردم با غضب وگفتم نگاش

 ؟ هیچ-
  یچیه-

 : معنادارش ادامه داد بالبخند
 ؟ یاز ک-

 : وگفتم نییانداختم پا سرمو
  سیوقت ن یلیخ-
 ؟ شهیم یپس رعنا چ-

 : برداشتم مصمم گفتم سرمو
  سیبرام مهم ن-
  وقت نشد بهت بگم-
 :تعجب گفتم با
 ؟رو یچ-

  افتاد یاتفاقات هی یدو سه روزه که نبود-
 : بود نگاهم وگفتم متحب

 شده ؟ یچ-
شما ارباب  ابیخان رسما انگشتر دست رعنا کرد و در غ بیحب-

  رنیبگ توینوروز جشن عروس دیقرار گذاشتن ع
 یدادم اما لحظات رونیشدم ، نفسمو با حرص با شدت ب یعصب جدا

 زدیموج م تیکه عصبان یخودمو کنترل کنم وبا لحن  دیطول کش

 : گفتم
  ستیاصال برام مهم ن-
؟ اون ولکنت  یبا رعنا چکار کن یخوایده ماوم شیاوضاع پ نیبا ا-

  ستین



بهش فکر  خوامیکه اصال نم رهیمشغله دارم وذهنم درگ نقدیاالن ا-

  کنم
 نجایا دیوگرنه ق چیاهورا اگه قبول کرد که ه  گفتیخان م بیحب-

  رو بزن
 : امروز وگفتم گرفتیمگه دلم  آروم م شتریبا حرص ب دمیکش ینفس

رو  یدختر چیمن جزء زهره ه زنمیرو م یهمه چ دی، ق زنمیم-

  خوامینم
 ؟ یبر گرد یخوایم-

  گردمیبره بر م شیطور پ نیاگه ا- 
 ؟ یعنوانت چ-

من واحساسم ارزش قائل  یخان برا بیحب یوقت خوامیمعلومه نم-

  خوامیروستا رو با درد سراش نم نیمنم ا ستین
  فعال وقت هست تا مشکالت حل بشه-
  براش بگو ارویقضا نیوا ریاز دوستت بگ یخبر هیتو -
، اونا هم مشغوالکه مدارک محکمه  هینظرش چ نمیبب گمیحتما که م-

  جمع کنن هشیپسند عل
 ؟ یچرا زودتر  بهم نگفت-

 دتیهمه اتفاق بهم مربوطه وکورش تهد نیا دونستمینم قتشیحق-

 کنهیم
 : دادم وگفتم رونیب ینفسمو با پوف بازم

  خوادیم یباغ انار واسه چ نیا حاال من موندم-
سر  یکنه ونخواد کس نیکار خونه رو تام تیامن خوادیم دیشا-

  ارهیازکارش در ب
 دهیهم که خر یوباغ انار کنارش وباغ ناستیچون باغ وسط زم-

  کنار باغ انار
  نهیکار خونه از چهار طرف تام تیباغ انار امن دیخر با
  درسته-



ه ار دیزهره که با شوهر خواهرش صحبت کنه شا زنمیشب زنگ م-

  به ذهنش برسه یحل
  دوارمیام-

هامو  قهیشق کردیدادم وسرم به شدت درد م هیمبل تک یبه پشت سرمو

 : ماساژ دادم وگفتم
  عمارت حواستون به اصغر باشه رمیمن م-
 ؟ یریم-
  کنهیدرد م یلیسرم خ-
  رعنا عمارت بود-

 : برداشتم با اخم گفتم سرمو
  بهم زهیریاه حاال اعصابمو م-
  ادهینورز وقت ز دینکن تا اوضاع بهتر شه تا ع یبد اخالق یلیخ-

 : شدم وگفتم بلند
دوستت هم  نیزد بهم خبر بده به ا یمن رفتم داوود اگه اصغر حرف-

  خبر بده
  هم نباش یزیراحت ، نگران چ التیباشه برو خ-

  دادم بخوابم حیخسته بودم که ترج نقدیناهار ا عصر بعد از.....
  . دمیبا باال تنه لخت خواب میشگیعادت هم طبق

شدم با  یکرد که چنان عصب دارمیخواب نبودم هنوز که رعنا ب ریس

 : تشر  غضب گفتم
،صد بار بهت گفتم  ینکن دارمیخوابم ب یوقت ستین تیتو حال-

  متنفرم
پر عشوه  یکه با لحن یوعصب زیخ میتخت نشسته بود منم ن ی لبه

 : گفت
  یدیخواب یگرفت یاومد یاز وقت-
  نینکن دارمیبهت گوش زد. کنم که ب دیمن چند بار با-



 ریزخم ت یبرهنه ام بود و رد نگاهشو گرفتم جا یبه بازو نگاهش

 : وگفت
کردم  زی؟با تعجب چشمامو ر یکه خورد هیریت یجا نیا یوا یا-

 : وگفتم
 خوردم ؟ ریت-

 : پاچه شد که گفتم دست
 خوردم ؟ ریبهت گفته من ت یک-

باشه  یعاد کردیم یدست پاچه بود وسع یلیدهنشو قورت داد خ آب

 : گفت عیسر
  زن عمو ، مادرت گفت:
 مادر خودش بهت گفت ؟-

 : تته پته گفت با
  آره خودش گفت-
 « خوردم ریکه من ت دونستینم یکه کس یصورت در»

اون ذهنش از من  ذاشتمیم ونیبازهره در م دیکردم با یادیز تعجب
  شمیرد م عیباهوشتره من ساده از کنار وقا

 :گفتم یعصب
  بذار بخوابم رونیباشه حاال برو ب- 
 داوود بود یبرداشتم سمت گوش زیبلند شد خ میگوش یصدا که

  جواب دادم
  الو داوود-
 ؟ یسالم اهورا بهتر-

 : بود لحنم هنوز وگفتم یعصب

  شنومیخب م-
  کردن دیهم تهد یکل کنهیاصغر موقور اومد واسه کورش کار م-
  نگفت یزیخب چ-



 کنهیم یریگیبراش گفتم وگفت پ انویبا دوستم حرف زدم وکل جر-

 ؟ یبه موفقش اطالع داده  تو با خانم دکتر حرف زد

  نه هنوز باهاش حرف نزدم-
 : به رعنا رفت که زل زده بود بهم وادامه دادم نگاهم

 ؟ یایم یدار زنمیامشب باهاش حرف م-

  امیآره دارم م-
 ؟ یچکارش کرد-

  سپردم بچه ها مراقبش باشن-
  داوود حواست باشه اون مدرکه-
  باشه چشم-
  نمتیبیم-

 : قطع کرد که رعنا گفت داوود

 مدرکه ؟ یچ-

  من دخالت نکن ی؟  تو کارا  یدیبه حرفام گوش م یتو دار-
 : پا شکسته ونته پته گفت دست

  مدرک ینه خب کنجکاو شدم آخه گفت-
 ؟ یندار یتو کار و زندگ-

 : عشوه گفت با

  دلم واست تنگ شده بود خب-
 : ادامه داد یلبخند با

  یستین خبریب یخب سه روزه رفت-
  گرفتمیاز تو اجازه م دیکار داشتم با-
  نوروز دیرو گذاشته واسه ع یعمو قرار عروس-
تر از همه   ری، خبر ازدواجم به خودم د دیخبرش بهم رس دونمیم-

  دیرس
 : لبخند گفت با



 فرانسه ؟ یگردیبر نم  گهید-

 « کنم یکردم نقش باز یسع»
 برگردم ؟ شهیم گهیخان دستور دادن د بیحب ینه وقت-

 ؟ یگیراست م-

  باور کن-
 : گفت یخاص باذوق

 ؟ میکنینوروز ازدواج م دیع یعنی-

  یخوشحال یلیخ نکهیمث ا-
 : کرد وفاصله رو کم کرد با عشوه گفت کتریبهم نزد خودشو

ازدواج  پیقراره با ارباب جوون جذاب وخوشت یچرا نباشم وقت-

  کنم
 : پوزخند گفتم با
 ارباب دوست نداشته باشه ؟ نیاگه ا یحت-

 : اخم کرد وبا اخم گفت-

  اما من دوست دارم-
بودنش نداشتم تازه  کینزد نیاز ا یحس چیه  نمونینبود ب ی فاصله

 : از دور گردنم برداشتم وانداختم وگفتم شددستشویچندشم هم م
  هنوز پس فاصلتو باهام حفظ کن میمنو تو نامحرم-
 : گفت دیاخم کرد که با اخم شد 
  اما-

 : شه که از خودم دورش کردم وگفتم کیخواست بهم نزد دوباره
  رعنا حوصله ندارم رونیبرو ب-
  میاما ما نامزد-
 : با پوزخند گفتم-
  رونیبرو ب یستیاما زنم که ن میآره نامزد-
 : اخم گفت با



 ؟ یبهم ندار یحس چیگفت تو ه-

 : پوزخند سرمو سمت مخالفش دادم و  گفت با
 ؟ یتفاوت یاهورا من دوست دارم ، چرا نسبت به من ب-

تورو به زور  خوامیمن تو رو نم یدونیرعنا خودت خوب م نیبب-
پس بهم فرصت بده قبولت کنم که فقط باهات   کنمیدارم تحمل م
 ازدواج کنم

 ! نیهم
 : کرد وگفت بغض

  اما من دوست دارم-
 اگه من دوست نداشته باشم ؟ یحت-

 ؟ یکنیم ینطوریآخه من چمه که ا-

 ... رعنا مشکل منم که یندار یرادیتو ا-

 : وگفت دیحرفم پر ونیم

هم  یدخترا شهیسالم داره پر م۲۶همه سال منتظرت موندو  نیا-

  سنم بچه هاشون هم قدشونن
 : گفتم باپوزخند

 من ازت خواستم ؟ یمنتظرم نمون یخب خواست-

  میاصرار داره ما ازدواج کن یلیبابات خ-
 ؟ ی، چرا نکرد  یرد کن یتونستیتو م-

 : اخم نگام کرد که ادامه دادم با

  یستین لیم یخودت هم ب-
  خب من  دوست دارم آخه-
احمق تر  وپولدار تراز من ،  یخانوادت هم  مصرن آخه ک دونمیم-

 یلیلحنم خ»؟ به زور قالبت  انداختن به من  شهیم دایهان کجا پ

 « بود یعصب
 : گفت هیوبا گر ختیبهم ر ششیپر آرا یافتاد چشما هیگر به



 ؟ یبا من حرف بزن ینطوریا یتو حق ندار-

بهم  یاریبهم ندادم ، اخت یحق چیاونا ه یگیندارم ؟ راست محق -

  ندادن ، حق انتخاب رو بهم ندادن
 : گفت هیگر با
 ؟ یخوایرو م یا گهیتو کس د-

  ونبوده ستین میتو زندگ یکس یدونیخودت خوب م-
 : به جانب گفت حق

رو اونجا  یاز کجا معلوم کس یسال فرانسه بود۱۶از کجا معلوم -

 ؟ یشنداشته با

 : گفتم یحرص وعصب با
  رو ندارم ینه ندارم کس-
 : رو تخت بلند شدم وگفتم از
باشه نه دوست دارم نه بهت  ادتی نویاما ا کنمیمن باهات ازدواج م-

  زنمیدست م
 : گفت هیگر با
  اما زنت هستم-
  من نباشه قبولش ندارم یوخواسته  لیکه به م یزن-
 : گفت یدیبا بغض شد-
 ...اما-

 : وگفتم دمیچرخ سمتش
چون مطمئن  یقبول نکن یتونیمهمه م ییزناشو یاگه برات زندگ-

  یسال زنم باش یاگه سالها یحت زنمیباش اصال بهت دست نم
  شهیبه هرحال نم هیچه ازدواج نیآخه ا-
نداشته باشم وبه  اجیاراده دارم که بهت احت یمطمئن باش اونقدر-

  یایچشمم ن
 : که اصال دلم واسش نسوخت گفت هیگر با



 ؟ ادیاهورا من چمه که از من بدت م-

 : پوز خند گفتم با
  ادیدلمه که باهات را نم یندار یرادیتو ا-
 : هق هق گفت با
 ؟ یچکار کنم دوسم داشته باش-

 : حموم رفتم وگفتم سمت
 لتهیکه باب م یازم شوهر یتونیباز نم یوزمانو بهم بدوز نیزم-

  خودتوحروم من نکن یخودیپس ب یبساز
تفاوت داخل حموم شدم در رو قفل  یب دمیهق هقش رو شن یصدا
  کردم

دوش ، اصال دلم واسه اشکاش  ریدر آوردم ورفتم ز شلوارمو
  نسوخت
 بهم ختیریاعصابمو م شتریدختر ب نیا وجود

Masih..., [04.03.19 13:33] 
 « رعنا»

 ... یعوض شعوریب رونیمنو از اتاق انداخت ب

  هیاز خود راض نقدیالتماس کردم کثافت ا یدر موندم وکل پشت
 « ذارمیداغ اون دکتر احمقو به دلت م یعوض»دلم گفتم  تو

زنگش بلند  یبود که صدا میدادم تا خواستم برم گوش رونیب نفسمو
  شد
 .... کردم لنتیسا عیسر

همون طبقه   یاز اتاق خال یکیسمت  ذکهیدادم .... در حال وجواب
  باال که بودم داخل شدم ودر رو بستم ی

  دمیکش عیلمس رو سر ی دکمه
  شروع کردم حرف زدن یآروم وبه

 ... الو-



طلبکارا بود  نیچه مرگشه باز ع دونستمیبود نم یلحنش عصب نقدیا

 : باز وگفت
 ؟ ییکحا-

  عمارتم-
 ؟ یچکار کرد-

 ؟ یچیه

  یکن کیمگه قرار نشد خودتو نزد یعرضه ا یاه چقد تو ب-
  بشم کشینزد دهیاوف اصال اجازه نم-
  دارم اجیبشه من طاقتم سر اومده بهت احت کتیرعنا گفتم بذار نزد-
  چکار کنم مگه دست منه-

 : بود لحنش وگفت ییعص چنان

  پس خورهیم یهمه ناز وعشوت به چه درد نیا-
 : کردم  صدام باال نره گفتم یبودم که سع یعصب  نقدیا

 ... خب ..، االنم تونمینم-

 : وگفت دیخند
 ؟ خوادیدلت م-

 : داشتم که گفت اجیبد بهش احت-
  هتل منتظرتم ایب-
  اما-
 : خنده گفت با
  کنمینترس رعنا ، بازت نم-

 : بهم بر خورد  سکوت کردم و ادامه داد حرفش
خامش  یبازت کنم ، اون ارباب احمق که نتونست خوادینکنه دلت م-

  یکن
  کنمیکار رو نم نیا یدونیخودتم م-

  زد متوجه شدم پوزخند



، دوست   یکنیانکار م یبکنم که دار نکارویا یخواینه انگار م-

  کنه منو یآه نالت روان یدارم امشب صدا
 : وگفتم کردیم کمیداشت تحر حرفاش

 .... هتل اما امیم-

 : وگفت دیخند بازم
  . مونمیندارم منتظر م تیمنتظرتم نگران نباش کار ایب-

 : تر کردم وگفتم لب
  هتلم گهیدوساعت د یکی-
  تشنم یچند روزه نداشتم تشنه  یبهم برس یحساب خوامیرعنا م-
  زنهیدونم چرا منو پسم م یمن نم-

 : شد وگفت یعصب لحنش
دلشو اون دکتر  یوقتبا من از اون احمق حرف نزن ...  در ضمن -

 تویسع یتورو اما تو همه  خوادیرعنا نم یهم بکن یبرده هر کار
  زنونه ات یبا عشوه ها یخامش من یبکن که بتون

 : وگفت دیخند هوی
  کار رو بکن نیرعنا ؟ با ارباب هم ا یچطور منو خامم کرد-
  من خام تو شدم؟ ای یتو خام شد-

 : بود تو لحنش وگفت پوزخند

تا  دمیبها نم یمن به کس یدونیوگرنه خودت م یخودت خواسترعنا -

رفت خودت واسه با من بودن له له  ادتیخودش نخواد انگار 
  یزدیم
 : اون شب افتادم لب تر کردم وگفتم ای
  امیمن آماده بشم ب-
  نگفت قطع کرد یچیه-

 اون شب افتادم که ،،، ادیو دمیکش یقیعم نفس
  تو دستم موند یگوش
  تخت نشسته بودم تمام مدت ی لبه



 ... اون روز افتادم که ادی

 ... الشیرفتم و گارداشیدعوت با د با

زد  یلبخند دنمیبود با د ستادهیا الشیو کیبار کوچ یبوفه  پشت
  جلو رفتم کردیپر م یرو از بطر السیداشت دوتا گ

  ما رو تنها گذاشتن گارداشیبهش بود که بااشاره اش باد نگاهم
ها رو به دست گرفت  السیمدت ساکت بودم که با لبخند دو تا گ تمام

 : گفت ستادیاز جلو بارش کنار رفت اومد مقابلم ا
  یبه به رعنا ... خوش اومد-
  رو مقابلم گرفت السیگ

  داشتم واسه گرفتنش تا حاال نخورده بودم دیترد
 : و با لبخند گفت دید دمویترد که

 آره ، یآکبند-

تر کردم هنوز دستش مقابلم بود که گرفتم از دستش. و زمزمه  لب

 : کردم
 ؟ هیچ یبرا نجایاومدنم ا-

 : نفس وگفت هیداد باال  السشویگ
  رعنا یبه سالمت-

 : کردم که ادامه داد سکوت
  رعنا یهست یتو دختر با هوش-

چرا دلشوره داشتم که دست آرود و شالمو از  دونستمیتر کردم نم لب

 : وگفت دیسرم کش
- 
 

Masih..., [04.03.19 13:53] 
 : انداخت رو مبل وگفت دیکش شالمو

  رعنا هیحضورت افتخار-
  بودم ساکت



پر  یکرد که رد نگاهشو متوجه شدم ونگاهم به چشما السمیگ نگاه
ازش نداشتم که  یالتهابش افتاد متوجه نگاهش شدم خودم دست کم

 ... دمینوش

  به لب زد یمند تیرضا لبخند
 : کنار مبل گذاشتم وگفت زیرو م  السیگ
  یباهوش یادیخوشم اومد ز شگاهیتو آزما هیکارت عال-

 : که آروم گفتم یشدم از خوردن اون زهرمار یحال هیتر کردم  لب
 ؟ میکه راجب کار حرف بزن مودمین-

 : سر داد وگفت یقهقه ا  دیخند
  انتخابت کردم ستین خودی، ب یباهوش یادیز دونمیم-

در انتظارمه  یریچه تقد دونستمینم یدهنمو قورت دادم به سخت آب
 : وگفت ستادیرفتم نشستم ومقابلم ا کمیکه سمت مبل  نزد

 .. گذرهیبهت سخت نم-

 : بهش بودم وگفتم رهیبا نگاه گستاخم پاسخ دادم  خ ششویوح نگاه
 ... اما من-

  بگم  واهمه داشتم یچ دونستمینم
 : وگفت دیخند

 ؟ یبا کره ا-

 : کردم ادامه داد سکوت
  ادیدست خورده خوشم نم یاز دخترا خوامیم نویهم-

  یستیهنوز بهش بود که ادمه داد البته تو آکبند  آکبند ن نکاهم
 : بهش بود با خنده ادامه داد نگاهم

  رعنا دونمیرو م یزیهمه چ-
 : که ادامه داد دونستیوپوکمو م کیج یعوض

 ...اما من -

  کرد حرفشو ادامه نداد سکوت



 : شد و وآروم زمزمه کرد کینزد که
 . میوحش کمی؟ من  یخوش بستر باش دیبا-

 : کردم و ادامه داد سکوت
  یچکار کنار یرعنا خوب بلد یدار ییشهوت باال   دمیشن-

 : انداختم که ادامه داد سرمو
  کن میدکتر خوب هست ترم یازدواج کن ینگران نباش خواست-

 : برداشتم نگاش کردم که ادامه داد سرمو
 .... و یعمل کن لمیخالف م یحق ندار یبا من یتا وقت-

 ؟ یو چ-

  یباش یبا کس نکهیوا-
 : وخشن ادامه داد خشک

من دوست ندارم آب  یشیم مونیکه از کارت پش دمیم ریتغ ختتویر-

 ... بزنه سینگاه کنه چه برسه ل  یا گهینباتمو کس د

 : سکوت کردم که بعد چند لحظه سکوت ادامه دادانداختم و  سرمو
 وان آب گرم هیآمادست اول  یبرو باال اتاق اول سمت چپ همه چ-

... 

مانتوم بودم  یباال انداختم و در حال باز کردن دکمه ها ییابرو
  روباز کردم مانتومو انداختم رو مبل تک نفره

اش  قهیو دست بردم و ستادمیکه  مقابلش ا کردیلبخند ولذت نگام م با
.  رو مبل دیو همزمان با من چرخ دمیوکرواتشو گرفتم و آروم کش

 یزدم و  در حال باز مهیاش به مبل داد. و روش خ هیهلش دادم  تک
 دادمیکه نفسمو تو گوشش م یگوشش زمزمه کردم در حال یبا الله 

 : گفتم
  ترسمی... م ستمیمن باز ن-

 نیجز سوت ودیتنم ن یچیمانتو ه ریزگرفت.    یتنمو به باز دستاش
که همون طور که بغلش بودم دست برد پشت کمرم ومشغول باز 

 : شد وگفت نمیکردن قفل سوت



ودرد وخون   شنومیم خوامیرو  م غیرابطه وج نیاول  خوامیم نویهم-

  کنمیکارو م نیرو ... خودم ا یزیر
 : آورد با لذت نگاه تنم کرد وگفت در

  ی... باب دلنه خوشم اومد -
شدم   سیخ سیارداه خ یازم خوشش اومده بود حالم بد  و ب نکهیا از

....نتونستم تحمل کنم  و  یسیوطاقتم سر اومد دستش که لمس کردخ

 ... به شدت  .... ازش جدا شدم وسمت پله ها رفتم خواستمشیمنم  م

  یوحش یروان نیا رسوندیبود تو سکس ... و منو به اوج م یوحش
خوب بلد بود چکار کنه که منو به اوج برسونه منم کم نذاشتم با 

 مینکرده بودن تا حاال . البته به کس رابیمنو س نطوریبودم ا یهرکس

 .... ... اجازه نداده بودم که فراتر برن

شد   یداشتم ..که عصب یزیخون ر کمیکردم   هیگر نقدیبعدش ا اما
دفه   هیشدم که  مونیت من پشنداش یا دهیکرد آروم بشم فا یهر کار

کارو کرد .. تو اوج درد بودم  که باز منو پر  نی.... باز  باهام ا
ناله هام  یخواستن کرد و باز من بودم که خواستمش  صدا ازین

رو  ...  یوحش نی... من  باز به اوج رسوندم ا کردیترش م یوحش
تحت هر  کردیسکس باهاش رو دوست داشتم  آرومم م نیهم یبرا

 ... یطیشرا

 .... رونیبه در بود که از افکارم اومدم ب یتقه ا یصدا با

 « زهره»
بر  یبا صدا هویوقت  بود تو اتاق بودم خواستم بخوابم که  ریشب د

 غیبا ج رونیبود که وحشت زده از اتاق زدم ب شهیبه ش یزیخورد چ
  کردم به نفس نفس افتادم یواز ترس قالب ته

  پام بود یرو فرش ییرفتم دمپا نیپاورچ نیچ پاور
  سالن رو روشن کردم چراغ

سردم  شدیشکسته داخل م شهیسالن شکسته باد سرد از ش ی شهیش
  شد



بود  نیبود تکه کاغذ مچاله شده بود برش داشتم سنگ نیرو زم نگاهم
  حدس زدم سنگ توش باشه

خط  مچاله شده دور سنگ رو باز کردم توشو نگاه کردم با کاغذ
تو  رونیدکتر پاتو بکش ب»توش درشت نوشته بودن  یخودکار

 « دخالت نکن
  خوندم دوباره
بود چراغ سالن رو خاموش کردم وسمت اتاق  دیبود تهد یهرچ
  کردمیم یاز ترس داشتم قالب ته زدمینفس نفس م دمیدو
 یبا سرعت از رو تخت برداشتم وشماره  لمویرو قفل کردم موبا در

جواب داد هنوز آثار نفس نفس زدن وترس  عیاهورا رو گرفتم، سر
 یبگم که صدا یچ دونستمینم یرو داشتم هنگ کرده بودم پشت گوش

 : وگفت دمیمضطربش رو شن
 زهره ؟ زمیعز-

 : ون گفتملرز ییترسوصدا با
 اهورا ؟-

  جانم-
  پنجره رو شکوند ی شهیزد ش یکیاالن با سنگ -

 : پر دلهره شد وگفت صداش
 ؟ یخوب-

،  رونیکاغذ انداختن تو توش نوشته پامو بکشم ب هیمن خوبم اما :

 کردن دمیاهورا تهد
در آروم کردنم داشت  یدلگرم کننده وآرامبخشش که سع یصدا با

 : وگفت
  درارو قفل کن برو  تو اتاق ستین یزیچ زمینترس عز-
  ترسمیم-
  رنیگ یف زده اونا پنگران نباش داوود با دوستش حر-



 دمیاصغره دارن تهد میمتوجه شد یامروز تو گاودار دیآخه شا-

 ؟  کننیم

  ستین یزیچ رزمیممکنه ، حاال نترس عز-
 : دفه طاقت از کف دادم  بغضم شکستوگفتم هیبغض داشتم که  یلیخ

  ترسمیمن م-
 : من داشت وگفت یدر دلدار یسع

  دلم زی، آروم وخون سر باش عز ستین یزیننرس گلم چ-
 : گفتم هیگر با
 نگرانم ؟-

  شتیپ امیاالن م-
 : باز گفتم هیگر با

 اهورا ؟-

  جونم ، جونم-
 ؟ شهیتموم م ایقضا نیا یک-

  با تو ندارن مشکلشون با منه یاونا کار-
 : وهق هق گفتم هیگر با
 ؟ فتهیواست ب ینگرانتم نکنه اتفاق-

  دلت برم من یفدا-
 ؟یخورد ریرفت ت ادتی-

 : اومد که گفتم ادمیحرف رعنا 
  قطع کن اومدم زمیباشه عز-

  کرد خودش قطع
چراغ روشن کردم و رفتم آشپز خونه وجارو  رونیاتاق زدم ب از

ها  شهیبرداشتم وبرگشتم سالن وشروع کردم جارو زدن خورده ش
پاشو  یکردم که صدا یسر گرم بودم  همه جارو پاکساز یقیدقا



داخل شد در رو  زدیرفتم در رو باز کردم نفس نفس م عیسر دمیشن

 : بستم متعجب نگاش کردم وگفتم
 ؟ یزنینفس نفس م-

 : گفت عیوسر زدینفس نفس م هنوز
 ؟ یخوب-

 ؟ یمن خوبم ؟خودت خوب-

  امیب نی، نشد با ماش دمیدو نجارویتا ا-
بخش  نانیزدم دستاش حصار بازوهام بود نگام کرد اطم لبخند

 : وگفت
 ؟ رمیعز یخوب-

 : لبخند  گفتم با
 ؟ ینیبینم-

 : جدا شدم وگفت ازش
 ؟ یکه نکرد هیگر گهید-

 : اتاق رفتم دنبالم اومد وگفت سمت
 کو کاغذ ؟-

 : رو تخت بود برداشتم برگشتم سمتش که گفت کاغذ
  کنه یخدا کنه سرگرد بتونه کار-

 : گفتم متعجب
 سر گرد ؟-

  دوست داووده-
  بود که کاغذ رو ازم گرفت ستادهیا جلوم
داشته باشم بغضم  یکنترل نکهیهوا بدون ا یتخت نشستم ب ی لبه

 : شکست وگفتم
  ترسمیم یلیخ-
  داشته باشن مشکلشون با منه توننیبه تو نم  ینترس اونا کار-



 ؟ یآخه واسه چ-

 : گفت شونیوپر مستأصل
 . ارمیاصال سر در نم یداوود گفت ول ییزایچ هیزهره ،  دونمینم-
 : گفتم هیگر با
 نگفت ؟ یزیاصغر چ-

 چیدادم اون ه یآگاه لیامروز تحو ستین یاصغر که کاره ا-

کردن  دشیرو بکنه تهد نکارینداره ازش خواستن ا یاطالع
  کردن دشیکه با اون تهد کنهیم یزندگ ییباال یخواهرش تو روستا

 : پاک کردم ادامه داد اشکمو
کورش  هیوهدفشون چ ادیم شیپ یقصه چ نیآخر ا دونمینگرانم نم-

 ؟ هیواسه چ یهمه دشمن نیا خوادیاز من م یچ

 «اهورا»
 : اومد وگفتم ادمی هویکه  زدمیحرف م داشتم

 زهره ؟-

بودم سرشو برداشت  ستادهیتخت نشسته بود ا یمقابلش که لبه  هنوز

 : وگفتم سشیخ ینگام کرد با چشما
  رعنا هم بودامروز خونه که بودم -

 : انداخت وآروم گفت سرشو

  دمشید-
 که خوردم ؟ هیریت یزخم رو گفت بهم جا یامروز جا-

 : با سرعت برداشت متعجب نگام کرد وگفت سرشو
 ؟ یخورد ریتو ت دونستیکه نم یکس-

که به رعنا نگفته باشه  دمیبود، از بهادر هم پرس بیبرام عج نیهم-

  یگفت که نگفتم به کس
 : دادم وگفتم رونیبا حرص ب نفسمو



شروع به  یکورش به زود یامروز خبر داد سرگرد که کار خونه -

کارش  هیکه سر گرد گفته که رد گم کن گفتی، داوود م کنهیکار م
 هیمواد صنعت دیتول شی، در اصل کار اصل ستین ندهیمواد شو دیتول

  مخدره
 ؟ یجد-

  گفتیداوود م-
  به تو داره اهورا یچه ربط ایقضا نیخب کل ا-
  موضوع نیبا ا رمیخودم هم درگ دونمینم-
 ؟ یکن یباهاش همکار خوادیازت م-

 : باال انداختم وگفتم ییابرو
  اون تو کار قاچاق مواد مخدره دونمینم-
باشه ،  شیشغل اصل نیا دیکنه با دیمواد تول خوادیم یوقت گهیآره د-

 ؟ یخورد ریتو ت دونهیرعنا از کجا م کردمیداشتم فکر م  یول

  یاحد وناس چیدست پاچه شد که گفت مامانم بهش گفته ، اما ه نقدیا-

  جز تو وبهادر دونهینم
  کنمیچرا به بهادر هم شک م دونمیوقتا نم یبعض-
  کنمیبه خودم هم دارم شک م گهیواال د-

 : فاصله وگفتم یتخت نشستم وبا کم یلبه  کنارش

  نگران توام-
 :کرد وگفت نگام

آدم کشتن  نایا یخورد ریمنم نگران توام دلشوره دارم اون دفه ت- 

  واسشون آب خوردنه
کار  تیتا امن خوانیکه سرگرد گفته اونا باغ انارو م گفتیداوود م-

ورفت  رنیکنن وبتونن کارخونه رو تحت کنترل بگ نیخونه رو تام
  آمد هارو به حد اقل ممکن برسونن

 ه؟  یذسر گرد نفو نیا-

 ... ظاهرا-



 نکردن ؟ یتا حاال کار-

  مدارک الزم ندارن موفق نشدن-
  میخودمون دست بکار  بش دیبا-
  دردسر ندارم یزهره من اصال حوصله -
 : با لبخند گفت-
 دمیرو بلده شا یقانون یاون راهها زنمیما که نه با بهنام حرف م-

  داشته باشه ییدوست وآشنا
نکنه تو موهاش رو باز  ریکه گ یموهاشو به آروم پسیبردم کل دست

 : کردم وگفتم
 ییمراقب خودت باش هرجا یروزا حواست باشه جنگل نر نیا-

  یمشکوک نر یهم جاها ییقبلش بهم خبر بده تنها یریم
 : سمت جلو آوردم وگفت موهاشو

 ! یکنینگرانم م یگیم ینطوریا-
 ریت یکرد یتو جراح دوننیومطمئنم م یانیتو در جر دوننیاونا م-

  رو پس مراقب خودت باش
 ریرعنا تو ت دونهیاز کجا م یعنیتر کرد نگام کرد وگفت  لب

  یخورد
 : گفتم شیاز سوال تکرار یلبخند با
  واسه منم سواله-
 !که اومدم ؟ لیاوا دمیرعنارو تو هتل د ادتهی-
  یآره بهم گفت-
 با کورش بوده ؟ یعنی-

 ؟ یشناسیتو کورش رو م-

 : وگفت یبا حالت اخم ناز جالب نیرو انداخت پا سرش
  هم داشتن گاردیدوتا آقا بودن باد دمیمطمئنم د ینوچ ، ول-
 دونهیبا داوود بگم با سرگرد حرف بزنه اون االن م دیبازم با-
  یساده باش نقدیا ادیاهوراجدا بهت نم-



 چرا ؟ دونمینم کنمیرو بد نگاه نم یاتفاق چیدلم نازکه زهره ، ه-

 خیهمه مث خودتن واگه ب یکنیوفک م یبس که صاف وساده ا-

  یشیگوشت هزار تا خالف بشه متوجه نم
بد  تونمی، ونم ستمین نیاصال بد ب یگیجوره که م نیهم شهیباورت م-

 یا نهیاما ک کنمیوهارت وپورت م شمیم یباشم درسته زود عصب
  ستمین
  دلتو دوست دارم یوپاک یسادگ-
؟تا آبا از  یاتفاقا دور باش نیبرو تهران از ا یچند روز یخوایم-

ومنم  یهم استراحت کرده باش یمدت هی،  یبعد برگرد فتهیب ابیآس
  از بابت تو راحت باشه المیخ
  اونجا آروم وقرار ندارم شمینگرانت م رمینه نم-
 یزهره قبلش خبرم کن ، خونه هرک یهرجا رفت کنمیم دیبازم تاک-

باشه  ینذار خبریمنو از حال خودت ب  یگیبلش بهم مبازم ق یرفت
 جوجو ؟

 : لبخند گفت با
  که نشناسم رمینم یینگران هم نباش جا گمیباشه بهت م-
  عنوان نرو گلم چیجنگل واونطرف رود خونه به ه-
 : لبخند نگام کرد  منم متقابال لبخند زدم وگفتم با
باشه  فرستمیبگو داوود باهات م یبر یاگه شهر خواست انایاح-

 ؟ زمیعز

 : گفت یلبخند وحالت بامزه ا با

  چشم ، چشم ، چشم-
 : لبخند گفتم با
  دلم زیعز-

  انداخت سرخ شد انگار از خجالت سرشو
 : قشنگش که بلند شدم و گفتم یایشرم وح یفدا

  وقته رید گهیمن برم د-



  مراقب خودت باش یریم-
 : خنده گفتم با
  کنهیکه خبر نم حادثه-
 : اخم گفت با

  دارمیعمارت بهم زنگ بزن فعال ب یدیرس شمینگو نگرانت م یوا-
 یتو سالن سرما نخور ایشکسته ن شهیسالن سرده به خاطر ش یهوا-

  بزنن شهیدر اتاقتو هم قفل کن تا فرداربفرستم براش ش
  باشه ارباب چشم-

 : زدم وگفتم لبخند
  رمیمراقب خودت باش عز-

 : بلندش بود که گفتم یبه موها نگاهم
  موهاتو کوتاه نکن قشنگه-

 : آروم گفت نیانداخت پا سرشو
  هم خودم دوست دارم شونویبلند-

 : طرف موهاشو پشت گوشش جا دادم وگفتم هیبردم و دست
  ناخوناتم الک نزن-

 : برداشت نگام کرد وگفت سرشو
 ؟ یدوست ندار-

  دوست ندارم-
 : خنده گفت با
 ؟ یتو چقد حساس-

 حساسم گهید سیدست خودم ن-
.........سریع با حالت دوسمت عمارت دویدم هواهم سرد بود پرنده 

 پر نمیزد این وقت شب 



از در حیاط پشتی داخل شدم عمارت هم سوت و کور بود .. پله 
هارو که باال می رفتم داوود جلوم سبز شد باخنده ی که بیشتر شبیه 

 : تمسخر بود آروم گفت
 کجا بودی ارباب ؟ -
 با اخم گفتم : 
 درد ارباب ، کوفت ارباب به من نگو ارباب  -

 و وبا سرعت پله هارو باال رفتم و گفتم :
 بیا باال کارت دارم  -

هنوز ایستاده بود با تمستخر نگام میکرد که برگشتم نگاش کردم 
 دستشو کشیدم و دنبال خودم و سمت اتاقم رفتم و داخل شدیم و در

 رو بستم که سریع گفت :
 کجا بودی تا  حاال این وقت شب ؟ -
 پیش زهره -

 متعجب گفت :
 پیش دکتر ؟!! نه ؟ -
 نه !! چی رو نه ؟!- 
 نگو که ... -
 چی میگی واسه خودت ؟ - 
 تو پیش دکتر بودی این وقت شب ؟ -

 کالفه گفتم :
 آره  -
 نکنه میخوای باهاش ازدواج کنی؟ -
 چته تو ؟ -
میخوای با زنی ازدواج کنی که باهاش رابطه داری ؟ به نظرت   -

این زن خوبیه ؟ میشه بهش اعتماد کرد ؟  با ور نمیکنم دکتر این 
، دکتر به  طور دختری باشه ؟ همون بهتر که با رعنا ازدواج کنی  

دردت نمی وخوره مناسب تو نیست  یعتی تو اینقده بی غیرتی که 
 ی ازدواج کنی بهش دل بستی ؟میخوای اب این جور زن



تمام مدت یه نفس و یه ریز حرف زد منم زل زده بودم بهش و  -
 گوش میدادم که گفتم :

 یه نفس بکش الاقل ! -
 چه ریلکس وایسادی روبه روم خوش گذشت ؟ -

 جدی به شعورم بر خورد و گفتم :
 زهرمار خوش گذشت ؟ -

 با تعجب این با رنگام کرد که ادامه دادم :
 فرصت حرف زدن که بهم نمیدی ؟ -

 حق به جانب گفت :
میخوای ازخودت دفاع کنی باشه اما حق نداری از دکتر دفاع   -

 کنی 
 با خنده این بار گفتم :

 میذاری حرف بزنم یا نه  -
 با اخم گفت :

 بگو  -
میگم چی چی رو می دوزی و میبری و اسه خودت و تنم کردی  -

 ف میزنی مزخرف میگی ؟زورکی  ؟ خدایی چرا الکی حر
 بازم حق به جانب گفت : 
 مزخرف میگم ؟ -
 بله مزخرف میگی ، تو که نمی دونی جریان چیه  -
 می دونی از کی اونجایی  بعد میگی نمی دونم جریان چیه ؟ -

 فقط نگاش کردم  ادامه داد :
 تو اونجا بودی خونش تنهایی این وقت شب  -

 بی مقده  زل زد تو چشام گفت :
 شما با هم رابطه دارین ؟ -
 تو سرت جایی خورده ؟ -
 من نه ولی تو آره  -
 میشه خفه شی چند لحظه  -



 رفتم نشستم لبه ی تخت و گفتم :
 یاده ده روز نبودم ؟ -

 روبه روم ایستاده بود که گفت :
 نکنه با هم بودین  -

 عصبی و جدی شد لحنم و گفتم :
رو تضمین نمیکنم  میزنم داوود این بار حرف مفت بزنی  چیزی  -

 ناکارت میکنم جدی باش خواهشا چند لحظه 
  من کامال جدیم  -

  یگیم ادیاز دهنت در م یخب بذار بنالم بعد قضاوت کن !هرچ-
  شنومیبگو م-
 : مبل اشاره کردم وگفتم به

  نیبش-
 : دفه بلند شدم وگفتم هی
  رونیب مینه بر-

 : گفت متعجب
 چرا ؟-

  گمیبهت م میبر-
 یعنیبه ذهنم خطور کرد ونکنه تو اناقم شنود گذاشته باشن  هوی-

  کنمیشک م یروزا دارم به همه چ نیواقعا امکانش بود ؟ کال ا
 : که شدم وگفتم بلند

  کارت دارم ایب-
هوا هم سرد بود به شدت که سمت اسطبل  اطیتو ح رونیب میرفت

  میاسبها رفت
  رونیب یچرا منو کشوند- داوود

 : شک گفتم با
  باشه یزیچ یشنود ی لهینکنه تو اتاقم وس-

 : گفتم یسر داد وکه با اخم وعصب یقهقه ا چنان



  زهر مار-
 : شد اما لحنش لبخند داشت وگفت یجد

  نه جدا حق باتوعه-
 ! یکنیمسخرم م-
 : ترشد وگفت یبار جد نیا
  شنومینه به جان مادر بگو م-
  چند روز نبودم ادتهی-
  آره-
  خوردم ریت-

بدنم وگشتن  یتعجب نگام کرد وشروع کرد با حالت مسخره ا وبا
 : و مثال مضطرب گفت یوارس

  هنوز یپس چرا زنده ا نمیکو بب-
  گفتیوچرت وپرت م کردیم یطور منو وارس نیهم

 ؟ کو خون نامردا کجات زدن ؟ یخورد ریت-

من بود رو محکم پس زدم وبا  یدستاش که در حال وارس 
  انهی یکنیبس م -گفتم  تیعصبان
 : پر خنده بود وگفت نگاهش

 ؟ ی؟ نمرد یاهورا هنوز سالم-

  روحمه نینه من مردم ا -
 : گفتم تیبزنه که دهنشو گرفتم وبا عصبان غیج خواست

  کنمیناقصت م زنمیداوود به جون خودم م-
وچشاشو باز  یخفه ا یطور که دهنشو گرفته بودم با خنده  همون

  وبسته کرد  ودستامو برداشتم
 : گفتم یوجد

 آ ؟ یگیمزخرف نم گهید-

 : وگفت یکرد با ته لبخند نگام



  خوامیمعذرت م-
همون موقع من قبلش با کورش بحث داشتم سر  قایخوردم دق ریت-

  خوردم ریبود رفت وبعدش ت نایزم
 ؟ یگیزخم بازوتو م-

 ریکرد وت یبودم ، زهره جراح یجنگل یکلبه  یآره ده روز-

  وخارج کرد
 : گفت یبا لبخند-
  یپس همون موقع بهش ابراز عالقه کرد-
  میبگذر-

  رو به داوود گفتم زیچ همه
  شد به سرگرد خبر بده قرار
 ؟ شگاهیکدوم آزما کنهیرعنا کجا کار م- من

 هیاسمش چ دونمیتهران نم یقاتیبزرگ تحق شگاهیآزما هی-

 هتل درسته ؟ رهیشب م هیروستا  ادیکه زهره م یولروز ا لیاوا-

  آره رفت هتل-
هتل با  یتو الب دهیبودم بهم گفت که رعنا رو د یجنگل یکلبه  یوقت-

  داشتن گاردیدوتا مرد که باد
 نگام کرد و متعجب

 : نوازش کردم وگفتم اسبمو
اون االن  هیرعنارابطش با کورش چ نیبب یگفتیبه سرگرد م-

  قترهیاطالعاتش دق
  شگاهشیتو آزما گنهینکنه واسه کورش کار م خونهیم یمیرعنا ش-

 : نگاش کردم وگفتم برگشتم
 امکانش هست ؟ یعنی-

شده عکس رعنارو بدم سرگرد بهم بگه  ریمنم ذهنم درگ دونمینم-

 ؟ هیچ انیجر



 شک دارم گهیمن به رعنا شک دارم ، به قول زهره به خودم هم د-
. 

  دیکش یپوف
 : ادامه دادم که

  خوادیازجونم م یچ دیفهم شدیکاش فقط م-
  زدم خیتو که  میحاال بر میفهمیم-
 داوود مراقب زهره باش براش بپا بذار دورا دور مراقبش باشن-

دهن مردم روستارو  شهیتو هم کمتر برو خونش براش دردسر م-

 ؟ یببند یتونیم

 : خنده گفتم با
 هی دهیکه اصال اجازه نم یبه دختر یتهمت زد یکلخودت تو االن -

، دهن تورو نتونستم ببندم مردم که  یسر سوزن بهش دست بزن
  الیواو گهید
دختر تنها چه  هی یوقت شب تو خونه  نیمن ا یخودتو بذار جا-

 بکنم ؟ تونمیم یفکر
  هیبس که ذهنت منف یکنیزود قضاوت م گهید نهیهم-
 : دنبالم اومد وگفت میاسطبل خارج شد از
 ؟ یباهاش رابطه ندار یجد یجد-

 : ونگاش کردم وگفتم برگشتم
 داوود حالت خوبه ؟-

  میخنده گفت :عال با
 نخورده ؟ ییجان من سرت جا-

 : خنده گفت با
  ادیاما بهت  نم هیجدا دختر خوب وجذاب-

  بهش رفتم یغره ا چشم
 : به خنده باز شد وگفت قتریلباش عم که



  ، تو بغلت گمه سیسوم تو هم ن کی-
گردنشدکردم وبا  یحواله  یپس گردن هیبود  ستادهیکه ا کنارم

 : وگفتم یساختگ یعصبانت
  ومدهیبه تو ن ایفضول نیا-

 : وگفت شدیبا دست ماساژ داد وبا خنده دور م گردنشو
  وفنجون لیف-

 «خودمه  یجوجو»لب گفتم  ریازم دور شد با خنده ز رفت

بود ظاهرا داشتم درس  ینشسته بودم روز خلوت یتو بهدار»

 . خوندمیم
 . ظهر بود یهیکینزد
 . که سرمو برداشتم یبود مقابل بهدار ینیتوقف ماش یباصدا که

 یانتظار نداشتم ، فکر کردم اهوراست اما ، اشتباه کردم عل اصال
 ادهیپ نیاز ماش یهمزمان هم عل رونیزدم ب یاز بهدار عیبود که سر

 . شد
 دمیبه اطرافم نداشتم ، پر یکه توجه دارشیذوق زده شدم از د نقدیا

  دیواونم هم منو بوس دمشیوذوق بوس اقیبغلش وبا اشت
 : خنده گفت با
 گلم ؟ گهیاز زندان اومدم د-

 : خنده گفتم با
  یخدا نکنه فدات بشم من اله-
 : دیبوس مویشونیپ
  دلم زیعز-
 ؟ یداداش خبریچرا ب-

 : خنده گفت با
 کردم ؟ رتیغافلرگ یچطور یدید-

 : که گفت دمیچرخ ییدفه سمت صدا هی



  سالم خانم دکتر-
دوبار باز وبسته کردم  یکیروم بود چشامو   شیاون که پ از

باال  ییوابرو یکردم که نگام کرد با ته لبخند یبرگشتم نگاه عل
  انداخت
د بود ش ادهیپ نیبرگشتم ونگاه متعجبمو به بهداد که از ماش دوباره

  که یانداختم و هنگ کردم بودم به طور کل
 : گفت بهداد

  نجایا ارهیخواستم منو ب یاز عل-
  دیچرخینم ینگاش کردم زبونم به گفتن حرف رتیبا بهت وح فقط
دخالت  گهیسهرابم که د نیدونیخانم دکتر شما که مارو قابل نم- بهداد
  کنهینم

 : کردم وزمزمه کردم یدادم رو به عل رونیب نفسمو
  یدادیاومدنتونو بهم اطالع م شدیجان نم یعل-
 : به خود گرفت وگفت یواقعا لحن مظلوامنه ا یعل
  یخواهر رمیتقص یمن ب-

 : دهنمو قورت دادم وگفتم آب

  یشدم داداش ریهمه جوره غافلگ-
  یخانوم دکتر فرار رهیتقصیجدا ب یعل- بهداد
  اطراف بزنم نیا یگشت هیمن - یعل
  ومارو تنها گذاشت اهیواقع رفت دنبال نخود س در

  عیسر میگردیبرم ینر ییجا-بهداد
  برگشتم یتا تو حرفاتو بزن-یعل
  سمت رود خونه  رفت یعل

 : شد وگفتم یرفتم وتعارف کردم داخل بهدار یبهدار سمت
  مهندس نیخوش اومد-

 : کرد وگفت یبه اطراف وبهدار ینگاه
  نیکنیعمرتونو تلف م یواسه چ نیدهکوره موند نیتو ا-



 یبگذرونم ، در ضمن روستا دیموندم چون مجبورم طرحمه وبا-

  هیجالب
 : نشست نگاش کردم وگفتم یصندل یتعارف واشاره دستم رو با
  حرفاتونو شنومی، م نیاومد نیدیهمه راه رو کوب نیا-
و مارو قابل  نیکرد یاون دفه با سهراب حرف زدم اما شما کم لطف-

  دکتر نیندونست
  بود یمن به سهراب گفتم واونچه که گفتن-
خودم تقاضامو  خواستمیم نیاما ... زهره جان من راستشو بخوا-

  شخصا بهتون بگم
 : دهنمو قورت دادم وگفتم آب

  منم جوابمو به سهراب دادم-
  سهراب یقانعم نکرد حرفا دونمیرد کردن شما رو نم لیمن دل-

 :بود وخون سر ادامه داد سیلکیر یلیبهش بود خ نگاهم
  نجایا ارهیخواهش کردم تامنو ب یبه عل یکل-
  در بر نداره یا جهینت چیمهندس اومدنتون ه نیاشتباه کرد-
 چرا ؟-

به  تونمی، اما من نم یعال تونی،موقر همچ نی،مت نیندار یرادیا شمل
درخواستتون جواب مثبت بدم وتقاضاتونو در کمال ادب واحترام رد 

 کنمیم
 : هم انداخت وگفت یپارو

 یدار یهر خواسته ا دمیبراتون انجام م نیبخوا یزهره جان هرچ-

بله رو بهم   لیواسه ادمه تحص برمتونیم نیخوایاروپا م گمینه نم
  در کنا رم وخونه ام یکن یخانوم یبگ
 : لبخند ادامه داد با
رو براتون فراهم  زادیمرغ تا جون آدم ریها از ش یرانیبه قول ا-

  کنمیم
  تر کردم ونگاهم بهش بود اونم خون سر نگاهش به من بود لب



عالقه  چیه هیاما من جوابم منف نیاومد نیهمه راهو منت گذاشت نیا-

 . ازدواج ورابطه ندارم نیبه ا یا
 : مند گفت هیگال یانداخت وبا لحن نیپا سرشو

 ن؟یکنیدارم که ردم م یرادیمن چه ا-

  من فعال قصد ازدواج ندارم میندار یرادیگفتم که شما ا-
 ؟ نیفعال ندار ای نیقصد ازدواج ندار-

  دارم ینه قصد ازدواج ندا م من اهداف مهم تر-
 ارشیخب من قادرم هرچه که زن از همسرش بخواد رو در اخت-

  رم ونذارم که آب تو دلش تکون بخورهبذا
  شهیتو پول خالصه نم یاما همه چ-
از حد  شیب تونمیم ستمین یعاطفه ا یزهره جان من آدم ب-

خواهان شما  میقلب تیوتصورتون بهتون عشق بورزم چون با ن
  هستم

  اگه من نخوام یحت-
  هم دوست دارم همسرم دوستم داشته باشه عتامنمیطب-
 ستینسبت به شما ن  یعالقه ا چیتو وجود من هومتاسفانه -

  نیرینگ می، عجوالنه تصم نینظر کن دیتجد متونیلطفا رو تصم-
  نیشیاست شما قانع نم جهیبحث به نت نیفکر کنم  ا-
  چکار کنم که بتون نظرتونو عوض کنم-
 نیمهندس ا کنمیمن بهتون فکر نم نیانجام بد یکار ستین یاحیاحت-

  در بر نداره یا جهیبحث واقعا نت
  ستین تونیهم که تو زندگ یکس  دونمیکه م ییتا جا-
 ؟ نیاگه بود بازهم مصر به ازدواج بود-

 ، درسته ؟  ستینه اما مطمئنم ن عتایطب-

برام سخت  یا بهیچه بگم اعتراف به عشق در برابر غر دونستمینم

 : بود وگفتم



 یریتوف چیه نجایاومدنتون ا هیبه هر حال من جوابم همچنان منف-

  نخواهد داشت
اگه  یراحت بشه اما من همچنان منتظرم حت المیومدم تا خحضورا ا-

وتا  کنمیم یبازهم خواهم. آمد وازتون خواستگار نیاالن باز  ردم کن
  رمیگیراحت  نم رمیجواب نگ

 : زد تو چشام  وادامه داد زل
که راحت به هر  ستمین یپرده بگم من مرد یب نیزهره جان بذار-

  دل ببندم یدختر
 : کوتاه گفت یمکث بعد
 کن میمنو راض نهیبه دلم بش تونهینم یهردختر-

جز  یدختر چیه کنمیبه ازدواج  گرفتم  احساس م میه واالن که تصم
  منو آروم وخوشبختم کنه تونهیشما نم
وبند  دیق یب یبند وبار نبودم ومسلما از زنا یاروپا بودم اما ب درسته

  زارمیب
  اندازش خجالت زده شدم یب ییاز  رک گو نیانداخته بودم پا سرمو
 : داد ادامه

  نتونسته نظرم رو جلب کنه یدختر چیتاحاال ه-
  دهنمو قورت دادم گوشم به حرفاش بود آب
 : گفت

چشماتو رو دوست دارم ،  یاهویپره بیو طوفان عج یمن سادگ-

تازه از دانشگاه  دمیسهراب د یتو مهمون شیمن شمارو چند سال پ
اندزتون به دلم  یب یبود که سادگ نیا نیهم نموند ادیز نیاومده بود

  . ونجابتتون رو کنمیم شینشست وغرور دخترونه ات رو ستا

 نکهیبهم دست نداد با ا یحس چیصورتش ه یتو اجزا دیچرخ نگام

 : بود وادامه داد یمرد جذاب
رو  هیچهار فصلتون رو که پراز شور نشاط زندگ یورنگ چشما-

 بگم ؟ یچ دونمیمن نم-دوست دارم 



مبرمم بودن در  ازیاما ن دیانیوشما هم در جر ازمین یمن متمکن وب-

منت ومتقابال بهم عالقه وعشق  یکه دوسش داشته باشم ب یکنار زن
  به اوج برسونه شیقیکنه ومنو با دوست داشتن حق هیرو هد
 نمیبیاحساس رو وآرامش رو تو وجود شما م نیجان من ا زهره
  ادیبه چشمم نم یدختر  چیه نیهم یوبرا
 : دادم وگفتم رونیب نفسمو

  واسه گفتن ندارم یمن حرف-
 : شد سرشو تکون داد وگفت بلند

 یوارم اخبار مفرح بخش دیام مونمیوجود باز منتظر تون م نیبا ا-

  از جانب شما برسه
 : دامه دادکردم ا سکوت

وبازهم  گردمیبه حرفام ومطمئن باشن برم نیفکر کن شتریکه ب رمیم-
 تقاضامو تکرار خواهم کرد

رفت که همون لحظه بود که ارباب  یسکوت کردم سمت در خروج
  رو باال اومد یبهدار یجوون پله ها

 : گفت عیلحظه  دست وپامو گم کردم که خودش سر هی دنشید با

 دکتر ؟ نیمهمون دار-

 ارباب ؟ نیداشت یکار

شده  نیفشارشون باز باالپا ایدکتر مادر باز حالشون بده شده گو-

 نیایوقرص هاشون هم تموم شدن اصرار داشتن که شما ب
  نیوفشارشونو چک کن

 : به بهداد کردم که نگاهش به ارباب بود گفتم ینگاه مین
  رسونمی،خودمو زود م امیخودم م نیبر نیتونیم امیاالن م-

  نگرانم حالش بد نشه نیرسیزودتر م برمتونیم نیباماش- ارباب
 شدن باز ؟ ی، عصب نینگران نباش-

  خان خبر دادن که دنبالتون اومدم بیمن عمارت نبودم حب- ارباب
 : از کنار ارباب رد شد وگفت بهداد



  االن کنمیم یخدا حافظ دمتونیاگه ند یدنبال عل رمیزهره جان م-
 تهران ؟ نیگردیبر م-

  کار دارم تهران امروز هم که به خاطر شما اومدم یکل- بهداد
 :ادامه داد نیانداختم پا سرمو

  ومتأسفانه-
 : زد وادامه داد یکردم لبخند تلخ ومحزون سکوت

  به هرحال من رو حرفام هستم مصرانه منتظرم-
  برداشتم وسکوت کرده بودم هنوز فمویک

 دکتر ؟ میبر- ارباب
  دادم رونیب نفسمو
رفتن  یکه آماده  دنمیاومد  با د یرفت،،، عل نیسمت ماش ارباب

 : بودم وگفت
 ؟ تیزیو یریم-

  امیبمون تا ب- من
  تموم شد نجایخانم دکتر کارمون ا میرینه ما م- بهداد
 : سوار شد در رو باز کرد وگفت ارباب

  دکتر نیعجله کن-
عقب ورفتم که  یارباب رفتم سمت صندل نیسمت ماش یبالبخند

 سوار شم

 : گفت یعل
  فرستاده یرو که خواست یزایمامان چ-

 درم ببند یبذارشون بهدار- من

  یدار دیکل-
منو رو داد   شهیشدم در رو بستم ارباب از سمت خودش ش سوار

 : وگفتم نیپا
  سالم برسون یلیدارم ، به مامانم خ یآره داداش-

 : گفتم عیرو روشن کرد که سر نیماش ارباب



  برو خدا نگه دارت-
بود  نیو بهداد بود که اونا هم نگاهشون به ماش یبه عل نگاهم

 : تمام نگاهم به اونا بود که ارباب گفت میوحرکت کرد

 کنه ؟ یاومده ازت خواستگار-

 : سمت ارباب کردم وگفتم رومو
 ... کرده اما یوقته که ازم خواستگار یلیخ-

 : وخشن بود وگفت یعصب لحنش
 ؟ رهیاومده که جوابشو بگ-

 : گفتم آروم
 اهورا چته ؟-

 : بهم انداخت وگفت یوتند عیونگاه سر دیچرخ سمتم
  خب شمیچمه ؟.... ناراحت م-
 : گفتم یبخش نانیلبخند اطم با
  خواستگار داشته باسم هیعینداره خب من مجردم طب یناراحت-
 : کردم وگفتم رفتیکه م یریبه جاده مس یونگاه 
 ؟ یریکجا م یدار االن-

 : داد زد یعصب
  عمارت-
 : اما باخنده گفتم هیعصب دونستمیم
 کدوم عمارت ؟-

  میبود شیکه چند روز پ یهمون خراب شده ا-
 : وگفتم نباریکردم ا اخم

 ؟ یریارباب کجا م-

  مادر اونجاست-
 اهورا حالت  خوبه ؟-

  نه-



  دکتر نشیخب همون جا ببر-
 : گفت یخشن لحن

  کنهیقبول نم-
  شده؟ یاهورا چ-

 : بهم کردوگفت ینگاه مین برگشت
  دونمینم-
 یگیم ی؟ الک یندار اجیحالت خوبه خودت بهم احت یاهورا  مطمئن-

 مادرت

 : نگام کرد وگفت نهیتو آ از
  دارم داغونم زهره اجیاحت یلیچرا خودم بهت خ-
 

 یقاط یدی. بهداد رو د یحاال راه اومده رو برگرد منو ببر بهدار-

 ؟ یکرد

  شنیکل روستا متوجه م نجایا ادیب یا بهیغر نیماش-
  شدم نتیسوار ماش دنیحاال هم کل روستا د-
  یگاودار میریم میدار دنیحاال همه فهم ستیمهم ن-
 بشه ؟ یکه چ یگاو دار میبر یخودیب-

  مجبورم-
 ؟ یبه چه بهونه ا-

  شهیم دایبهونه هم پ-
 : خنده گفتم با
 شده ؟ یچ-

  سین یزیچ یچیه-
 ؟ یمطمئن-

  کنهیم مانیاز گاوا داره زا یکی-
  سر دادم یقهقه ا چنان



 : خنده گفتم ونینگام کرد م برگشت
  مگه من دام پزشکم-
 : گفت ینگاهمون بهم بود وبا لبخند نهیتو آ از
بخون  یخوندم تو هم برو دام پزشک یوکشاورز یمن دام پرور-

  منو تو میشیم یخوب پیاک
 : شد لحنم وگفتم یجد

 ؟ یگیکه نم یجد-

 : خنده گفت با
  گفتم یجد یجد-
اون دفه  ترسمیدر ضمن از گاوات م کنمینم یکار نیهمچ رمیمن بم-

  هم اومدم به خاطر تو بود
 : ترس تو صدام گفتم با
 کنه مانیفکر کن گاو زا یوا-

 : دفه بغضم گرفتو گفتم هی
  ترسمیاهورا من م-

 : وگفت دیخند
 ؟ یجد-

  یداشته باش یسررشته ا هی دیبا ینخوند یمگه تو دام پرور-
 : لبخند گفت با
  یرد گم کن برمتیم یالک-
 ؟ یریم واشی نقدیحاال چرا ا-

  شهیداغون م نیمجبورم آروم برم ماش هیجاده خاک-
  یدام پزشک خبر داد-

 : وگفت یعصب لحنش
  عوضش کنم دیبا گرهی، پول مفت م ستشینکبت ن-
 کنه ؟ یمنو خواستگار یکس یشیناراحت متو -



باشه، تو  ادتیزهره  ی، تو مال من  شمیم یزهره  روان شمیم ونهید-

  کنه یازت خواستگار یاجازه بد یبه کس دینبا
مگه دست منه ، خب من االن در حال حاضر مجردم وبه ظاهر -

  ادیمعلومه خواستگار برام م ستین میتو زندگ یکس
 : خنده ادامه دادم با
ازدست  یجذابم ،خوشگلم معلومه خواهان دارم آقا خوشگله ، نجنب-

  یداد
 : نگام کردچند لحظه ماتش برده بود که گفتم نهیتعحب از تو آ با
  باشه آقاهه یحواست به رانندگ-
 : همون تعجبش گفت با
 ؟ یگیکه نم یزهره جد-

 : خنده گفتم با
 دل ببندم ؟ یجز تو به ک من ی؟روان یچت شد هنگ کرد-

 : خنده گفتم با
  آقا هرکول من باشه تونهیم یآخه ک-
 :اخم ملتمسانه گفت با
  ادیصدا نزن بدم م یجورنیمنو ا زهیواست عز یزهره جون هرک-

 : وشرمنده گفتم آروم

 ؟ یناراحت شد-

  گلم اریبه روم ن گهیدرشته تو د کلمیه دونمیم خودم
 : گفتم یبخش نانیلبخند اطم با
 لیوجذابه ، من است یفوق العاده وعال کلتیمن ، تو ه ی ونهید-

  گمیم یوفرم اندامتو دوست دارم جد
  صدام نزن لطفا یطور نیا یول-
 !؟ یتو چقدر حساس ودل نازک-
  یکنیمسخرم م کنمیفکر م یگیکه م یطور نی...ا گهیدل نازکم د-



 : اخم گفتم با
 دمتیکه اومدم د لی؟ همون  اوامن عاشقتم اون وقت مسخرت کنم -

  یپوشیم غهیوجل یشلوار رسم یشدم ، خصوصا وقت پتیمجذوب ت
  اهورا باور کن یجذاب یلیخ

تو حجم آغوشت گم  یعاشتم خصوصا وقت-زمزمه کردم : آروم

  . شمیم

 
  بنیباماش میبهادر در رو باز کرد وداخل شد یگاودار میدیرس

 : گفت عیبهادر سر نییرو داد پا شهیش ارباب
  اومد ایارباب گوساله به دن-

 : شد وگفت ادهیرو پ نیکرد ماش پارک

 ؟ ومدین شیکه پ یعه چه خوب ، مشکل-

 : شدم وگفتم ادهیپ منم
  اومدم لیدل یپس ب-

  شهیم یا قهیاومد ده دق ایدن- بهادر
 علمدار کجاست ؟ - ارباب
  گاو مادره شیپ- بهادر
  مرتبه یهمه چ - ارباب
ارباب شما رفت یپا شی، مهندس هم پ هیبله حال دوتاشونم عال- بهادر

شد خبرم  یزیچ لهیدل یب نجایموندش ا رسونمیخب من دکتر رو م-
  نیکن

زنگ تلفن بود ، جواب  یتا داخل شدم صدا یبرگشتم بهدار.....

  دادم
بد حال داشت خواست که برم  ضیروستا بود ، مر یاز اهال یکی

 قیجاده بو د خالصه گفتم دق یخواستم حوال قیکنم آدرس دق نشیمعا
  که راهو گم نکنم



کورشه منتظرم  یکارخونه  کیکه نزد یجاده فرع کینزد گفت
 تا راهو گم نکنم مونهیم

  . رمیکردم به اهورا خبر دادم کجا م قطع

 میگوش میشدم که از بد شانس یجمع کردم وراه ازمویمورد ن لیوسا
رکاب  قهیچند دق دومیشدم  با دوچرخه . نم یرفت ببرم وراه ادمی

سمتم با حالت  دیبود تا منو د ستادهیا ابونی.زن کنار خ دمیزدم تا رس
خونش ،پدر  میشد یسالم کرد وراه زدیدو اومد نفس نفس م
  بود ماریشوهرش بود که ب

گرفته بود  داروها وتذکرات الزم  رو دادم  یبد یخوردگ سرما
 ابونیخ کیو نزد یکردم وبرگشتم که برم بهدار قیل هم تزروآمپو

که به  یتو جاده فرع دنیچیمدل باال بودن که پ نیبودم که سه تا ماش

 . ونگاه کردم ستادمیمنم کنجکاو ا شدیم یکار خونه منته
که  شدیرو شونه هاش بود داشت رد م لیب ادهیمرد پ هیموقع  همون

 : دمیکرد وپرس یبا سرعت جلوش سد شدم منو شناخت احوال پرس
 کارخونه ؟ رهیجاده م نیا-

  بله خانم دکتر-
 ؟ یدونیهست نم یچ یکار خونه -

قراره ماه  ندهیمواد شو میدیشن فشویکه تعر نجوریواال خانم دکتر ا-

  بشه یراه انداز گهید
 کار گر هم استخدام کرده ؟-

  کننیشروع به کار م گهیبله از ماه د-
  . کردم راهشو گرفت ورفت تشکر

گل کرد با دوچرخه  میخورده کنجکاو هیبه جاده کردم و  ینگاه

 . سمت کار خونه رفتم
کارخونه دوچرخه  کیبود . نزد ییبود اما عجب جا یطوالن راهش
وارد  انهیکردم وومخف یباغ مخف یدرختا ونیم ییجا هیرو 

 . کارخونه شدم



از پشت  نکهیهم یچقدم بزرگ بود ول زدمیم دیاطراف رو د داشتم

 . ساختموتش خواستم داخل بشم
کجا  ناازیا»شدن  داریوقد بلند دو طرفم پد یکلیدفه دوتا مرد ه هی
بود  واریشدن پشت سرم هم که د کیاز دوطرف نزد«شد  داشونیپ

بودم  یکیوجلوم ساختمون هنگ کردم تا به خودم اومدم تو چنگ 

 : گفت یزشت یدختر بچه هامنو برداشت وبا خنده  نیع
 !!به به خانوم دکتر ؟-

کردم وبا مشت  دادیداد وب یکار خونه بردن هرچ یسمت ورود منو
رو  لیداشت انگار مورچه ف یریمگه تاث زدمیبه سرو وصورتش م

  زدیلگد م
  هم فحش بلد بودم نثارش کردم یهرچ
 ... یوا ی، نوچ .... وا یچه خانم دکتر بد دهن- یدوم

. در  یبزرگ یمنو بردن سمت در چوب میداخل کارخونه بود خالصه
آدم بودن با  ی، سرمو که برداشتم کل میباز کرد داخل شد یرو دوم

 . تعجب نگاشون کردم
 : نسبتا چهل ساله بود حدودا با خنده گفت یکی
 خانم کوچولو ؟ نجایا یخودت اومد یبا پا-

 مدر واقع پرتم کرد که آه از نهاد نیمنو گذاشت رو زم یابونیب غول

 : داد زدم تیبلند شد وبا عصبان
  یپامو شکوند یعوض-

 یوجلو اومدکنارم زانو زد وبا لبخند یبلند شد از رو صندل مرده
 :گفت

  یبه به چه خانم دکتر جذاب اما... اما فضول- 
 : اخم نگاش کردم با تشر گفتم با

  برو اون ور تر-
 :زدو گفت یوزخندپ

 ؟ یخاله زنک باز یاومد دونهیاربابت م- 



 ؟ ییتو گنیکورش که م-

 : خنده گفت با
؟ ، کورش  یزنیکورش نه خانم کوچولو مگه  خدمتکارتو  صدا م-

 ؟ یشناسیخان پس منو نم

 :پوزخند گفتم با
  دمیشن هتویوصف اسم کر- 

 : با خنده گفت بازم
  یبد دهن یلیخ-

 : گفت یزیبا لبخند تمسخر آم آروم
 تو خوشش اومده ؟ یاهورا از چ-

 دنیآدم وجاسوس داره که راپورت مارو م یکل دهیکه فهم معلومه»
» 

 : داد ادمه
  رعنا رو پس زده ستین خودیپسنده ب باینه خوشم اومد اهورا ز-

  که دست آورد کنار صورتم یحال ودر
  دیعقب دادم خند تیبا عصبان سرمو

 : شدت اخم کردم با نفرت نگاش کردم که با خنده گفت به
که به تو مربوط  ییکوچولو تو کارا یدراز تر کرد متیپاتو از گل-

  یدخالت کرد ستین
 : دستشو گذاشت کنارم صورتم که باخشم گفتم بازم

  یدستتو بکش عوض-
 : با اکراه انداخت وگفت دستشو

  دشهیباهوش ز یدختر کوچولو هیکه  دمیاحمقه وشن یلیاهورا خ-
 : وگفت دیخند هیمستانه وکر بعد

 ؟ یباز شیخودش اومده وسط آت یکجاش باهوشه با پا نیمهراب ا-

 : لبخند  ادامه داد با



 یمامانه حق داره رعنارو پس بزنه ، آخ یلیاهورا خ دیمهراب ز-

  چارهیب یرعنا
  نفرت نگاش کردم با

از اتاقا دست وپاشو ببند دهنشم چفت  یکیببرش بندازش تو - کورش
  دنبالش ادیاهورا م نمیکن بب
 : به بادرگاردش زد وگفت یچشمک

  تو چنگم افتاد یبا ارزش یواسه معامله عجب کاال-
 : خنده ادامه داد با
  خودش افتاد تو تله یملوس با پا یمهراب خرگوش کوچولو-
شدم با  یصبدفه ع هیدفه دست آورد صورتمو نوازش کرد وکه  هی

  نفرت تف انداختم تو صورتش
 غیشد وچنگ زد تو موهام که ج ینکرد چنان عصب ینامرد اونم

 : از شدت درد گفتم غیزدم وبا ج
  یبهم دست نزن عوض-

وتو دستش بود ومن از شدت  دیکشیشد همون طور که موهامو م بلند
بهم  یدندونا یاز ال تیوبلندم کرد  با عصبان مردمیدرد داشتم م

 : فشرده شدش گفت
 ای شهیاهورا به خاطرت حاضر به معامله م نمیبب ییهرجا یهرزه -

 نه ؟
 دیکشیکه منو با موهامو م یشدت درد اشکم در اومد در حال از

  زدم غیاز آدماش هل داد  منم ج یکیسمت 
  ندازه نیکه رومو زم یچقد واسش ارزش دار نمیبب- کورش

 : که  تو لحنم بود وگفتم یادینفرت ز با
  ذارمیمن  نم-

 : زد وگفت لبخند

 دهیخانوم کوچولو چون وصف عشقتون به گوشم رس کنهیقبول م-

  واون ارباب احمق   حاضره به خاطرت از کل ثروتش بگذره



 : خند گفتم باپوز
  یبکن یتونینم یغلط چیتو ه-
 : خنده گفت با
حاال ارزش تو واسه  ینتویبکنم ، اما تو م یکار ستیمن قرار ن-

 منو ارباب احمق از باغ انارم با ارزشتره ،

 : ادمه داد هیکر یخنده  بعد

  فتهیارباب واسه نجات دادنت بال بال بزنن وبه پام ب ذارمیم-
  دل نازکه یلیخ اون
سر داد که به عقلش شک  یمرد باز چنان قهقه ا نیبود ا وانهید

 : کردم وادمه داد
رو نداره خصوصا تو که  یدرد کس دنید ارباب احمق طاقت-

  یعشقش
  یآشغال یعوض هیتو -
 یور ادایالزم به گفتن تو نبود کوچولو ، اما خوب شد  دونمیم-

 یپس حواست به رفتارت باشه کوچولو ، اگه تو میوک میمن چ یکرد
  دورو برش چخبره دونستیاون ارباب احمق اصال نم یفضول نبود

 : پوزخند وگفت با
تخته خوب جور شدن دکتر باهوش وارباب احمق روستا ،  در و-

  ارباب دل به دل تو داده فیح یباهوشه ول یادیالبته اون رعنا هم ز
خودت وارد  ی.حاال که خودت با پا شهیمنم گرون تموم م واسه

 . شهیکه به نفع من تموم م ی، معامله ا یمعامله شد
  وقته منتظرم یلیکه خ یزیومن به اون چ رسهیاحمق به تو م اون

  کنهینم یکار نیارباب همچ-
 دیاون حاضره به خاطر تو ق یپس تو هنوز عشقتو خوب نشناخت-

  بزنه مطمئن باش شویزندگ
 : وبا حرص گفت دیسمتم حمله کرد وموهامو باز گرفت وکش هوی



 میکر میدار یبا ارزش ژهیکن ، مهمون و ییرایببرش خوب ازش پذ-

 . ارباب یسوگل
وخودمو کنترل کردم   مردمیشدن موهام م دهیاز شدت درد کش داشتم

 . منو کشون کشون بردن گارداشیهلم داد سمت اونا  که باد
 یاتاق شدم دست و پامو با طناب محکم بستن ، دهنمو هم با کل داخل

  . چسب بستن خفه شدم در واقع

ورفتن هرچه تقال کردم دست وپامو باز کنم نشد  نیکردن رو زم ولم
 . محکم بسته بودن مچ دست وپام ناجور درد گرفته بود نقدی. ا
 (اهورا)

بود بعد از شام ، هرچه زنگ زدم زهره جواب نداد . از  شب

 . مردمیدلشوره داشتم م
ازش خبر نداشتم ، بهش گفته بودم  تیزیظهر که رفته بود و از

  . نشد یخبر یبرگشت بهم زنگ بزنه ول

کار داره . اما حاال  دیبار زنگ زدم جواب نداد گفتم شا نیچند خودم

 . یخبریآوردم از ب یداشتم نفس کم م
، از خونه  یاسب سوار یکنه به بهونه  نیگفتم اسبمو ز دیجاو به

 . نگران بودم یلیخ رونیزدم ب
 نیخونش ا یرد شدم چراغ ها هم خاموش بود حت یکنار بهدار از

 کجاست ؟ یعنیکردم  یخواب باشه ، قالب ته دیساعت شب که نبا
هم خونه باشه امکان نداره خواب باشه . آروم آروم با اسب  اگه

 . خونه اش رو گرفتم بازم جواب نداد یکه شماره  رفتمیم
 . نبود که نبود یاسب تاختم ورفتم اطراف رود خونه ول با

  داوود رو گرفتم یسمت عمارت ، شماره  برگشتم
  الو-
  الو ارباب-

  داوود ییکجا--
  خونه-



  دهیزهره جواب نم زنمیزنگ م یداوود هرچ-
  کار داره رونهیخب حتما ب-
،خونش چراغا  یوقت شب ، رفتم بهدار نیرفته باشه ا تونهیکجا م-

  دهیاصال جواب نم شمیخاموش بود ، گوش
  خب ممکنه رفته حموم-
 رونیرفت ب ی، ظهر رمیگینه امکان نداره از ظهر تا حاال دارم م-

 یلی، داوود خ خبرمیداشت از اون موقع تا حاال ازش ب ماریروستا ب
  نگرانم ، اطراف رود خونه هم رفتم

ساعت  میروستا برگرد خونه ن یاز اهال یکی یممکنه رفته خونه -

  میکنیم یفکر هیدوباره بهش زنگ بزن نبود  گهید
  از دلشوره رمیمیدارم م یول گردمیبر م-
  خونه ایفعال ب-
  باشه اومدم-

 . کردم وداخل عمارت شدم قطع
 : که داوود جلوم بود وگفت رفتمیاز پله ها باال م داشتم

 شد ؟ یچ-

 : دادم وگفتم رونیب نفسمو
  کجاست دنمیفعال که نم-
  شهیدامیپ نگران نباش-
  یلینگرانشم خ فتهیواسش ن یخدا کنه اتفاق-

زنگ خورش بودبا  یصدا  شیبود کنارم که گوش ستادهیا داوود

 : در آورد ونگاه کرد ومتعجب گفت بشیرو از تو ج یسرعت گوش
  سر گرده-
  جواب بده زود باش-

 : با سرعت جواب داد داوود



آروم  نقدی؟بلند تر چرا ا یگیم یچ می...کر؟یییی؟...چ میالو کر-

 ؟ یزنیحرف م
  دامیومکالمشو گوش م کردمیتعجب نگاه داوود م با

آخه سر از اونجا در آورده  یچطور میزهره اونجاست ؟کر- داوود
 شهی. باشه ....... باشه فعال مراقبش باش . .....مگه م می؟.... کر

  میدست رو دست بذار
حال  شدمیم یداشتم روان دمیرو از دست داوود قاپ یدفه گوش به

  خودم نبودم اصال
 الو سر گرد ؟- من

  یبله جناب همت-
 ؟ شدهیچ-

  نجاستیدکتر از ظهر ا-
 « زدیحرف م آروم»

  که بهتون خبر بدم گفتم
 : وداد زدم تیاز شدت عصبان شدمیمنفجر م داشتم

  کشمتیکوروش م-
اون حالش خوبه من مراقبشم ، شماهم  نیحفظ کن تونویخون سرد-

  کوروش بهتون خبر بده نیمنتظر باش
  شمیم ونهیباشم سر گرد دارم د دخون سر یچطور-
فقط  نیند یا دهیعمل نسنج چیوصبور دست به ه نیخون سر باش-

، اگه بدون فکر  نیخواستم بهتون اطالع بدم که نگرانش نباش
  نیزیریما رو بهم م  یتمام نقشه ها نیانجام بد یکار یزیوبرنامه ر

 : د وگفتمسخت بو یلیبودن خ ددهنمو قورت دادم خون سر آب
 منتظرشم ؟ دیبا یتا ک-

دکتر در امانه من  نیاصال نگران نباش دهیکورش بهتون خبر م-

  واسشون، دست من سپردنش فتهیب یاتفاق ذارمینم
 : گفتم ملتمسانه



  جان شما وجان دکتر-
 قطع کنم . دیبا گهیارباب د هباش-
 

رو بهش  ویکه گوش کردیسرگرد قطع کرد . داوود تمام مدت نگام م

 . دادم
 چکار کنم ؟ دونستمینم زدمیمرغ پر کنده بودم بال بال م نیع

  میبهتره به شوهر خواهرش خبر بد- داوود
  شمارشو ندارم-
 ؟یآخ ازش نگرفت-

  فرصت نشد-
  اگه بشه بهمون بده شیاز تو گوش میبذار زنگ بزنم کر-

  معطل نکرد وشماره سرگرد رو گرفت داوود
دکتر دستته  ی؟.........گوش یحرف بزن یتونیم میالو کر- داوود

؟...... نه نبود ؟.......باشه ممنون ، االن حالش خوبه ؟....ممنون 
  یلطف کرد

 : قطع کرد وگفت داوود
 همراهش نبوده یگوش-

 : چنان با حسرت ببرون دادم وگفتم نفسمو
  شمیم ونهیداوود دارم د-
  جا گذاشته اخونشی یبهدار دیشا-
هم ... اصال  دیدلشوره دارم ، شا دهیقد نم یی!ذهنم جا دونمینم-

اونا  نکهیقبل ا دی، شا شمیم یاونا افتاده ؟دارم روان ریگ یچطور
  رونیانداخته ب رنشیبگ

  خونش میفعال بر-
 ؟ یدار دشویکل-

  دارم-
  میروشن کنم بر نویتامن ماش اریبرو وردار ب-



  با حالت دو رفت داوود
 نویدر آوردم تاماش بمیاز تو ج چیرفتم ، سو نگیسمت پارک منم

  ببرون آوردم وداوود هم اومد سوار شد حرکت کردم
  .با سرعت در رو باز کرد نیماش دنیبا د دییجاو

زد وداخل شدم  دیشد منم پشت بندش ، کل ادهیباسرعت داوود پ....

  میدینشن ییشمارشو گرفتم اماصدا
  شنومیزنگشو نم یصدا ستین نحایا- من

  یبهدار میبر-
  .یسمت بهدار میداوود   در رو بست ورفت میشد خارج

رو  لیداخل شد چراغ رو روشن کرد ،موبا نکهیدر رو باز کردهم 
  بود زیم

 : رو برداشت روشن کرد وگفت یشداوود گو دمیکش یراحت نفس
  اه رمز داره-
  یاریپشت بد ب یاریبد ب ایاوف خدا-
  باشه دیتولدش شا خیتار-
  سالشه۲۴-

 : متفکرانه گفت داوود

   ستینه ن ۱۳۷۳-
  رسهیبه ذهنت م یبزن هرچ-

 : کرد وگفت نگام
  یبهش گفت یتولدت خودت چ خی، تار کنهیقفل م شهینم-
  من؟-
 نه پس من ؟-

 : کردم وگفتم اخم
  دونستیم-
 : تولد منو با خنده گفت خیتار زد



  دوست داره یلیخ-
 : گفت عیوسر یگوش بازشد

 بو اسم شوهر خواهرش ؟ یچ-

  گفت بهنام-
 :حرص گفتم با
  گهینگاه کن د-
 : خنده گفت با
  ارباب جوان-
  زود باش-
  مخاطباش هم باحالن-

  با خنده خوندیم داشت
  ارباب جوان-

  آمپول زن دکتر
  ریمد
  سیر

  پولدار بچه
  کرده ویرو با شغالشون س همه
  پول خر
 « گهیداداشو م بندمیشرط م»ساز  سد
  عرضه یب لیوک
 : حرص گفتم با
 ؟ یآورد ریوقت گ-

 تاجر-

   یقاض
  شمارشو ریعه خودشه بگ-
 خودش ؟ لیبا موبا-

 : تکون دادم وگفتم دیبه نشونه تاک سرمو



  ناشناس جواب ندن دیبهتره شا ریآره بگ:
رو از دستش گرفتم که با  یشماره رو گرفت ، با سرعت گوش داوود

 : خشم گفت
 ؟ یکنیم نیچته چرا همچ-

  تماس شدم یندادم منتظر برقرار محل
  الو سالم-
 : گفت دیترد با
 الو زهره ؟-

  خانوم دکتر  دست منه لیالو موبا-
 : بود صداش وگفت متجب

 شما ؟-

  هستم یهمت آباد من-
 افتاده ؟ یاتفاق کنهیدکتر دست شما چکار م لیموبا-

 : بلد نبودم و وناچارا گفتم شویلیفام
اتفاق که افتاده که  نیآقا بهنام مزاحم شدم راستشو بخوا دیببخش-

  بذارم انیخواستم شمارو در جر
 : ونگران گفت مضطرب

 زهره حالش خوبه ؟-

  دکتر خوبن اما-
زهره افتاده  یبرا یچه اتفاق نیکنیمنو نگران م نیشده دار یچ-

 ؟خودش کجاست ؟

  نیکمکمون کن نیتونی!زهره خانوم بهم گفتن که م نیآروم باش شهیم-
 زهره کجاست ؟ نی؟ بگ یچه کمک-

کردم تا اتفاقات چند  فیهرچه رو که اتفاق افتاده بود رو براش تعر-

 چیکرد وگفت که ه دیلحظه قبل رو موبه مو به حرفام گوش داد وتاک
  تا خودشو برسونه دینکن یکار



دست رو دست بذارم ، دلم آشوب بود آروم  شدیم مگه»

 « وقرارنداشنم
 نذاشته انیچرازهره منو تا حاال در جر- بهنام
 فرصت نکرده دینشد ، قرار بود بهتون بگه شا-

 : شد وگفت یعصب یلحنش کم
 ؟ یباز سیپل ایآخه اومده اونجا طبابت -

سر از  یاتفاق یلیافتاد زهره هم خ شیپ یاتفاق یلیخ انیجر نیا- من
  از چه قرار بود وگفتم آقا بهنام انیموضوع در آورد وجر نیا
وبا دوستم  کنمیاالن من حرکت م یجناب همت آباد نیگوش کن-

 دمیم حیوتمام اتفاقات رو براش توض کنمیجناب سرگرد صحبت م
ممکنه منجر به  یوهر کار اشتباه نینزن یکار چیشما دست به ه

  خطر افتادن جون زهره باشه
  میمامنتظر-
  اونجام  گهیتا دو سه ساعت د-
 « بهنام»

رو گرفتم  ییسر گرد رضا یقطع کردم وشماره  عیرو سر یگوش
 انیکردم واتفاقا وگفت که درجر فیرو براش تعر دمیوهرچه که شن

 . رنیگیپرونده هستن وسخت پ نیا
هم که خودش  ییحرکت کردم سمت روستا وسرگرد رضا خالصه

 . کنهیم یتو همون شهر زندگ
نداشتم بدم به  یحیوقت شب ؟توض نیا خبریمادرم گفت کجا ب هرچه

  زهرا هم اطالع ندادم که نگران نشه
  شب بود رفتم هتل یها مهیبعد سه چهار ساعت ن دمیرس القصه
وخودشو  یهمت آباد یاز صرف صبحونه رفتم زنگ زدم آقا بعد

بودم وزود لو  بهینو برسون، ورفتن من تو روستا درست نبود غر

 . رفتمیم
  مننتظرم بودن یتو الب نییاومدن رفتم پا 



مضطرب بود  شونیپر یلیخ ایکه  ارباب جوان بود گو شونیکی
دکتر اظهار کرد که تو  یبرا یاضطراب رو نگران نهیوعلت ا

هم  ییباز شده سر گرد رضا ایقضا نیروستا امانت هست وپاش به ا
 . اومد

خاطر نشان کرد که اوضاع تحت  یهمت یبه آقا ییرضا سرگرد
  کنترله ومنتظر تماس کورش هستن وحال زهره خوبه

ارباب  یعصر بود که گوش ی،حوال میماجرا بود ریگیعصر پ تا
  مکالمه رو دمیشنیزنگ خورد کوروش بود رو شنود ما هم م

 « اهورا»
گفت که آرامش   ییجواب دادم سرگرد رضا عیبود سر کوروش

  خودمو حفظ کنم
 ...... جواب دادم الو عیسر

 ... به به ارباب عاشق-

 : گفتم یعصب
تار مو از سر زهره کم شه  کارخونتو رو سرت خراب  هیکوروش -

  کنمیم
 : خنده گفت با
با  کنمیچه خبرته آروم تر ، واسه کارخونه چند ساله دارم جون م-

  شهینم شیزیفوت تو چ هی
  زهره حالش خوبه-
 مجنون ؟ یرو بشنو یلیل یصدا یخوایم-

 : بود وگفت شیپر گر یصدا
 ؟ یشنویالو مهندس  م-

 : گفت هیباگر
  الو به بهنام بگو دوسش دارم منتظرش هستم-

  دیچیکوروش تو گوشم پ یزهره و قهقه ا هیگر یصدا
  بدبخت احمق تو قالت گذاشته خوادیرو م گهید یکیدکتر - کوروش



 : گفتم ادیفر تیعصبان با
اشتباه به عرضت  میندار یمنو دکتر ارتباط  یدهنتو ببند عوض-

 دهیرس

 : خنده گفت با
احمق  یداره باتو نجایبهنام اسم دوست پسرشه بدبخت عاشق ،ا-

  یهست یچه احمق خنگ دونهیم گذرونهیخوش م
 : قهقه ادامه داد با
   ارباب یهست ییچه هالو دونهیدکتر م-

 حالش خوبه ؟-

 : خنده گفت با
  یعال-
  میزنیکارخونه حرف م ایب-

 : گفتم یعصب
 ؟ یک-
   منتظرتم ایب-

  کرد قطع
 : گفت عیکه بهنام سر خوردمیمدت حر ص م تمام

  نیبود بهم خبر بد نیمنظورش ا-
 : بودم دست خودم نبود وگفتم یعصب

  متوجه شدم-
 ؟ یبر دیبا- داوود

 : بلند شد وگفت ییرضا سرگرد

  تتیامن یبرا میذاریوشنود برات م ابیچند تا رد -
اتاق هتل بودم دوتا مامور کار کشته بهم وصل کردن موارد الزم  تو

 لهیبهم دادن که وس ینبود انگشتر یکه اصال باور کردن ییرو جاها
وشنود بود  ابیعوض کردم که دکمه هاش رد رهنمویشنود داشت پ



سرگرد کارخونه رو  یماموراه  نمیشدم با ماش یخالصه راه...
  تحت کنترل داشتن

 . بود کیکار خونه هوا تار دمیرس
شدم   ادهیداخل شدم ازم خواست پ نینفر در رو باز کرد با ماش هی

  نکردن دایپ یچیمنو گشتن ه مهیکر دمیزد نا محسوس فهم یچشمک
  اسکورتم کرد داخل شدم میکر
 . بزرگ بود یلیکار خونه شدم خ وارد
  برج زهرمار بودن رو به روم نیکوروش ع یگاردایاز باد چندتا
 . میبود رفت یرنگ یبزرگ قهو یکه در چوب یاتاق سمت
 : باز کرد داخل شد  وگفت میرو کر در

  خان ارباب اومدن-
 : وگفت دمیکورش رو شن یصدا

  تو ادیب-
  داخل شدم میکر یاشاره  با

برگ  گارینشسته بود وس یبزرگ یمبل بزرگ سلطنت هی کورش
  دستش بود

 : رو روشن کرد و همزمان گفت ییطال فندک
  به به ارباب بخت برگشته-
  بنال-

داد  رونیزد  دودشو ب یقیروشن کرد وپک عم گارشویس دیخند

 : وگفت
 ؟ یدکتر احمق فرضت کرده دلخور نکهیاز ا-

 : بودم ادامه داد ستادنیا هنوز
چطور  نهینامزدشو بب ادیب کنمیرعنا االن خبرش م چارهیرعنا ! ب-

 . کوچولو نارو خورده هیواسه خاطر 
  به مبل کرد اشاره

 : گفتم تیعصبان با



  رعنا رو وسط نکش یپا-
 : وگفت دیخند

دختر  هینامزدش چطور واسه  نهیبب   ادیب ینکشم وسط ؟ باشه  ول-

  شده خیسنگ رو   یشهر
 : شد وگفت یجد لحنش

اونجا تهران قول   کنهیم یمن احمق هم باور کردم با تو عشق باز-

بهنام خوشبخت هم  نیداده  اما دلم واسه ا یا گهیازدواج به کس د
  کنهیم یچه غلط نحایا شیدیز دونهینم سوزهیم
 : وگفت دیخند بعد

 ؟ یبهش خبر نداد-

 : انداختم وگفتم سرمو
 ؟ نهیبب ینامزدشو با چه حال نجایا ادیب-

 یکنیبگم واسه نجاتش م یدکتره تو روستا امانته پس هر کار نیا-

  یدکتر تیتو مسول جان وامن
 ؟ یخوایم یبگو چ-

  اغ انار-
 : گفتم باحرص

  باغ انار مال خودت-
 : به مبل داد وگفت هیتک

  نه باغ انار کمه-
 که گفت : یکردم عص نگاش

  دکتر با اربابه تیحفظ امن-
 منظور ؟-،

  دکتر ه.ر.زه شده نیاز قضا ارباب عاشق ا-
  زدم:خفه شو داد
 



 : گفت یزشت یخنده  با
  یجوش آورد یدکتر بهت نارو زد بد جور یدیفهم نکهیاز ا-

 آره احمق ؟

  گهیباغ مال خودت خفه شو د-
 : سرد گفت خون

  گفتم کمه-
 ؟ یخوایم یچ-

  کل کار خونه یتو بازده میکن یباهم همکار خوامیم-
 ؟ یچجور همکار-

  بشه بعد یکار خونه که راه انداز-
 : گفتم مصمم

  کنمیمن قبول نم-
  سود کار خونه نصف نصف-
  عمرا-
  مونهیپس دکتر کوچولو دستم م-

 : دادم با حرص گفتم رونیب نفسمو
  کنمیقبول م-
  دکتر لیپس عقد قرار داد سپس تحو-
  دمیبره ، منم قول م یذارینه م-
 ؟ ینیبا چه تضم-

 یبگ یندارم اما ولش کن بره هرچ ینیدر حال حاضر تضم-

  کنمیقبول م
 : گفت دونستمیرو لباش که معناشو نم لبخند

  شونهیچقد پر یدونیخبر اومد که نامزد ت اومده رعنا! نم-
 : گفتم تیعصبان با
 وسط ؟ یدیکش یاونو واسه چ یپا-



 نهیآخرش باشه بب ینفسها دیخان هم اومده اون االن با بیحب-

  دهیم یروستا داره با کوروش قول همکار ی ندهیپسرش خان آ
خان ورعنا کاره  بی؟حب یخان دار بیاز حب یا نهیتو چه ک-

  ستنین یا
دختر ه.ر.ز.ه  هینامزدش به خاطر  نهیبب دیرعنا با چارهیاوه ب-

  دهیداره م شویکل دار یشهر ی
 : خنده گفت با
باغ انار رو  یدخترک دار نیخان بفهمه به خاطر ا بیحب-

  کنهیسکته م یدیم
حرص  یخواینه که م ایمشکلت با اوناست  دونمیمن نم-

  ینیخوردن اونا رو بب
 : روشن کرد وگفت گهیبرگ د گاریس هی دیخند
 خانِ  بیندارم ، مشکل من حب یمشکل چیبا تو ه اتفاقا

  نگاش کنم متعجب
 : رو تو نگاهم خوند وگفت تعجب

  مال من بود سویگ یاگه تو نبود شیسال پ نیچند-
 : زدم داد
 : وگفت دیخفه شوخند-
  بده من سورویبهم قول دادبود که گ-

  زدم یپوزخند
؟ من  سویاون موقع رابطمون خوب بود ، اما گ- کورش

موضوع سو  نیخان از ا بیدوسش داشتم اونم دوسم داشت حب
؟  سوهیباغ انار به اسم گ دادمیانجام م گفتیم یاستفاده کرد هر کار

 بیکه به نام توعه من از حب نایبود اما زم سویتولد گ هیمال منه هد

 . خان نداد بهم بیاما حب دمیخان خر



 یبه هوا گفتمینه نم گفتیم یبود هرچ سویبه خاطر گ همش
 یخاطر دکتر کوچولو هرچتو که به  نیع قیدق کردمیقبول م سویگ

 ! یگیبگم نه نم
کرد در حقم سر دوماه نشد دختره رو  یخان نامرد بیحب اما

که داره با  یکار نیهم قایبه زور به عقد پسر عموش در آورد ودق
 ارهیرعنارو به عقد تو در م سویگ یحفظ زندگ یبرا کنهیتو م

  مجبوره
 : گفتم باپوزخند

  ینبرد تیاز انسان ییتو بو-
 : خنده گفت با
 دنیرو طالق م سویگ یاگه قبول نکن یقبول کن یتو مجبور-

 زیدخترش که از پسر بزرگترش عز یزندگ نهیبب تونهیحببب خان نم
 نکهیدخترش در امانه وبا ا یزندگ کنهیتره خراب بشه تو رو فدا م

 . به رعنا نداره یعالقه ا چیپسرش ه دونهیم
  یگیمزخرف م-
  من یمیخراب شه عشق قد سویگ یمن از خدامه زندگ یول-

 : مکث کوتاه گفت یلحظه ا بعد
هنوز  ترسهیازش واهمه داره م یلیخان خ بیکه حب یزیچ-

  با داشتن سه تا بچه یداشته باشه حت یبهم حس سویگ
 نیا کنهیبهت فکر م سویگ یفکر کرد یآشغال پست هیتو -
رو بهت  سویخان تو رو خوب شناخته که گ بیمحاله حب اتیچرند
 خواهرم خراب شه محاله باتو باشه یاگه زندگ ینداد حت

  یهست یچه آدم رذل آشغال دوننیاونا م-
 : داد  زد یعصب

  خان بیاما نه آشغال تر از حب-
مرد منفور  نیکه تو وجودم نسبت به ا یتمام خشم تیعصبان با

 : داشتم گفتم



  ارینت نزبواسم اونارو به -
اون وقت من به  دنیرو طالق م سویگ یاکه تو رعنارو نخوا-

  جا نیهم سازمیبهشت م هیبراش   رسمیعشقم م
به خاطر  یکه با رعنا ازدواج کن یریگیرو م متیتو تصم ای

 ؟ سویگ

  یدهنتو ببند عوض-
 : وگفت دیخند

تو رو  یقول همکار  رمیگیفعال باغ انار رو م ستیمهم ن-

  بمونه بعد سوی،گ
  زدم :کثافت داد
 : خون سرد بود وگفت باز

  روننیخان ورعنا ب بیحب-
 دکتر حالش خوبه ؟-

 : پوزخند گفت با
 بد بخت ؟ یاونو دار یتو هنوز هوا-

  شهر گردونمیقائله برش م نیبعد ختم ا-
حاضر به موندن  گهیخودش هم د انایجر نیدرسته بعد ا-

  ستین
 : رو مبل بلند شد وبلند گفت از
 ؟ میکر-

 : گفت میبه کر رو
 هیراحت بشه  الشیدکتر کوچولو خ شیارباب رو ببر پ-

  خراش ور نداشته
تمومه بچه ها  یرفتم که آروم زمزمه کرد همه چ میبا کر....

هستن ، همه رو گرفتن جز خود کوروش ودوتا  یدر حال پاک ساز
  گارداشیباد

 : گفتم نگران



  نجانیخان ا بیا وحبرعن-
  نگران نباش-
 : رو باز کرد وآروم گفت یاتاق در

  من مراقب اوضاع هستم برو دست وپاشو باز کن-
  اسلحشو در آورد با عجله رفت عیبرد کمرش سر ودست
 یکیبود چشمم به تار کیبا سرعت داخل اتاق شدم تار منم

  دمیرو شن کیشل یعادت نداشت اما جلو رفتم که صدا
بود دست وپاشو بسته بودن ودهنشو هم  نیتر رفتم رو زم جلو
  با چسب
سمتش که خوردم  دمیدو بایشدم تقر خودیاز خود ب دمشید

دهنشو  عیاما سر دیلرزیبس که هول کردم  دستام م کشینزد نیزم
  باز کردم
 : اضطراب وترس ودلهره  گفتم با
 فدات بشم ؟ ی، خوب زمیعز-

افتاد   هیوبه گر دیکش یقیباز کردم چسب رو نفس عم یسخت به

 : گفت هینگام کرد با گر
 ؟ یخوب-

 : و لحن ملتمس گفتم دیلرزیم دستام
  من خوبم، خوبم  جونم-

دستش شدم پشت بهم بود التماس تو  یباز کردن طنابا مشغول
  من ،من دلم آشوب بود کردیم هیاون گر زدیم ادیصدام ولحنم فر

 . تموم شد ، تموم شد گلم- من
  : باز کردم دستاشو ماساژ داد وگفتم دستاشو

 درد داره ؟-

  دستش شدم یتند مشغول باز کردن طنابا وتند
  کردم باز
 : گفت هیگر با



  مردم از ترس-
  نکردن ؟ تتیاذ-

 : گفت هیآغوشم بود با گر در
  ترسمیم-

 : بود آروم تو گوشش زمزمه کردم کیشل یصدا هنوز
  تموم شد یهمه چ-
 کورشو گرفتن ؟-

  با موفقبت رو به اتمامه اتیسرگرد گفت عمل-
  بودم ستادهیکردم بلند شد رو به رو ش ا کمکش
با دوتا دستام صورتشو احاطه کردم وملتمسانه  ختیریم اشک

 : گفتم
 تموم شد . شتمیمن پ زمینکن عز هیگر-

 : وهق هق گفت هیبود با گر سشیخ ینگاهم به چشما

  دوست دارم ، دوست ، دارم-
  منم دوست دارم همه کسم-

به پا کرد که فاصله رو کم کردم  یبهم طوفان نگاهمون
  کرد میهمراه
بود ازش جدا  میبهنام وکر یخودم که اومدم با ورود ناگهان به

  شدم
  تر کردم فاصله گرفتم از زهره بهنام خونسرد جلو اومد لب

  خودشو تو آغو،ش بهنام رها کرد زهره
 : بغلش کرد وگفت بهنام

 ؟ زمیعز یخوب-

 : میکر
  کوروش فرار کرد امابچه ها دنبالشن-

 مهیخان سراس بیدفه رعنا وحب هی زدمیحرف م میبا کر داشتم
  داخل شدن



 « بود یموفق گریجدا باز»  ختیریاشک م رعنا
  پروا جلو همه بغلم کرد با اکره  واز خودم جداش کردم یب

 : هیبا گر رعنا
 ؟ زمیعز یخوب-

  بازم خودشو بهم چسبوند کردیول م مگه
 : خان آروم گفت بیحب

 پسرم ؟ یخوب-

دادم چشم غره  رونیکه نکبت وبا حرص نفسمو ب کردینم ولم
 بیبود ورو کردم سمت حب شیرعنا بود اما مگه  حال یام حواله 

 : خان وگفتم
  خوبم پدر-

 : رو بهنام گفت رعنا
 کوروش فرار کرد ؟-

 « دختر نیداره ا ییرو چه»
  بره ییجا تونهیاونم کارش تمومه ، نم- بهنام

 ریشدن ، همشون دستگ ییتک تک همکاراش شناسا- سرگرد
  شدن

  هیعال- رعنا
زود  ای ریاز چنگال قانون فرار کنه د تونهینم یکس- بهنام
  شهیگرفتار م
سرشو  دیبود آروم نگاهمو د زیبه زهره رفت اشکش سر نگام
  انداخت

 : بازو مو گرفت وگفت رعنا
  عمارت همه نگران توأن میبر-
  جلو افتاد یحرف چیه یخان ب بیحب

  دیکشیبازو مو گرفته بود دنبال خودش م رعنا



مثال شاد سرمست بو من نگاه  رفتیمن راه م یجلو رعنا
  مغموم رو رو به زهره برگشتم انداختم

  داد به بهنام کهیت هوی دمید
با  نکهیبود تاب تحمل ا نیکه به ذهنم خطور کرد ا یزیچ تنها
  شوم را نداشت یرعنا راه

 «زهره»
 ینیاحساس سنگ  ختیلحظه کل حجم تنم ر هیرفت  اهورا

  کردم ونتونستم خودم رو کنترل کنم
ارداه  یبه بهنام ب دنینداشت وچشمانم قدرت د  دنیتوان تپ قلبم

  رفت کل توانم لیدادم وتح هیتک
 یبه سرعت منو گرفت نگاهم بهش بود هنوز پشت هاله ا بهنام

  .... .رفت ... رفت دمیدیاز اشک تار م

 : آروم زمزمه کرد بهنام
  شهیتوم م یهمه چ زمینگران نباش عز-

 ؟ ستیدکتر حالتون خوب ن- میکر
رفت جلو چشام   جیبزنم سرم گ یسرمو برداشتم که حرف تا

 . دمینفهم گهید چیرفت و وه یاهیس
 « بهنام»

  تو بغلم از حال رفت زهره
 : دلهره گفتم با

 . سرگرد ؟ میکر-

 : دفه صدام رفت باال وبا ترس گفتم هی گهید
  زهره-
  سرعت رو دستام بلندش کردم با

  بود رونیآمبوالنس ب.....
که نفسم به شماره  دمیدو یدستام بود چنان با سرعت م رو
  دیدویهم دنبالم م میافتاد کر



  رونیکار خونه زدم ب از
  نکردم یاصال توجه دمیجوان رو د ارباب
  بود گذاشتمش تو آمبوالنس یطور شد وبا چه حس حال هر

که  یادیخودشو رسوند با حالت دو وبا دلهره وترس ز داوود

 : تو حرکات وصداش بود گفت
 شده ؟دکتر چش شده ؟ یچ-

 : وگفتم زدمیدادم نفس نفس م رونیبه زور ب نفسمو
  دفه غش کرد هی-

 یفیبود  حال اونم تعر ستادهیبا فاصله کنار رعنا ا یکم ارباب
مثال  کنهیم یسع یلیوخ ارهیخودش نم یبه رو دونستمینداشت م
  تفاوت باشه یآروم وب

 : زهره بودن گفتم ی نهیپرستار که در حال معا سمت
  نیحرکت کن-

درش بسته شه  نکهیتو آموبالنس وقبل ا دیبا سرعت پر داوود

 : گفت
  رمیاهورا باهاشون م-

  میحرکت کرد....

نخورده بود دو روزه واز  یزیچ نکهیزهره به خاطر ا....

  ترس و دلهره وضعف کرد
  االن اهورا هم نگرانه-داوود ....
 : وگفتم دمیکش یقیعم نفس

 دنیبد شدن حالش د  لیدل شتری، ب شهیخوب م ستین یزیچ-

  ارباب کنار نامزدشون بود
 : داد وگفت رونیهم نفسشو ب داوود

  کنه ریقرار شد سر گرد بعد رعنارو دستگ-
 دختر عموت تو باند کوروشه ؟ یدونستیتو م-

 : وگفت نییانداخت پا سرشو



  سرگرد بهم گفت لیهمون اوا دونستمیم-
 ؟ شهیم ریدست گ یک-

  حرف زدم مینقشه ها دارم واسش با کر-
  اوصاف فرار نکنه نیبا ا-
 ییممنوع الخروج هم هست جا نهیذرب ریتحت کنترله ز-

  میما خبر ندار کنهیبره اون فک م تونهینم
 مهندس ؟ نیچکار کن یخوایم-

  تحمل کنه یچند روز زنمیبا اهورا حرف م-
 : برداشت نگام کرد نگاهش پر انتقام بود وانگار وگفت سرشو

  را بندازم یسور وسات عروس خوامیم-
 ؟ هیشخص لتونیاز رعنا ؟ دل نیدار نهیک نقدیشما چرا ا-

 : شو بر گر دوند  جهت مخالف من وآروم زمزمه کرد رو
  هیآره شخص-
اطالع دارن دختر برادرشون تو باند کوروش  یخان چ بیحب-

 بود ؟

 : پوز خند گفت با
  یهمه به راحت یبشه که با زندگ ریغافلگ دیاون با دونهینه نم-

  کرد ی، باز یباز مهیعروسک خ
 ؟ یریبابات هم دلگ از

 : پوزخند گفت با
 سویگ گفتیبه اهورا اون مزخرف م ادتهیکورش که  یحرفا-

رو  سویبه کوروش نداشت کورش خودش گ یاصال عالقه ا
 ِ   خان بیبزرگ حب یبچه  سوی،گ خواستیم

 

 : تعجب گفتم با
 پس ارباب ؟-



 : کرد وگفت نگام
 ارباب ؟-

  ستیبله ارباب مگه برادرتون ن-
بزرگم  ی، پسر عمو دونهیارباب پسرعمومه خودشم  نم-

  محمود خان  ، خان روستا
 : که ادامه داد شدیم یدنیقصه داشت شن کردمینگاش م متعجب

ارباب  دوننیمحمود خان، خان بزرگ روستا بود همه هم م-

 یالبته وچون همه از حب ایمیقد ستیخان ن بیپسر حب
 
  راز سر به مهر مونده نیا برنیخان حساب م ب
 ؟ نیدونیشما از کجا م-

  یلیمن بچه بودم خ-
 : داد وگفت رونیکرد ونفسشو ب نگام

 سال از روستا دور بود ؟۱۶چرا ارباب  دیدونیم-

  دوست دارم که بدونم-
خان دورش کرد از روستا در واقع از  بیحب نکهیواسه ا-

  سویگ
 ؟ لیبه چه دل-

وبا  ستیخونه ن سویفکر کرده گ خبریروز ب هیمادر -

وپسر  ستیراجب اهورا که پسرش ن زنهیحرف م یخواهرش تلفن
 سویمحمود خانه اما دوسش داره وبهش عالقه داره واز قضا گ

با  دارهینگه م یراز رو مخف نیا  سویخونه بود . گ شنوهیم انهیمخف
،  شهیم قشکمکم عاش ستیبرادرش ن دونستیخودش اما چون م

  عاشق ارباب
 : دهیادامه م یزیر یخنده  با
 یمهر وعالقه  ۱۴هم  سویسالش بوده وک۱۶ بایارباب تقر-

ما هم فکر  یارباب ساده  شهیم شتریروز به روز به ارباب ب سویگ



البته ارباب از اول هم جذاب   هیخواهر برادر یمهر وعالقه  کنهیم
 یکرد ار طرفمجذوب خودش  شتریرو ب سویوگ یلیوتو دلبرو بود خ

 . شده سویکوروش هم عاشق گ
به  سویگ یعیطب ریغ یخان متوجه عالقه ا بیحب خالصه

فرانسه   فرستهیم لیسرو صدا واسه ادامه تحص یاونو ب شهیارباب م
  خارج کشوره خبریارباب هم از همه جا ب

از  خورهیکتک م یلیخ شهیم ونهیبا دور شدن اهورا د سویگ
پس اونو به زور به  خواستهیرو م سویکوروش هم گ نکهیخان و ا

که ارباب  کنهیم دیرو تهد سویگ یوکل ارهیدش در معقد  برادر زا
رو زنده نذاره  سویقسم خورده گ ستیخان ن بیجوان بفهمه پسر حب

رو دوست داره  سویگ یلیب خان خیالبته حب زنهیرو م زیهمه چ دیوق
به ارباب دل بسته  سویکه گ دونستینم یشکیبگم ه نویالبته ا یلیخ

  قصه هنوز سربسته مونده نیخان  ا بیحز مادر ووحب
 ؟ نیدونیشما از کجا م-

آوردم تا  یسر در نم یلیاتفاقات که افتاد خ نیمن بچه بودم ا-

کنار هم ،  دمیپازل چ یها کهیبزرگتر شدم با مرور خاطرات مث ت
  تمام اون صحنه ها حرفا اتفاقات  اشک ها ولبخند ها هنوز توذهنمه

 ؟ نیارباب نگفت یراجب خانواده -

 

بعدها از مادرم  نویارباب تازه متولد شده دوروزه بوده ا-

.محمودخان  گهیرو مادر بهم م انیجر نیا دونستمیمن نم دمیپرس
زنش هم که تازه زائو تو خونه بوده  نیسر زم رهیم یواسه سرکش
دوست  یلیرو خ گهیبوده .محمود خان وزنش همد ششیمادرم هم پ
ازدواج کردن ، مادر منم تازه  قبا عش گهیکه مادرم م نطوریداشتند ا

 ازدواج کرده بچه هم نداشته ،
 کنهیباره رم م هیاسبش  رهیم ناشیبه زم یواسه سرکش محمود

ودرجا  نهیبیافته وسرش به شدت ضربه م یومحمود خان از اسب م



که اونم تاب  رسهیخبر ناگوار به زن زائو خسته م کنهیتموم م
و جا به  کنهینم انگار سکته مخبر رو نداشت واو نیا دنیوتحمل شن

.واهورا رو  رهیدنبالش م هرشساعت بعد شو هیواونم  رهیمیجا م
دوست داره با  یلیمادر اهورا خ میاز حق نگذر کنهیمادرم بزرگ م

 بیبگم دوسوم ثروت حب نمیهرگز ا ذاشتینم یاون وبچه هاش فرق
  خان متعلق به اهوراست

 ؟ هیکه پدرش ک دونهیاهورا هنوز نم-

خان وارباب شک نکرد ،  بیحب ینه به خاطر شباهت ظاهر-

 . نگفته یتا حاال هم انگار کس
 ؟ دونهیکورشم اصال اشاره نکرد نم-

پدرشم  فکر  ستین ادشی یزیفکر نکنم بدونه بچه بوده چ-

عذاب دادن اهورا  یحتما برا دونستینکنم بهش گفته باشه اگه م
حتما به  بودیتفاوت م یم بکه فکر نکن دونستی، ارباب اگه م گفتیم
واالن که زهره وارباب هم که به هم عالقمند   گفتیخان م بیحب

  متوجه بشه هخان مخالفه صد درصد اگ بیشدن حب
متوجه عالقشون شدم ، وقتش نبود ارباب به عالقش نسبت به -

 ؟ کردیعشقش اعتراف م
تا فرصت   رفتینه سرگرد ازش خواست فعال با رعنا م-

  مناسب
  سرگرد یونقشه ها ستیاتفاقات ن نیا انیزهره در جر-
 یزیکه رعنا به چ میکن یکار میخوایمتوجه بشه ،م دیفعال نبا-

خودش  یوتو عروس میریبگ یواسه رعنا عروس میخوایشک نکنه ،م
  رسوا بشه

  زهره برگرده تهران دیحساب با نیبا ا-
، اگه زهره متوجه بشه همش  ادیبه نظر ب یعاد دیبا یهمه چ-

کنه  یعمل کنه ونخواد برگرده وخراب کار ینقشست ممکنه احساس
، بهتره  ارهیسر زهره ب یینقشست ووبال نایورعنا متوجه بشه که ا



تنبه  هیخان هم  بیزهره تا روز موعود از روستا دور باشه وحب

 . خوادیم
  ریخاص خودشو داشته باشه سخت نگ لیخان دال بیحب دیشا-
سه تا بچه داره شوهرش هم دوسش داره  سویدرسته االن گ-

  کننیزهر م شویزندگ کننیم دشیاما عمو وزن عمو مدام تهد
رعنا با اهورا ازدواج  خوادیخان م بیحب نیخب واسه هم-

  کنه
  درسته ، اما اهورا رعنارو از اول هم دوست نداشت-
 « اهورا»
 شدمیم ونهیکه حال زهره بد شد تا حاال داشتم د یاز ساعت-

روز  هیداوود گفت تحمل کنم اونا مراقب اوضاع هستن ، دکتر رو 
 . آروم قرار ندارم شمیم ونهید نمینب

  داوود رو گرفتم جواب داد تماس برقرار شد ی شماره
 : تر از تمام لحظات عمرم گفتم تابیب من

  الو ... الو داوود-
  الو-
  ؟ زهره خوبهزهره -
تحت  گفتیشده دکترش م فیضع یلیخ ومدهیهنوز به هوش ن-

  بر علت بوده دینخوردنش هم مز یزیبوده وچ یادیز یفشار روان
 : وگفتم دیلرزیواقعا م صدام

  یاز نگران کنمیدارم دق م-
خون سرد   دمینترس نگرانم نباش ، به هوش اومد خبرت م-

 ؟ یتاب باش یب نقدیا شهیباش جلو اونا که نم
  داوود تونمینم-
 ؟ ییکجا-

  همه هستن اطمیمن تو ح-



رفتار کن نذار رعنا به  یعیخون سرد وطب یلیبرو داخل وخ-

 شک کنه یزیچ

 ؟ ینذار خبرمیمنو از حال زهره ب-

 نگفت ؟ یزیخان چ بیباشه ، حب-

 نه، بهنام اونجاست ؟-

  برتشیآره نگران نباش فردا هم م-
 : ترس گفتم با

 تهران ؟-

  ببرتش برا زهره بهتره دیبا نهیآره قرارمون ا-
 : کردم که داوود گفت سکوت

تفاوت باش فعال  ی؟ آروم وب گذرهیتو ذهنت م یاهورا چ-

 نکن ، تیخر

با رعنا رفتم غش کرد االنم  دیتفاوت باشم اون د یب یچطور-

  حالش بده نتونست تحمل کنه نیواسه ا
وترکت  یخواینه تو اونو نمبذار فکر ک ستین یزینترس چ-

سرش در  ادین ییبره بال نجایشک نکنه از ا یزیکنه رعنا هم به چ
 ستیمعلوم ن«برادر کوروش » دیجمش نکهیامان باشه خصوصا ا

  از کوروش کله خر تره دیباشه جمش ادتیزده  بشیکجا غ
 سرگرد نگفت ؟ رنیگیم یرعنارو ک-

  اول کوروش بعد رعنا-
  مارستانیخوشحال زهره تو ب نجایآروم باشم رعنا ا یچطور-
 کمی امیضعف کرده منم م ستین شیزیمن چ زیعز ستیتنها ن-

  گهید
  نذار آروم و قرار ندارم خبرمیباشه منو ب-
  باشه چشم ارباب برو داخل رعنا بهت شک نکنه-

 کردم وبا سرعت داخل شدم . قطع



 میهرچ شمیم ونهید سه روزه زهره برگشته تهران منم که دارم
  دهیمگه جواب م زنمیزنگ م
 دمشیتا حاال ند یاز اون شب لعنت جوشهیمث سر وسرکه م دلم

 ونهیرو ندارم دارم د ایباز سیپل نیتحملم کم شده من طاقت ا گهید
باهاش حرف بزنم من زده به سرم حوصله  دی، هر طورشده با شمیم

 . هم ندارم ارویکاریاومخفیمسخره باز نیا ی
خود پاشدم رفتم تهران ، بهنام گفت دنبالش نرم منتظر بشم  سر

 . ستیحرفا ن نیمن دلم بدهکار ا ی، ول
  دادم تا تهران رفتم گاز

فقط  یتهرانم چنان سرم داد زد که پوز خند دیفهم یوقت داوود
خاموش کردم  مویحوالش کردم از پشت تلفن کو گوش شنوا و گوش

  کنم یبدونه مجبورم کردن نقش باز دیاون با دمشیدیم دیمن با
  شدم ادهیدر خونشون بودم ، پشب بود  جلو۸ یحوال
 ( زهره)

  رو برداشت فنیآ یزنگ در بود مامان گوش یصدا
اما  ستمیکر که ن شنومیخب م اریاخت یبه مامان بود ب گوشم

 ؟ هیبرام مهم نبود که ک
داشته  فیبله ؟....خانوم دکتر ؟ شما ؟...بله چشم ؟تشر- مامان

  نیباش
اومده بودم  یمبل نشسته بودم حال وحوصله نداشتم از وقت رو

فاصله صد بار  نیا یحوصله بودم ، اهورا هم ط یکم حرف وب
که با  یزنگ زد اما من جواب ندادم دلم ازش گرفته بود اونطور

، چقد تو  رمیمیآخرشه ، دارم م گهیرعنا رفت نابود شدم واسه من د
زدم به افکارم وادامه  یخند زکردم ، پو یچند روز خود خور نیا

 . ذارهیخان نم بیحب المیداد با خودش افکار خوش خ
برادر زادشه من احمق رو بگو چقد ساد که دل به اهورا  رعنا

دست خودش  ارشیاون اخت ذارنیدادم درسته اون دوسم داشت اما نم



عشق ورابطه از  نیپامو بکشم عقب ا نیتره خودم سنگ،به ستین

 . اساس اشتباهه ، عشق  دکتر به ارباب
 : مامان برگشتم نگاش کردم که گفت یصدا با
  دم در کارت دارن زمیپاشو زهره عز-

 : گفتم متعجب
 !؟ یبامن ؟!ک-
 : با انگشت اشاره داد باال وگفت نکشویع
  یهمت آباد گهیم-
 : دلهره گفتم با

 ؟ یدر و که باز نکرد-

 : گفت متعجب
 چرا ؟-

سرعت بلند شدم ورفتم پشت پنجره پرده رو کنار زدم آب  با
  دهنمو قورت دادم خودش بود

مضطرب بود از حرکتاش  شونیبود پر دهیپوش یبلند یپالتو هی
سمت پنجره ، دلم  دیبلندش کرد چرخ یبود کالفه دست تو موها دایپ

  . قلبم  کنترل سرعتشو ازداده بود ختیر

بود از نگاهش معلوم بود پر  ختهیداشت چقد بهم ر شیر ته
  التماس بود
  نداشتم با سرعت. پرده رو انداختم دنشوید طاقت
 : که با منو من  گفتم کردیمتعجب نگام م مامان

  باهاش ندارم یبرو ... برو بهش بگو حرف-
 : گفت یعصب یکم یبا لحن مامان

 زهره ؟چکارت داره ؟ هیک نیا-

 : بغض گفتم با
  گهیبرو  د-

 : بود وگفت یعصب مامان



 ؟ شینیبب یخوای؟ چکارت داره که نم هیک دمیپرس-

 : گفتم یشتریبغض ب با
  کنمیبرو مامان خواهش م-

 : نگام کرد نگاهش پر  شماتت بود که گفتم یعصب مامان
  لطفا مامان-

  اطیبا غضب رفت چادر سر کرد ورفت تو ح مامان
که  یادیپرده رو برداشتم زل زده بود به پنجره با التماس ز باز

  تو نگاهش بود
منو زد واشکام  ییطبل رسوا ریدست وپا گ یبغض لعنت نیا
  شدن یجار

  اومد با هاش حرف زد  مامان
 : که من بشنوم گفت یسمت پنجره وبلند جور دیچرخ که

 ... ؟ لطفا ایزهره ب-

با اشکام مامان هم  کردمیجواب ندادم فقط نگاش م اصال

 : دمیصداشو شن

  نیلطفا بر  نهیشما رو بب خوادیدخترم نم-
 : به شدت ملتمسانه بود و گفت لحنش

 ؟ ی، من دوست دارم چرا باورم ندارر کنمیزهره خواهش م-

  هق هق افتادم به
 : بلند تر گفت که

 ... دلت با منه یتا نگ رمینم-

  کردمیمنم هق هق م زدیحرف م یادیخواهش ز با
 ؟ خوامتیچقد م یدونیتو که م خوامیمن رعنا رو نم- ارباب
دفه پنجره رو باز کردم با هق هق  هیالتماس کرد که  چنان

 : گفتم هیوگر
  اهورا خوامتی... من ... من نم نجایبرو ... برو از ا-
  دونمیم یکه دوسم دار دونمینگو م نویزهره نگو ا-



 : گفتم یهق هق اما عصب با
  دوست ندارم گهید خوامیمن تو رو نم-

مرد ناصبور و التماس لحنش دلمو  نیبغض داشت ا انگار

 : کباب کرد وگفت
که من دوست  یاونقدر یزهره تو دوسم دار  یگیدروغ م-

  دارم
 :گفتم یوعصب هیگر با
تو متعلق به اون  نجایندارم ... ندارم ... برو برو از ا- 

  نجای، منم ا ییروستا
 ... من  میریبا هم م  میریم یزهره هرجا بگ-

 : ادامه بدم وگفتم نذاشتم

به من  گهیبکن ، د توی، برو زندگ ذارهیخان راحتت نم بیحب-

  فکر نکن
 : بود وگفتم لمیزدم که خالف م ییهق هق حرفا با
  من دوست ندارم ، دوست ندارم-
  نه ای دیدلمو شن یصدا دونمیدوست دارم  نم زدیم ادیدلم فر اما
 : بود و با بغض گفت نییدفه رو زانو افتاد سرش پا هی
  گهیدلم بهم دروغ نم ی، تو دوسم دار یگیدروغ م دونمیم-

اشکام  دنیلرزیسخته دستام م یلیمرد خ هی ی هیگر دنید تحمل
که پر ده  نمیاز پا افتادنشو بب تونستمیرو گونه هام پنجره رو بستم نم

  رو انداختم وهق هق کردم
 : وگفت دمیشنیوبغض م هیکه پر گر صداشو

من چقد   دوست دارم  یدونیتو که م  یانصاف یب یلیزهره خ-

 ،  هیدوتامون کاف هیواس نی، هم
  معرفت ینکن ب یزد: با دلم باز داد
منم دوست دارم ، دوست دارم تو :»گفتم  هیبا گر رلبیز

 « یجونم



رو زانو افتادم با  هینداشتم از شدت گر ستادنیتوان ا گهید

 : مگفت هیگر
، اون روستا  یشیتو با من خوشبخت نم نجایبرو ... برو از ا-

  خود خواه باشم تو  رو از اونجا جدا کنم تونمیداره نم اجیبهت احت
نفس  تونمیتو نم ی، من ب  یداد زد : زهره نابودم کرد هیگر با

  تو رو بده یکه نفس بکشم بو ییهوا خوامیبکشم ، م
  من هق هق کردیالتماس م اون

  معرفت ی:دوست دارم .. دوست دارم ب اهورا
  شمارو خوادیلطفا زهره نم نیملتمس مامان:بر یصدا
 . بسته شدن در بود ینبود که صدا یلحظات
افتاده بودم  نیبا سرعت خودشو رسوند داخل رو زم مامان

  واسه دل  بد بختم کردمیم هیسرم روزانوهام وگر
 : کنارم زانو زد وگفت مامان

  بود یپسره ک نیشده ؟ا یزهره چ-
 : گفتم هیبودم و با گر دهیبود نگاهمو از مامان دزد نیپا سرم

 بود تموم شد یهرچ-

 . تالش کرد سرمو برداره من  منکر یلیخ مامان
 : بغض گفت با
 دخترم ؟ هیچ هیقض-

جواب دادن به سوالت مامان رو نداشتم وبلند شدم وبا  توان
اما در رو با  دنیلرزیداخل شدم دستام م دمیحالت دو سمت اتاقم دو

  کردمیدادم وهق هق م هیقفل کردم .پشت به در تک هیوگر یبدبخت
ولحن    یودلسوز هیآروم به در زد و صداش پر گر مامان

 : التماس بود وگفت
قربونت برم مامان ، حرف بزن بامن حر ف بزن دخترم  یاله-

  تو خودت جان بابا زینر
 : گفتم هیگر با



 تنها باشم یمامان بذار کم-

 یچیحالو روزت اون بهنام که ه نهیا یبرگشت خبریسه روزه ب-

  ! دق کردم زهره گهینم
 : گفت هیمادره دلش نازک با گر اونم

 ؟ گفتیم یپسره چ نیا-

 : هق هق  کردم ادامه داد فقط

  خبرمیافتاده ؟ من ب یتو اون خراب شده چه اتفاق-
  زدیحرف م هیهم با گر مامان

 : گفتم هیگر با
  زهره نابود شد مامان نابود-
  نجایخودش اومده ا یدوست داره با پا گهیداره م-
 : هق هق گفتم با
مال اون روستاست ارباب اونجاست من  ستیاون مال من ن-

  به من نداره مال مردم روستاست یخودخواه باشم  تعلق تونمینم
 : دورگه خفه تو گلوم ادامه دادم یصدا با
  دوسش ندارم خوامینم-
راهش  ینجورینکن ، درو باز کن ، ا هیگر زمیزهره عز-

  یاون دل نازکت اله ی، فدا یکنینگرانم م یدار ستین
 : گفتم هیگر ونیزانو افتادم سرم رو زانوهام  م به
  ستی، ن  ستیمال من ن-
  نکن تیخودتو اذ کنمیخواهش م-
 : هق هق گفتم با
 ریدل س هیبذار راحت باشم بذار تو حال زار خودم باشم بذار -

  بد شانسم یلیکنم ، من بدشانسم مامان آره خ هیگر
 : چند بار به در زد وملتمسانه گفت مامان

  دختر خوشگلم-



دست  ارشیشدم که اخت یعاشق کس» زدمیخودم حرف م با
دادم که نامزد داشت ،  ی!من چقدر احمقم دل به کس ستیخودش ن

بسازم ، اون حق  گهید یکس یآرزوهامو رو خونه  یخونه  دینبا
 . ستیمن ن
 سرابه ،  هیعشق  نیا

 « : خاک تو سرم چقدر احمقمحرص  ادامه دادم  با
مامان التماس کرد ودر زد محل ندادم خودش خسته شد  نقدیا

 . ورفت
روز بعد عصر خودمو تو اتاق حبس کردم ، هرچه بابا  تا

نداشت زهرا هم که اصال خونه بود در تدارک  دهیاصرار کرد فا

 . بود شیعروس گهیبود که دوروز د شیعروس
دلم که  یبود نه تشنگ میحال یدر رو باز نکردم نه گشنگ اصال

تمام فکر وذکرم اهورا  کردیآرومم نم یچینبود ه شیحرفا حال نیا
  . شده بود یکیبود که عشقش بادلو رگو خون  قلبم 

 ( اهورا)
ها  ییایخولیمال نیشدم ع یروان رونیاز خونشون اومدم ب بعد

 « تهران»ورفتم عمارت  کردمیم یرانندگ
رو  نیدر ماش نکهیدر روباز کردم داخل شدم بدون ا وربرامیز

  . ببندم داخل شدم

دم در پرت کردم  ، دل ودماغ نداشتم وخودمو رو مبل  پالتومو
    رهاکردم
در آوردم روشن کردم که  بمیاز تو ج مویگوش یحوصلگ یب با

 خواستمیمنتظر روشن شدن بود بهنام بود نم یزنگ خورد انگار
  تمام جواب دادم یحوصلگ یبود که با ب یاحترام یبدم اما بجواب 
  الو- من

  الو ارباب-
 : خودم نبود لحنم، بغضم وگفتم دست



  ارباب مرد ، ارباب بعد زهره مرد-
 ؟ یاهورا تهران-

 : گفتم یحالت بد با
تو تهران  یبکن گورم یتهران رو سرم خراب شه ، اگه بخوا-

 . آره
 ؟ یشد ونهیچته د-

  شدم یریزنج-
 ؟ ییکجا-

 : دادم وگفتم رونیب نفسمو
  عمارت-
  زهره دنید یرفت-
 : با بغض گفتم-
  ردم کرد ، دوسم نداره-
 : وبه شدت بغض کرده بودم وادامه دادم یلینازکه خ دلم

  نیریازش نگ یاهورا بعد زهره مرد سراغ-
 جدا ؟ یاهورا تو  عاقل-

 : کردم ادمه داد سکوت
 ؟ یدر خونشون که چ یرفت ینکن پاشد یمگه نگفتم کار-

مزخرفتون ، داوود  یشماست با اون نقشه ها ریهمش تقص-

  مگه دستم بهش نرسه
  شده ریکورش دستگ-
 : کم جا به جا شدم وگفتم هیخبر  نیا دنیخودم اومدم با شن به
  خوبه-
  خوشحالم نکرد یخبر حت نیا
  نزن یدست به کار احمقانه ا گهید کنمیم دیبازم بهت تاک-
  خوامیمن زهرمو از شما م-



 : شوخ بود اما حالمو عوض نکرد وگفت لحنش
 دیزهره زنت بشه مفت مفت ، با هیسادگ نی، به ا هیمگه الک-

 «: ادامه داد زدیبا خنده حرف م» یعذاب بکش یکل

 نیباتریز یحاج یزنت شه اونم ته تغار ایراحت نیبه ا-

 دیکه باش ، با یارباب یکن یهفت خان رستم رو ط دیدخترش ، با
  آره ارباب یمنتشو بکش یکل

 : کرده بودم ادامه داد سکوت
 مهینکن پس فردا عروس تیباشه برادر من حاال خودتو اذ-

  نیش ابیشرف  نیارباب افتخار بد یواسه عروس کنمیدعوتت م
 : پوزخند گفتم با
  یعروس امیپاشم ب ریواگ ریهاگ نیمن تو ا-
 یدر ضمن بد عروس گهید ای، ب ینیزهره رو بب یخوایمگه نم-

  اونجا یکار دار یبرگرد روستا کل
  مهتر از زهره یچکار-
  دهیم حیواست توض ادیداوود م-
  گردمیبرنم شهیراحت نم المیمن تا با زهره حرف نزنم خ-
، رعنا االن منتظرته همه  نیکنیم یلجباز نقدیارباب چرا ا-

  زیبهم نر اتیرو با ندونم کار ریچ
داشتم صدام رفت  یاسم رعنا آلرژ دنیخودم نبود با شن دست

 : وگفتم تیباال وبا عصبان
  رعنا بره گم شه بدرک-
به اون راه ؟پسر  یخودتو زد ای ستین تیتو واقعا حال گمیم-

داغون شدنشو  دیوبا یاما نه به سادگ میکنیم ریما رعنا رو دستگ
  ش نابود شدنششکستن مینیبب

 ... اما-

بعد  زنهی.. داوود که اومد باهات حرف م گهید یدینم امون

 : ادامه داد یبرگرد روستا محکم ودستور یعروس



 فهم شد ؟ ریش-

 ؟ گهید ام،یاگه حوصلم ام بشه م-

  ...فعال یسالمت-
  انداختم زیرو رو م یکرد . گوش قطع

 « زهره مامان»
 . تا حاال زهره خودشو تو اتاق حبس کرده بود شبید از

تحملم  گهیانگار نه انگار د رونیب ادیب میالتماس کرد میهرچ
  یلینگرانش بودم خ دادیرو دست دادم آخه جوابمونو هم نم

  سهراب رو گرفتم یخونه رو برداشتم وشماره  تلفن
 الو سهراب ؟-

  الو سالم مادر-
 : گرفت وگفتم بغضم

  دادم برس به سهراب پسرم-
 : گفت عیسر باترس

 مادر؟ شدهیچ-

 کنهیرفته تو اتاق ودرو قفل کرده بازم نم شبیزهره از د-

 شده باشه شیطور ترسمیم
 

رو بهش گفته  یبهنام همه چ دونستمیبود م انیدر جر سهراب
  بود

 : گفت عیسر سهراب
  رسونمیاالن خودمو م-
  قربونت برم پسرم اون با تو راحتره-
  نیاومدم مادر نگران نباش-
  کشهیمنو داره م ینگران دهینم یجواب چیه-
  رسونمیم عیخودمو سر نیبد به دلتون راه ند-

 : زهره گفت یقطع کردم که بابا.....



 ؟ شدیچ-
  ادیاالن سهراب م-
 بوده ؟ یک یگیمرده که م نیا-

  جز منو شما دوننیهمشون م نایا یبگم حاج یواال چ-
  باهاش حرف بزن انیدر جر شتریبهنام ب-
  میمزاحمش نش شهیعروس یاون االن گرفتار کارا-
 نخورده از حال نره ؟ یزیتا حاال چ شبیاز د-

 : گفتم هیگرفت باز با گر میگر
کاش نرفته بود اون خراب شده چه به روز بچم اومده که دل -

  شهیسنگ به حالش آب م
 ( زهره)

سر درد  حالیحال ب یخوابم گرفته بود نا  نداشتم ب یحالیاز ب
آروم در  ینخوردن فشارم افتاده بود که با صدا زیهم داشتم از چ

سمت در بچرخم نگاه کنم  یزدن بود به خودم اومدم اما نا نداشتم حت
 نیتو گوشم آخ چقد به حضورش تو ا دیچیسهراب پ یکه صدا

دوستم بود . آروم  نیبهتر یداشتم ، سهراب بعد عل اجیاحت طیشرا

 : گفت
 حالت خوبه ؟ زمیزهره عز-

 : در زد، آروم باز گفت ،یشدم به سخت بلند
سمت در رفتم در رو  ی؟حالت خوبه ؟به سخت یداریزهره ب-

بغضم  هوی دنشیبه لب داشت با د یباز کردم نگام کرد لبخند محزون
 گفتم هیگر سر باز کرد ووبغلم کرد مردونه منم دستم درو گردنش با

: 
  ستیحالم خوب ن-

داد مامان و بابا پشت سرش بودن  مینوازشم کرد دلدار مردونه

 : گفتم هیبا گر
  بد شانسم یلیسهراب من خ-



 : گفت یبا لحن آرام بخش آروم
  زمیعز یگیم یطور نیچرا ا-
  عرضم یمن بد شانس وب-

 : کرد ووگفت تمیجدا شد سمت تخت هدا ازم
 اعتصاب کرده ؟چشه زهره خانوم  -

اتاق  رونیبه مامان وبابا نگاه کرد وکه ب یبا لبخند برگشت
  بودن در رو بست

 : وگفت برگشت
 خانم دکتر عاشق شده ؟-

 : گفتم هیگر با
 اشتباه کردم .-

Masih..., [14.02.19 20:00] 
 : گفت یمقابلم نشست  با لبخند یرو صندل

 دردسر داره ؟ یعاشق-

 : گفتم هیگر با
 رو بهت گفته ؟آره ؟ یهمه چ بهنام-

  یکه خودتو عذاب بد ستیراهش ن نیآره گفته ! اما ا-
  سر داره وهزار سودا هیدادم که  یدل به کس-

 : وگفت دیخند
  همه ازش توقع دارن گهیاربابه د-
 کنه ؟ یخودش حق نداره واسه خودش زندگ-

 ؟ نجایمادر گفت اومده ا-

  عصر روزید-
رو   یکه از تو جعبه  یپاک کردم با دستمال کاغذ  اشکامو

 : بود برداشتم و ادامه دادم یکنار تخت
  داغونم سهراب داغونم-



 یرنگ به رو ندار یبخور از حال نر یزیچ هیپاشو فعال -

  گلم
  به  خوردن ندارم لیاشتها ندارم م-
التماست کرده به پات افتاده  یلیخ گفتیاون جور که مامانت م-

پس اگه تو  یکنیدوست داره چرا ردش م قتایحق داستیجور که پ نیا
 ؟ یهم دوسش دار

 : گرفت وگفتم شیدلم آت بازم
 ایبه من به دلم نداره اون نامزد داره پدرشم مخالفه  یاون تعلق-

  نجایبره از ا اینامزدش 
 ؟ یریچرا باهاش نم ییخب اگه انتخابش تو-

  داره اجیخودخواه باشم اون روستا بهش احت تونمینم-
به ارباب  گهید یاجیاون روستا خان داره چه احت دمیاما شن-

 جوون داره ؟

  باشه زادگاهشه اون برگشته که بمونه دینه اون با-
،  دهیزحمت کش شی، باغاش و گاودار ناشیواسه زم یکل

 اجیاز اونجا جداش کنم اون روستا ومشکالتش بهش احت شهینم
  دارن

راست  هیمنم از کار خونه  میبخور یزیچ هی میفعال پاشو بر-

  نجامیا دونهیهم نم هی، مرض نجایاومدم ا
  ندا م سهراب اصرار نکن لیم-
زهراست با  یبخور ، پس فردا عروس یزیچ هی گهیپاشو د-

که به آخر  ای!! دن یخواهرت بر یعروس یخوایسرو وضع م نیا
  میزنیهم حرف م شتریب رونی، پاشو لباس بپوش شام ب دهینرس

 : وگفتم شنهادشیزدم از پ  یجونیب یلبخند
  رفتن ندارم رونیاشتهام کور شده بخدا ، اصال حال ب-



 یلیکوکو درست کرده منم که خ یمادر شام آماده کرده سبز-

 یاصرار کردم من از رو رفتم تو نقدیا زمیوقته نخوردم ، پاشو عز
 کوچولو ،  یریتخس ار رو که نم

 : خنده گفت با
اصرارش  نقدیقهر کنه ا هیسهراب اومده مرض ینا سالمت-

  دمیکه منت تورو کش کنمینم
  و جلو اومد دستمو گرفت وبلندم کرد یشد از رو صندل بلند
 : شدم وگفتم بلند

  کشمیاز مامان وبابا خجالت م-
  سر داد یچنان قهقه ا دیخند
 : دم وگفتماخم کر که

 ؟ یکنیمسخرم م-

 : وگفت دیبوس گونمو
  برم من میخواهر زن خجالت یفدا-
  آخه هیچه حرف نیخدا نکنه ا-

 : وگفت دیدنبال خودش کش منو
  یکشیخجالت م گهید یعاشق شد گهید یبزرگ شد-

 : گفت ینگام کرد وآروم با لبخند برگشت
  یکردیم دیهم با نجاشویفکر ا-

  میداخل سالن شد....
  وبابا رومبل نشسته بودن مامان

  که سرمو انداختم دمیخجالت کش نقدریا
 : وگفت دیبوس مویشونیبلند شدجلو اومد  پ بابا

  بابا زیعز یخوب-
 : گفتم نیزمزمه وار وشرمگ آروم

  خوبم-



 : وگفت دیهم اومد گونمو دوسه بار بوس مامان
  دخترم ینصف عمرم کرد-
  منو ببخش مامان-

 : زد وهمزمان گفت یلبخند
 ؟ یمرتکب نشد یببخشم تو که اشتباه یواسه چ-

 : گفت رفتیم یغذا خور زیکه سمت م یدر حال ومامان
  دمیرو چ زیم نیایب-

 نییاز گلوم پا یزی، مگه چ مینشست زیپشت م ییچهار تا...

 . دادمیانگار قلوه سنگ قورت م رفتیم

 خواستیمن از خجالت دلم م گرفتیمدام برام لقمه م سهراب
دوسم داشت  یافتادم که از همون بچگ امیبچگ ادی»محو بشم کامل 

رو هنوز نگه  دیخریکه برام م ییمث داداش بزرگم ، عروسکها

 « داشتم
 

Masih..., [15.02.19 13:28] 
 « داوود»

 یچکار کنم منم روستا کل دونستمیرفت تهران ، منم نم اهورا
  شتریازم خواست برم دنبالش گند نزنه بکار داشتم بهنام هم 

خان هم سراغ اهورا رو گرفت مجبور بودم دروغ بگم  بیحب
که کوروش تصاحب کرده بود  نشیزم یرفته دنبال کارا»که گفتم 

 « رفتیحتما م دیبرگردوندنشون با یوبرا
بر پا  یبودم چنان جشن یتو روستا در تدارک جشن عروس منم

نقل دهن مردم باشه واز اذهان  گهیکنم کل رو ستا تا صد سال د

 . فراموش نشه
هفته  نیخان هم دستور فرمودن تو خالل ا بیحب وخصوصا

 یدوندگ نقدریرعنا واهورا بر گذار بشه ، منو بهادر ا یجشن عروس
 میکرد یبه تنم نمونده کل عمارت رو چراغون یجون گهید میکرد



 یشبانه روز کل روستا رو شام بدم به مبارک گرفتم سه میتصم
  داداشم یعروس منتیوم

شده  نیاز تهران آوردم وقرار شد روز مع شگریآرا نیبهتر
  روستا ادیب

وکرد واز قضا دختر  یبدار که بهنام بهم معرف لمیوف عکاس
چقد التماس کردم تا قبول کرد  ادیب پشیبا اک شهیزهره م یخاله 

خاطره  خوامیدادم ، م یپول کلون یبردار لمیوف شگریآرا نیوبابت ا
واسه زن داداشم بمونه مگه من چندتا زن داداش دارم  یخوش ی

  کنمینم راکا نیخودم ا ی؟واال واسه عروس
عروس ،جواهرات مادر اهورا بود که دست مادرم  جواهرات

 . حرفاهاست نیاز ا شتریب اقتشیبه امانت بود اهورا ل
  سرو سامون دادم تمام کارهارو خالصه

 ستیماجرا ن انیپا نیاما ا شناختمیمدت از ذوق سر از پا نم کل
، 

بودم باال سر کارگرها که کمند اومد وآروم  اطیح یا گوشه

 : گفت
  داوود-

 : به کار گرها بود اما گفتم حواسم
  جونم بگو-
از همه  شتری؟خودت ب یرعنا رو نداشت دنیتو که چشم د-

  یخوشحال
 : وگفتم دمیچرخ سمتش

 ستیاهوراهم که ن کنمیم یداداشم همه کار یمن واسه عروس-

  ثابت کنم وسنگ تموم بذارم مویمن برادر دیبا
 : وگفت دیلحظه رعنا هم از راه رس همون

  همه زحمت نیچطور ازت تشکر کنم واسه ا-
 : وگفتم قیزدم عم لبخند



ها رو  نی، واسش بهتر ذارمیداداشم کم نم یمن واسه عروس-

زبان زد کل روستا و  دیبا شیمگه چند تا داداش دارم ، عروس ارمیم

 .  اطراف   باشه یروستاها

به حرفام گوش  اقیباال انداختم نگاهم به رعنا که با اشت ییابرو

 : کردم وادامه دادم دادیم
حرفاست رو چشم من جا  نیاز ا شتریزن داداشم ارزشش ب-

گرفتن واسه ارباب جشن راه  میتصمخان دستور دادم و یداره و وقت
 کنم ؟ یبندازن من چرا کوتاه

 : با خنده رو به رعنا گفت کمند
  بشه بمینص یبرادر شوهر نیهمچ هیخدا بده شانس کاش منم -

 : نازک کرد وگفت یپشت چشم رعنا
 ... شالیا-

 : به رعنا با لبخند رو
 ؟ نیکه آماد یواسه عروس-

 : گفت یادیلبخند وذوق ز با

 : گفت طنتیچرا که نه کمند با خنده وش-
  کنهیم یداره لحظه شمار ستیدل تو دلش ن-

 : با خنده گفتم منم
دل تو دلم  یعروس نیچه بشه ا کنمیم یمنم دارم لحظه شمار-

 . ستین
 

 : با حالت دو اومد وگفت بهادر
 ؟ نیفرمایهنوزه چه دستور م بونایآقا کار سا-

  کار گرها رفتم سمت
نصب کنن که مبادا بارون  بونارویسا یشد که چادر ها قرار

 بزنه

 . کردمیخودم شخصا نظارت م دیباشه با نقصیب یهمه چ دیوبا



 ( اهورا)
 یکار چیهنوز تهران بودم ودلو دماغ نداشتم حس وحال ه من

 . ذاشتیروستا م یکارها انینداشتم ، داوود منو در جر
 نقدیبود زهره اون به عشقم پشت پازد ا نیهم وغمم تنها ا تمام

منو نخواست ، آخه من  یبهم کنه ول یگوشه نگاه هیبال بال زدم که 
 ؟ خواستمیم ینکرد به حالم ؟چ یکه خدا نظر خواستم؟یم یاز خدا چ

 . خوامشیکه با تمام وجودم م یعشق پاک دختر جز
 یکه آخرش چ کشونهیم یترس داره منو به فرط تباه نیا

 ؟ شهی؟رعنا چطور م شهیم
من دلمو سپردم  ای؟خدا شهیم یچ یعروس یبساط لعنت نیا آخر

 . به خودت
تاب  یوآراسته وبودم  دلم ب کیبهنامه ش یعروس امشب

 بود ، دنشید
  رنگ یشرت کرم یوبا ت دمیاسپرتمو پوش کیوشلوار ش کت

 یجالب تیجذاب هیموهام  یسشوار کردم و کوتاه بلند موهام
  داشت

 دمیپوش مویکالج مشک یاصالح کردم وکفشها صورتمو
که زهره دوست داشت  رو زدم وساعت دسته چرم  یوعطر

 .دست کردم مویمشک
بهنام گرفته بودم رو تو  یکه  واسه عروس ییطال یا سکه

 لمویبود کم بود. موبا دهیکه بهنام کش ییگذاشتم  واسه زحمت ها بمیج

 . اون دختر دنیعشق د شدم . فقط به یعروس یبرداشتم وراه
زنگ زد که مبادا  یتر از مهمونا رفتم ،بهنام کل رید یساعت

 . دادم که تو راهم نانینرم  اما اطم
 پارک کردم و نویماش دمیرس



 یمدرن والکچر کیخارج شهر بود وانصافا ش یبزرگ تاالر
 رهیم یخرت حساب یباش یقاض یدرسته وقت ،،،یبود حساب

 . زهره دنیبود واسه د  یخوب ازیامت نیمختلط بود وا ی،عروس
محض داخل شدنم بهنام اومد استقبالم چه جذاب شده بود تو  به

کردم وبهش  یرو بوس ی، با هاش حساب یکت وشلوار  داماد
ازدواجشو  یبودم .وکادو ونیمد یلیمرد خ نیگفتم من به ا کیتبر
دادم امتناع کرد از گرفتنش که ناراحت شدم  رفتیم ادمی نکهیقبل ا

شد  یهم بهانه ا نیناقابله  ، ا یکادو نیاز ا شتریوگفتم ارزشش ب

 . تشکر از زحمتاش یبرا
  گشتمیبا چشم دنبال زهره م داشتم
 : با خنده گفت بهنام

  نگاهت آروم وقرار نداره ارباب-
  درکم کن بهنام جان-

 هیعروس»بود  یپلوغ بود ،جو شلوغ ادیز یقیموس یصدا

 « نیخودتون تصور کن گهید
 : به گوشه ، ته تاالر اشاره کرد وگفت بهنام

 ! داغونه از تو بد تره  ستیحواسشم اصال ن نیبب-
 بود نیکردم سرش پا نگاش

 
  مکان نبود نیبود انگار اصال تو ا نیکردم سرش پا نگاش
  رونیب شیبکشون یبه بهونه ا یتونیبمونم م خوامیبهنام نم- من
 : مند شد وگفت هیبهنام گال لحن

 !؟ گهیداخل د انیب نیهمه راه اومد نیا-
 نمشیندارم ، فقط اومدم اگه بشه بب ینه بهنام جان حال خوش-

  هیمنم برگردم روستا  داوود هم در تدارک عروس دیوبرم ، با
 : لب نشوند وگفت یلبخند رو بهنام

 ؟ گهید میما هم دعوت-



،  نیرو هماهنگ کن زیبااون همه چ دهیخبر  مداوود بهتون -

 نی،اصال خوش ب ستمیوعاقبتش ن یعروس نیا انیدر جر یلیمن خ
  ستمین

 : با خنده گفت بهنام
  چه خبره شیهست ندونه عروس یآخه ک-

 : گفتم دانهیانداختم نا ام سرمو
جشن  نینسبت به  ا یدل خوش چیه ستمیوار ن دیاصال ام-

  ندارم
  اما دلم باور نداشت دیبهنام پر بود از ام لحن
  ارمشیمن ب رونیب نیخدا بزرگه ارباب ، حاال بر - بهنام
 ابونیخ یکه گوشه  نمیزدم وبا تشکر رفتم . کنار ماش یلبخند
 یمنتظر شدم وچشم دوختم به در خروج یقیدقا ستادمیپارک بود ا

  تاالر
شال هم  نییسرش پا رونیاومد ب دمشیگذشت که د یقیدقا

  . شیبود رو لباس مجلس دهیسرش بود مانتو پوش

 داشت جذاب تر شده بود امشب یحیمل شیبهش بود آرا نگاهم
.  

اومد منم با سرعت قدم تند  یبود داشت م نییسرش پا اون

 . کردم وسمتش رفتم
نگاهش متعجب  ستادمیشد سرجاش  منم ا خکوبیم دیمنو د تا

  نمونیبود فاصله نبود ب
رفت عقب اون  یبهش بود که آب دهنشو قورت داد قدم نگاهم

عقب رفت من جلو تا خواست برگرده با سرعت دست بردم بازوشو 

 : گرفتم  ملتمسانه عاجزانه گفتم
  زهره ،لطفا کنمیازت خواهش م-
 ( زهره)



مثال به دور  یعروس یاهویاز ه کمینشسته بودم ته تاالر  تنها

 : غرق عالم خودم بودم که بهنام منو از افکارم جدا کرد وگفت
  کارت دارم ایب زمیزهره عز-

 : کردم تظاهر کنم که شادم ولبخند زدم وگفتم یسع
 ! بله بهنام جان-
،  اریقرص مسکن واسم ب هی نمیبرو از تو ماش ایزهره جان ب-

  کنهیسرم درد م یلیخ
  ادهیروزا فشار کارت ز نیفشارت افتاده ، ا دیشا-

 : رو سمتم گرفت وگفت چیسو
  بردار کارم داشت لمیف شهی،من نم زمیبرو عز-
 ؟ یبش بگ ستین یا گهیمن برم ؟ کس د-

  دمیرو ند ی،عل زمیبرو عز-
 : رو گرفتم وهمزمان بلند شدم وگفتم چیسو

  باشه-
 : بود گفتم ستادهیو هنوز ا دمیبود پوش یپشت صندل مانتوم

  دادمیوگرنه بهت م فمیندارم تو ک-
  زد شالمو رو سرم انداختم لبخند
 : وگفت کردیلبخند نگام م با
 ؟ یامشب چقد خوشگل شد-

 : خنده گفتم با
 فیاز من تعر ستادهی؟ عروست اونجا وا یکشیخجالت نم-

   یکنیم
 : ادامه دادم خانهیتوب

  ینامرد یلیخ-
 : لبخند گفت با



وتو  نیخود داره ، شما خانوم کوچولو ماه شد یعروسم که جا-

  نیدرخشیکل مجلس م
 : سر گفتم خون

 آ ؟ یکنیم یچش چرون گمی، به زهرا م زیبسه بسه زبون نر-

 

 : اطرافش انداخت وگفت ینگاه

  حاال واسه من گناهه کننیم یهمه دارن چش چرون-
 : خنده گفتم با
 ؟ یدیچشم زهرا رو دوردبه به جناب چشمو دلم روشن ، -

 : با خنده گفت-
 ! گهید گهید-
 : تعجب گفتم با
 ؟ کنهیتو واقعا سرت درد م-

 : گذاشت وگفت یشونیدفه اخماش رفت تو هم دست رو پ هی
  نجایا یآخ سر سام گرفتم از شلوغ-

بود ، جدا حوصله  نییسرم پا رونیبدست رفتم ب چیسو ....

 دیچیپ ییعطر آشنا ی، بو رفتمیجلو م الیخیجشن امشبو نداشتم . ب
همه  گهیبود د یشدم عروس الیخی، ب دمیکش یقیتو  دماغم  نفس عم

، سرمو  ستیعطر هم مختص به خودش که ن نیبود ا یجور آدم
 برداشتم  خودش بود،

  باهام نداشت یشدم ، فاصله ا خکوبیسرجام م اریاخت یب
نگاهش « نثارش کردم  یفحش هیبهنام تو روحت ،  یآ»

  ملتمس بود وهزار تمنا
خواستم برگردم بازمو به سرعت گرفت مانع رفتنم شد تقال  تا
  کردم

 : وگفت
  زهره ، لطفا کنمیازت خواهش م-



  شر بارش یزدم تو چشا زل
  به حرفام گوش بده کنمیازت خواهش م- اهورا
 : محکم تر گرفت وگفت ارمیکردم بازمو از چنگش در ب تقال

  واسه گفتن ندارم همه حرفامو زدم یمن حرف-
 ؟ یکنیم تمیچرا اذ یکنیطور م نیچرا ا-

 : گفتم تیعصبان با
  نیاحمق بودم هم هیمن -
،  یفقط منو بخوا  جنگمیم ایداشتنت با کل دن یزهره برا-

  جز تو منو آرومم کنه یکس ستین
  بودم وبا التماس نگام کرد یکردم  عصب سکوت
 چت شد ؟ یکرد ریدفه تغ هیآخه چرا - اهورا
 : گفتم یعصب

با رعنا دست  یرفت چطور ادتیدفه ! انگار  هی؟اهورا  دفهی-

  یدیوخورد شدنمو د یتو دست رفت
  ... لطفا یدونینم یچیزهره تو ه-

 : گفتم تیعصبان با
، تو مال  یستیبشنوم ... تو متعلق به خودت ن یزیچ خوامینم-

   نه من ییاون روستا
 : حرص ادامه دادم با
 چه برسه به من یستیمال خودت ن-

، نه  یکنیم خمیتوب ینجوریکه ا گذرمینکن ساده ازت م الیخ-

به تو  دنمیمانع رس تونهینم یشکیخان ، نه خودت ه بیرعنا نه حب
  دوزمیزمانو بهم م نویبشه  زم
 : گفتم هیبغضم شکست وبا گر هوی
  بفهم نویا خوامتیدوست ندارم اهورا ندارم نم-
 : گفت یادیالتماس ز با



تو  ی، آرزوهام ب امیتو جهنمه ، روستا ، دن یب یزندگ نیا-

  کنمینم نیزنده بودنمو تضم یرنگ جهنمه اگه ردم کن
 : گفتم هیگر با
  منتظر تو أن ایلیبکن اونجا خ تویاحمق نشو ... برو زندگ-

 : مدت بازوم دستش بود فشار داد وگفت تمام
با چشمات  امویبهم نه نگو   دن ایبا من ب میریتو باهم م منو-

 . میزندگ کهیتار یروشن کن  نباش
هق کردم به زور دستمو از دستش جدا کردم وسمت  هق

 : گفتم هیوبا گر دمیبهنام دو یشده  یگل کار نیماش
  برو من دوست ندارم نجایبرو ... از ا-

رو باز  نیماش شدینم  دیلرزیبودم دستام م یعصب کردمیم هیگر
  کنم

 هیبه گر  شتریوالتماسش ب ستادیبهم رسوند کنارم ا خودشو
  کردیوادارم م

ندارم که  ی، من گناه یکنینابودم م یزهره چرا دار- اهورا
 دوست دارم ؟

 
رو  چیباز کردم سوار شدم نذاشت سو نویدر ماش یسخت به

  اون التماس کردمیم هیوارد کنم دستمو گرفته. بود  من گر
  شده بود مانع من خم

، تورو خدا  نجایاز ا شمی، دور م کنمیزهره التماس م- اهورا
  ایکوتاه ب
وسرسختانه موفق شدم  تیبود با عصبان یهر جون کند به

  روشن کنم نویماش
  رو گرفته بود فرمون

 : داد زدم هیبا گر یعصب من
 ولش کن راحتم بذار-



 نیبه حرکت در اومد همراه ماش نیحرص گاز دادم و ماش وبا
  باز بود وگرفته بود فرمون رو نیدر ماش بایتقر دیدویبود که م

  زهره نگه دار .... نگه دار - اهورا
شد واون از ماشن جدا شد اما همچنان  ادیکم سرعتم ز وکم

  دیدو نیدست از تالش برنداشت ودنبال ماش
  یوعصب کردمیم هیمن فقط گر اما
 دنیجاده نگاش کردم که دست از دو یکیو تارت نهیتو آ از

  دیکش
  بود بستم یرو با هر بدبخت نیماش در
  هدف رفتم یهق هق وب با
  زانوهاش خم شده بود رو

 )اهورا(
باال بود نفس کم آوردم  یلیسرعتش خ دمیدو نیماش دنبال

که خم شدم دوتا دستام رو زانوهام  باخودم  زدمینفس نفس م ستادمیا
  رهیمیارباب  احمق م نی، ا رمیمیبعد تو م رمیمیم»گفتم 

 نکهی، هم ادهیحال زار  وبغض تو گلوم برگشتم سمت تاالر پ با

 : گفت دیتا منو د دمیبهنام رو د دمیرس
 رفت ؟-

 : وگفتم رونینفسمو دادم ب
  ناراحت بود نذاشت حرف بزنم با هق هق رفت یلیخ-
 « یلیخودم بغض آلود بود خ یصدا»

 : برد وکالفه گفت بیدست تو ج بهنام

  ونهیعروسو برد د نیماش-
 : گفتم یشرمندگ با
  من متأسفم-

 : در آوردم سمتش گرفتم وگفتم بمیاز تو ج چویوسو
  نیعروستونو ببر نیبا ا-



  گردهیبر م گهید کمیخودش  ستین یاجیاحت-
  بود که فکر نکنم برگرده یناراحت وعصب نقدیا-
  کنهیبرگرده عروس خفش م دیبا-

 : زدم وگفتم یمحو جونیب لبخند
  بازم متاسفم واز کمکتون ممنونم-

 برگردم دیبهش دادم وگفتم ومنم با چویسو
آژانس  رفتم عمارت  داغون داغونم ، حال رفتن به  با

  روستارو نداشتم
رو مبل اتاقم انداختم وبا لباس وشلوارم خودمو رو تخت  کتمو

،  ومدیبهش فکر کردم اصال خواب به چشمم ن نقدریرها کردم ، ا
  آرامش بر من حرام است بعد از زهره

تلفن جواب دادن نداشتم  یخاموش کردم وحوصله  مویگوش
  اصال
  (داوود)
 : خان نعره زد بیحب

  ادینم شهیفردا عروس هیکدوم گور نیبرو بب-
 : مادرم کردم که با التماس گفت نگاه

  هنوز ستین یفکر کنم راض ارشیداوود برو ب-
  کردم سکوت
 : وگفت ختیریاشک م رعنا

چند روز،  برو دنبالش  نیتو عمارته ا گفتیم وریداوود ز-

  کنمیخواهش م ارشیب
 یادیز تیوبا عصبان دیباریاز چشماش م شیخان آت بیحب

 : گفت
  ارشیبرو ب-

 : کرد وگفت هیبازم گر رعنا
  آبرومون بره یهمه چ رینکنه بزنه ز ادینکنه ن-



 : تر کردم   آروم گفتم لب
  رهیآره آبرومون م-

  ارشیبه زورم که شده ب- مامان
 : به مامان گفتم رو

 ؟ ادینخواد ب دیزورش کنم ؟ شا-

در آورد  نگاش کرد  بشیاز تو ج شویبیخان ساعت ج بیحب

 : وگفت
  میبر ادی...به بهادر بگو ب میبر-

  خودش وبرادر زادشه یخان نگران آبرو بیحب مسلمه
 ادیشدم وبا سرعت شماره بهادر گرفتم وازش خواستم ب بلند

بره داشتم نا  شیپ ینجوریشده بود منم کم کم ا دیوانکارر جدا نا ام
 . شدمیم دیام

 « بهنام»
رفتم  یبود با زهرا سراغ مادر زن وحاج میبعد عروس روز

  شمال انیکردم که باهام ب شونیالتماس کردم تا  راض نقدیوا
کنه که همه با هم  یرو هم راض هیقرار شد سهراب بق البته

  شمال میبر
  شمال میفصل بر نیکردن همه سخت بود تو ا یراض
که  ی، جز حاج میواصل ماجرا رو بگ تیواقع میمجبور شد که

 . خبر نداشت وزهره
 « داوود»

 بمیاز ج عیزنگ خورد سر میگوش میتهران حرکت کرد سمت
  در آوردم
 : خان مشکوک بود که گفتم بیحب نگاه

  ستیاهورا ن-
جواب دادم   عیخوب بودم وسر یخبرا نیبود وانتظار شند بهنام

 . خان تمام مدت بهم بود بیحب چنان خوشحال شدم که نگاه مشکوک



وار  دیخوشحال وام زدمیاتمام مکالمه که سربته حرف م بعد
  شدم

  کردیم یطول راه رو بهادر رانندگ تمام
باال رفت اتاق  یراست طبقه  هیخان  بیعمارت حب میدیرس تا
  اهورا

  دنبالش رفتم منم
  دور از جونش رو تخت افتاده بود تیم نیع اهورا
  خان که داخل شدم بیسر حب پشت
 یتفاوت وب یخان اصالتکون هم نخورد ب بیحب دنیباد اهورا
 . اعتنا بود
نه  یخشک خشن  دستور ستادیخان باال سر اهورا ا بیحب

 ! گفت یکینه عل یسالم
  میپاشو بر-

 : تمام وبا پوزخند گفت ییاعتنا یبا ب اهورا
 خان ؟ بیحب ی؟ که گورمو بکن امیکجا ب-

 : وگفت دیکوب نیته عصاشو رو زم  تیخان با عصبان بیحب
 ؟ یایاگه ن یکنیگورتو با دست خودت م-

اش  هیتک دیخودشو رو تاج تخت باال کش یرفتم اهورا کم جلو

 : و رو به من  گفت یحال یبه تاج تخت بود با ب
 ؟ ینیبب هامویمرگ شاد یداداش اومد-

 : زدم وگفتم یچشمک
؟ کل روستا  یکنیچکار م نجایداداش ، تو ا تهیفردا عروس-

  ارباب جوانشونن یمنتظر عروس
من بود  توش نبود به یدیام چیفروغش که ه یسرد وب نگاه

 : وگفت
 کدوم ارباب ؟اربابشون فردا عزاشه ، -

 : وپوزخند ادامه داد با



  که واسه من نجوشه سر سگ توش بجوشه یگید -
  خوامیاون عروسو نم من
شد  اتاق رو که ترک  یاهورا عصب یخان از حرفها بیحب

 : گفت یمحکم ودستور کردیم
  ارشیب نشیبا ماش رمیمن با بهادر م ارشیداوود ب-
  جدا دمیمحکم وخشن گفت که ترس نقدیا
 : خان که رفت  با ذوق گفتم بیحب

جنگل رو کردم واست هتل پر  ی، کلبه  تهیاهورا فردا عروس-

 ؟ یخواستینم نویکه عروست منتظرته مگه هم میستاره بر

 : کرد وگفت نگام
 عروسم؟-

 یآره ارباب عروست ، عروس خوشگلت باور کن ، همه چ-

  یرو آماده کردم فقط  تو موند
  کنمی؟ باور نم امیب ی؟ با چه حس امیب یبا چه عشق-
 : گفتم یبخش نانیلحن اطم با

  باور کن ارباب باور کن-
 : برگردوند وچشاشو بست وگفت روشو

  ندارم یدیام چیمن ه-
 : کردم بلندش کنم وگفتم یگرفتم سع دستشو

  تموم بشه یهمه چ یخواستیمگه نم تهیفردا روز عروس-
  زور از تخت جداش کردم به

 :کرد وگفت نگام
  هیعروسم نباشه مرگم حتم- 
 : لبخند گفتم با
  گهید یهست یارداه نوبره  ارباب احمق یب نقدیارباب ا-

 : بود وغضب وگفت خیتو ب نگاهش



نباشه  با  اشیسر به سرم نذار  به جان زهره که مبخوام دن-

  کنمیم کسانتی یخاک گاو دار
 : وگفتم دمیخند

 جوابم ؟ نهیا دمیهمه زحمت کش نیا-

 

  شمیخورده درکم کن ، تا عقدش نکنم راحت نم هی-
رعنا چه  یدونی، نم انیبردار فردا ب لمیقراره عاقد وعکاس وف-

  کرده یذوق
  زد یپوزخند

خان منتظر نموندن رفتن ماهم با  بیحب میرفت نیاز پله ها پا....

  شدم یمن پشت فرمون نشستم وراه میاهورا رفت نیخود ماش
 ( زهره)
 . میسمت شمال بود ریمس تو
کجا شال وکاله  یازدواج کرد شبیبه زهرا گفتم تو د رو

 ؟ یکرد

 : ادامه دادم باخنده
  یاستراخت کن یخوای؟نم یدرد ندار یخوب-
 : خنده گفت با
 ؟ یشد ایح یخجالت بکش چه ب-

 : نگام کرد وگفت نهیاز تو آ بهنام
  یعروس میریم می، فعال دار میبه هر حال ما عجله ندار-
 :تعجب گفتم با
 ؟ یعروس میریکه م ینگفت ؟یعروس-

 : وگفت زیداد شک بر انگ لمیتحو یخنده مصنوع هی بهنام
  از دوستام دعوتم کرده یکی-

 : شربت سمتم گرفت وگفت وانیل هی زهرا
  ایب-



 : رو گرفتم وگفتم وانیل

 هست ؟ یممنون  ، حاال ک-

  فرداشب فکر کنم-
 ؟ میبر یاونا شما رو دعوت کردن ما واسه چ-

  کردن که مادر زن وپدر زنمو ببرم دیاک دیاتفاقا تاک-
 : گفت یزهرا لبخند-
  میبر دیبرامون مهمه با یعروس نیا-

 :شربتمو خوردم  بهنام گفت یمابق
چه  میشمال حاج وآقا وخانوم هم ببر میریم میما که دار-

  داره یاشکال
واسه  نیکرد یقشون کش گهیماه عسل د نیریم نیشما دار- 

 ؟ یچ

 : گفت یبا لبخند زهرا
  بهتره میهمه با هم باش میخب گفت-

 بودن ؟ تونیتو عروس شبید- من

  نموندن یلیخودشون کار داشتن خ-
  هیعال- من

 : با خنده گفت زهرا

 ؟ یما رو قال گذاشت شبیخوب د-

 

 : لب گفتم ریاهورا افتادم  ز ادیشرمندم کرد حرفش
  متاسفم-
  ادیچرا حس کردم خوابم م دونمینم

  دمیکش یا ازهیجلو دهنم گرفتم وخم دستمو
 : به زهرا گفتم رو

  ادیخوابم م-



 : برگشت سمتم وگفت زهرا
سرمو  یصندل یخودمو نگه دارم که به پشت تونستمیبخواب نم-

  خوابم برد دینکش یدادم وطول هیتک
 « بهنام»
 : شد گفتم نیکه خوابش سنگ یقیدقا بعد

  گفتم چه زود خوابش برد-
  قرصا کار خودشو کرد- زهرا

 ؟ یکه بهش نداد ادیز-

  نفس هیاما تا فردا خوابه  ادینه ز-
  روستا خدا کنه خواب بمونه میتا برس-
 نگران نباش-

 ؟ یلباسشو آورد-

  آره چقد قشنگه-
  تموم شه یبه خوش یخدا کنه همه چ-
  خدا کنه-
  کردن بابات سخته یراض کمی-
تموم  یوخوش ریانشاال که به خ میاگه عمل انجام شده قرا بد-

 ، شهیم
 : روشو کرد سمت منو گفت زهرا

 چه مدلشه ؟ نیا ییخدا-

؟ زهره که  خورهیبر م ایدن یبشه به کجا ینجوریبارم ا هی-

بهتر ،  نیاز ا یچ گهیواسش  د رهیمیمطمئنم عاشق اربابه ، اونم م
  یناراض یگور بابا
 « با خنده گفتم نویا»
که اومده ،  یدوسش داره  با اون حال یلیکه خ گفتیمامان م-

 خدا کنه خان مخالفت نکنه ؟



خان  بیبره حب شیپ گفتیاونطور که سرگرد م یاگه همه چ-

  د کردنخواه یمخالفت
  دوارمیام-
قائله  نیشدن ا ریدادگاه وختم بخ یقرار شده بعد از کار ها-

  کنه یتهران زندگ ادیاهورا ب
تهران زهره  انیبهتره ، البته مجبورن ب یجور نیآره ا-

  درسشو تموم کنه
  درسته-
  دیکار خونه به کجا رس هیقض یراست-
حکم پلمپ شدنشپ بدن که من نذاشتم  خواستنیکار خونه م-

 یقرار بدن که اهورا اونو بخره البته چون قاض دهیوقرار شد مزا
انداختم  که اهورا بتونه بخرتش چون تو  قیپرونده منم حکموتعل

  شیخودشه البته نصف پول واقع ینایزم
  یاربابه  وضعش توپه حساب نیعه چه خوب ، ا-
 : خنده گفتم با
،  اگه بگم تو  هی، البته ارث خانوادگ هینجومثروتش ارقامش -

از مردان ثروتمند  یکی،  شهیداره اصال باورت نم یفرانسه چ
  شده ادیوتخصصش ز تیالبته بادرا سهیپار

  تب تند نباشه هیوارم زهره رو با دلو جون بخواد   دیام-
نداره اون طور که  یشک نکن ، اون مرد غرور  خواد،یم-

  زهیزهره واسش عزالتماس کرد خاطر 
  در عوض زهره مغروره-
حق داره  رعنا که اومد ارباب رو برد غش کرد حالش بد شد -

  بود حالو روزم نی، منم بودم ا
  نیشد کاش بهش گفته بود تیاذ یلیخ ییخدا-
  نهیجزاشو بب دیرعنا با ختیرینه همه نقشه هاشون بهم م-



، بعد اصل  کنهیمطمئن جا تو دلشون باز م هیدختر خوب زهره
  اهوراست یکار

  فتهیاتفاقا ب نیزهره بره روستا وا  شهیباورش م یک-
  بده راحت ینبود دل به هرکس یالبته زهره دختر-

 : وگفت دیخند زهرا
کرده با  بشینص یخدا زهره رو دوست داره که آدم خوب-

  احساس وبا محبته
 : داد وادمه

  احساس یب یمث تو-
 : وگفتم دمیخند

زهرا خانومم ، چقدر رفتم واومدم اصرار  یاحساس یب یلیخ-

 میدادن فقط قرار بذار تیکردم تا خانوم رضا
 

 ؟ یپروندمو گند زد ادتهیانصافم ؟  یآره من ب-

 ؟ یاز داشت ی؟چه انتظار کردمیخب حق باتو نبود چکار م-

اون روز بهم  نقدیبود که گند زدم ا یپرونده ا نیوآخر نیاول-

  خفت کنم خواستیکه دلم م یضد حال زد
 : وگفتم دمیخند-
  یادله محکمه پسند نداشت-
،  یکارو نکرد نیاما ا یبنداز قیحکم رو به تعو یتونستیم-

  یکرد یتو تالف
 : وگفتم دمیخند-
 یشاپ زد یبودم ، خصوصا تو کاف یخب از دستت عصب-

 . یحرصم داد یلیخ رهنمیرو پ یکرد یخال کتویک
 : وگفت دیخند

 هی شنهادیپ هیشب شتریبود ؟ ب یچه مدل خواستگار نیآخه ا-

  بود تا در خواست ازدواج یخوابمشب هم ه



 : وگفتم دمیاون روز خند یآور ادی با
  بارم بود خب نیزهرا اول-
 : اخم گفت با

  یگیآره تو راست م-
 : اخم گفتم با
 ؟ میعه زهرا خانوم داشت-

 : نگام کرد وگفت یلبخند با
اخم نکن لطفا ، جون زهرا اخماتو  گهیکردم ، بخند د یشوخ-

  واکن
 یفهیدستم ، م ریز فتهیبذار پروندت ب رمیگیدفه بعد حالتو م-

 ؟ هیبهنام ک

 : گرفت وگفت یمثال ملتمسانه ا لحن
 یشد یکه جد ستی... دادگاه ن گهیکردم د یعه بهنام شوخ-

 ( انگار بغض کرد کمی) 
 : بهش انداختم وگفتم عیسر ینگاه یلبخند با
  کردم یبغض نکن زهرا خانم شوخ-

 : گفت یکرد با لبخدد نگام
  یکه هست یدوست دارم ، مرس-

 : متقابال نگاش کردم وگفتم منم
  . منم دوست دارم خانومم ، هستم کنارتم ، عاشقتم بانو-

  زد یقیعم لبخند
رو دستم که رو فرمون بود گذاشت با همون دست  دسشو

که تو وجودم نسبت بهش  یدستشو گرفتم باال آوردم وبا تمام عالقه ا
 . دمیداشتم بوس
 

 ( اهورا) 
 . ظهر بود یها یکینزد



آماده  یآماده بود . بعد ناهار  همه آماده بودن ، منم آماده  زیچ همه
 ،  کردمیبودم داشتم موهامو مرتب م نهیبودم ، مقابل آ

 . اومد داخل اتاقم رعنا
 شده با لباس عروس تنش ،  شیوآرا آماده

 : بود که گفت یطور هی لحنش
 ؟ نیک نایاهورا ا-

 : نگاش کنم گفتم نکهیا بدون
  من یمهمونا-
 از تهران اومدن ؟-

  دوستام هستن-
 ؟ ادیم یعاقد ک-

  عجله نکن ادیم-
وباغ عمارت  اطیروستا بعد ناهار بودن همه هم تو ح کل اهل........

 . گهیاربابشون بود د ی،همه هم آراسته ومرتب ، عروس
 ( بود ومدهیمن هنوز ن یزهره  اما)

که به لب داشت  ازهمون دم در تا خواست  حیبا لبخند مل داوود
  رعنا ساکت شد دنیبزنه با د یحرف
 ( ومرتب امروز ظاهر شده بود ، دل تو دلم نبود کیهم ش داوود)

 عاقد اومد ؟- من
  بردار هم اومدن لمیآره اومدش ، عکاس وف- داوود
  هیعال -من

 : رو به رعنا گفت داوود
  ادیسفره عقدت اهورا االن م نیبرو بش-

 : رو به من گفت رعنا
  میباهم بر-

  مهمونا هم اومدن یهمه  گهیبرو د- داوود
 : گفتم یخشک ودستور من



  نییبرو پا-
  رفت ضیباغ رعنا
 : بعد رفتم رعنا آروم گفت داوود

  انیدارن م-
 : ذوق گفتم با
 بل اخره زهره اومد ؟-

  به زور آوردنش نکهیمث ا-
 سرگردهم   اومده ؟-

  ادیبعدش م میاومده کر ییسرگرد رضا-
 : گفتم یوصف ناشدن یزدم وبا لبخند یچشمک

  با من تیخرج عروس-
 : گفت یاخم با مزه ا با
  نیهم-
  به نام زهره ادارش با تو  زنمیعقد که کردم کار خونه رو م-
 : خنده گفت با
 . رو شل کن ارباب سهی؟ سر ک یچه ارباب دست ودلباز-

 : منووگفتم دیمتقابال بوس دمیکردم وبوس بغلش
  تو جون بخواه برادرم ، سه دنگش مال تو-

  مبارکه تیعروس- داوود
  ستیراحت ن المیتا عقد نکنم خ-
  همه منتظرن نییپا میبر-
  بود کل مهمونا بودن یعال زیهمه چ نییپا میداوود رفت با
  عقد نشسته بودن یخان با مادرم کنار سفره  بیحب

  هم نشسته بود پوزخند زدم رعنا
  نمیازم خواست بش عاقد
  به داوود بود که به سرعت خارج شد نگاهم
  عقد بشبنم یسفره  ینثارم کرد پا یخان چشم غره ا بیحب



 : گفتم یلبخند با
  لحظه هارو نیثبت کنن ا انیبذار ب لمیلطفا عکاس وف-

  دختر اومد داخل هیبا  داوود
  رو شناختم ییسرش سرگرد رضا وپشت
  نیزدم وداوود رو به عکاس گفت بفرما لبخند
 . وکنار رعنا نشستم رفتم
 
  (زهره)

  گفتم یعصب
 ؟ ی؟ واسه چ نجایا نیمنو آورد-

 : ملتمسانه گفت زهرا
  آروم باش کنمیزهره خواهش م-

اهل  یهمه  یعنیمهمون بود  یعمارت اهورا بود کل اطیبه ح نگاهم
بهم  دنمی، اونا با د شناختمیروستا جمع شده بودن و، همه رو هم م

هاشون  ومجبور شدم خشممو فرو  یلیسالم دادن وسمتم اومدن خ
 یاومدن سالم واحوال پرس یکش کنم وبه تک تکشون که جلو م

 . کردن یخوشحال زابرا دنمی. همه هم ازد کردمیم
 : وگفت شمیسمتم اومد  پ رونیاومد ب دمیداوود رو د که

  بامن لطفا ایب-
  یکینه عل یکردم نه سالم هنگ
متعجب  ینگاه ها یبرده بود به داوود که دستمو گرفت وجلو ماتم

از نگاه متعجب مردم واهمه  دیکشیاهل روستا منو دنبال خودش م

 . حق اعتراض هم نداشتم دمیداشتم خجالت کش
 . متوجه نشدم چطور داخل شدم اصال
 ستادهیرفت ، زهرا کنار دستم ا جیلحظه گ هیسرم  دمیاونچه که د از

سمت داوود رفت که هنوز  خانهیدم بهش نگاهم توبدا هیبوددتک
 : دستمو گرفته وبود که سرشو جلو آورد تو گوشم زمزمه کرد



  آروم باش زهره جان لطفا-
تمام  دنیخندیکنار رعنا نشسته بود رعنا م دمیاهورا رو د لبخند

  نگاهش تا خواستم برگردم
  بود . داوود دستمو محکم ترگرفت ستادهیپشست سرم ا بهنام
و مهران محمد زنش  هیوسهراب وراض هیسالن مرض ی گوشه

 . با لبخند جذابش نگام کرد یواحمد زنش با بچه هاشون بودن عل
چه خبره ؟داوود وزهره منو سمت مبل بردن  نجایبه داوود گفتم ا رو

  ونشستم به زور منو کنترل کرده بودن
 چه خبره ؟ نحایا - من

 : آروم زمزمه کرد داوود
  لطفا نیفقط آروم باش نیشیمتوجه م-
عقد رو  یعاقد بود که شروع کرد به خطبه  یدفه صدا هی که

 خوندن ،
 : کردم وآروم گفتم بغض

 ؟ نیعذابم بد نیمنو آورد-

  جواب منو نداد یکس
  رو شناختم ییو آشفته که سرگرد رضا رونیح دیچرخیم نگاهم
مشغول خوندن بود اما سرگرد بلند شد سمت  عروس داماد  عاقد

 : رفت با اشاره به عاقد اونو به سکوت دعوت کرد  وبلند گفت
 ؟ دیببخش-

 : گفت یخان عصب بیسکوت کرد ، حب عاقد
  نیجو رو بهم نزن دیآقا ببخش-

 : بلند گفت  ییرضا سرگرد
  مبارزه با مواد مخدر  رهیهستم از دا ییسرگرد رضا-
 . در آورد و جلو رعنا گرفت بشیرو از ج نشانشو
تو جمع  بلند شد، دسبندش رو در آورد وسمت رعنا  یهمه ا هم

 رفت ، 



دفه از سر جاش  هیخان  بی، حب نیوبب ایبر پا شد که ب یا بلبوشه

  . بلند شد

  همچنان با لبخند نشسته بود ، عاقد دفترشو بست اهورا
 کردیم هیکه گر یی، دسبند  زد به رعنا کردیهاج واج نگاه م رعنا

چه خبره  دونستمیحال من اصال خوب نبود نم کردیالتماس م
  منتظره رو ریغ عیوقا نیوصف کنم ا تونستمینم

 : گفت هیبا گر کردیبه شدت التماس م رعنا
  اهورا کمکم کن-

 : گفت دادیرعنا با داد وب مادر
 ؟ نیبریشده دخترمو کجا م یچ-

 : بلند شد با لبخند گفت اهورا
  بردنشیحرفا م نیزود تر ا دیبا-

  زدیم رونیداشت ب نهیاز س قلبم
 : گوشم گفت دستمو گرفته بود فشار داد وتو داوود

  تموم شد یهمه چ-
 : گفتم دهیبر دهیدهنمو قورت دادم نفسم به شماره افتاده بود بر آب

 کار توعه ؟-

 : گفت یلبخند با
  دلم خنک شد-

 . خان بود که نگاهمو از داوود گرفت بیحب ادیفر یصدا
  چه خبره نجایاهورا ا-خان  بیحب

 : با پوزخند گفت اهورا

  برادر زادتون همدست کورش بوده-
  وداوود دستو ناگهان ول دمیزنا بود شن ونیوش غیج یوصدا
 : و داد زد دییوسمت اونا  دو کرد

  خان بیزهره ، زهره حب-
  ومنگ بودم جیچه خبره گ دونستمیاصال نم 



 . دمیمحمد داداشم رو د دنیدو
 
  شدم دست پاچه شدم بلند

  خان حالش بد شده- زهرا
  رفتم با سرعت سمتشون
 کنارش زانو زدم و نبضشو گرفتم کردیم نشیداشت معا محمد
  فشارش افتاده ستین یزیچ- محمد
چ ، پ یبود همهمه ، شلوغ یدورمون جمع شده بودن جو شلوغ همه

 . ، خواهش نی، نفر دادیداد ب هیپچ ، گر

  .آب قند داد دستم یک دمینفهم

هم مقابلمون زانو زده بود  ، از دستم گرفت و آب قند رو به  اهورا
  زور داد به خوردش، به هوش اومد

  رو مبل نهیکرد داود وکمک کرد بش بلندش
 : سمت برادرش پدر رعناگفت ادیخان با فر بیحب

  رونیب دیبر-
 : گفت عیسر محمد

  ستیبراتون خوب ن جانیهمه ه نیا
 : وگفت یلیرعنا شرمنده بود خ پدر

  خان دخترم-
 : نگاش کنه وگفت نکهیخان بدون ا بیحب

  دخترت آبرو وعزتمونو به باد داد-
اطراف نبود که  عیدادم وبلند شده بودم حواسم به وقا رونیب نفسمو

بود  ی، اهل روستا ولوله ا رونیرعنا رفتن ب یچطور خانواده 
  شدنیآروم نم نشونیب

افتاد ، تو حال خودم نبودم. هضم  یشد چه اتفاق یچ دونمینم القصه
سخت بود حواسم به اطرافم نبود وسرمو انداختم که  یلیخ ایقضا نیا



که بدون توجه به اطرافش بلند  دمیصداشو شن نیاز در سالن برم پا

 : د وگفتکوب کر خیصدام زد منو سرجام م
 ! زهره-
باز کردم بهنام جلوم  یبودم برنگشتم چشمامو بستم وقت ستادهیا

 : بود گفت ستادهیا
  زهره ارباب با توعه-
خواستم با دست  یبودم دست خودم نبود بدون کالم یعصب کمی

 دمیشن قیملتمسشو پشت سرم دق یبهنامو کنار بزنم که باز صدا

 : وگفت
 ؟ یبر یدرخواستو پاسخ بد نکهیبدون  ا یخوای؟م یبر یخوایم-

 : هم خودشو رسوند وگفت زهرا
  زهره ارباب رو منتظر نذار-

آب دهنمو قورت   دمینگاش کردم برق اشک رو توچشاش د برگشتم
  دادم

  خان کردم بیبه حب یونگاه
  کرده بود یظیمبل نشسته بود واخم غل رو
 : گفتم آروم

  خوادینم یچون منو کس رمیم-
 شناختمشیکه م مونیاومد وملتمسانه تر از تمام  لحظات آشنا جلوتر

 : گفت
 یا گهینه کس د یزهره من !تو با من قراره ازدواج کن خوامیمن م-

  جشن فقط وفقط به خاطر توعه نیتدارکات ا نیا
بود  ستادهیحرف سمت بابام که سهراب کنارش ا نیبعد گفتن ا اهورا

 : ودستشو گرفته بود رو کرد وگفت
 ؟ یفرهاد یحاج آقا ... آقا-

  تو چشام اشک حلقه بسته بود کردیدر سکوت نگاش م بابا
 : وگفت ستادیبابام ا جلو



جا در حضور تمام حضار واهل روستا  نی! من هم یفرهاد یآقا-

  وتمام جمع
 نیبود وطلب کار زم نیخان که سرش پا بیانداخت به حب ینگاه

 : وزمان بود وگفت
با ازدواج دخترتون با من موافقت  کنمیازتون عاجزانه درخواست م-

  نیکن
 تر از اهورا اما تابیبه تپش افتاده بود من دلم ب جانیاز شدت ه قلبم
... 

 : آروم گفت بابا
 ؟ نیخوایشما دخترمو م-

 : کرد نگاهش هزار تا لحن خواهش کم بود براش وگفت نگام

  ودوسش دارم خوامیم-
 : خون سرد گفت بابا

 ؟ ینباشم چ یاگه راض-

خان کرد انگار منتظر وساطت پدرش بود که  بیبه حب ینگاه اهورا
 : خان گفت بیبابام رو به حب

کرده ، با ازدواج  پسرتون با  یخان پسرتون دخترم رو خواستگار-

 ؟ نیموافق یشهر ی بهیدختر غر هی
  خان لب تر  کرد بیحب
  خان بود بیمنتظر سمت حب ینگاها تمام
 : داشت هنوز آروم گفت اخم

 مبارکه-

 
حرف  نیا دنیاهورا نشست وداوود هم نفسشو  از شن یرو لبا لبخند

  داد رونیراحت شدن ب یخان به نشونه 
 : رو شکوند وگفت نیحاضر یوپرهمهمه  ریسکوت نفسگ بابا



هفته قبل  هیکه  دونمیم نویاما فقط ا ستمیاتفاقات ن انیخان من درجر-

پسرتون اومد واز دخترم در خواست ازدواج کرد اما دخترم رد 
 دمی، وحاال هم که اومدم د دونمیرد کردنشو هم نم لیکردن ودل
افتاد   یاتفاقات یپسرتون ول یوهست وعروس یوعروس نهیاوضاع ا

 نیداد تیدخترمو ؟ورضا نیقبول کرد ونحفظ آبروت ی،  و شمابرا
 ؟

 : به مبل داد وگفت شویخان تک بیحب
مدتهاست که  مونهیاز من پنهون نم یزیروستام وچ نیمن خان ا-

ارباب جون روستا دل به دکتر روستا داده ، اما ارباب قبل  دونمیم
دلش با نامزدش نبود ومتاسفانه  یوروود دکتر نامزد داشت ول

  . اومد  شیپ یکه چ نیخودتون هم شاهد بود

 ه وارباب هم خواهان دکتره ، دکتر برگشت حاال
  مخالفت کنم مبارکشون باشه تونمیکرد وگفت نم نگام
  دستموگرفت محکم فشار داد بهنام
داشتن رو گونه  ییخود نما ینگام کرد اشکام مسابقه  یبا لبخند بابام

 :هام که بابا گفت
  مبارک باشه-

رو  گهیبابا با محبت نذاشت واونا هم د دیاهورا دست بابامو بوس .....

خان رفت  بیتشکر کرد و سمت حب مانهیواهورا  ازش صم دنیبوس

 : تا خواست دستاشو ببوسه ممانعت کرد وفقط گفت
  مبارکه ارباب-

که مملو از بغض بود  ییسمت من چند قدم اومد که با صدا اهورا

 : گفتم
   اما من جوابمو هنوز ندادم-

 : وگفت کردیمتعجب نگام م اهورا

 !زهره ؟-
 : انداختم وگفتم سرمو



  هیمن جوابم منف-
 : خودشو بهم رسوند وآروم زمزمه کرد سهراب

  زمیزهره عز-
 : داد وگفت رونیونفسشو ب ستادیفاصله مقابلم ا یبا کم اهورا

 ؟ یقصد جونمو کرد-

 : رو به اهورا گفت محمد
خواهرم   نیچند لحظه ، لطفا به خواهرم فرصت بد یجناب همت-

 . رهیاخ عیوقا نیهنوز تو شوک ا
 اهورا کنارم ایستاد و ملتماس از لحنش نمی افتاد وآروم که فقط من بشونم 

 گفت :
 زهره جان میشه چند لحظه باهات حرف بزنم  -

 کمند سمتم اومد  و گفت :
 اهوارابرین باال  -

 بابا :
دخترم هر تصمیمی گرفتی عزیز بابا ما مخالفتی حرف حرف توعه  -

 نداریم به نظرت احترام میذاریم .
 برگشتم لبخندی به بابا دادم میون اشکام 

 علی که تمام مدت کنار بابا ایستاده بود گفت :
 برو خواهری برو با ارباب سنگاتو وا بکن گلم  -

ادامه ی کمد دستمو گرفت منو سمت پله ها هدایت کرد که خودم رفتم 
 راهو .

اهورا پشت سرم اومد داخل اتاقش شدم اهورا هم داخل شد و در اتاق رو 
بست نگاش کردم اونم نگام میکرد نگاهش پرا لتماس بود که با بغض و 

 صدایی پر گریه گفتم :
 دوسم داری ؟ -
 

 :«سرشو کج کرد و نفسشو بیرون داد و گفت 



 خیلی ... -
 وگفتم :اشکمو پا کردم با پشت دست 

 من اینجا رو دوست ندارم  -
 هرجا بخوای میریم  هرجا بگی گلم . -
 من از اینجا دلخوشی ندارم . اگه بریم اون وقت وظیفت چی میشه ؟ -
من از اول هم مخالف این عنوان بودم وکار من نیست من بلد نیستم و  -

 هرجا بخوای میبرمت 
 یه قول بهم میدی ؟ -
 با ذوق گفت : 
 یزم قول میدم هرکاری بخوای هرچی بگی نه نگم بگو عز -
 ترکم نکنی ولم نکنی مهریم یه حلقه   -

 با تعجب گفت :
 اما ارزشی ندراه ؟ -

 فقط نگاش کردم که ادامه داد :
نه مهریه ی تو چشمای منه میخوام دنیا نباشه تو نباشی نگاهت نکنم  ،  -

قلب منه که با  نمیخوام کسی جز تو رو ببینه چشمام  ، مهریه ی تو
لبخند تومیتپه می فهمی چی میگم مهریه ی تو تمام هستی منه کل 

دارایی منه که ارزشش با وجود تومعلوم مشخصه هرچی دارم مال 
 توعه فقط قلبت واسه من بتپه 

 با لبخندی میون اشکام گفتم :
 مهریه ی من دستای توعه که غرق بشم تو حجم آغوشت  -

 لبخندی زد وگفت :
 عمری منی بانو تو  -

 لبخندی زدم و سرمو انداختم که گفت :
 بگم لباستو بیارن بپوشی ؟ -
 

سرموبرداشتمو نگاش کردم که موبایلشو از تو جیبش در آورد و شماره 
 ای گرفت :



 الو داوود لباسشو بیار بگو به آرایشگر بیاد آماده اش کنه دیر شد  –اهوار 
 جیبش لبخندی زد و گفت :همین چند کلمه و گوشی رو گذاشت تو 

 دارو ندارم به پات میریزم که فقط لبخند بزنی  -
 سرمو انداختم پایین و گفتم :

 دوست دارم  -
 با خنده گفت :

 آقا هرکوله هم دوست داره جوجو  -
 سرمو برداشتم با اخم و لبخند گفتم :

 بهم بر میخوره بگی جوجو  -
 با خنده گفت :

 جوجوی خودمی خانمی یه جوجه پنبه ای نازو ملوس  -
 

 لحنم بچگونه شد و گفتم : 
 عه نگو خجالت میکشم  -

 با خنده گفت :
 فدای جوجوی ملوسم که چی به روزم آورده  -

 یا اخم گفتم :
 خیلی بدی ؟ -
 امشب آقا پیشی منتظره جوجوشو بخوره  -

 با اخم گفتم :
 ری نبودی عه حیلی بی ادبی تو که اینطو -

 با خنده گفت:
 دروغ میگم ؟ آخ که زیر دندون بیای  -

 یا لحن بچگونه گفتم :
 بد  جنس  -

_ بذار عقدت کنه پیشی این چند وقت بس که کمین کرده دیگه صبرش 
 سر اومده 

 خوب شد در زدن  وگرنه چه عاقبتی در انتظارم بود معلوم نبود .



  زد وسمت در رفت با لبخند یدر زده شد اهورا چشمک دامجد
 کیگشاده داخل شد ، همراه خانوم ش ییرو باز کرد زهرا بود با رو در

  . بود یپوش وباو قار

 :زد وگفت یلبخند اهورا
 : گفت شدیکه از در خارج م یو در حال نیخوش اومد-
 منتظرم گلم نییپا-

رو که دستش بود رو تخت گذاشت با لبخند  یبزرگ پاکت یجعبه  زهرا
 : گفت

  شوهرت هیا کهیبودم تا حاال ارباب رو عجب ت دهیند-
 : وگفتم دمیکش یپوف

 شوهرم ؟-

 : خنده گفت با
  ارباب نهیومت پیعجله نکن ، چقدم خوشت شهیم-

 : زدوگفت یاومد چشمک جلو
 ؟ یناقال نگفته بود-

 جلو  شگریآرا
 

  توالت زیپشت م نمیاومد وازم خواست بش جلو
  از سرم در آوردم شالمو
فرض وزرنگ بود تندتند اما با دقت انجام  یلیکارش شد ....خ مشغول

ساعت  می....بعد ن میزننده نباشه مال شمیکارشو ، ازش خواستم آرا دادیم
  روشن شده بود یرنگ چشمام خاکستر دمید نهیخودمو تو آ

  زدم یلبخند
 : گفت نیبا تحس زهرا

 . یمحشر شد-
  .مشغول درست کردن موهام شد برام درست کرد شگاریآرا

  آ یازم جلو زد -زهرا ....



 : خنده گفتم با
  گل کرد خواستم ازت عقب نمونم میحسود-
 : اخم خنده گفت با
  ونهید-
منم از اقبال  یتور کرد ی، چکار کنم ، تو بهنام به اون ماه گهیحسودم د-

  بلندم ارباب روستارو
 : خنده گفت با
  جذاب مهربون با احساس پیهم هست خوشت یعجب ارباب-

 : زد وگفت یبهش بود چشمک نگاهم
  مهم تر از همه پولدار-

 : دهنمو قورت دادم وگفتم آب

 یلیمن خودشو دوست دارم ، زهرا خ ستیاصال برام مهم ن ییجان بابا به
  ماهه تکه

  خواهر نازم یخوشبخت بش یمعلومه ، مبارکت باشه ته تغار-
 دهیقشنگ بود پوش یلیلباس خ هی،  دمیلباسمو پوش شگریکمک آرا با

محو تماشاش بودم  نهیکه خودم تو آ بای، اما جذاب وز یلخت چیوبدون ه
حجابم که اهورا خواسته بود  ، بود   پوریمشغول  وصل کردن گ شگریآرا

 : بودم گفتم ستادهیا نهیمنم مقابل آ
 قشنگه-

  یلیخ- زهرا
 یخواسته حجاب باشه کل روستا بودن تو عروس اهورا»

 
  دمیبهم داد پوش یجفت کفش پاشه بلند نقره ا هی زهرا
 . تموم شد شمیآرا
صلوات فرستاد  هی عیچنان تعجب کرد که سر دیمنو د یاومد باال وقت کمند
  خوند وروم از دور فوت کرد من تمام مدت لبخند به لب داشتم کادیوان 
 . رفت کمند



دسته گل ُرز  هیبعد اهورا اومد  یقیتور بلندمومرتب کرد ، دقا شگریآرا
  دستش بود دیسف
  نگاهش به من بود خشکش زده بود تمام
  عروستون نمیا- شگریآرا

 : سمت اون نگاه کنه گفت نکهیا بدون
  نیدیزحمت کش یخانم توکل یمرس-

  نکردم یعروستون خودشون خوشگلن من کار- شگریآرا
 . رفت یبا گفتن اجازه ا شگریباز تشکر کرد و آرا اهورا
 : اهورا آروم گفت شگریرفتن آرا بعد

  عروسم خودش جذابه ، لنگه نداره-
  اومد جلو
  زد واز اتاق خارج شد یچشمک زهرا
  سر تا پامو برانداز کرد و دسته گل رو تخت گذاشت اهورا
 : توالت رفت ، کشو رو باز کرد وگفت زیم سمت

  شهیجواهر که نم یعروسم ب-
از توش در آورد با گوشواره هاش  یدر آورد بزرگ وگردنبد یا جعبه

  گذاشت زیجواهرات بود جعبه رو م
  ستادیا مقابلم
 . پوستم به فلز حساسه- من
 ؟ یتعجب گفت چ با

 : کردم وگفتم نگاش
  رهیگیخارش م زنهیحساسم دونه م یلیخ-

 : جواهرات دستش کرد وگفت نگاه
  زمیجواهره ، طالست عز نایا-
  شمیم تیخب حساسم اذ  دونمیم-
  شنومیباره م نیاول بهیعج-

 : برداشت وگفت سرشو



  اریتحمل کن درشون ب یدوسه ساعت-
  ندازمینم یچیه ینیبیم-
  دهیمف یلیزن خ ی، اما طال برا دونستمینم-
  من حساسم دونمیم-

 : زد نگام کرد وگفت لبخند
  یماه شد-
  بودم-

  دیخند
  گردند رو گردنم انداخت ستادیا پشتم

  بندازم حجاب داشتم شدیها که نم گوشواره
 : وگفت ستادیا جلوم

 من حوصله ندارم یگیخوبم همون بار اول بله رو م یجوجو-

  « شد وادامه داد یلحنش جد» 

 ؟ یدیفهم-

  پنج بار بخونه ذارمیعروس هوله نه م گنیعه چه خبرته حاال م-
 : به ابرو داد وگفت یاخم

 فهم شد ؟ ری؟ ش یگیهمون اول م یکرد خودیب-

  مینیبیحاال م-
  گل رو از تخت برداشت دست
  لبخند که رو لبانم بود هیدستش گرفتم  سرمو انداختم با  از

 - اهورا
 منو ؟ نیبب

 : برداشتم با لذت زل زده بود بهم وگفت سرمو
  یخوشگل شد یلیخ-

 : گفتم طنتیانداختم وبا ش سرمو

  منو تموم شدم یخورد-



 : خنده گفت با
  نخوردمت یجد یتا جد نییپا میبر-

 سمت پله ها میهمرام شد دستمو گرفت رفت یبا لبخند .......

 
اهورا هم  یخانوادم اومدن  با کل صلوات و دست . مادر وخواهرا کل

 کیروستا که اقوام نزد یاز اهال یبودن خاله وعمه هاش هم بودن وبعض

 . اهورا بودن
بر نداشت  یخان بود که تنها رو مبل نشسته بود سرشو حت بیبه حب نگاهم

حد وحصر خانواده ام شاد  یب یدلم گرفت ما از شاد یکمینگاه کنه ، 

 .... دادیم یشدم ، لبخندشون اشک شوق مادرم بهم انرژ

که اهورا آروم  خوندیعقد نشستم ، عاقد داشت خطبه رو م یسفره  پشت

 : زمزمه کرد
  آ یگیم یزود-

با خنده واخم گفت ،  دیبود. وصداشو شن ستادهیکه باال سرمون ا زهرا
  خودیب

  گهیاه بگو د- اهورا
  زدم یچشمک
  نهیعروس رفته گل بچ- کمند
  نگفت بعد سه بار نگام کرد یزیچ گهیاخم کرد ... د اهورا
خان کردم که نفسشو  بینگاه حب اریاخت ینگام  کرد لبخند زدم ب مامان

 : خان که نگام کرد مصمم گفتم بیداد ، رو به حب رونیب
  مجلس بله یخان وبابام وبزرگترا بیبا اجازه حب-
 . دیکش یداد ونفس راحت رونیاهورا نفسشو ب دمید

 یو هورا وکل بود ، صدامو بلند گو گذاشته بودن واسه اهال غیج یصدا
  یکوبیبودن مشغول رقص پا اطیرو ستا که تو ح

 . هم بله رو گفت اهورا



بود که سمتمون رونه شد . کل خانوادم بهم هرکدوم به تعداد  کایتبر لیس
شد که  دمونیعا یریوچشم گ سینف یایسکه طال دادن .....هدا یریچشم گ

 . کردمیاصال تصور نم
 ونیم میعمارت بود اطیغروب داخل ح کیادامه جشن نزد یدوساعت بعد

 یلیبود خ یموند ادیبه  یلیخ یعروس نیروستا ، ا یمردم صاف وساده 

  . داشت یجالب بود سنتها واعتقاداتشون برام تازگ

وعقد  یجالب بود در آن واحد خواستگار زشیمن همه چ یعروس البته

 .... یوعروس

  اهل روستا دور وبرمون یهمه  میبود ستادهیا
وبا  ختیریپول بود که تو هوا رو سرمون م شناختیسر از پا نم داوود

 : تمام گفت یشاد
  شا باش نمیا-
  نقل یبه جا ختیریپول بود که رو سرم م 

  واسه جمع کردن پوال اهل روستا ونیبود م همهمه
 : هم با خنده گفت سهراب

  شده یارباب باز-
  رو سرمون ختیریکتش در آورد م بیاسکانس از ج یدسته ا اونم
  دیخندیفقط م اهورا
  اهل رو ستا مشغول جمع کردن پول بودن کل
  وا مونده بود به کاراشون دهنم
 : تعجب گفتم با
 مسابقه گذاشتن ؟-

  کشنیم گهیپولشونو به رخ هم د-
 ؟ یکن ییخود نما یخواینم یتو چ-

 : زد وگفت یچشمک
  دمیمن شکستشون م-

 : کتش وگفت بیکرد ج ودست



  نوبت منه گهیکه باشه ، د مینوبت-
 : با خنده گفت سهراب

  تا حاال یکجا بود-
  ستادیفاصله رو به روم ا کمی با
انداخت تو اهل  یبود چنان شور یرو سرم ده هزار ختیریم عیسر عیسر

معنا نداشت همه افتادن به  گهیبزرگ د کیبود که کوچ یدنیرو ستا که د
  جمع کردن

دوم رو  یدستم جلو دهنم وچشام چهارتا شد ماتم برده بود بهش دسته  من
  ختیریهم در آورد وباز م

  یپولدار میدیبسه ارباب فهم- داوود
روستا  تیتو جمع ختیر ییپول رو برد وباال وهوا یدسته  اهورا
 نیبردار که دختر خالم بود هم در حال ضبط ا لمیف یخیبود تار یاوضاع

  عیوقا
 : تو گوشم گفت عیسر اهورا

  تا حواسشون پرته میبر-
 : با تعجب گفتم-
 کجا ؟-

 هی نیآورد دستمو گرفت منو سمت اسب  برد ع یک دمینفهم گهیکه د اسبو
دختر بچه بلندم کرد سوار اسب شدم ، خودشم اومد سوار شد  وبا خنده 

 : رو به خانواده ام گفت
  داوود هستن ، از بودن با شما امشب معذورم-

 : زد وگفت یچشمک سهراب
 ؟ یرسم مهمون دار نهیارباب ا-

  اهورا دور کمرم بود دست
 : لبخند گفت با
  با خانومم ماه عسل رمیم-
  هام  رنگ با ختن وسرمو انداختم حرفش گونه از



 : با ذوق گفت سویگ
  چشمت روشن ارباب-

 : وگفت دادیهم ظرف زغال دستش بود اسفند دود م کمند
  چشم بد به در داداش ، مبارکه یاله-
 : از همه آروم گفت یاهورا با تشکر وخداحافظ-
 ؟ یآماده ا-

 ترسمیاهورا آروم لطفا م-

 
دستشو تنگ تر کرد و  تاخت  با  یبا  منو محکم تر گرفت حلقه  اهورا
  اسبش
 ؟ یریکجا م- من
 : وگفت زدینفس م نفس

  پر از خاطره یکلبه -
 : ذوق گفتم با
  میامشب اونجا-

  ادامه داد یمکث بعد
  مونیشب عروس-
 : اخم گفتم با
 اونجا ؟-

  آره اونجا رو دوست دارم پر خاطرس برام-
 : وگفتم دیوزیم یسرد بود باد سرد هوا

  سردمه-
  میرسیاالن م-

  میدیربع ساعته رس  شدیم کیداشت تار هوا
  نیخودش از اسب اومد پا اول
  شدیم دهیلباس تورم دنبالم کش دمیسردم بود سمت در دو نیهم آورد پا منو
 : گفت ینگران با



  نیزم یآروم نخور عه
  کنار کلبه یشده بود قفل زده شده بود اسبو بست به نرده  ریتعم در
بدون در نظر  عیدر آورد در رو باز کرد سر بشیرو از ج لدیک اومد

  گرفتن اهورا داخل شدم
برق  نجایبود که اهورا چراغ رو شن کرد تعجب کردم ا کیتار مهین کلبه

  کردیونگام مشد وبرگشتم سمتش اونم با ذوق  لینداشت لبخندم به خنده تبد
وقدم  ختمیدستمو دور گردنش آو یوصف نا شدن یرفتم با ذوق سمتش

 دمینسبت به اهورا کوتاه  اون دست دور کمرم حلقه کرد منو بلند کرد بوس

 : گونه اش رو گفتم

  چقد قشنگ شده نجایا-
 : متقابال وگفت دیبوس گونمو

 خوشت اومد ؟-

  کردمی، فکرشو نم یقشنگ شده عال یلیخ-
 هینفره بزرگتر بود روش  کیاز  یجدا شدم تخت دونفره نبود ول ازش

  یُرز آب یگال یبود پر از برگا دیسف ریناز حر یرو تخت
 : تخت رفتم وگفتم سمت

  کرده ؟محشره ریچقد تغ نجایاهورا ا-
 لمیف نیپهن بود دورب یریحر یزیکه روش روم یزیسمت م اهورا

 :رو برداشت وگفت یبردار
  رمیبگ لمیازت ف -

  گرفتن لمیروشن کرد وشروع کرد ف نیدورب
 ..... گرفتیم لمی. اون فدمیچرخیدور خودم م  دمیخندیم من

سمتم گرفت  نیپخش کرد ودورب  یمیآهنگ مال دمیسمتش د دمیچرخ

 : وگفت
  رمیبگ لمیبرقص ازت ف-
 : بودم جلوش وگفتم ستادهیا
  ستمیبلد ن-



  گهی....... برقص دیگیم یالک-
 : خنده گفتم با
  قلمو هی نیا ستمیبلد ن-
  یبلد یباشه هرچ-
  کنمیتعارف که نم ستمیجون خودم بلد ن ستمیاهورا من اهل رقص ن-
 ؟ یستیبلد ن یاوووف ، جد-

  ستمیبه جون اهورا بلد ن-
پایه ی مخصوص گذاشت تنظیم کرد و تمام نگاهم بهش بود   رو نیدورب

 که دیدم سمت دستگاه پخش رفت و گفت :
 بذار یه آهنگ مناسب پیدا کنم -

تند تند آهنگ ها رو رد میکرد یه آهنگ رقص تانگو دونفره پیدا کرد 
 انتخاب کرد و نگاهم بهش بود که سمتم چرخید و  با لبخند گفت :

 ی ؟اینو که دیگه بلد -
 فقط با لبخند نگاش کردم که سمتم اومد بغلم کرد سرم پایین بود که گفت :

 دستتو بذار روسینم  -
خودش دستمو گرفت گذاشت رو سینش دست دیگمو گرفت و گذاشت  رو 
کتفش و خودش هم دستشو دور کمرم حلقه کرد و شروع کردیم با ریتم 

 آهنگ رقصیدن بعد دقایقی گفتم :
 بلدی ؟ -

 گفت : با خنده
 نه خیلی  -

 ؟ نجایا میاومد یواسه چ- من
 : خنده گفت با
  میباش نجایا یشب ازدواجمون چند روز میاومد-
 : ادامه داد یخنده  با
  ماه عسل-



گذاشتم رو سینه اش صدای ضربان قلبش به شدت یاد بود من هم  سرمو

 : که گفتدست کمی از اون نداشتم 
 منتظرت باشم ؟بهم اجازه میدی یا باید بازم  -

یه لحظه کل تنم خالی شد و آب شدم از خجالت نتونستم تاب نداشتم تو 
بغلش بمونم و سریع ازش جداشدم و سمت در خروجی رفتم و بیرون کلبه 

 ایستادم چند لحظه بعد پشت سرم اومد و گفت :
 معذرت میخوام من ... -

 سکوت کردم بیرون کلبه توسط یه چراغ روشن شده بود  
 بیرون سرده بیا تو عزیزم  –اهورا 

 لب تر کردم بدون  اینکه نگاش کنم گفتم :
 بذار بیرون باشم لطفا ... -

 با لحن تخیلی عاشقانه ای گفت :
 زهره ؟ -
 سمتش چرخیدم  

 تمام وجودش خواهش و تمنا و عشق بود  و گفت :
 تو ازم میترسی ؟ -
 سرمو انداختم و گفتم :. 
 نه  -

دور خودش اد داخل شد و چند لحظه بعد با پتویی اومد و نفسشو بیرون د
 پیچید و روی  باال ترین پله ی کلبه نشست و  گفت :

 بیا بغلم بشین  -
من از درخواستش استقبال کردم و تور و دنبالی لباسمو جمع کردم و تو 

 بغلش رو پاهاش نشستم و  پتو رو هم دور من پیچیدو گفت :
 خیلی سرده هوا  -

 و بیشترچسبوندم  بهش و با لبخندی گفتم :خودم ر
 انا تن تو داغه خیلی  -

 نفس عمیقی کشید و گفت :
 بوی عطر تنت با بوی جنگل یکی شده آدم رو به وجد میاره  -



 خواستم کمی ذهنشو منحرف کنم که گفتم :
 کی میریم تهران ؟ -
 کلی کار دارم کارم تموم بشه  -
 خدا کنه دیگه مشکلی پیش نیاد  -
 نفسشو بیرون داد و بوسه ی گذاشت رو دستم که تو دستش بود و گفت : -

  نجایا امیدلم خواست ب یببرمت تهران ول خواستمیم-
 ؟ میمونیم نجایچقد ا-

 ؟ یدوسه روز-

 : تعجب گفتم با
  دوسه روز-
  آره-

 احساس لرز گرفتم از شدت سرما که به خودم لرزیدم تو بغلش 
 ویییی چه سرده  –من 

 خندید دستاش با پتو حصار تنم بود که گفت بریم تو 
خواستم بلند بشم اجازه نداد از تو بغلش جدا بشم خودش ماشاال هرکول 
بود شوهرم که بلند شد منو هم تو آغوشش بودم داخل شد با پا درو بست 

منم بغلش عشق میکردم یقه ای لباس رو گرفته بودم  داخل شد سمت تخت 
 اشت   رفت منو رو تخت گذ

 : زدم که گفت لبخند
  لباستو عوض کن-
 بپوشم ؟ یچ-

ومشغول روشن کردن  نهیرفت چند کنده انداخت داخل شوم نهیشوم سمت

 : آتش شد  پشتش به من بود وگفت
  هست یبخوا یتو اون چمدونه هرچ-

 : به اطرافم انداختم وگفتم ینگاه متعجب
  کدوم چمدون؟-

 : نگاه کرد وگفت برگشت



 ؟پس کو -

  یدونیتو م دونمینم-
 ست؟یتخت ن ریز نیبب

  زدم مقابل تخت ونگاه کردم بود زانو
  نهاشیا-

  دمیکش چمدونو
  اهورا یمن هم برا یکردم همه جور لباس توش بود هم برا باز

مشغول گشتن شدم کلی لباس بود پشتم به اهورا بود دیگه باید خجالت رو 
 کنار میذاشتم اون شوهرم بود 

لباسمو از پایین در آوردم یه تال شلوارک قبلش اماده کردم که بپوشم پس 
اونم اومد و از تو چمدون لباس برای خودش در آورد یکم معذب شدم 
سختم بود من هنوز درگیر لباس عروسم بودم که در آوردم بل اخره 

هواسم به اهورا نبود اما یکم ترس عجیبی ناشی از خجالت تو وجودم بود 
استرس بودم که تا خواستم خم بشم که تابمو از رو تخت  پر ترس و

بردارم یه دفه گرمی تن برهنشو رو کمرم حس کردم از پشت بغلم کرد 
دست خودم نبود یه دفه لرز خفیفی منو گرفت که  حس کرد و منو بیشتر 
به خودش چسبوند  صورتش تو گودی گردنم و با لختی تنش که اولین بار 

لم دگرگون کرد گرمی نفسهاش حالمو خراب کرد یه بود دچارش میشدم حا
 طوری شدم اما .... آروم تو گوشم زمزمه کرد :

 عزیزم اجازه میدی  -
صورتش تو گودی گردنم با تری لباش گردنمو به بازی گرفته بود و 

 دستاش سینه های برهمه که واقعا داشت نفسمو بند می ارود 
 نفس نفس میزد دیگه من  .....

تم چی بگم دستم درو دستاش گذاشتم که سینه هامو گرفته بود و نمی دونس
 با صدایی لرزون گفتم :

 بذار بعال یه چیزی بخورم  -
 ترسیدی  -



 بازم ترسیده بودم  آب دهنمو قورت دادم و گفتم :
 نترسم  -
 نترس عزیزم اذیتت نمیکنم  -
 دست خودم نیست  -
 دلشوره داری ؟ درکت میکنم ..نمی تونم منتظرت بمونم تحمل ندارم  -
 بذار شام بخورم یکم ترسم بریزه ...بهم یکم فرصت بده عزیزم  -

عمیق زیر گردنمو بوسید و چیزی نگفت ... ازم جدا شد با سرعت و 
 ترس شدیدی لباسامو پوشیدم اونم پوشید 

..من دست خودم نبود به سختی چند  میگذشت شام خورد یساعت هی .....

لقمه خوردم داشتم کم کم قالب تهی میکردم و اهورا منتظر شب زفافشه 
 من دارم میمیرم از ترس 

 رفتم رو تخت دراز کشیدم که ... پشت  کردم بهش و گفتم :
 ناراحت نمیشی من می تونم  -

 صداشو شنیدم  و گفت :
 ام اذیتت کنم ناراحت که میشم اما چاره چیه ...نمیخو -
 می ترسم دست خودم نیست  -
 با خنده گفت : -
 ترس نداره زهره ناسالمتی خودت پزشکی طبیعیه ...  -

 پشتم بهش بود هنوز که ادامه داد :
نمی ذارم بهت سخت بگذره اذیتت نمیکنم ..نهایتا که چی باید بگذره  -

 دیگه 
 سکوت کردم دست خودم نبود که بغض کردم 

 که احساس کردم از پشت بغلم کرد و کنارم دراز کشید دقایقی گذشت 
 تو گوشم با صدای پر حرارتش گفت :

 خوبی  -
 صدام کمی بغض داشت و گفتم :

 خوبم  -
 بغلش که بودم منو سمت خودش چرخوند و گفت :



 چرا اینقده رنگت پریده ؟ -
 سکوت کردم که پیشونیمو بوسید 

 با خنده و ذوق گفت :
 زنمی خوشحالم پیشمی  -

بغلش وبودم صورتمو تو برهنگی سینه ی ستبرش چسبوندم با خجالت 
 گفتم :

 میترسم  -
خیلی سعی کرد صورتمو برداره اما من مقاومت کردم و بیشتر بهش 

 چسبیدم و دوطرف بدنشو گرفته بودم روش بودم کال ... 
 خیلی تقال کرد با خنده گفت :

 نگام کن  -
 با اخم گفتم :

 نکن خجالت میکشم  -
 با خنده گفت :

من دارم له له میزنم واسه داشتنت تو خجالت میکشی من شوهرتم  -
 عزیزم 

سکوت کردم صورتم تو لختی تنش با ولع عطر تنشو بو میکردم سیر 
 نمیشدم که با التماس گفت :

 جدا بهم اجازه نمیدی ؟ -
م که ادامه داد داشتم از گرمی تنش و حرم نفسهاش و بوی تنش مسخ میشد

: 
 میذاری ؟ -

 بیشتر بهش چسبیدم و با شرم زیادی گفتم :
 اهوم .... -
 عززززیززززم -

 به زور صورتمو برداشت من چشام بسته بود که با خنده گفت :
 باز کن چشماتو  -

 جدا خجالت میکشیدم که باز با خنده گفت :



 باز کن عشقم میخوام نگام کنی  -
 قه قه سر داد اخم کردم یه چشممو باز کردم که 

 خندشو جمع کردم و باز چشممو بستم که گفت :
 باز کن گلم  -

 باز کردم که دیدم با لذت نگام میکنه 
آب دهنمو قورت دادم که منو یه دفه برگردوند روم شد با لبخند و لحنی 

 خاص گفت :
 اجازه  نهایی رو صادر میکنی ؟ -
با یه حرکت سریع تابمو از تنم  لب تر کردم گاز گرفتم گوشه ی لبمو که 

 در آوردم منم با جیغ گفتم :
 نــــــــــه ... -

 با خنده گفت :
 اجازه نمی خوام صبرم حدی داره دیگه نمی تونم  -

وهمزمان مالفه رو دور تنم  نیاز رو تخت اومدم پا تیبا عصبان .......

 : وگفتم دمیچیپ
 ؟ میکنیم یتهران زندگ یتو گفت-

 : وگفت دیلباس پوش عیسر
  شهیگفتم آره اما نگفتم واسه هم-

 : دادم وگفتم رونیبا حرص ب نفسمو
 ؟ ینزد یحرف نیتو همچ-

 احساس کرده گرمی خون بود که از باال تا پایین پام رو حس کردم که 
 یه دفه با ترس اشاره به پام کرد  گفت :

 زهره آروم لطفا خون ریزی داری  -
 رد خون بود اما محل ندادم و با عصبا نیت گفتم : نگاهی به خودم کردم

 تو این حرف رو نزده بودی ؟ -

  یادامه بد یتونیهردمون بهتره ، درستو م یاونجا برا زمیزهره عز-
 : گفتم تیداد وعصبان با



  یاز رفتن نزد ی، تو حرف خوامینم-
 : گفت تیعصبان با
 برمتی، م میریکارمون تموم بشه م نکهیبه محض ا میریبا هم م میریم-

 : زدم داد
  امیجا نم جیه امینم-
 االن سرگیجه میگری خون ریزت بیشتر میشه   آروم باش تو رو خدا-

 : داد وگفت رونیب نفسشو
  ستیتو حالت خوب ن نیلطفا بش-

 : اومد که گفتم جلو
  ایجلو ن-
  شهیحالت بد م یگریم جهیاالن سرگ نیزهره لطفا بش-

  نگران بود یلیخ لحنش
 : گفتم که

  خون ریزی دارم مال همون اوله ستین میزینگرانش نباش من خوبم چ-
 : اومد منو نشوند رو تخت وگفت سمتم

  بشه تیطور ترسمی؟ م یخوب یمطمئن-
 : داشتم هنوز وگفتم اخم

 نگران نباش ستین یزیندارم چ یمشکل دونمیخودم م-

کاغذی و خیس کرد مقالم زانو زد خیز یرداشت سمت جعبه ی دستمال 
جعبه ی دستمال رو زمین گذاشت و مشغول تمیز کردن پام شد دقایقی 

  طوالنی در سکوت ...
 : گفتم هیتو گلوم شکست وبا گر یبغض خفه  هوی
  نتونم اعتراض کنم گهیزنت شدم که د یزود  نجایا یمنو آورد-
 شرفتیپ یجا تو بهتره یزهره تو رو خدا شلوغش نکن فرانسه برا-

  یدار یشتریب
 : گفتم هیگر با



 درسمو بخونم ؟ تونمینم نجای، مگه ا خوامی، نم میریمن نم-

برات تو  دهیانجام م لمیکارا رو وک یدرس بخون یتونیاونجا بهتر م-

  یبرس یبه مدارج عال یکه بتون کنهیم یسیدانشگاه فرانسه نام نو نیبهتر
 : زل زدم به که مقابلم زانو زده بود وگفتم هیگر به
 ؟ یمنو واقعا ببر یخوایم-

 : نگام کنه گفت نکهیانداخت بدون ا سرشو
  آره-

 : گفتم هیبا گر بازم
  یچرا ؟آخه تو بهم نگفت-
  دور شم نجایاز ا خوامی، م یلیرو دوست ندارم خستم خ نجایزهره من ا-
 ؟ یتهران ، بهم دروغ گفت میریم یاما تو گفت-

  کنم یدگیبه مشکالت روستا رس دیتهرانم که باشم بازم با-
ازدواج کنم تا مجبور شم  یباهات زود یکرد یکار یخود خواه یلیخ-

  امیباهات ب
 : گفت ملتمسانه

  یکنیم یلج باز یزهره چرا دار-
 ، چرا آخه ؟ یتو دروغم گفت-

 : باز انداخت مظلومانه وصادقانه گفت سرشو
  یقبول نکن دمیترس-
 .... یول-

  ادامه بدم وبه هق هق افتادم نتونستم
  یهر جا باشم تو هم باش خوامیم یزهره جان حاال که زنم-
  یتو فقط فکر خودت-
 ستیمن نگرانتم دست خودم ن یدار تی، امن یمن اونجا در آرامش زیعز-

  یخونی، درستو م یاونجا هم در رفاه
 : وگفتم کردمیکه اشکمو پاک م یلج در حال با



 ؟ یبد یبهم قول دیبا-

 : گفت اقیگرفت وبا اشت یرنگ شاد چشاش
 ؟ یچه قول-

  میدرسم که تموم شد برگرد-
  ندارم یحرف یباشه تو بخوا-
 « با هق هق گفتم»حرفتو باور کنم ؟ یچطور-
  سمیبنو یکتب یخوایم دمیقول م-

 : وپشت کردم بهش وگفتم دمیتخت دراز کش یرو
  اهورا بخشمتینم-
  خوامیمعذرت م-

اومد رو تخت کنارم دراز کشید از پشت بغلم کرد و تو گوشم زمزمه کرد 
: 
 باهام قهری -
 قهر که نه اما دلخورم  -
زهره اصال تحت هیچ شرایطی دوست ندارم بهم پشت کنی وقتی  -

 اصله بگیری کنارمی حق نداری تو تخت ازم ف
سکوت کردم روم خیمه زد و سعی کرد که مالفه رو از روتنم بکشه با 

 اخم گفتم:
 نکن  -

 نگاهش به تنم بود و گفت :
 میخوام تنتو ببینم  -

 مالفه رو با عصبانیت باال کشدیم که مقاومت کرد اجازه ندادو  و گفت :
 تو زنمی این حق منه  -

 لب تر کردم و گفتم :
 گام میکنی خب خجالت میکشم این جوری ن -

 با خنده گفت:
 باید عادت کنی  -



فقط نگاش کردم که کنارم باز دراز کشید و دستمو تو دست گرفت و گفت 
: 
 دستت چقد کوچیکه ؟ -

 بازشو گذاشتم زیر سرو گفتم :
 تو خیلی خود خواهی  -
 نمی دونی چه عذابی واسه داشتنت کشیدم  -

 با نوک سینم شد و گفت :به پهلو شدیم که مشغول بازی 
 اونجا بهتره واست پیشرفت میکنی : -
 دق میکنم از تنهایی  -

 قول دادم برت گردونم 
با نوک سینم دقایقی گذشت که محکم زدم رو دستش که اذیتم کرد بس که 

 بازی کرد 
 اخم کرد و گفت :

 چته ؟ -
 دردم گرفت خب . شیطونی نکن  -

 نگاهش به تنم بود و گفت :
 خوب میشی ؟کی  -
 چرا ؟ -
 میخوام بدونم  -
 حدا اقل پنج روز  -

 با خنده گفت :
 نمیشه مثال سه روز  -

 ففقط خندیدم که ادامه داد :
 رفتیم عمارت بریم دوتایی حموم ؟ -

 دستم رو سینه اش بود و گفتم :
 چرا که نه  -



روم خیمه زد و با لذت نگام کرد که یه دفه من دست بردم پشت گردنش 
یق لباشو بوسیدم واونم با حرکت متشو نزدیک صورتم آوردم و عصور

 دستاش رو تنم همراهیم کرد عمیق ...
 ماه از ازدواجمون گذشت هی

در  گهیپزشک د هیمدت هم اهورا  نی، تو ا کردمیم یتو عمارت زندگ من

  . ، متأسفانه آقابود ادیقراره ب گهیخواست داد که چند روز د

کلمه هم باهام حرف  هی یخان حت بیکه عمارت بودم حب یمدت نیا تمام
  دادیجواب سالمم رو با اکره با تکون سر م ینزده بود ، حت

 . کردیبود ، محترمانه باهام بر خورد م یاما زن خوب مادرش
 . دوسم داشت یخودشو داشت حساب یکه جا داوود
کرد ، من مخالف  یازش خواستگار یمدت عل نیکمند ؟ کمند تو ا واما

 بایوالبته ز یمیبود مهربون وصم یرینظ یکمند دختر ب نکهیا ینبودم برا
کردن ، کمند  شیخان مخالفت کرد که اهورا وداوود راض بیحب یول

سنگ انداخت جلو پا  یخان کل بیسالش بود ، حب۲۱بود  بایباهوش وز
 یعل یتو عمارت به خاطر خواستگار یکه پاپس بکشه ده روز یعل
اگه قسمت هم  زدمینم یبود ومن هرگز الم تا کام حرف یلفظ یریدرگ

داشت  یهم شرط یجلو دارشون بود . البته عل تونهیوزمان نم نیبودن زم

 .کنه یبود که کمند با پدرو مادرم زندگ نی، خواستش ا
هفته خونه بود وبراش  هیده روز  سرکار باشه  کردیم جابیشغلش ا  یعل

 یرو بهونه کرد ول یخان شغل عل بیسخت بود زنشو تنها بذاره . حب

 . کرد شیراض
بفروشه وبه کمک احم ومحمد وپسنداز  مونویپدر یخونه  یشد عل قرار

بخره  للبته اهورا هم  یبهتر یبزرگتر وبهتر تو جا یخونه  هیخودش 
 . هدونینم یشکیه یموند جز عل یکمک کرد که مخف

کنه  یاز کمند خواست درسشو ادامه بده  وبا پدر ومادرم زندگ یعل
بودن   یصبور و مهربون یوبهشون احترام بذاره البته مادر وپدرم آدما



 یکمتر زن دیاگه تا حاال ازدواج نکرده بود به خاطر مادر وپدر بود وشا

 . کردیرو قبول م یعل طیشرا
خودشو  یبود وصدر در صد  تو دل مامان وبابا جا یدختر آروم کمند
 . کنهیم دایپ

 . اهورا در تدارک جهاز کمند بود الحق هم کم نذاشت مادر
، آروم وقرار نداشتم ، تو اتاقمون بودم  گذشتیماه از ازدواجمون م هی

صبحش که دادگاه داشت  دمشی،. امروز اصال ند ادیومنتظر بودم اهورا ب
 . ومدیظهرم که خونه ن یدار، بعدشم رفته گاو

  کردمیتخت نشسته بودم وبا انگشت دست داشتم حساب م ی لبه
 « ، اوف خدا درسته ازدهمی، نهم ، دهم ،  هشتم»
  فکر بودم  که در باز شد اهورا داخل شد تو

 .لبخند زد دنمیبا د یدستش بود بلند شدم با لبخند پالتوش
 . رفتم جلوتر
 : *دم  وگفتمیبو*س گونشو

 گاوچرونم در چه حاله ؟-

 : وگفت دیبوس مویشونیرو از دستش گرفتم پ پالتو
  گاوچرونت خستست-

 : گفتم یبود با لبخند ستادهیهنوز ا جلوم

  خستست یلیمعلومه گاو چرونم خ-
 : خسته بود حال نداشت که گفت یلیخ
  خستم یلیزهره خ رمیدوش بگ هیبرم -
 : گفتم یلبخند با
  خوامیم یمژدگون ی، ول رهیدر م اتیخبر بهت بدم کل خستگ هیاگه -

 : تر کرد دست برد تو موهاش وگفت لب
 . تو جون بخواه گلم-

 : لوس کردم وگفتم خودمو



  که بخوام یهرچ-
  یاز رفتن منصرفم کن نکهیجز ا-
 ؟یکنیقبول نم دونمیاونو که م-

 : نگام کرد سرمو انداختم وگفتم منتظر
  ینگ یزیچ یبه کسفعال قول بده -
 : خنده گفت با
  نگم یهست که به کس یشده ؟ چ یچ-
 باشه ؟ ینگ یتا مطمئن نشدم به کس-

 : با دوتا دستاش گرفت بلند کرد وگفت سرمو
 نگم ؟ یرو به کس یچ-

 : روشنش وبود وگفتم یتو چشما نگاهم

 اهورا ؟-

  جونم-
 من ، من حامله ام-

 
انگار شوک  زدیبود بهم ، اصال پلک هم نم رهیزده بود تو چشام خ زل

 : بود بعد چند لحظه گفتم ستادهیحرکت ا یزده ها ، ب
 خشکت زده ؟-

 : کرد آب دهنشو قورت داد ناباورانه گفت زیتر کرد چشاشو ر لب
 ؟ یذاریسر به سرم م-

  مطمئنم یعقب انداختم ول-
 ؟ یکنیم ی؟ شوخ یگیم یزهره ؟ جد-

 : اخم گفتم با
 ؟ یناراحت شد ای یخوشحال ستی معلوم نتو حاال-

 : گفت یته لبخند با
  کنمیباور نم-



 : گرفت وگفتم بغضم
 ؟ یخواینم-

 ... ؟  هنگ کردم ، آخه من خوامیجوجو نم-

 : بغض گفتم با
  از شب اول ازدواجمون ... تو  حسابم اشتباه نکردم-
 :ذوق گفت با
 ؟ یگیم یبگو که جد-

 : کردگفتمیداشت منو خفه م یبغض لعنت نیا بازم
  نه یخوایتو نم-
 ... نه ... خب-

 : وگفتم دمیحرفش پر ونیم
  خب حاال که شده-
  نگو ، نگو یفرانسه وبعد .... فعال به کس نیخب نه گفتم بر-
 ؟ یخوشخال نشد-

 : کرد رو دستاش بلندم کرد وگفت بغلم
 ... ارمیدارم بال  در م-

 : بغضام لبخند زدم وگفتم ونیبا لبخند م 

  میبر ذارهیخان بفهمه نم بیچون حب خواستمینم-
 : بغض ولبخند گفتم با
  بعد میپس نگو فعال تا بر-
 : لبخند وذوق گفت با
  دوست دارم زهره دوست دارم-
 : محکم گرفتم وگفتم قشوی

 ؟ یخوشحال یجد یجد-

بدم  ینیریجوجو ، االن دوست دارم کل روستا بفهمن ش هیچه حرف نیا-

 : رو تخت گذاشت وگفت اطیسمت تخت رفت منو با احت



  دقلو باشه خوامیاز خدا م-
 : خنده گفتم با
 دوتا ؟-

  گهید شهیدفه م هیآره دوتا  -
 : شد روم وگفت خم

  ذارنینم ادین ادیمطمئن تا دن میبر ذارنیمامان بفهمه نم-
  پس نگو یمشتاق رفتنتو که -
بفهمه ،  یکس ومدهیکارا بشه تا شکمت باال ن ریگیزود تر پ گمیم لمیبه وک-

 رشیبچه گ ذارهینم گهیزهره تا هفت هشت سال د گفتیاون دفه مامان م
  بخونه خوادیدرس م یکل گفتیم ادیب
  یکردیم اطیخودت تو  احت دونستینگران توعه ، بعد نم ستیمهم ن-
  کن اطیمراقب خودت باش احتزهره گلم -
 که مطمئن شم ؟ شیآزما میبر یباشه حواسم هست ، ک-

  گهیدو روز د یکی-
 موهامو و دست به دعا برداشت وگفت دیکه بود بوس خم
 

  نداره فقط سالم باشه یدختر وپسر ش فرق ایخدا-
  زد و گفت حتما دقلو باشه خدا نوکرتم بخدا ینگام کرد چشمک بعد
 : خنده گفتم با
 دوتا پسر باشه ؟ یخواینم-

  دوتا باشه جفت باشه فقط گهید ستیتوقعم باال ن-
 « ماه بعد هی»
دوست داره که بچه هامون دوقلو بودن ، اهورا سر  یلیاهورا رو خ خدا

بچه  یبده واسه سالمت یشناخت نذر کرده پنج تا گوسفند قربون یاز پا نم
 ها

  رفت یفره مشدن ط ایعلتو جو هیبق میهرچ



دکتر واسه   میصبحشم با اهورا شهر بود بایوقت بود تقر ریشب د........

 نبود ، یچکاب که خدا رو شکر مشکل
  اتاقمون میرفت میدیاز راه رس تا

 : هیکمند بود وبه در زد وبا گر هیگر یدفه صدا هی میداخل اتاق شد تازه
  ... زهره ؟داوود  ای..اهورا ب اهورا
 : وسمت در رفت وباز کرد وگفت دیرنگش پر اهورا

 شده ؟ یچ-

 : هیبا گر کمند
  اهورا داوود حالش بده-

وبا حالت دو پله هارو  رونیب میبا سرعت سمتشون رفتم واز اتاق زد من
  رفتم نیپا

  زهره آروم- اهورا
 پرستمیمرد رو با دلو جون م نیکردم چقد خوبه که دلواپسمه من ا نگاش

  دورش جمع شده بودنهمه .....
  کنار پاش زانو زد اهورا
  نگران بودن همه

  از درد دیچیپیکردم به خودش م نگاش
 : هیگر کمندبا

  کن یکار هیزهره -
  دیچیپیاز درد به خودش م زدیپاش منم زانو زدم. نفس نفس م کنار
  از اسب افتاده- کمند
 : هیبا گر مادر

 ! خدا پسرم-
 : گرفتم وگفتم نبضشو

 ؟ دهیداوود سرت ضربه ند-

  زدیداشت وبا نفس نفس م یبه صورتش که آثار زخم وکبود نگاهم
  شده بود دهیتنش بود که دادم باال پهلوش بد جور خراش یدیسف شرتیت



  پانسمان آورد لیگل اندام وسا ارهیاهورا خواستم در ب شرتشویت
 یکردم که دنده هاش نشکسته باشن ، خدا رو شکر شکستگ نهیمعا پهلوشو

  ختیریکمند ومادر باال سرش اعصابمو بهم م یها هینداشت گر
 : اهورا گفتم روبه

  مادرتو ببر باال فشارش نره باال حالش بد شه-
  مادرشو برد ادیبا اصرار ز کمند
بود  تادهسیاما مغرورانه ، باال سرم ا زدیخان بدتر بود بال بال م بیحب

 . نداشت یحال درست
 : شستشو دادم وپانسمان کردم وگفتم زخمشو

 ؟ یندار جهیسرگ-

 : گفت یادینداشت حرف بزنه آروم با ناله واحساس درد ز نا
  مچ پام-

که من سنگ کپ کردم اهورا با  دیکش ادیاهورا کفشو درآورد چنان فر.....

  ترس نگام کرد
 : خان با ترس گفت بیحب

 شکسته ؟-

  کردیپاش شدم داوود فقط ناله م نهیمشغول معا یآروم به
 : گفتم یبردم کنار صورتش وبا لحن دلدار گونه ا دست

 . فقط در رفته ستین یزیچ زمیعز-
 : ناله گفت با
 مردم از درد-

 
  جابندازم دیبا شتریبه اهورا گفتم تا ورم نکرده ب رو

  داره یادیدرد ز یول تونمیکه م یتونست-
 : به داوود گفتم رو

 ؟ یتحمل کن یتونیداوود م-

  تونمیزهره م- دینال داوود



 : نوازش گونه دست کنار صورتش گذاشتم وگفتم دوباره
  درد داره صبور باش دمیاول ماساژ م-
 یادیداد ووبا ناله واحساس درد ز کهیمبل ت یپا میمبل که نشسته بود یپا

 : گفت
  کمکم کن شمیدارم هالک م-

. رو  دادیم شیماساژ دادن پاش شدم اهورا دستشو گفته بود دلدار مشغول
و چوب  ینظاره گر بودازش خواستم باند کش یبه گل اندام که با دلواپس

  ارهیب
  دمیکه به پاش مال تونیماساژ دادم با روغن ز یا قهیآتل کنم  چند دق تا
 : خان بیحب

  پاشو یکنیتو دستات جون نداره داغون م-
 یهم سع یلیخ کردیم وکارمو انجام دادم. داوود مدام ناله منداد محل

 . آروم باشه کردیم
زدم که داوود رو  یماساژ که دادم ، رو به اهورا چشمک یطوالن یقیدقا

 دمیکش یقیاسترس داشتم. نفس عم یلینگه داره من بتونم جا بندازم ، خ
توکل به خدا کردم وتمام قدرتمو تو دستام جمع کردم وبا تمرکز وبا 

 دیکشد از درد که خودم زهلم ترک ادیسرعت نور پاشو جا انداختم چنان فر
 . بند اومده بود نفسش
 . دادنش بود یدر دلدار یسع اهورا
  تموم شد پسر ، آروم باش - من

 : اومدوگفت یبه زور باال م نفسش
  ممردم وزنده شد-

 . کن روش راه نرو اطیکه  احت یتمندیبا لبخند رضا اهورا
  کردمیم یدیشد یاحساس خستگ ....
که اهورا داخل شد در رو  کردمیاتاقمون بودم داشتم لباس عوض م داخل

 : گفت یبست وبا لبخند

  گلم ، دستت درد نکنه یخسته نباش-



 : زدم وگفتم یلبخند
  زمیعز فمهیوظ-

 : زد وگفت لبخند

  گلم یخوب یلیتو خ-
 ممنون اهورا-

 )زهره (
ه گعصر بود نشسته بودم تو سالن با کمند حالم بد نبود سه ماهم بود دی

خبر از باداریم نداشت منم اهورا هم سخت دنبال کارامون بود هیشکی از 
 مولی فقط گاهی وقتا خسته میشدم زود بد حال نبودم مع

تو سالن که بودیم حبیب خان از جلومون رد شد کمند سالم داد منم سالم 
 دادم 

 نگاهمون که نکرد هیج جواب هم نداد 
 بعد رفتنش آروم گفتم :

 حبیب خان خیلی کینه ایه  -
 بابام هنوز دلخوره -
 از دست من ؟ -
 به خاطر جریان رعناست  -
 اما واضحه از من بدش میاد چشم دیدنمو نداره  -

 نگام کرد و گفت :
 نه این طور نیست اون کمی دلخوره زمان میبره درست میشه  -

 حبیب خان برگشت و روبه کمند گفت :
 مادرکو نیست؟ -

 رفتن خونه خواهرشون   -من 
 خیلی خشک و عصبی گفت :

 با شما نبودم  شما حرف نزنین کسی نمیگه اللی  -
 خیلی خون سرد گفتم :



تری بهتون فروختم  که این طوری با من رفتار حبیب خان من چه هیزم  -
 میکنین 

 شما پسرمو ازم گرفتین  
 کمند بلند شد و معترضانه گفت :

 بابا ؟ -
 منم بلند شدم کمی عصبی شدم اما سعی کردم خون سرد باشم و گفتم: 

 سالشه 32اون من پسرتونو ازتون نگرفتم  بچه که نیست ازتون بگیرم   -

 با عصبانیت گفت :
 چرا اونو از ما جدا کردین که داره میره فرانسه  -

 با پوزخند گفتم :
 من میبرم ؟ اهورا خودشو کشته  میخواد بره من راضی به رفتن نیستم  -
 جلوشوو بگری اما این کارو نکردی ؟ میتونستی -
نمیکنم من تحت هر شرایطی تابع ونکردم چون باهاش مخالفت نکردم   -

 همسرم هستم 
لحظه مادر داخل شدن که حبیب خان پوز خند نیش داری زد و تو همین 
 گفت :

یا رو تابع شوهرم  تو از خداته بری اگه حاال می گفت بمونین اینجا دن -
م خودت کردی  هرچی بگی نه نمیگه  فکر بهم میریختی  تو پسرم رو را

 کردی خبر از رابطتون قبل از ازدواجتون نداشتم شبا خونت بود 
 با عصبانیت گفتم : عصبی شدم و

 شما حق ندارین  بی دلیل قضاوت کنین   -
 ببین خانم دکتر  من خان این روستام  و هیچی ازم پنهون نمی مونه   -

 با پوزخند گفتم:
شتین ؟شما به عه  خان روستا ؟ چطور خبراز کارای برادر زادتون ندا -

 احساسات پسرتونو نادیده گرفتین   خاطر منافع خودتون
نا یه اشتباهی کرد داره تقاص پس میده اما اهورا چه گناهی کرده که رع -

 به دام  تو افتاد  
 همه ساکت بودن که مادر گفت :



 جبیب خان  -
 حبیب خان روبه مادر گفت :

 شما دخالت نکنین   -
 وربه من ادامه داد با فریاد:

،بدتر ازاون پسرساده ی منو خام توهم دست کمی از رعنا نداری  -
دت کردی معلوم نیست که تهران چه غلطی میکردین که مجبور شد خو

 باهات ازدواج کنه 
من کاری نکردم که بخوام بابتش شرمنده باشم  پسرتون منو میخواست  -

منم دوسش دارم عشق که گناه نیست درضمن شما حق ندارین به من 
 تهمت بزنین  اصال متوجه حرفاتون نیستین 

 جلوتر اومد و گفت :
 بیچاره پسرم ،ی شهری همشون  عین همن تو یه هرزه ا ترایدخ -

 با پوزخند گفتم :
رعنا هم دختر شهریه ؟  شما حق ندارین منو با رعنا مقایسه  کنین  و  -

دق دلیتون از رعنا رو سرمن خالی کنین شما  حقی ندارین با من این 
،  برخورد رو داشته باشین  من هرچی سکوت میکنم شما بد تر میکنین

 رعنا هر آشغالی بود منو با اون مقایسه نکنین 
 با پوزخند ادامه دادم :

 کافر همه را به کیش خود پندارد  -
به دفه سوزش سیلی بود که رو صورتم چنان زد زیر گوشم که یه لحظه 
جلو چشام سیاهی رفت  و نقش زمین شدم نتونستم تعادلمو حفظ کنم با 

همزمان دستم رو صورتم بود خیلی  صدای جیغ مادر و کمند مواجه شدم
 درد داشت صورتم اما خودمو جمع و جور کردم و گفتم :

همت میزنین اما خدا تقاصمو تشما ادعای خان رو دارید  که به من  -
 ازتون میگیره  

ی صورتم کرد با ه با نفرت نگاش کردم که خم شد و یه سیلی دیگه حوال
داغون شد احساسم با نفرت تو  نفرت نگاش کردم  به شدت اولی نبود اما

 صدام موج میزد گفتم :



 من گناهی مرتکب نشدم اهورا رو دوست دارم اونم منو میخواد   -
 با بغض ادامه دادم :

ی هرزه اگه معنای این کلمه رو میدنونستین راحت به زبون به من گفت -
 نمی آوردین 

 بلندشدم و به سختی با گریه که دست خودم نبود و گفتم :
 عارم میاد به شما بگم پدر که به زن پسرش بگه هرزه  -

و با حالت دو از در عمارت زدم بیرون .... رفتم باالی رود خونه و یه 
دل سیر گریه کردم هیشکی نبود  خلوت خلوت بود  نزدیکی های غروب 
بود  اینقد گریه کردم حسابی خودمو خالی کردم و  اما سردرد بدی گرفتم 

چ خبری نبود  داشتم دیونه میشدم قصد رفتن به خونه رو از اهورا هم هی
 هم نداشتم گوشیم رو هم رو میز وسط سالن یادم رفت 

 (داوود)
اگه  دونستمیخان وزهره بودم م بیپله ها شاهد بحث حب یتمام مدت از رو

فقط حرص  شهیخان بد تر م بیحب رمیحرف بزنم وطرف زهره رو بگ
  ترک کرد هیخورد ... عمارت رو با گر یلیس نکهیتا ا خوردمیم

 : گفت هیبا گر مامان
  کمند برو دنبالش-
 : گفت تیوعصبان ادیخان با فر بیحب

  یعوض یبره گم شه هرزه -
  دیزنیحرف رو م نیا  ستیبابا درست ن- کمند
 : رفتم وگفتم نیاز پله ها پا من

اگه از   دیکرده شما ازش دلخور یخان اون دختر چه گناه بیحب-

  نیکن یسر اون خال دیرعناست که نبا
 : رو مبل نشست وگفت هیبا گر یعصب مامان
 خان ؟ شیچرا زد شهیناراحت م ادیب اهورا

 : گفت یخان عصب بیحب
  گستاخ یدختره  سادیتو روم وا یچطور یدیکردم ند یخوب کار-



ساکت  یبارش کن یکمنده هر چ اینگه  یچیکه ه سوهیگ یتو فکرد- مامان
 هی، با  ستیدختر از ما ن نی، ا ینگفت یچیکرد ه یباشه ، رعنا همه غلط

  در ضمن  اون دست ما امانته گهید تیروش ترب گهیطرز فکر د
 : هق هق گفت با
  اون بار داره اونم از ارباب روستا پسرت-

 : متعجب خان به دهن مادر بود و که مامان گفت نگاه
  یجواب بد یخوایم یاهورا رو چ ادیسرش ب ییبال-

 بار داره ؟ - کمند

   بارداره از پسرم اهورا-
. کمند برو شهیم شیدایپ ادیاهورا م  ایخدا یگفتم : وا یبا ناباور من

  دنبالش
 : گفت ختیریهنوز اشک م مامان

دختر  نیا یذاشتیم ریگینمونده به رفتنشون دندون رو ج شتریچند روز ب-

رفتنشون  کنهیبه خاطرش چکار م یدینداره ،ارباب دوسش داره ند یگناه
ارباب داره به  ستیبه رفتن ن یبه دختره نداره ، عروست هم راض یربط

  برتشیزور م
 : نداشت اصال وگفت متیمال یخان رو مبل نشست ولحنش نشونه  بیحب

  تنها باشه رونیب نیفعال ولش کن-
  شهیناراحت م ادیدنبالش اهورا ب نینه بر- مامان
 نیکه بهش گفت ییداخل و حرفها ادیفکر نکنم ب نیکه شما زد یجور- من

  گردمیپناه باشم بر نم یمنم بودم تنها وب
 : نگران گفت کمند

  اون بار داره-
 : خان گفت بیرو به حب مامان

  اونم دوقلو-
 : و متعجب گفت غیبا حالت ج کمند

 !؟ یچ-



  بود کردیخان که متعجب نگاه مادر م بیبه حب نگاهم
دوقوله اهورا خودش بهم گفت البته من شک کردم به زنش ازم - مامان

 ستی، اون دل تو دلش ن نیکنیمخالفت م نیشما بفهم گفتیخواست نگم م
  شناسهیسر از پا نم

 : زد وگفت یپوزخند بابا
  برن گم شن چهارتاشون-

 : گفت هیبا گر مامان
  فقط ارباب بمونه یکنیم یتو همه کار ستیحرف دلت ن نیا-
معلوم نبود تو دلش  نیکرد وسرشو انداخت پا اریخان سکوت اخت بیحب

 .... گذرهیم یچ

 
 ( زهره)

خسته شدم خواستم  شدیم کیغروب بود هوا هم کم کم داشت تار کینزد
 یبچه ا ی هیگر یبر گردم عمارت ، چند قدم نرفته  بودم ، که صدا

 یکمیبود سمت جنگل  کیتوجهمو جلب کرد برگشتم عقب هوا تار
کردم و با دقت نگاه کردم  اون طرف رود خونه  زیاما گوشامو ت دمیترس
به  یرفتم سراغش نگاه  کردیم هیتک وتنها گر ودپسر بچه نشسته ب هی

  زدیاطراف انداختم پرنده پر نم
 : کردم و گفتم نوازشش

 ؟ یترسیاالن نم انجی؟ا ییشده چرا تنها یچ-

 : گفت هیگر با
  نیخوردم زم-
از پشت دهنمو گرفت نتونستم تکون  یکیخواستم بلندش کنم کمکش کنم  تا

 غیدور تنم حصار کرد نه تونستم تکون بخورم نه ج گشویبخورم دست د
  یشدم حساب ریبزنم، حرف بزنم غافلگ

بلندم کرد اجازه تکون خوردن نداشتم دستشو گرفتم که بتونم  ادیز زورش
 دهیتقال کردم فا ی، منو با خودش برد هرچ تونستمیاز دهنم جدا کنم مگه م



و وحشتناک  کتریوجنگل هم تار کینداشت منو برد سمت جنگل هوا تار
 ؟ هیک نمیبر گردم عقب بب یحت تونستمیوخلوت نم

 گهیگرفت جلو دماغم ود یدستمال هی دفه هیبرد وکه  نیسمت ماش منو
  دمینفهم یچیه
  یجنگل یکلبه  یچشامامو باز کردم دست وپام بسته بود وتو یوقت
 . هم بسته بود دهنم
چکار کنم تقال کردم دستامو باز کنم اما موثر نبود ، داخل کلبه  دونستمینم

 زیجوون اومد داخل چشمامو ت هیفانوس روشن بود ، که در باز شد و 
  بودمش دهی، جلوتر اومد تا حاال ند نمشیکردم که درست بب

 : پام زانو وزد وگفت جلو
  یبه به خانم دکتر ، به هوش اومد-

 : که ادامه داد کردمینگاش م فقط

  منو تا حاال یدیمعلومه ، ند یشناسی؟.... نه منو نم یشناسیمنو نم-
  دهنمو به زور   قورت دادم آب

کنم خودت لطف  دایچند وقته منتظرم که تو رو تنها پ یدونیم دمیمن جمش-

 ...  یاومد یکرد

  ذهنم فشار آوردم به
خانوم خوشگله من برادر کوروشم ، کورش  خان که  یفکر کن خوادینم-

  حکم اعدامش اومد
  نگاش کردم متعجب

 ؟ نیبر نیخوایم یک یبه سالمت-

  بزنم یحرف تونستمینم
 « حساب کنه انتقام برادرشو از اهورا توسط من هیتصف خوادیم نیا»

هم نکردم بلند شد لگد  یرو نداشتم  حرکت یحرف نیکوچکتر امکان

 : زد بهم و گفت یمحکم
  یتو باعث کشته شدن برادرم شد یعوض یهرزه  یدختره -
  دمیهمون دهن بسته از شدت درد لگدش نال با



 : گفت رفتیدر که م سمت
  ص پس بدهتقا ادیب دیاهورا با-

 و در رو بست رونیب رفت
 
 ( اهورا)

  بود اومدم خونه۹ ساعت
  سرم به شدت شلوغ بود امروز
راجب رفتنم حرف زدم  لمیوقتمو گرفت ، با وک یدادگاه داشتم کل صبحح

 ی، سرو سامون دادن کار ها میقرار شد بر گهیدوهفته د ادی،کار داشتم  ز

 . وخسته کننده بود ریوکارخونه وقت گ یگاودار
وکلت نامه به  یدنبال کارا دامیانجام م دیچند تا قرار داد مهم داشتم با 

خانومم بودم براش کباب  دنیاومدم خونه دلتنگ د۹داوود بودم . ساعت 
  واسه کل اهل خونه گرفتم یعنیگرفتم  یترک
غذا دستم بود  داخل عمارت شدم گل اندام جلوم اومد  اشک  یها جعبه

 : ختیر یبود متعجب نگاش کردم دلم هر یطور هی ختیریم
 شده ؟ یچ-من
  نگفت غذا رو  دستش دادم  با سرعت داخل شدم یچیمن کرد ه منو
 یکمند هم دست کم کردیم هیوکمند نشسته بودن رو مبل،  مادر گر مادر

  کردمینداشت هاج واج نگاشون م
  یخان هم رو مبل تک بیحب

  گرفتم یبیعج ی دلشوره
 : گفت هیبا گر ادرم
  خان اهورا اومد-

 : خان نگاه کردم وبا ترس ولرز گفتم سمت
 شده ؟ یچ-

  قدم جلو رفتم هیکه  زدنینم یبودن حرف ساکت
 : وگفتم



  بزنه یحرف یکیشده ؟  یمادر چ-
که کمند منو  دمیزهره بود که سمت پله ها دو دیکه به ذهنم رس یزیچ تنها

 : سر جام نگه داشت با حرفش وگفت
  ستیزهره ن-

متوجه حرفش  اینخواستم بشنوم   ای دمیدرست انگار نشن  ستادمیا برگشتم

 : دهیبر ینخواستم بشم با نفس
  زهره باالست-

 : بغض داشت وحشتناک وگفت کمند

  ستیاز عصر تا حاال ن-
دست به  دیدور سرم چرخ ایباره از دست دادم. انگار دن کیرو به  تعادلم

 : نرده ها گرفتم وگفتم
 ؟ زنم کجاست ؟ ستین یچ یعنی ست؟ین-

 : گفت هیو با گر ستادیاومد جلوم ا مادر

  ستین میگردیم یقدم بزنه االن هرچ رونیعصر رفت ب-
  کردم و یرفت دست خودم نبود قالب ته لیتحل زانوهام

  خواست کمک کنه که یعنیزانو افتادم مادر  رو
  توان حرف زدن نداشتم........
 : از ته چاه بود صدام وگفتم انگار

 ؟ نیگذاشت؟کجا رفته ؟چرا تنهاش  شهیمگه م ستین-

 رفتیکه م شهیقدم بزنه مث هم رهیگفت م- کمند

 
 : گفت هیمادر با گر

رفته  دیرو کردن  گفتن شا رویرفت ، داوود کل روستارو ز ییتنها-

 گردهیبا بهادر  داره دنبالش م  ستیاما ن نهیرو بب یماریب
  حبس بود نهیزور بلند شدم نفسم تو س به
 : کردم سمت مامان وگفتم رو

  نیبره مادر مگه من نگفتم مراقبش باش ییتنها نیچرا گذاشت-



  کتخان افتاد اونم هم نگاهش نگران بود ، اما سا بیبه حب نگاهم
 کجا برم ؟ دونستمینم یحرف چیه یشدم سمت در عمارت رفتم ب بلند
شد از شدت  دایپ نمیبه س نهیداوود س رونیخواستم از در عمارت بزنم ب تا
   شدیم نییاش باال وپا نهیوترس س جانیه

 : بودم وگفتم یچه حال دونهیم خدا
 زهره کجاست ؟-

 : انداخت وتکرار کردم وگفتم سرشو
 کجاست ؟ داوود زنم-

 : واشاره کرده با دست به داخل عمارت وگفتم 
  امیشب م رمیاون تو خونه بود من دلم به شما قرصه صب م -

 : دفه داد زدم هیکرد که  سکوت
 زهره کو ؟ اون کجاست ؟-

 : هم دوان دوان اومد وگفت بهادر
  ستیکه ن ستین میرو کرد رویکل روستا رو ز-

  میگشت یکه فکر کن ییکجاست هرجا دونمینم- داوود
 : گفتم یناباور با
  اومده سرش ییکجا داره بره آخه ، شک نکنم بال یی؟ تنها شهیم-
دنبالش اما  می، رفت ومدیدوساعت گذشت اما ن یکیقدم بزنم  رمیگفت م-

  ازش نبود که نبود یاثر
 : تو حرفام گفتم یوباناباور دیدورسرم چرخ ایدن
 ... داوود نکنه ، نکنه-

 کردیفکرکردنش  نابودم م ارمیادامه بدم وفکرم رو به زبون ب تونستمینم
اون عاشقمه نفسم به نفساش  کنهیاون ترکم نم  ارمیچه برسه به زبون ب

  بنده
افتاده حالش بد شده غش کرده ،  یجا دیسمت جنگل نرفته ؟... شا- من

  داوود زنم حاملست



لب رود خونه  ی، چند نفر گردنیروستا دارن م یچند تا از مردا- بهادر
  نرفته ییتمام مدت همون جا بوده جا  یکه نشسته بوده ول دنشید
  کنمیدارم دق م-

تا دم   دهیرود خونه که خودش کارداشته د یجعفر اونو قسمت باال- بهادر
هم کرده زهره  یغروب اونجا بوده تازه جعفر وقت اومدن ازش خداحافظ

 هم جوابشو داده
 

،  دیجوشیوسرکه م ریس نیدلم، کل وجودم ع رونیزدم باز عمارت  ...

  ها شده بودم آروم وقرار نداشتم داوود وبهادر هم دنبالم اومدن ونهیمث د
  ادینور ب یروشن کنم کم نیماش ی، چراغا میرفت نیماش با

  شدن ادهیو داوود پ بهادر
  شدم اطراف رو با دقت نگاه کردم ادهیباسرعت پ منم
که امکان داشت. چراغ قوه   ییاطراف رود خونه تا جا میگشت یکل

  میدستممون بود . از رو پل رد شده بود
 . میجنگل رفت سمت
  دیترسیم یکیکجا ممکنه رفته باشه اون از تار یعنی- من
رو چک  نیوبادقت با چراغ قوه رو زم میرفتیم میطور داشت نیهم
 میکردیم

 : به داوود کردم وگفتم ینگاه برگشتم
 ؟ نیاونجا رو گشت یجنگل ینکنه رفته کلبه -

  نه اونجا نه- داوود
  برن اونم تنها یاونجا واسه چ- بهادر
  فکر نکنم تنها برن اونم شب- داوود
 : وگفتم دمید یرو تو جاده خاک نیدفه رد ماش هی که

 رفته ؟ ریمس نیاز ا یرد تازه است کس نیا-

  میکردیم گهینگاه همد ستادنیا
   ممکنه- داوود



  نگفت یزیچ یکس دونمینم- بهادر
 :رفتم وگفتم نیسرعت سمت ماش با
  میبر-

  دنیدو دنبالم
 کجا آخه ؟- داوود

 : داشتم وگفتم یبیعج یبود دلشوره  یطور هیدلم  دمیدویم نیماش سمت
  جنگل یکلبه -

 روشن کردم نویبه سرعت ماش میشد سوار
 آخه اونجا چرا ؟- داوود
  کلبه سرعت گرفتم سمت
، حالش بد شده باشه  نجای، ممکنه دلش گرفته اومده ا دهیدلم گواه بد م- من

  به رفتن نبود ی، اون راض
  کلبه بود کینزد نیماش هی میزود پارک کرد دمیرس
 ادهیبهادر خواست پ میشد ادهیداوود پرسش گرانه انداختم وبا سرعت پ نگاه

 : بشه گفتم
  الاقل یتو باش میکمک خواستاگه  دیتو بمون شا-

  ازش ساتع بود یفیکه نور ضع میموند ما با سرعت سمت کلبه رفت بهادر
 هی.  میکوب شد خیباره در کلبه باز شد و سر جامون م کی میجلو رفت تا

کلت دستش بود وسمت ما نشونه گرفته  هیکه  یدر حال رونیجون اومد ب
  ستادیپله ها ا یبود .رو
 « دیجمش:»زمزمه کرد  داوود
 : گفت یتمسخر یبا خنده  دیجمش

  به به شوهر عاشق-
 : داد زد یعصب داوود

 دکتر کجاست ؟-

  تکون داد ونوچ نوچ کرد سرشو
 : گفتم ادیشدم دست خودم نبود با فر یعصب منم



 زنم کو ؟-

 : گفت یوعصب کیستریه یخنده  با
  نیآنال هیهند لمیعجب ف-

 : داد زد یدفه عصب هیجلو رفتم  یقدم
  زنمی، م ایجلو ن-
 : گفتم تیعصبان با
 ؟ یتو با زنم چکار دار-

 : با حرص وگفت دیخند بازم
  ارباب یدار یزنت ؟ عجب زن جذاب وبا هوش-

 : که داد زدم مردمیاز حرص م داشتم
  خفه شو کثافت-
  بود همون طور اسلحشو هم سمت ما نشونه گرفته بود نیپله پا هی

  زن توعه ارباب احمق ستیاون ن فینازه ، ح یلیزنت خ- دیجمش
 : گفت تیبا عصبان داوود

  یعوض کنمیدستام خفت م نیتار مو از سرش کم شه با هم هی-
  ، خوش به حال دکتر  یبه به چه برادر شوهر مهربون-
تر شدم کنترل  از دست دادم خواستم جلو برم وهمزمان داد  یدفه عصب هی

 : زدم
  کنمیونابودت م ستیخراش افتاده بهش  ن هی-
 : خنده گفت با
  واسه از دست دادن ندارم یزیارباب من چ-
 : زدم داد

  زنم کو-
 : گفت یخون سرد با
  صداتو ببر-
 : زدم داد



  کشمتیم یعوض-
  کنه یتو رو عصب خوادیآروم باش اهورا اون م- داوود

 : داد گفتم با

  دهیکثافت زنمو دزد  نیخون سرد باشم. ا یچطور-
 : در آروم کردنم داشت وگفت یسع داوود

  میچکار کن نمیآروم باش بب-
 : گفت یتمسخر یبا خنده  دیجمش

  تاب تو بود یچقدم ب هیگر یزنت کل-
 : دادم با حرص ادامه داد رونیب نفسمو

  هنوزم ساکت نشده-
 :زدم داد
 کثافت رزل-
  بود کیشل یدفه صدا هی
  افتاد نیزم یرو ادیبا فر دیجمش دمیفقط د یکیتوتار 

 یبه پا یبهادر بود که با اسلحه شکار دمیچرخ کیو جهت شل سمت
  بود ستادهیکرد ا کیشل دیجمش
 . اسلحه اشم از دستش افتاده بود دیچیپیبه خودش م ریاز درد ت دیجمش
  وبا سرعت اسلحشو برداشت دیسمتش دو داوود
  داخل کلبه شدم دیتوجه به جمش یبه سرعت ب منم
  با نور چند فانوس روشن بود کلبه
 به پهلو افتاده بود نیرو زم زهره

  بودن سیخ سیکرد حرف بزنه چشماش خ یسع دیمنو د تا
  قربونت برم یاله- من
  باز کردمدهنشو یلرزونم  پارچه  یدستا وبا
   چشمات یفدا-من

 :گفت هیکه باز کردم با گر دهنشو
  اهورا بچه هامون-



 کردم دستاشو باز کنم یسع
  دارم یزیاهورا ... خون ر- زهره
  رو سرم خراب شد ایدن

  باز کردم دیلرزون تر از ب ییودستا یبا دلهره وبد بحت دستاشو
  چطور طناب  پاهاشو باز کردم دمینفهم
 : گفت هیبه خودش کرد وبا گر اشاره

  لگد زد تو پهلوم-
  سرعت بلندش کردم با
  ستین یزینگران نباش چ- من
  از ترس مردمیوگرنه داشتم م دامیم شیکه فقط داشتم دلدار یصورت در

 : اومد تو ،زهره رو دستام بود گفت هوی داوود
  زنگ بزنم دهیآنتن نم   مارستانیب برهیرو م دیاهورا بهادر جمش-

  تهیمامور  یول میکر
  رونیسرعت اومدم ب با

وبا سرعت  سمت  نیبا بهادر رفت منم زهره رو گذاشتم تو ماش داوود
  حرکت کردم مارستانیب
 یبا چه سرعت دونمینبودم ، نم یتاب بودم  اصال حال خوب یقرار وب یب

  پارک کردم  مارستانیخودمو رسوندم شهر  رفتم ب
  رو بلند کردم رو دستام بود داخل شدم هراسون وحشت زده زهره
  پرستار ، پرستار- من

 : کرد وگفت تیهدا یمنو سمت اتاق دیاومد واونو  وحالمو د یپرستار
  ور لطفا نیاز ا-

 : اتاق شدم  گذاشتمش رو تخت وگفتم داخل
  داره حاملست یزیخون ر-

 : اشاره به در کرد وگفت پرستار
  ادی، دکتر االن م رونیب نیببر فیشما تشر-



دکتر  دیچند لحظه  طول نکش  رونیدادم  و بل اجبار اومدم ب رونیب نفسمو

 ... پرستار داخل اتاق شدن هیخانوم با 

 نقدیا  رونیگذشت که دکتر اومد ب یساعت پر از دلهره ونگران مین ....

  خدا خدا کردم اشکم در اومد
 : اومد رو به دکتر گفتم یهم داوود اومد با عجله سمت ما م همزمان

 خوبه ؟خانومم -

 : زد وگفت یلبخند دکتر
 خانمتون ؟-

 : وگفتم ادیبودم ز نگران
  بله خانومم-
  نیحال بچه هاتونو بپرس نیخوایخانمتون خوبن نم-

 : داوود کردم وگفتم  نگاه
 خانومم ، خانومم خوبن ؟-

 : لبخند زد وگفت دکتر
بشن ، بچه هاتونم خوبن جاشون  یبستر یچند روز دیبا ی، ول یعال-

  نیمه قصد اومدن ندارن نگران نباشمحک
 : وگفت دیکش ینفس راحت داوود

  شکرت ایخدا -
 : به دکتر گفتم رو

 ؟ نموشونیبب تونمی، م نیممنون دکتر لطف کرد-

  نیتونیم- دکتر
  به در داخل شدم یو تقه ا دمیکش یقیرفت نفس عم دکتر
  پرستار بودن در حال رو به راه کردن زهره دوتا
 : وآروم زمرمه کردم ستادمیا یرفتم با لبخند جلو

  زمیعز یخوب-



زد که بهم  یجون یلبخند ب یحال یبود با ب دیبه رو نداشت  لباش سف رنگ

 : جون داد وگفت
  یدیترس یلیمن خوبم ، اما تو خ-
 : گفتم یلبخند با
 نترسم ؟-

 ؟ ینگران بچه هات-

 : زدم وگفتم یبخش نانیاطم لبخند
  یمهم تر ایبرم تو از کل دننه قربونت -

 : گرفت رو شکمش گذاشت وگفت دستمو
  هات خوبن یفسقل-
داشتن با داوود حرف  دمیمامان وکمند بود که شن یلحظه صدا نیهم تو
  زدنیم

  رونیپرستارا رفتن ب دوتا
 : آروم گفت زهره

  مامانته یصدا-
 : زدم وگفتم یچشمک

 گلم ؟ کنهیدرد نم تیجا یخوب خوب-

 درد ندارم خوبم ؟نه -

  شکر یاله-
 شد ؟ یچ دیجمش-

 دیهم با ییسرگرد رضا مارستانیداوود بردش ب یول دونمیدرست نم-

  اومده باشه
 کرد ؟ کیبهادر شل-

  آره-
  دمیترس یلیخ-
  تهران میریم میشیدور م اهویه نیاز ا گهیچند روز د-



 ؟ یگرفت طیبل- 

 مای، با هواپ یپرواز داشته باش یتونی، م گهیروز د ازدهیآره واسه -

 مسافرت واست بد نباشه ؟

  ستین یکنم مشکل اطیاستراحت کنم احت یچند روز-
 : وگفتم دمیبوس شویشونیشدم پ خم

  مدت نیا یشد تیاذ یلیگلم ، ممنو ببخش خ یکه هست یمرس-
 : زد وگفت یلبخند

  کردن چرا ؟ یعذر خواه-
  در بود یصدا که

  در رفتم سمت
  رو باز کردم ، مامان وداوود وکمند بودن در

  اشک تو چشاش بود مامان
 ..... شدن داخل

 دیبوس شویشونیسمت زهره رفت نگاهم بهشون بود ، مادر خم شد وپ مادر

 : وبا بغض گفت
 ؟ زمیعز یخوب-

 : لبخند زد وگفت زهره
  خوبم مادر خوبم-

 : به زهرهبازم بغض داشت حرفاش نگام کرد وادامه  داد رو  مادر
  بچه هات خوبن-

 : وگفت یزدم با چشمک ینگام کرد لبخند زهره
  استراحت کنم دیبا یندارم ، فقط چند روز یخوبن مشکل-

  بود زهره خواست خودشو باال بکشه ستادهیهم کنار تخت  ا کمند
 : گفتم عیسر

  باال برات ارمینه .... نه م-
 : با خنده گفت کمند



  ارباب کشهیچه نازشو م نیآ  ... بب یریبگ ادیداوود -
  ناز نکشه ، چرا نکشه ناز داره واال- مامان
  باال دادمیرو م تخت
 زن داداش ؟ نیخوب- داوود
  خوبم داوود ممنون- زهره
 : وگفت دیزهره رو بوس یشونیباز پ مادر

  عروس گلم برم من یفدا یاله-
 : گفت عیسر داوود

وقربون  نیقدر دوست دار نیزن منو هم یعنیخدا بده شانس  مامان -

 ؟ یریصدقش  م

 : نشست وگفت یرو صندل مامان
  یریقربون صدقه اش هم خودت م ریحاال زن بگ-

  دنیخند همه
  بودم ستادهیتخت ا یپا منم
  شهیعروس اول نم یشکیه- من
  یاوف چه از خود راض-کمند

 : رو به مامان گفتم 
  مگه نه مامان-

  خاص خودشو داره یرنگ وبو یهر کل- مامان
 : با خنده رو به داوود گفت کمند

 . زن تو گل خر زهله است-
 غش کرد از خنده خودش

 : داوود با اخم رو به کمند گفت
 ی، درضمن فعال حوصله باغبون رمیزهر مار حاال کوتا من زن بگ-

  ندارم
 : لبخند زد وگفت زهره



هنر  ادهیگلدون کاکتوسم از سرت ز هی؟ نه بابا  یچه خوش اشتها باغبون-

  یآبش بد یکن
 نداره اجیاحت ادیاونم که به آب ز- کمند
 : به خودش گرفت وگفت یلحن مهربون داوود

 زهره ؟-

  جان- زهره
 قبل رفتنت ؟ یریم یبرام خواستگار نیحاال که حرفش رو زد- داوود
 : با تعجب گفت زهره

 من ؟-

 : مظلومانه گفت داوود
  آره-

 : با خنده گفت زهره
 ؟ چرا من ؟ یک-

  اومد پشیدختر خالت که  با اک نیهم-
  همه لبخند زدن دیخند زهره
  نداشت یقصد با غبون یعنیآقا - کمند
 : ملتمسانه گفت داوود

  یبر نکهیزهره جون من قبل از ا-
 : گفت یکامال جد زهره

  برات بکنم تونمینم یکار چیمن ه-
 : با التماس گفت داوود

ننداز اون  نیچرا ؟من که داداشتم دوست دارم ، جان من زهره رومو زم-

  خب لتونهیفام
 : گفت یجد زهره

  نخواستم نیجا خواستم جانش-
  دفه در باز شد پرستار اومد داخل هیقهقهشون بلند شد که  یباز صدا همه
 : غضب گفت با



 چه خبره ؟ نجایا-

 : گفتم یلحن پوزش طلبانه ا من

  دیببخش خوامیذر ممن ازتون ع-
 : اخم کرد وگفت پرستار

 دیبا ماریب نیرو خلوت کن ماریدور ب ستیاالن هم وقت مالقات ن-

  وقت شب نیاستراحت کنه ا
  میبریم فیچشم پرستار چشم االن تشر- داوود
  نازک کرد ورفت یپشت چشم پرستار
 : که در رو بست وداوود گفت پرستار

  پرستاره هم بد نبود آ نیمامان ا-
 : با خنده کمند

 ؟ یدیحلقشو ند-

 : با خنده گفتم من
  تو یشیم یعجب باغبون-

 : رو به زهره داوود
  گهیواسم انجام بده د یکار هیزهره جان من -

  حرف بزن یبا عل- زهره
 : ملتمسانه گفت داوود

کن ،  یکار هیبگم خودت برام  یبه عل شهیزهره قربونت برم ، روم نم-

  نوکرتم هستم
 ؟ یچکار کن یخوایخان رو م بیحب- مامان

 : دگفتیکامال جد دتوود
 کنه ؟ یبا غبون خوادیخان مگه م بیاه تو رو خدا مامان ولم کن ، حب-

 . اما آروم نباریا دنیخند همه
 )اهورا(

 
  سال گذشت۶ گهید امروز



  می، وبرگشت رانیا میبر گرد قراره
  . و رضا ریپسرام بزرگ شدن ، ام دوتا

 . میومدین رانیهر گز هم ا میشش سال ما فرانسه بود نیا تمام
 . زهره درسشو تموم کرده میبه قولم عمل کنم و بر گرد دیبا گهید اما
ودختر دوسالشون ، مامان  یفرودگاه همه بودن ، کمند وشوهرش عل تو

، احمدوزنش ، محمد زهره  یزهره ، داوود وزنش دختر خاله  یوبابا
 فی، توص سویگ یوشوهرش  وحت هی، راض هیوخانوادش سهراب ومرض

  . بود یرینظ ینبود استقبال ب یشدن

اقوام چنان ذوق  کرده بودن  که کودکانه شاد بودن البته  دنیاز د پسرام
همه فرانسه اومده بودن  ی،  ول رانیا میومدیاما ن شناختنیهمه رو خوب م

 . بود یادماندیبه  ی. وخالصه شب
 . االن فوق تخصص وجراح مغز واعصابه، تو کارشم موفقه زهره
 نوی، ا شناختنیخان ومادرم سر از پا نم بیروستا ، حب میچند روز رفت بعد

 . دیفهم شدیخان م بیحب یاز لبخندا
استقبال ، اسفند  یمحض ورود به روستا کل اهل روستا جمع بودن برا به

 .مشغول بودن یکوب یوبه رقص  پا کردنیپخش م یرنیش کردنیدود  م
وداوود  وزنش هم  یاز خوشحال خانوداه ام شاد بودم .کمند وعل من

  . انگار ساکن تهرانه هیهم مدت سویاومدن روستا . گ

راستم نشستن .  یگریسمت چپم ود یکیوقت صرف شام  پسرام  شب
نگاشون  یخاص اقیخان به پسرام بود با ذوق واشت بینگاه مشتاق حب

  و چشماش غرق لذت بود کردیم
 ؟ کدوم رضا ؟ رهیاهورا کدوم ام-خان  بیحب

، من  رمیمن ام»بودن همزمان باهم گفتن  یمسلط به زبان فارس پسرام
  اسم خودشو گفت یهرک«رضا 
  خنده ریزدن ز همه
 : با لبخند گفت زهره

  رهیمث اهورا ام هیکه چشاش عسل یاون-



  خان با دقت نگاه کرد بیحب
  که سمت چپ نشسته یسو نداره خان ، اون گهیگفت : چشات د مادر
 : به زهره کردم وگفتم ینگاه من

  که چشاش همرنگ زهرست  رضاست یاون-
 : با لبخند گفت زهره

  منو بابا بود نینداشتم ب یمنظور دیچشم  بابا جون ، ببخش-
 : تکون داد وگفت نیتحس یبه نشونه  یخان سر بیحب

  نیپسرم آفر نیآفر-
 : وگفت کردیبا لذت نگاشون م مامان

 اهورا .... یکرد تیخوب بچه هاتو ترب-

 : گفتم یبا لبخند
  مامان خانومشونه تیترب-
  به  زهره کرد و سرشو انداخت یخان نگاه بیحب

 .......... در سکوت شام خوردند وهمه

 
مشغول کار بودم دوسه تا  یحساب رانیا میبود برگشته بود یماه چند

 . مشغول بودم مارستانیب
 . پرستار دارن طونیها شر وش بچه

 ناوباغاشهیو زم اتیوکارخونه لبن یهم سخت مشغول اداره گاودار اهورا
، 

اما در  میکنیوقتا باهم بحث م یبراش گاه رمیمیعاشقمه منم م یلیخ اهورا

 . اهورا از قهر متنفره میکنیاصال هم باهم قهر نم میکل خوشبخت
حالش با دکتر  یبعد از بررس کردمیمطالعه م مارویب نیپرونده آخر داشتم

 . آرمان که جراح قلب هست
 : در سکوت گذشت که آرمان آروم گفت یا لحظه

 فردا شب دعوتتون کنم شام ؟ شهیم-

 : گفتم یاز رو چشمم برداشتم وبا لبخند نکمویبرداشتم ع سرمو



 !بله ؟؟-
  بود وآروم گفت نییپا سرش

 ؟ نیریپذیدعوتمو م-

 « سالمه۳۰ساله بود ، من االن ۳۴ایو۳۳ بایتقر دکتر»
 : لبخند وکامال مطمئن گفتم با
  متاسفم-
 بپرسم چرا ؟ شهیم-

 : وگفتم شدمیرها کردم وبلند شدم از اتاق خارج م زیرو بستم رو م پرونده

  داره دکتر لیدل-
 . دنبالم اومد دکتر
رو از گردنم  یپزشک یاتاقم رفتم وداخل شدم اونم داخل شد وگوش سمت

سمتش نگاه منتظرش رو بهم دوخته  دمیگذاشتم و چرخ زیدر آوردم ورو م

 : بود گفتم ستادهیبود ومشتاق ا
 به چه مناسبت ؟-

 : گفت آروم
  شتریب یینداره محض آشنا یخاص لیدل-

 یبودم  رو جالباس دهیآور م که رو مانتو پوش یرو پوشمو در م داشتم

 : برداشتم وگفتم فمویکردم ک زیآو
  نیشیم مونیاما پش-

 : زد وگفت لبخند

  دیزنیحرف رو م نیچرا ا-
 در آوردم بمیبلند شد نگاه دکتر بهم بود از ج لمیزنگ موبا یصدا که
 : وجواب دادم  دیگفتم ببخش یلبخند با
 . ، باشه اومدم رمیالو سالم عز-من

 کردمقطع ......

 : دست به دست جابه جا کردم رو به دکتر گفتم لمویموبا



 دکتر از حضورتون مرخص بشم ؟ ستین یخب امر-

  نیرد نکن درخواستم شهیم-
 . رفتمیم یدر خروج سمت

 : اومد با لبخند گفتم همراهم
  نه متاسفانه-
  از شما بشه کیدعوت کوچ هیامکان نداره  یعنی-
  من اومد ی، دکتر هم پا به پا داشتمیتند قدم بر م تند
 دعوت از من ؟ یبرا نیدار یشما چه اصرار- من

  نیآشنا بشم هم شتریباهاتون ب خوامیم-
  خارج شدم مارستانیدر ب از

 یکرد با لبخند وتکون سر ازشون خداحافظ یازم خدا حافظ میهرک
  کردمیم

  بود رونیماشن اهورا ب ......
 : وگفتم ستادمیا
  ریفعال . روزتون بخخب دکتر -

  نیهنوزم مصرم درخواستمو رد نکن- آرمان
تند تند از  دمیاهورا باعث شد سمتش بچرخم که د عیسر یقدم ها یصدا

  اومد یپله ها باال م
  وسالم داد  ستادیا کنارمون
  با تکون سر جواب داد آرمان
 : رو به اهورا من

  زمیسالم عز-
 : کردم سمت دکتر وگفتم رو

  ها نیجان دکتر آرمان هستن از بهتر اهورا-
 : گفت هیوزورک یکه معلوم بود مصنوع یبا لبخند اهورا

  خوشبختم-
  یدکتر همسرم مهندس همت- من



 : آرمان بهم افتاد و آروم زمزمه کرد نگاه
  خرسندم دارتونیمنم از د-

 : گفتم نیبودن پا دهیرو کش شهیکردم که دوقولو ها ش نیبه ماش اشاره
  ودوتا پسرام-

 : به زور زد  آرمان وگفت لبخند
  خانم دکتر نیخوشبخت بش-

 : با گفتن بااجازه  و رو به من گفت اهورا
  منتظرم زهره-

 : رفت  رو به آرمان گفتم اهورا
  به دعوت کردنم نیهنوزم مصر-

 : زد وگفت یلبخند
که  دونهینم میکس ادی، بهتونم نم نیآخه حلقه هم نداشت خوامیجدا معذرت م-

  نیمتاهل
  باهاتون خوشحالم یدرسته ، به هرحال از همکار-
  نیریمنو بپذ یباز هم عذر خواه-
  سوء تفاهم بود هی  ادیم شیدکتر پ ستیمهم ن-

 : که باهم گفتن ابونیخ یبچه هابود تو شلوغ یصدا
 ... گهید ایمامان ب-

  از آرمان جدا شدم یداد وبا گفتن اجازه ا رونینفسشو ب دکتر
  رفتم وسوار شدم نیسرعت سمت ماش با
  سالم بچه ها- من
  جوابمو دادن حانیشور وه با

  و بستمبندم کمر
 ی، وعصب کمی. اخم داشت  میروشن کرد در سکوت حرکت کرد اهورا

 : گفتم قهیبود که بعد چند دق
 چته ؟-



 : ودوباره گفتم یبود وحواسش به رانندگ ساکت
 چته ؟ زمیعزاهورا -

 : گفت یعصب
  یچیه-

 : تر کردم وگفتم لب
  ؟یهمه  اخم کرد نیا یپس واسه چ-
 : پوز خند گفت با
  ستین میچیه-
 : خنده گفتم با
  یهست یعصب-
 : گفت تیعصبان با
 نباشم ؟-

 : خنده گفتم با
  نه-
  زهره-

  با خنده گفتم اوردمیخودم ن یاما به رو دیگفت زهره که زهلم ترک چنان
  جان زهره-
 : آروم گفت یآلمان به
 بود ؟ یاون دکتره ک-

  نهیهم تتیعصبان لیدل-
 نباشم ؟-

  به بچه ها کردم ودوتاشون ساکت نشسته بودن ینگاه برگشتم
 : نگاه اهورا کردم وگفتم برگشتم

 دچار سوء تفاهم شده ،  ستینه نباش ، حلقه دستم ن-

 : بود که گفت یعصب یلیخ
  شده یحلقه ات بد معذل نیا-



 : خنده گفتم با
 چکار کنم ؟ یگیتو م-

 : وگفت دیکش یپوف  عیکرد سر نگام
  ستیانگشتت رو تاتو کنم زهره ، خب باور اول ن دیبا-
 « یآلمان» یکنیم ینطوریچرا ا ونهیشور نزن من زنتم د یخودیاهورا ب-
 : گفت یاخم وآلمان با

 خب دوست ندارم-

  من زیبهم حق بده عز شمیبهت نظر داشته باشه ناراحت م یکس
 : گفتم یلبخند با
عشقم اهورا ، همسرم اهورا ،  ایاهورا ،  سمینویم کنمیرو انگشتم تا تو م-

  شوهرم  اهورا ، نفسم اهورا
  گفتمیوم دمیخندیطور م نیهم

  دستت درد نکنه مسخرم کن-
حلقه  هی یخوایکرد ؟ م شهیپوستم حساسه چه م یخب چکار کنم وقت-

 دستم کنم ؟ یکیپالست
خودم برداشتم نگاه  عیبلند  از رو داشبورد سر لشیزنگ موبا یصدا که

 : کردم وگفتم
  باباته-

  وحرف زد کریوگذاشتم رو اسپ دمیلمس رو کش یدکمه  براش
  الو پدر- اهورا
  الو پسرم-خان  بیحب

 ؟ نیسالم پدر خوب-

 ؟ نیاکج  نیسالم پسرم ما خوب-

 : من کرد وگفت نگاه
 چطور ؟ ابونیتو خ-

  میبا خانم جان اومد میهست الیما و-
 : نگام کرد وگفت بازم



  میباشه ، باشه اومد-
   مینیبچه هارو بب می، ما اومد نیعجله نک نیاگه کار دار-

 خان ذوق زده شده بودن بیحب یصدا دنیها که از همون اول با شن بچه

 : جلو آوردن همزمان باهم گفتن یصندل نیاز ب سرشونو
 ... سالم بابا جون-

 : گفت اقیصداشون با اشت دنیخان با شن بیحب
  ماهتون یسالم به رو-

  می، اومد میما اومد - اهورا
  نیعجله نکن-خان  بیحب
 ... قطع کردم من

 ؟ میچکار کن- اهورا
  میدور بزن بر-من

 ؟ یچ نایمامانت ا-

  ارهیمامان بابا رو ورداره ب زنمیبه کمند زنگ م-
  زهره خوامیمعذرت م-
 : خنده گفتم با
خان اومده  بی، حب زمی؟  اصال حرفشو نزن عز یواسه چ یعذر خواه-

  نهیبیبچه هارو ب
 : و زمزمه کرد دیگرفت سرانگشتامو بوس دستمو

  دوست دارم-
 : زمزمه کردم منم

  دوست دارم-
 : گفتن طنتیورضا با ش ریام
 ؟ یماچپس -

 : روشن خندونشون کرد وگفت ینگاه به چشما نهیاز تو آ اهورا
  شما دوتا برم من یآخ فدا-



 : گفت یزد برام لبخند زد  آلمان یچشمک
  تو خانوم یتمام عمرم به فدا-
 : ورضا باخنده گفتن  ریام
  یمامان یفدا یعنی-
 : گفتم یبا لبخند-
  یشما دوتا فضول برم اله یمنم فدا-
  نی، شما نگفت یچ ییبابا - ریام
 : کردم وگفتم یمصنوع یاخم

  آ رسمیموقوف ، حسابتونو م یفضول-
  یلیخ یلیخ میدوستون دار- رضا
 : سمت اونا بود با عشق نگاشون کردم وگفتم روم

  شما یجونم بفدا-
 : لب گفت ریز اهورا

  شکرت ایخد-
 : با لبخند گفتم من

  ممنونم یبابت همه چ ایخدا-
 ؟ یبابت چ- ریام

 : رو کردم وگفتم سمتشون
  تشکر کردن از خدا الزمه خصوصا با داشتن دوتا پسر مث شما-

  بودن ساکت
 : اهورا رو کردم وگفتم سمت

 شمال ؟ یریم یک-

کمند رو  ینایزم میکه باشه بتون ینگفت مشتر یزیداوود که چ دونمینم-

  میبفروش
 ؟ یخریچرا خودت نم-



خان  بیندارم ، حب یدگیو رس ینزن ، وقت سر کشنه اصال ، حرفشو -

  اال رث کرده میهم که تقس
 : گفتم متعجب

 جدا ؟-

  اومده نیآره ، فکر کنم واسه هم-
 ؟ یچکارشون کن یخوایم-

  سیکنم انگل یگذار هیرو سرما یبخش هی فروشمیم-
 : گفتم یاخم وناراحت با
  اهورا یبر یخوایاه نگو که م-
  فعال که نه-

 : کرد با لبخند وادامه داد نگام
  نیایاما برم شما هم م-

 : مو بر گردوندم وگفتم رو
  امیجا نم جیمن ه-

 : وخشک گفت یجد کامال
  حرف ، حرف منه-

 : کردم وگفتم اخم
 ارباب ؟ یگیزور م یگرفت ، دار تیبازم رگ ارباب-

 : خنده گفت با
  شدم باز ریجو گ-

 : شدم گفتم یجد مثال
 . میایما هم م نیچشم ، امر امر شماست ، هرجا بگچشم ارباب -

 : به بچه ها زدم وگفتم یچشمک
  که باش یزور بگو ، ارباب یجرات دار-

 : وگفت دیخند اهورا
 میقد یجذبه ، ارباب هم اربابا یآ-



  با خنده گفتم .
  ارباب یتو ارباب دل من-
 : لبخند نگام کرد وگفت با
  همه کسم بشم دارو ندارمه یفدا-

 : ها هماهنگ  گفتن بچه
 .... ارباب  مهربون یآ یآ-

  دیغش غش خند اهورا
 .... خانواده ام را کردمیبا لذت نگاه م منم

 
 ... انیپا


