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  به نام آن خدايي كه مهرش در خلقت روح است 

  و رحمتش بالنشينان راكشتي نوح است. 

  

  ...سوت داور...کيسه...دو...
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  شروع شد... یباز

  

  ...دست و پا زدم...غرق شدم..دميدو

  

  رحم شدم...مهربان شدم... یشکستم...عاشق شدم...ب دل

  

  شدم... ريبودم...بزرگ شدم...پ بچه

  

  داور... سوت

  

  ...ميرا باخت یتمام شد...زندگ یباز

  

  

  انسان ها موجودات عجيبي  هستيم  ما

  یو صد البته غير قابل پيش بين عجيب

  انسان ها  ما

  عجين خاطرات ميشيم گاهي

  م خاطرات زندگي ميكني با

  شيم  یحتي همخوابه خاطرات م و

  مانيم یما با خاطرات زنده م اري

  شويم  یگاهي قرباني م و

  شود. یعجيب م یاينگونه انسان  موجود و
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  : نسرين (هيمو)نويسنده

  ١٢٩٠سال

  

  عجله از اتاقم بيرون اومدم  سروصدا تمام عمارت را برداشته بود. با

  پيله كرده بود و اونو تا سر حد مرگ كتک ميزد.   یتعجب نكردم بار اولي نبود كه ارباب جوان به يك اصال

  شک ته اين كتک زدن يا مرگ بود يا فلج شدن. یدلم براي اون مرد سوخت چون ب ته

  سروصدا رفتم سر چشمه و به كارام مشغول شدم. یب

  اشپزخانه عمارت جالل بگ بودم. یدرخشان خدمه  من

  به جزمن چهل خدمه اعم از زنو مرد در اين عمارت درندشت مشغول بودن. تقريبا

  بگ با سه زن و دو بچه  صاحبان عمارت بودن. جالل

  ارباب زاده ها  يكي ارباب جوان كه همين االن ذكر خيرش بود وديگري پروين خانم از

  بچه هاي زن دوم جالل بگ خورشيد خانم بودند   اينا

  بزرگ يا راضيه خانوم  اول ،خانم  زن

بچه نداشت وجالل بگ به خاطر ثروت هنگفت پدرش  كه كدخداي ده بااليي بود و پسر نداشت باهاش ازدواج كرد   كه
  تا ثروت پدرش  برسه به داماد و دخترش 

.  

  سوم ارباب هم خانوم كوچيك  زن

  بود  شهربانو

  ازدواج جالل بگ با شهر بانو رو هيچ كس نميدونه . دليل

  شهر بانو زني صاف و ساده است امكان نداره با يك بار همصحبتي طرف رو شيفته ي خودش نكنه. 

  وقتي به عمارت اومده باهمه مهربان بوده و اين مهرباني من رو هم در بر گرفته بود  از

  

  بزرگ و درخشان خاتون با خانم كوچيك ميانه ي خوبي ندارند  خانوم
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  كوچيك ميسوزه گاهي دلم براي خانوم  نميدونم

  در برار نيشو كنايه هاي اونا واقعا صبور بوده  هميشه

  .واقعا نميتونم درك كنم چرا هيچي به جالل بگ نميگه 

  وقتي سه تا سه تا زن ميگره بايد واسسشون ارامشم فراهم كنه  شوهرشه

رار ميدادم  و هم زمان تو فكرم داشتم با عمه ي جالل بگ صحبت ميكردمو روح پر فتوحشو مورد رحمت ق همينطور
  لباسارو اب ميكشدم كه ارباب جوان با اسبش اومد 

  سالم كردمو با عجله لباسارو كه تقريبا تموم شده بودو جمع كردم به عمارت برگشتم......... 

  

   

  حياط عمارت. يكي از خدمه هاي خورشيدخاتونو ديدم كه به سمتم ميومد تو

  

  ) (درخشان برو اتاق خاتون كارت داره

  باشه االن ميرم-

  

  روي پرچين پهن كردم و به اتاق خورشيد خاتون رفتم لباسارو

  

  خانوم جان اجازه ميديد درخشان هستم-

  

  +بيا تو

  

  بامن امري داشتيد -

+ببين درخشان ميدونم با اون زنيكه (شهربانو)صميمي هستي  از طرف خانوم بزرگ ميخوام بري ببيني چشه يه هفته 
  س  طبيب ميادو ميره   

  كنم توراهي داره  فك
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  ميترسه با ما بگه هرچند بايد بترسه زنيكه. من كه ميدونم يه خبطي ... ) و

  

  و ديگه دفعه رو به من گفت تو كه هنوز وايسادي بر يه

  و بر منو نگا ميكنه  بر

  

  

  تعجب از اتاق بيرون اومدم تو حياط خانم كوچيكو ديدم كه داشت به خدمه ها در پوست كندن گردوها كمك ميكرد با

    

  رنگ به چهره نداشتو كامال مشخص بود كه  به زور داره خودشو سرپا نگه ميداره    واقعا

  رو دور تا دور حياط چرخوندم تا يه چيزي پيدا كنم و به بهانه اون پيش خانم كوچك برم نگاهم

  ايوون به من نگا ميكردند و زير لب حرف ميزدند یبزرگ و خاتون رو خانوم

  

   

  گوني برداشتم و به سمت خانم كوچيك رفتم  يه

  خدمه ها  گرم گرفته بود با

  ك يه چيزي هست كه ازش هراس داره.احساس ميكردم ته چشماي خانم كوچي هميشه

  رسيدم  بهشون

  سالم خانوم كوچيك -

  +سالم عزيزم خوبي 

  ممنونم خانم جان؛ شما خوبيد -

  +خوبم درخشان، خوبم.

ولي خانم جسارته انگار رنگ به چهره نداريد چرا نميريد تو اتاقتون شمارو چه به اين كارا چهل تا خدمه اينجا هستن -
  انجام بدن.كه اين كارارو 
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+وا درخشان اين چه حرفيه ادم كه نبايد فقط بخوره و بخوابه من اينجا غذا ميخورم به اندازي غذا خوردنم بايد كار 
  كنم.

  ببخشيد خانم جان پس حداقل بزاريد طبيبو خبر كنم واقعا رنگ به رو نداريد.-

  م كوچيك گفتتو همين وقت  يكي از خدمه ها  يه كاسه  پر از اش  اورد رو به خان 

  (خانم بزرگ دستور دادن اينو براتون بيارم ظاهرا مريض حال بوديد و...

  حرفشو تموم كنه كه خانم كوچيك دويد پشت پرچين ها با تعجب دنبالش رفتم. نتونست

  پس واقعا تو راهي داشت ......  

  

    ,١٠:١٣[  

  اون ماجرا چند روزي ميگزره.  از

  حياط عمارت همهمه ي عجيبي بود خاتون خيلي با عجله به اتاق ارباب رفت  تو

  از ده دقيقه ارباب عصباني از اتاق بيرون اومد  بعد

  

  _درخشـــان

  جلوي ارباب دويدم

  +بله ارباب

  _شهر بانو كجاست؟؟؟؟

  +تو اشپزخانه ؛داره به گوهر خانم كمك....

  +بــرو بگــو بيـاد.

  تم و شهر بانو رو پيش ارباب فرستادم به اشپز خانه رف زود

  

  چند دقيقه بعد خانم كوچيك با گونه ي سرخ شده از اتاق بيرون اومدو به اتاق خودش رفت  

  ماجرا تموم شد. و
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  اون ماجرا چند ماهي گذشت  از

  

  بزرگ نسبت به خانم كوچيك بي تفاوت شده   خانم

  خاتون كامال اتشين شده و از هيچ كاري براي اذيت و ازار خانم كوچيك دريغ نميكنه امابرعكس

  

  

  تكراري ميگذشت و خانم كوچيك پابه ماه شد  روزهاي

  خاتون وبچه هاش به شهر رفتن تا بهاررو داخل عمارت شهر بگذرونند.  

  بگ  با خانم بزرگ براي سركشي به زميناي ده باال رفته بود.  جالل

  

  

  هرشب پيش خانم كوچيك ميخوابيدم تا در صورت درد زود اطالع بدم  من

  شب واقعا شب مزخرفي بود نبود جالل بًگ و خانم بزرگ  اون

  شديد باران.  بارش

  

  كوچيك درد داشت ومن نمي دونستم بايد چيكاركنم خانم

  گوهر خانم سراشپز عمارت رفتم پيش

  ه بع خانه قابله برديم با پيشنهاد اون خانم كوچكو سوار بر كالسك و

  

  

  شب به جز خانم كوچيك دو زن ديگه تو خونه ي قابله زايمان ميكردند  اون

  علت كهولت سن قابله زايمان تو خونه ي قابله انجام شد  به
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  شب سختي بود  واقعا

  غرش باران با صداي جيغ هاي ممتد خانم كوچيك درهم اميخته ميشد  صداي

  

  دماي صبح صداي جيغاي خانم كوچيك تموم شدو به جاش صداي گريه ي نوزاد خونه رو فرا گرفت دم

  

   

  از چند ساعت خانم كوچيكو به عمارت اوريم بعد

  يه دختر ناز به خانم كوچيك داده بود خدا

  بيش از حد دختر با ارباب جوان غير قابل باور بود شباهت

  

  

  بگ عاشق خانم كوچيك شد  جالل

  اختالف سنيشون و غم غير قابل انكار چشماي خانم كوچيك خبر از چيز ديگه اي ميدادولي  

  

  دخترو فاطمه گذاشتن و فاطمه خانم هروز بزرگ و بزرگ تر ميشد اسم

  

  

  و دخترش پروين از اذيت خانم كوچيك دست برنداشتن و اينبار به طفل يكساله هم رحم نميكردن خاتون

ي از روي عشق  بوسه اي بر سر فاطمه ميزد و گاهي از روي تنفر اورا كتك ميزدو خانم اين ميان ارباب جوان گاه در
  كوچيك باز سكوت ميكرد

  

  

  اوضاع عمارت كمي بهتر شده بود چون گه گاهي ارباب جوان از خانم كوچيكو دخترش دفاع ميكرد تقريبا
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  شب نحس يه

  ده رفته بود بارون شديدميباريد و ارباب براي سركشي به پل شكسته شبي

  از چند ساعت خبر مرگ جالل بگ رو اوردن و اوضاع عمارت باز بهم ريخت بعد

  

  

  وقتي ارباب روي پل ميره  گويا

  درجا ميشكنه و ارباب زير اوار پل سقوط ميكنه. پل

  ارباب شكي به تمامي اهالي عمارت وارد كرد . مردن

  

   

  هاي ارباب  هركدوم جايي نشسته بودند  بيوه

  بزرگ كه همون كه خبررو شنيد بي صدا به يه نقطه خيره شد خانم

  گريه ميكردولي كامال معلوم بود فرماليته اس.  خاتون

  و دراين ميان خانم كوچيك خودشو با پذيرايي از مهمان هامشغول كرده بود 

  

  

  علت بارش باران جنازه ارباب دو روز بعد دفن شد به

  سه روز خانم بزرگ كم كم به حالت عادي برگشت بعداز

  

  هفته گذشته بود  يه

كوچيك تو مطبخ مشغول اشپزي براي فاطمه اس كه تازه ياد گرفته، اولين حروف كلمه دايه (مامان به كردي)رو  خانم
  بگه 
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  بزرگ سراسيمه به مطبخ رفت  خانم

  شدم ببينم چه خبري شده است  كنجكاو

  وردي رو نديده بودم.تاحاال چنين م واقعا

  

  پنجره اشپز خانه رفتم و فالگوش وايسادم. پشت

  

  ببين شهربانو ميدونم  رازي رو كه تو دوساله تو دلت پنهون كردي -

  به خاطر اون به خاطر ابروت .و بيشتر از همه به خاطر جون فاطمه امشب از اينجا برو. االنم

  

  كوچيك شكه شده بود خانم

  سفيدي شد  رنگش

  خانم بزرگ دستاشو گرفت و گفت :جون فاطمه رو بردارو برو 

  

  بروبراي هميشه  امشب

  امانتي فاطمه رو حفظ ميكنم من

  بدست صاحبش ميرسونم حتما

  فقط برو تو

  بانو برو..... شهر

  

    ,١٠:٣۶[  

  بزرگ باعجله از مطبخ بيرون زد. خانم

  كوچيك سرخورد روي زمين نشست خانم
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اين ماجرا درست نيست ترس تو چشماي خانم كوچيك به حدي بود كه در همون نگاه اول   يه چيزي تو ميدونستم
  خودشو نشون ميداد 

  

  

فاطمه سوخت دود سياه مطبخ رو پركرده بود و همچنان خانم كوچيك روي زمين خون گريه ميكرد و زير لب  غذاي
  زمزمه ميكرد 

  كمكم كن. خدايا

  

  

  

فاطمه رفتن يك هفته   تمام اهالي روستا و عمارت به دنبال خانم كوچيك و فاطمه  صبح خبر اوردن خانم كوچيك و فردا
  گشتند اما انگار  قطره ابي بودن كه  در  اقيانوس بيكران رها شدند.

  

  جوان  بشدت پيگر بود كه خانم كوچيكو پيدا كنه و اين تعجب اهالي عمارت برانگيخته بود ارباب

  

از چند روز ديگر مشخص شد تعدادي از اسناد گم شده و خاتون  اين ماجرا رو به خانم كوچيك نسبت ميداد و  بعد
  ميگفت اون اسنادو دزيده  است.

  

  

  خانم كوچيك محفل هر مجلسي شده بود . فرار

  در اين ميان خانم بزرگ با خونسردي به بازي كه  درست كرده بود نگا ميكرد   اما

  تنها كسي بود كه از ماجرا خبر  داشت  اون

  و دومين كسي كه راز عمارت و فهميد 

  

  كه سرنوشت سه نسل و به خط كشيد...... رازي
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  ١٣٩٦ سال

  

  ديوووووووووووووووووووونه

  ديونه

  شو ديونه شو ديونه  ديونه

  

  كه توي خوابو بيداري همينطور

  و زمزمه ميكردم يه دفعه مغزم ارور داد اهنگ

  تعجب بلند شدم  اين صدا از كجا مياد صداي زنگ گوشي بود اونم زير بالش من با  

  اين مادي االغ كرگدن اهنگ گوشي منو تغير داده  باز

  خود مارموزشه داره زنگ ميزنه  ديدم

  

  

  وزدم انسير

  هاااااان -

  +اصال ادبت و شعورت ونزاكتتو عشقه هيمويي

  ماااادي -

  +جانم هيمو

  حي واس چي زنگيديبنال ببينم سر صب-

  

  +اوال من محترمانه حرف ميزنم اون عمه ي گراميته ميناله 

  ظهره االااااغ سانيا هويجوري زنگ زدم مشكليه ١٢سر صبحي كجا ساعت  دوما



������ ��	
��-(����)���	� 

 

١۵ 

 

  زنگ ميزنم تو جواب نده من

  

  

  تعجب نكيد  اصال

  روي كره زمين كسي به حاضر جوابي مادي پيدا نميكنيد 

  كه بشخصه دهنم عين غار علي صدر باز مونده بود من

  

  +به سالمتي مردي پشت تلفن 

  هيمو هووووي ميمون هوووووي

  

  مادي ميام سرويست ميكنم اگه كاري نداري من هزارتا كار دارم-

  

  +دوشيزه ي مكرمه پاك دامن ميتونم يكي از كاراهاي شما بدونم 

  

  

  بااجازه ي روح پر فتوح عمه م بله -

  w.cبرم  امميخو

  +خعاك  عشقم خعاك برو به كارات برس منم تا ايكي ثانيه ديگه اونجام

  

  

  بدون خداحافظي گوشيو قطع كرد بعدم

  

   



������ ��	
��-(����)���	� 

 

١۶ 

 

  تعجب به گوشي نگا كردم  با

  مائده يكي از عجايب خلقت بود  واقعا

  لب واسه شفاش دعا كردم و به ظرف سرويس داخل اتاقم رفتم زير

  از انجام كارها ي مربوطه بيرون اومدم و دوباره به شغل شريفم يعني خوابيدن پرداختم  بعد

  

  پيش خودتون بگيد پس درسي دانشگاهي  چيزي ندارم  شايد

  

  بزاريد كامل يه بيًوگرافي از خودم بدم  خب

  

  احم من هيمو يكتا فرزند حسين و مهتاب هستم  احم

  

  سالمه و ترك تحصيل كردم ١٨ بنده

  ز دانشگاه  هاروارد خير سرم خخخخ)(ا

  به خيابان گردي مشغولم و

  االغي كه ده دقيقه پيش زنگ زد مادي االغ دختر خالمه كال مامانم يه خواهر داره  اين

  مادي هردو يكي يه دونه ايم  منو

  قول شاعر يكي يه دونه خل و ديونه به

  

  اف اف بلند شد مامانم دروباز کرد یكم چشمام گرم ميشد كه صدا كم

  دختر مشنگت کو نيخانه سالم خاله جونم ا ی+سالااااااااااام براهال

..  

  _سالم  عزيزم فکر  کنم هنوزخوابه.

  از حدود ده ثانيه  بعد
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١٧ 

 

  بازه ششيپاهاش توهواست ون یماد دمينشستم سرجام د خيس واريخورد به د یوحشتاک یدر باصدا هوي

  یايم ینجوريکه ا ستين لهيوط نجاي_کره خر ا

اشتباه گرفتم سومن توچرا  لهيباطو یشما ازبس گاو یول ستين لهيچرک نشسته ت دومن طو  ی+اولن سالم به رو
  بلندشو یديتااالن کپ

  تو دومن حال ندارم یاومد یچجور نيکه بب ی_اولن توخر

پاشو اه اه بوي گندت تا هفت كوچه اون ور تر مياد  یحال ندار یخوريازخودته دومن توسه نقطه م ی+اولن نفرما خر
.  

  توبحثمون ديبگم مامانم پر یچ ی تاخواستم

  

نگا کردم فکش  یبهم رفت به ماد ديازدستتون وبعدم دروکوب ميکه ماراحت ش ديريبم یکوفت واولن ودومن ا ی_ا
  بازمونده بود

  رهي_ببندگاله رومگس م

  توسرم ديکوب فشيباک هوي

  ليخووووو گور ی_چرا زد

  مي+تاخواب ازسرت بپره بلندشو بر

  که ٢شهي_تامن بخوام حاضربشم م

  دور دور ميريبعدش م ميکنيم یزيکرم ر کميبعدم  ميخوريم نجاي+خب نهارو ا

  يیپرو یلي_خ

  +چاکرشوما

  نهارو نوش جونمون كرديم ميعالمه ي خاندان عمل کرد یبه گفته  خالصه

  

   

  یزينهار اومديم تواتاق واسه کرم ر بعداز

اصال يه چي ميگم يه چي ميشنويد  بهش زنگ زديم يكم  یدخترباز ی؛اسمش اشکان بود خدا لمونيفام یاز پسرا یکي
  اذيتش كنيم 
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  اوقات فراغتشو اورد  ميس یماد

  بوق بوووووق بوق بووووق

  *بله؟

  +سالم عشقم

  جونم ی*سالم هست

  هيک ی+وا اشکان هست

  يیتو دايپارم*عه 

  +نههههه 

  ندم یسوت کردياشاره م یهم ه یازخنده ماد ميبود دهيپوک نجايدراورد حاال من ا هيگر یصدا یالک بعدم

  

  )هي(البته مثال باگرینامرد یليخ یمامان بچه تو نشناس یديرس يی+حاال به جا

  مگه نگفتم بندازش قيشقا يييی*چ

  خواااامي+خب من بچمو م

  من يه دكتر سراغ دارم ميريدم خونتون باهم م امياالن م ني*هم

  

  

  خندن ريبلند زدز ینتونست خودشو کنترل کنه باصدا گهيد

  )شديم دهيبر دهي...اشک...ان....بخدا....(بخاطر خنده ش حرفاش بری+و...ا....

  مگه دستم بهت نرسه يی*ماااااائده تو

  (باباي اشكان)گميبه عموحامد م رميخب م یگري_واااا اشکان چرا پاچه م
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  *مائده باشه باشه غلط کردم تروخدا نگوبهش

  مياي منو هيمو رو به صرف شام و دعوت ميكني  منتظرتم تو رستوران ... یکنيخوب م اريبس یکار ني_افر

  تق تلفنو قطع کرد وبعدم

  هم كيف كرديم هم يه شام افتاديم ،به من ميگن مائده یحال کرد موووووي+ه

  

  

ه حرکت حساس نيبه ا یبردم باال و از اونجا که ماد کيبعدم انگشت شصتمو به نشونه ال یباحال یليگفتم_خ باخنده
  تو صورتم  ديبالشو کوب

  

  خره نفهم کککيال یعني نيا یبفهم یخوايم یبابا توک ی_ماد

  هموووووونه تين یول موجانيه شهيهرسال اسمش عوض م ني+ا

  

   

  تكون دادم يه خعاك تو سرتم گفتم سرمو

  

  گوشي ميگشتم كه زير تخت پيداش كردم دنبال

  ميخواستم به كامران زنگ زدم  

  شايد براتون سوال پيش بياد كامران كيه  خب

  كامران پسر عممه ودوس پسرم خب

  خانواده كامال در جريان هستن و كامال مخالفا البته

  به چه  دليل ؛خدا داند! حال
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طور داشتم دنبال شماره ش ميگشتم (پ چي فك كردي شمارشو حفظم نخير من حوصله اين چيز روندارم شماره  همين
  خودمم حفظ نيستما)

  يه اهنگ عهد قجر تو اتاق پيچيد كه

  

  تعجب فراوان دنبال منبع صدا ميگشتم كه بله كاشف به عمل اومد صداي زنگ مادي خره اس با

  

  ايدلدارم ب ايب ارمي حاال

  زنگات اه نيباا یبريتوابرومونو م يييیااااادددد_م

  سپهره ري+الل بم

  +جانم

  _سالم عشقم كجايي 

  

  مويه شي+پ

  _نيم ساعت پيش زنگ زدم جواب ندادي 

+w.c بودم  

  

  _اونجا چيكار ميكردي خووووو

  

  +داشتم گل و ريحون ميكشتم خو داشتم كارهاي مربوط به اونجارو انجام ميدادم

  

  

  (يعني حرفاي عاشقونشون تو حلقم 

  به كنار حاضر جوابي مادي منو كشته ) اينم
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  باشه خسته نباشي گلم -

  

  +زهرماااااااار عنتر

  

  خخخ اماده باشيد ميايم دنبالتون-

  

  .راستي منو هيمو شام دعوتيم شما هم از طرف من دعوتيدديايب گهيساعت د مي+باشه ن

  من رفتم سرويس اتاقم بقيه ي حرفاشونو نشنيدم ديگه

.............  

  +سپهررررررررررر

............  

  فعال باي ميمنتظر ايح ی+باشه ب

  

  كردم و از اتاق بيرون اومد ارايش

  رسيدم به سخت ترين سوال زندگي دخترا حاال

  من چي بپوشم  خاال

  گرفتم ببينم مائده چي ميپوشه منم همونو بپوشم  تصميم

  

  _خب به چه نتيجه اي رسيدين

   رونيب ميريشام م دبعدميخر ميريدنبالمون اول م اني: ممادي

  _باوش .مادي تو چي ميپوشي ؟؟؟

  ختي+کوفت مرض ميپوشم  بلند شو حاضرشو اه اعصابم بهم ر

  چغه اروم باش شودي_مائده هاپوم
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  +باشه زود باش

ود خوابش برده ب نيسپهر توماش رونيب ميرفت یوقت ريتاخ قهيدق ستيعالمه وسواس حاضرشدم با ب هيبعداز صهخال
  کرديمتر م نويکامرانم دورماش

  

سرشم محکم خورد توسقف  ديازجاش پر چارهيبه در  سپهر ب ديلگد کوب هيقدماشو تند کرد ورفت محکم  یماد هوي 
  روبرو شد  یخواست فوش بده که باچهره خندون ماد

  

  _عشقم رفتارعاشقونه تو عشقه

  باز_سالااااام شيبان یماد

  باخنده گفتم  منم

  _سالم اقا سپهر

  

   

  به سمت كامران چرخيدم

  سالم كنم  تا

  ديدنش پوكيدم  با

  زديم یاهيقرمزم رد کرده بود به س ازخنده

  بخند_راحت باش 

  دازخندهيپوک هوي

  یروشوکرد طرف من سالم خانوم ديبانمک یليمائده خانوم خ یعني_

  يی_سالم اقا

  

  سپهر  شيپرو پرو بدون تعارف رفت نشست جلو پ یماد

  يه نگا چپكي بهش انداخت  سپهر
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  بدون اينكه به رو خودش بياره  مادييم

  نشد شيزيمبارکت چ یسپهرم کله  گماي+م

  

  نيدفعه ماهيتابه  االنم ماش هي يیدفعه دمپا هيدفعه باسطل  ی شهيم شيزيبره چ شيپ ینجوريا ی_نه گلم ول

  )گفتيسپهرو مbmw( ميول کن  لگنتو رابنداز بر ناروي+خب ا

  

  کرد گاشيچپ ن سپهرچپ

  منو كشته تي_نگران

  +باشه

  کامرانم که قهقه ش هوا بود ودمي دهيپوک شيکه اون پشت ازخونسرد من

  ميديبه پاساژ.....رس قهيده دق بعد

  

  من از خريد خوشم نمياد  كال

  كنم اولين زن تاريخ هستم كه از خريد خوشم نمياد فك

  دوس دارم بياد ويترينارو تماشا كنم هميشه

  اگه يه چيزيو الزم داشتم ميخريدم حاال

  

  مادي كامال برعكس من بود اما

  بار جيب سپهر و كامال تخليه و پاكسازي ميكرد هر

  الزم به ذكر است كه سپهر خودش جو ميگرفت واسه مادي خريد كنه  البته

  پيشنهاد پاساژ اومدنو كامران مارموك داده چون ميدونست من از خريد خوشم نمياد  ميدونستم

  

  سرقضيه شام خوردن  اما
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  ترجيح ميدم اون پول بي زبوني كه ميدم لباس بخرم من

  

  ليل من خيلييييي خيلي عذا ميخورم رستوران و غذا بخورم به همين د ببرم

  

  

  و بازم مادي برعكسه من خخخخخ

  پرس غذا روميتونه يه ماه باهاش سر كنه يه

  

   

  اخم کرد که فک کنم سپهر حساب كار دستش اومد هيبعدم  ميايماهم م ديشمابر مويگفت ه یماد

  دياقاسپهر مراقب خودتون باش ی_باشه پس..ول

  یکامران روکرد طرف ماد بعدم

  خدافظ ديايمگه شما ازپسش برب ديادب کن کميسپهرو  ني_ا

  بسالمت دي+بر

  

  

  کرد زونيچشاشو چپ کرد لباشو او سپهر

   ترسميمن م دي_تروخدا نر

  ميپاساژ گشت یتو کمي ميوباخنده وارد پاساژ شد ميشد ادهيپ یوتند ديدست منوکش کامران

  _كامران

  +جانم عزيزم

  

  يا حداقل بفهمي دليل مخالفتشونو _نتونستي خانواده تو راضي كني
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  +نميدونم هيچي نميگن فقط يه كلمه نه

  بعدم تو به اين چيزا كاري نداشته باش فقط به اين فكر كن چقد دوست دارم 

  

  مادي ابراز وجود كرد يهو

  هيا یهند لمي+عووووق عجب ف

  

  یمونيجن م نهويشد ع داتيتوازکجا پ ی:مادمن

  سبز بشم هويکنم عادت گرفتم  کاري+خوچ

  لنگهيم نجايا یزيچ هيکردم  زيچشمامو ر کمي

  ی+چته چشماتو مثه عقب افتاده ها چپول کرد

  .يكم قيافه ميگرفتي اخمخ. ی_خااااااک توسرت خرشد

  

  )ميشوني(بعدم دستشو گذاشت روپیندار ؟تبیمصرف کرد یزيچ موي+وا ه

  

  _رژت کو؟

  خب نداشتم دوباره بزنم یگيم نوي+عه ا

  يیپرو یليخ ی_ماد

  کجارفتن شدنيچ یوسپ یکام گماي+م

   شنيدرصد رفتن دبليو سي ول کن االن خودشون ظاهرم١١٠احتماال دونمي_نم

  

  شماره بدم ی*خانوم

  بود. سادهيوا یماد یروبرو گواليپسر ژ نيدونه ازا هي
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  خواست زنگ بزنم ینظافت چ اي+اره بده خونمون باغبون 

  *اوه اوه چقد بداخالق

  نداره یتو ربط+اخالقم به 

  *چشات توحلقم

   کنهيرمي+گ

  

  ی*نترس خانوم

سپهر چشاش قرمز شده  ولي خيلي  دميپرت شد عقب سرمو چرخوندم د یکيخواست جوابشو بده پسره بامشت  یتاماد
  خونسرد نگا ميكرد

  

  مائده توكه گفتي چاه فاضالبتون خراب شده شمارشو بگير الزم ميشه-

  روشو کرد طرف سپهر گفت پسره

  گفت یبعدم روبه ماد ديشمادخالت نکن هي*عاقا مسئله خونوادگ

  اقا بگو ني*خانومم به ا

  سپهر رنگش زرد شد باداد

  شد ديها کال سف ديتو هااااااااا پسره رنگش پر یزن من شده خانوم ی_خفه شووو ازک

  

  پسره رو زد خورديکه دعوا شروع شد تا م شديچ دونميسپهر رفت طرفه پسره نم بعدم

   ديکش غيج هي یماد هوي

  زميعز یشد ی+سپهرررر چ

  شد یتوسرش که فک کنم ضربه مغز ديچنان کوب فشيروشو کرد طرف پسره وباک یباخونسرد بعدم

  

  بلند گفت یباصدا شونيکيپسر ازاول ماجرا نظاره بودن  چندتا

  بزنتش ینجوريا دميبهش حق م اهستي*جوووون پس دعوا بخاطر چش س
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  ساديروبروش وا یبداشت سمت پسره که ماد زي. کرد خیسپهر واقعا قات گهيد

  بسه شربه پانکن باشه ميبر اي+سپهر ب

  شد که درکمال تعجب من سپهر اروم شد یچ دونمينم

  تااالن کجا بود نيشد اصال ا داشيلحظه کامران پ درهمون

  که دورمون جمع شده بودن گفت یتيبلند روبه جمع یباصدا

   ديکارتون برستموم شد خواهشا به  نماي_س

  مثالااا دييه حالت طلبكارانه گفتم :عه کامران شما کجابود با

  يه جايي بودم حاال بعدا ميگم   موي_ه

  وسپهر جلومون بودن یماد

  داد کامران چشويکه سپهر سو ميرفت نيبه طرف ماش رونيب ميرفت

  تو برون ني_بش

  

  

  

  رفتن عقب نشستن  یباماد بعدم

 دمياون دوتا ساکت بودن مائده وساکت بودن محاله رومو برگردوندم عقب د یول ميزديوکامران گه گاهي حرف م من

  زل زده بود بهش یهم بانگران یداده بود چشاشو بسته بود ماد هيتک نيماش یسپهر سرشو به صندل

  

  سپهر گفتم :امشب دعوتيم  شمام ميايد يا نه  روبه

  كه چيزي نگفت سپهرم سرشو تكون داد .يعني اره  كامران

  

  مينشست زيم هيپشت  ميرستوران رفت ميديرس نيچندم بعد

  که گارسون اومد  ميحرف زد کمي

  منتظر يكي هستيم  گفتيم
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  از چند مين. مادي گفت: بعد

  مويه گمي+م

  _هوم

بار امتحان کن  هيداد که نگو  یحال هيکله ش  دميکه کوب فويبگو جان ؛عرضم به حضورت اون ک هي+مرض..هوم چ
  باحاله یليخ

  کنمي+باشه اجي قشنگم امتحان م

   

  سرشو بلندکرد یماد

  +سپهر مط.....

 یتسين ميچي؟ه یميداره؟هان؟اصال توچ یاصال به توچه خوب نباشم به توربط یکرد مي_اره مائده خوبم خوبم بابا روان
  ببند تويخفه شو واون دهن لعنت یخوب ینگو خوب نقدميا گهيد

  رونيبرداشت وفورا رفت ب فشوياروم گفت وک ديببخش هيانداخت و نييسرشو پا یماد

  روکرد به طرف سپهر کامران

  چه طرز حرف زدنه نگرانت بود خب پاشو برو دنبالش ني_ا

  رمي_نم

  جنگ بودن که اونادرحال

  دفعه کوتاه نوشته بود نيتواس ام اسا بود ا شميطونيکه ش شهيبرعکس هم هيماد دمياس اومد برام د هوي

  

  

  برميازخونتون م نويماش اميرفتم خونه فردا م یباتاکس دي+منتظرم نباش

  اخم غضبناک کردم  هي

  بود کامران پاشومنو برسون خونه دي_اقا سپهر ازشما بع

  موي_ه

  رميبااژانس م یاي_گفتم منوبرسون نم
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  سپهربرو پول وحساب کن مي_باشه بلند شوبر

  روگرفتم یماد یاونم اومد حالش زار بود شماره  قهيبعدپنج دق ميرفت نيطرف ماش مابه

  باشديمشترک مورد نظر خاموش م دستگاه

  یسپهر بانگران گفتيم نويگرفتم هم گهيد چندبار

  ده؟يجواب نم موخانومي_ه

  نگاه چپ بهش انداختم خودش فهميد منظورم چيه يه

  

  

وهم ر یماد یشماره  رفتميم نطورکهيبودن هم دهيخواب نايکردم  ورفتم تو مامان ا یخونه خداحافظ ميديرس قهيده دق بعد
  دميشدم وخواب اليخينداره اون ماس ماسکو روشن کنه ب اليخ دميد یوقت گرفتميم

  

    ,١٢:٢٠[  

  كه ازخواب بيدا شدم  صبح

  ديدم  ماديو

  چشمام عين توپ واليبالشد يعني

  اين موجود يگي از عجايب خلقته من بودم شش ماه اعتصاب ميكردم  واقعا

  

  

  اينا به كنار رو تخت منم خوابيده بود حاال

  قدرت يه جيغ كشيدم  باتموم

  االغ پاتو از روي شكمم بردار مادي

  

  خونسرد يكي از چشمماشو بازكردو گفت الل بمير االغ خيلي
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  لي سعي و تالش تونستم از تخت بيام پايين چشمام ازاين گرد تر نميشد با ك ديگه

  دم اسبي بستم وخودمو مرتب كردم  موهامو

  بعد خيلي خانومانه از پله ها پايين اومدم  و

  صبح بود١٠ ساعت

  

  مشغول گردگيري اشپزخونه بود مامانم

  

  

  سالم بر مادر گرام-

  *باز چ گندي زدي هيمو

  _به جوون مامان هيچي

  من مايه ميزاري*به جون عمت چرا از جون 

  _وا مامان يه سالم كردما

  *اخه تجربه نشون داده سالم كردن تو

  داره يا يه خبطي كردي دوحالت

  ميخواي يه خبطي كني اجازه. ميخواي. يا

  _ماماااااان

  *كوفت

  

   

  چشاي ورقلميده به مامانم نگا كردم با

  مامان به جون خودم يه سالم بود -

  *عيلك سالم
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  ي اومده اينجا_مامان اين مادي ك

  *مائده مگه اينجاس

  

  _وا مامان مگه تو دروواسش باز نكرد

  مامانم خواست جواب بده  تا

  گوريلش از رو پله ها جواب داد خود

  

  +نخير خودم كليد دارم 

  :مارمولك تو از كجا كليد اورديمن

  

  كه يه سيبو گاز ميزد جواب داد همزمان

  حتياط كارهستم از روي كليداي تو كپي زدم +خو معلومه از اونجايي كه بنده زرنگ و ا

  

  

  زبونم از بيان كردن اين موجود قاصره  واقعا

  

  _اخه خره خيلي محترمانه درخواست ميكردي خودم بهت ميدادم الزم نبود دزدي كني 

  

  +اوال خر خودتي دوما اين ششمين باريه من كيف تورو خالي ميكنم تو ي نفهم نميفهمي

  

  اون اموجي تلگرام شدم همون كه دهنش يه خط صافهبه جون خودم عين -
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  _چييييي شيش بار 

  

  +بصبر سيبمو بخورم برات توضيح ميدم 

  سالم خاله جووون احوالت  راستي

  

  كه به ديونه بازياي مادي عادت داشت خنديدو جواب سالم ماديو داد مامانم

  

   

  :خب سيبمو كه خوردم  بيا بهت بگم چيارو ازت كش رفتم مادي

  گيگ٣٢يه فلش  امممم

  اممم اون شال قرمز كه (صداشو اورد پايين)كامي برات خريده بوود هدست

  كه باهم خريديم تو همون پاساژ ازت كش رفتم ستي

  دوتا كارت شارژر ده تومني بعدش

  امممممم

  

  +مااااااااادي فاتحه تون بخووون 

  تا ميخورد زدمششش بعدم

  دفعه يه دمپايي خورد تو مالجم  يه

  مامانم كفگير بدست دست به كمر ايستاده ديدم

  *به جاي اين خر بازي بريد خودتون اماده كنيد نهار مهمون داريم 

  

  مادي همزمان منو
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  مهمون؟؟؟؟؟؟

  

  :اره دوستاي بابات ميان مامان

  (عرضم به حضورتون بابام ريس چندتا پاساژ و مجتمعه )

  

  جووووون  مهمون من؛اخ

  

  خخخخخخخ:خاك توسر االغت  مادي

  :خاك تو سر عمت خو مهمون حبيب خداسمن

  _اره حبيب خداس ولي بستگي داره كي باااااشه 

  تا ميخورد زدمش  دوباره

  خيلي ريز به كامران اشاره ميكنه كثافت

  

   

  رفتيم دوش گرفتيم  بامادي

  كلي وسواس اماده شديم  با

اخه تو همكاراي بابا كامرانو سپهرم ميان سپهر بچه ي يكي از دوستاي  بابامه  رابطه ي سپهر ومادي فعال مخفيه و  
اممممم اها كامرانم شركت ساخت و ساز و چ ميدونم از اينا داره و تموم اين مجتمعو پاساژارو  اون طراحي  كرده خير 

  رو سرمون ) نسرش  من كه هميشه ميگم يه روزي اينا خراب ميش

  

يه لباس كردي قرمز با دستمال و  روسري همون رنگ  ماديم رفت خونشون دقيقا همونارو پوشيد و در ايكي ثانيه  من
  برگشت 

  اونجايي كه خونه ي ما و مادي يه خيابون فاصله اس گفتم ايكي ثانيه از
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  منو مادي تا پشت زانومون ميومد  موهاي

  اين يه رسم تو كردستان وصد البته تو خاندان ما  اخه

  زينت زن به موهاشه  ميگن

  كساني هستند كه خوششون نمايد كوتاه ميكنن البته

  برگشت هردوتا مون موهامون  سشوار كشيديم مادي

  با رنگ گچي ده سانت پاينشو رنگ صورتي زديم  و

  

  موهامونو بافتيم (يه مدل مخصوص كردستاني  ) بعد

   

  ادييييي او ن عطرمو بده دير شد +م

  

  _هيمو پايه اي يكم حال سپهرو بگيرم 

  

  +اوه اوه حالگيري مادي چه شود اره پايه م حاال اون عطرو بده من 

  

  _بيا االغ

  _مرسي دختر خاله االغ

  

  

  با عطرم دوششششش گرفتم يعني به معناي كلمه واقعي دوش گرفتم خالصه

  

  

  +هيمو اومدن بريم 
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  مو درس كنم بعد_بصبر شال

  خيلي اروم از پله ها پايين رفتيم  

  

  از همكاراي بابا باخانوماشون  يه اقاي تازه وارد ودوتا پسر جيگررررر(به چشم خواهري ميگم)وسپي و كامي  چندتا

  از در  اشپزخانه ديد زدمااااا اينارو

  

  ريختم و مادي شيريني بدست وارد مجلس شوديم احساس ميكنم خاستگاريه  چايي

  

  يه سالم بلند باال كرديم سپهر و كامي كه نتونستن جواب بدن هردوشون خيلي  تابلو به ما خيره شدن  

  جوابمون دادن  بزرگا

  اون دوتا پسرم زير زير ي مارو ديد ميزدن اما

  

    ,١٢:٣٢[  

  وشيريني رو بهشون تعارف كرديم چايي

  مبل كنار مامانم نشستيم روي

  

  +هيمو

  _هان 

  +ميگم اين پسره چ جيگر

  _كدوم طوسيه يا ذغاليه(رنگ لباسشون)

  +خخخ نميدونم هردوتا شون

  _ميگمي رودل نكني

  +نه غمت نباشه 
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  _راستي مادي نميخواي بت سپي اشتي كني نگا داره قورتت ميده 

  

  +نچ نموخوام

  رض چرا لوس حرف ميزني_م

  

  +اخه اون ذغاليه نگاش رو من بود ميخواستم لبام غنچه بشه 

  

  _توديونه اي 

  

  نگا سمت كامران انداختم  يه

  بدست داشت يه چيزي رو تايپ ميكرد  گوشي

  

  گوشي من بلند شد صداي

  داشتم كه اين بار مادي يادش رفته بود اهنگ رو عوض كنه  شانس

  

You have a new message  

  پي ام از كامران يه

  

  اون رژت و كم كن موهاتم بده تو  خانوومم

  

  

  دادم:چرا خو دوس دارم جواب
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  :عزيز م من دوست ندارم كامي

  _و اگه به حرفت گوش ندم؟؟؟؟؟

  

  +اون وقت هرچي ديدي از چشم خودت ديدي

  

  _پس بچرخ تا بچرخيم 

  

  +ميچرخيم 

  

  كنار گذاشتم و نگامو دور مجلس چرخوندم  گوشيو

  پسر خيلي تابلو به مادي نگا ميكرد ماديم برا اينكه حرص سپهررو در بيار هي ناز عشوه ميومد اون

  

  باهمسراي دوستاي بابام  گرم گرفته بودوطبق معمول از وسايل اشپزخانه و پخت و پز حرف ميزدن مامانم

  

  همكاراش از نرخ سكه و طال ارز بابامو

  وسط كامران هي هواسشو به بحث اونا ميداد اين

  دفعه اي حواسش پرت ميشد سمت ما يه

  

  كه نگم بهتره به سختي داشت خودشو كنترل ميكرد سپهرم

  

  مبل كه من روش نشسته بودم باال و پايين شد اين پسر طوسيه با يه لبخند گله گشاد  يهو

  _سالم
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  +عليك سالم 

  _من امير و شما

  +هيمو هستم 

  هيمو؟؟؟؟-

  +بله مگه هيمو چشه

  _هيچي حقيقتا اولين باره چنين اسمي ميشنوم و ميتونم بپرسم هيمو يعني چي ؟؟؟؟؟

  مو دادم سمت كامران كه مشخص بود داره كم كم عصباني ميشه وزير لب گفتم ::يعني پاكدامن...... نگا

  

   

  گفت :چ اسم برازنده اي  امير

  ندادم با چشمام دنبال مائده ميگشتم  ابيجو

  پيش اون پسر ذغاليه نشسته بود كثافت

  دندونشو به نمايش گذاشته بود٤٤پسره هم مث تمساح  اون

  چي گفت كه مادي با ناز گف نموخوام نميدونم

  خيره شد به لباي مادي پسره

  

  نگراني به سپهر نگا كردم  با

  پيشونيش برجسته شده بود رگاي

  عصباني بود ميدونستم االن اگه ميتونست صد درصد ماديو ميكشت واقعا

  صداي اس ام اس  گوشيم بلند شد  

  يه پيام از سپهر اينبار

  

  خانم لطفا ماديو به يه بهونه ببر بيرون كارش دارم هيمو
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  okدادم  ج

  

  

  

  حاال من چ بهونه اي بيارم  خب

  يافتم  اها

  بهت بدم _مائده بيا اون فلشي كه صبح ميخواستيو 

  +خو برو بيارش من چرا بيام 

  _چشامو چپو چول كردم وگفتم اخه تو ماشينمه تو حياط بيا باهم بريم 

  

  ميدونست قضيه از چ قراره خودش ته مارموزي بود  مادي

  اين نقشه هارو خودش از بر بود  تمام

  نه اصال اين وسط فلشي در كار نبود وگر

  

  م اومديم بيرون نا ز از وسط مهمونا رد شدو باه با

  

  يه اس ام اس ديگه  دوباره

  

  (ميتونيد دوتايي يه جايي بريد دور از اينجا)

  (مادي ببين زيدت چي ميده اخر شما منو دق ميديد االن چ خاكي تو سرمون كنيم)من

  

  :بسپرش به من عشقم من خودم ته سياه بازياي روزگارممادي

  العي بميري توكه باهاش اشتي ميكني مگه مرض داري عصبانيش ميكني -
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  چ لباشو غنچه كرده پسره كم مونده بود بيات بغلت راستي اسمش چيه؟؟؟؟ اااااا

  خيلي خونسرد:نالئ مادي

  +چي اينكه از اسم من ناشناخته تره 

  

  _خو به من چه .راستي با اون پسره چي ميگفتي كلك

  شدي اونم سوءاستفاده چي اومد كنارمن نشست+زرنزن باوووو توگم 

  خره تو كجا رفتي،؟؟؟؟ اصال

  

  w.c_به جون خودم نباشه به جون تو رفتم يع توكه پا تا 

  +الهي بميريد كه من يه نفس راحت بكشم 

  به جاي اينكه من برم پيش كامي با توي االغ دارم حرف ميزنم اي خداااا االن

  

بار تو حاالم برو پيش كامي جونت منم ميرم يه جايي يه اس بده به سپي خره بگو  _خوبه خوبه اينهمه من حاال يه
  مادي رفت خودت برو دنبالش خودش ميدونه كجابياد

  

  (به جون خودم هنگ كردم 

  يه سالع با كاميم مكان مخصوص نداريم اين االغ تو سه ماه مكانم تعين كردن تف تف تف توروزگار) من

  تم توبه سپي فرستادم رف اسو

  مبل كنار بابام روبه روبه كامي نشستم رو

  پرسيد مائده كو  مامانم

  _نميدونم يه زنگ بهش زدن گفت يه كاري داره انجام ميده برميگرده 

  

  *اها خوبه ظرفارو واسه شما دوتا گزاشتم

  (از مامانم شانس نيوردم هعي. روزگار)
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  ي به يه بهونه خركي خدافظي كردو رفت من موندم كام سپهرم

  پسره كه هي منو نيگا ميكرد. اون

  

   

  اشاره مامانم رفتم ميز نهارًوچيدم با

  سوپ ساالد و ژله و خورشت قيمه درست كرده بود  مامان

  

  نهارو چيدم و همزمان كه اونارو به صرف نهار دعوت ميكردم به سمت اتاقم رفتم كه يهو يكي هلم داد تو اتاق ميز

  

  كردم بله كامران با يه لبخند مرموزو شيطاني نگام ميكرد نگا

  

  +خوب اينجا چي داريم يه دخي ناز و صد البته خوردني كه اقاشو عصباني كرد

  _و طبق معمول بايد از دل اقاش دربياره

  +صد البته 

  جواب بدم كه پيشونيمو بوسيد نتونستم

  قتي كه باهم ازدواج كرديم)(هيچ وقت لبامونميبوسيد ميگفت اين بايد بمونه واس و

  لبام خيره بود ميدونستم داره به سختي خودشو كنترل ميكنه به

  

  داد سمت چشمام دستاشو رو لبام كشيد و گفت اينا ديگه هيچ وقت اينطور سرخ نكن  نگاشو

  اتاق بيرون رفت واز

.....  
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  هفته از مهموني پرمشغله ي بابا گذشته بود  يه

  ني  پيدا كردمبا هر جون كند گوشيمو

چ حكمتيه كه وقتي گوشيتوسايلنت ميكني گوشي خود به خود گم ميشه  به نظر من گوشي بايد خودش شعور  نميدونم
  داشته باشه گم نشه

  

  زدم به مادي زنگ

  ميگم اين قاط ميزنه شما بگيد نه  من

  من به نظرتون پيشوازشو چيگذاشته  جون

  ويكي ديگر از كارهاي عجايب خلقت بله

  دلينگ پلنگ صورتي  دلينگ

واقعا به اينكه ميگن يكي يه دونه خلو ديونه ايمان اوردم يادم باشه به مامان بگم برام يه داداشي چيزي بياره  االن
  وگرنه منم به جمع مادي ميپيوندم 

  

  جايي كه منو مادي دوقلوهاي بهم نچسپيده ميباشيم ايشون هم از درس خوندن وخر زدن استفا داد ازاون

  

  وقتي داشتم نااميد ميشدم جواب داد بالخره

  +جونم عزيز دلم

  _مادي جون منم هيمو سپهر نيستما

  +ميدونم عزيزم كاري داشتي

  _خرررره ميگم سپهر نيستم

  +هو خره االغ منم گفتم ميدونم بنال ببينم واس چي زنگ زدي

  

نام كنيم  فردا پس فردا شوور كرديم مادر شوور _اها كم كم داشتم فك ميكردم خل شدي،هيچي كي مياي بريم زبان ثبت 
  جان نگنه عروسم بيسواده
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  +خيليم دلش بخواد ميمون پير

  _مادي جون من در تحد تئوري عرض كردم نميخواد خونتو كثيف كني

  +خو همون

  

  _خب كي ميايي 

  +ده دقيقه ذيگ

  

  چي مگه كجايي تو-

  +جات خالي توكافي شاپ دارم بستني ميخورم تنهايي

  زهر مار بخوري كارد بخوره به اون شكمت خو منم ميبردي _

  +حتما يه بار ديگه ميارم خو برو اماده شو االن مياما 

  _بميري الهي من رفتم واس منم بستني بيار تو ماشين بخورم 

  +باوش باييي

  

  قطع كردم خاستم برم اتاقم اماده شم كه تلفن خونه زنگ خورد گوشيو

  

  من جواب نميدم چون اگه كسي با من كار داشته باشه به گوشيم زنگ ميزنه  اصوال

  به راهم ادامه ميدادم كه شنيدم  مامانم داره با عمم مادر كامي احوال پرسي ميكنه ..... داشتم

  

   

  _سالم عمه خانوم احولتون خوبيد سالمتيد

..........+  
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  _مرسي ممنون همه خوبيم 

..........+  

  ميرسونهاونم سالم -

.........+  

  _كي امشب؟؟؟؟؟

.........+  

  با حسين هماهنگ ميكنم خبرشو بهتون ميدما-

  (از خوشحالي داشتم سكته ميكردم حتما قرار خاستگاري كه ميخواد با بابا هماهنگ كنه)

  

  گوشي تلفنو گذاشتو به طرف اشازخونه رفت  مامان

  _مااااامان

  +بله هيمو

  _عمه خانوم چي ميگفت

ميخوان برا كامران برن خاستگاري دختر عموش به ماهم گفتن باهاشون بريم منم گفتم با حسين هماهنگ +هيچي 
  ميكنم

  

  معناي كلمه واقعي وا رفتم  به

  هرچيو داشتم غيراز اين  انتظار

  اينكه تابلو بازي درنياورده باشم يه اهاني گفتمو به طرف اتاقم رفتم  واس

  

  چك كردم ببينم اسي زنگي چيزي نزده بهم اقال يه خدافظي خشك و خالي گوشيمو

  

  نبود هيچي  هيچي

  بهش  خودم
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  _جانم هيموييي

  +سالم كامران

  _سالم عزيز دلم  خوبي

  +نه خوب نيستم

  _چرا هيمو چيزي شده 

  +اره عروسيه پسر عمم امشب مجلس خاستگاريشه  

  يگه_هيمو چرا چرتو پرت ميگي خاستگاري چيه د

  +بهتر يع تماس به خونه داشته باشي 

  خيلي نامردي خيلي كامران

   

  تلفنو قطع كردم سيم كارتو بيرون اوردم و از پنجره اتاقم پرت كردم بيرون بعدم

  پشت در منتظر من بود  مادي

  نگاش كردم حوصله بيرون رفتنم نداشتم بي هدف دور اتاقو متر ميكردم يكم

  چيو تو خودم ميريختم (بغض هايت راسربسته نگه دار گاهي سبك نشويي سنگين تري) عادت نداشتم گريه كنم همه 

  لبتاب اهنگ  از

  يعني (پويا بياتي)رو پلي  كردم و روي تختم دراز كشيدم و چشمامو بستم عشق

  

    ,١٢:۴٣[  

  دنبالش من بودم من بودم یومديمردم شد حالش رفتو ن یکه گم شد فالش قصه  یاون
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  من بودم من بودم یکرد رشيبا غصه درگ یکرد رشيس یاز همه چ یکرد رشيکه پ یاون

  خوادتيرو که م یکس یتنها نذار یعني عشق

  

  ادتيراز سکوتتو علته فر یعني ادتيتابوتم نره از  هياون تو یعني

  

  

  براش مجنون رهيو بم یليتب کنه ل یعنيقلبه تو اال اون  هينمونه تو یچيه یعني عشق

  اون که هواش مستت کنه مثله بارون مثله بارون یعني

  خوادتيرو که م یکس یتنها نذار یعني عشق

  

  ادتيراز سکوتتو علته فر یعني ادتيتابوتم نره از  هياون تو یعني

  

  براش مجنون رهيو بم یليتب کنه ل یعنيقلبه تو اال اون  هينمونه تو یچيه یعنيعشق  آره

  اون که هواش مستت کنه مثله بارون مثله بارون مثله بارون یعني

  

  

  

  من بودم من بودم یآرومش کرد شويکشت یحرومش کرد شويزندگ یکه تمومش کرد یاون

  من بودم من بودم ینبردش بود هيفاتح  یدله سردش بود شهيآت یکه دردش بود یاون

  خوادتيرو که م یکس یتنها نذار یعني عشق

  

  ادتيراز سکوتتو علته فر یعني ادتيتابوتم نره از  هياون تو یعني
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  كم داشتم به مرز خواب و بيداري ميرسيدم كه مادي با تموم قوا درو باز كردو همزمان فشاي اپديت شدنثارم ميكرد كم

  

  _خاک تو سرت برينه!

  از وحشى اومده! انگار

  درازى هم كه ميكنى! بلبل

  هم بزرگتر ميشه گنده تر ميشه...تو نه تربيت دارى نه خانوادگى!!! هرچى

هيموي خاك تو گور  نادان گورخر ه خرمگس ماتم گرفتي كه چي خو توالت فرهنگي او مغز هنگيده تو به كار  اخه
  بنداز رفت كه رفت به درك اسفلو سافلين مگر پسر قعطيه اين خر نشد يكي ديگه 

  كاسه بستني خو كانگرو ده متر به مساحت جنگل هاي امازون اضافه شدكاشته دم در با يه  منو

  اگه يه چي نگم هميطور چيز ميز بلغور ميكنه بنا براين گفتم  ميدونستم

  _برو پاين االن ميام

  نگام كردو بي حرف از اناق بيرون رفت يكم

  ديگه از اخالقاي مادي اين بود قهر نميكرد اصال  يكي

  دارم چيكار ميكنم هميطور بي هدف داشتم دور خودم ميچرخيد كه صداي جيغ مامانم اومد  نميدونستم

  رفتم پايين ببينم چ خبره  زور

  باتعجب به مامانم نگا ميكردو مامانم گوشي بدست از حال رفته بود مادي

  

  از مامانم گرفتم  گوشيو

  خاله رويا مامان مادي ميومد صداي

  جانم خاله -

  ان بزرگت رفت مامانم رفت بي كس شديدم اي خواهر +هيمو جون مام

  ببيني هم يتيم شديم هم بيناز كجايي
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  باور كنم يعني مامان فاطمه فوت شده بود اونكه سالمه سالم بود  نميتونستم

تكلممو از دست داده بودم صداي خاله رويا اونقدر زياد بود كه مادي شنيده ببود گوشي و ازم گرفت و داشت  قدرت
  سرد با مادرش حرف ميزدخون

  

  برعكس من خيلي زور ميتونست خودشو با مشكالت تدبيق بده  مادي

  

  از مامانش خدافظي كردو به طرف اشپزخونه رفت دو ليوان اب قند برا منو مامانم اورد  مادي

  كم مامانم به هوش اومد و داشت گريه ميكرد  كم

  _خاله جون خودتون اماده كنيد بريم روستا مامانم اينا راه افتادن االن يه اس  به عمو حسين ميدم شما اماده بشيد 

  من همچنان داشتم به مادي و مامانم نگا ميكردم.... و
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  با سرعت غير قابل باوري ميرفت مادي

  بود توفكر

  گريه ميكردو من هنوزم تو شك بودم مامانم

  

  دفه يادم افتاد مادي از كجا فهميد من برا چي ناراحت بودم يه

  

  به روستاي مادريم رسيديم بالخره

مامان فاطمه جز پيرترين افراد روستا بود همه اهالي ناراحت بودن و تقريبا همه تو مراسم خاكسپاري شركت  تقريبا
  داشتن

  روز گذشت هفت

  مراسم هفتمه  امروز



������ ��	
��-(����)���	� 

 

۴٩ 

 

  كامران چند روزه اينجان خانواده

  به عنوان دوست كامران يه روز اومد و رفت  سپهر

  هنوز اينجاست كامران

  يه فرصت ميگشت باهم حرف بزنه  دنبال

  هي درميرفتم منم

  

  فاطمه توي عمارت زندگي ميكرد مامان

  علي چندسالي ميشد فوت شده بود بابا

  گفت بابا علي كدخداي ده بوده ميشه

  بعد از فوتش مردم اجازه ندادن مامان فاطمه روستارو ترك كنه و

  وجود شما باعث بركت ميشه  وگفتن

  هاي عمارت با خانواده هايش قصد ترك عمارتو گرفته بودن خدمه

  

  ميكردن حاال كه مامان جون كرده مامانم اينا عمارتو ميفروشن  فكر

  

  رو به مادي گفتم قضيه

  _مادي

  +جونم

  ميكنن ما عمارتو ميفروشيم يا چ ميدونم اونارو بيرون ميكنيم دارن ميرن _ميگم اينا فك

  كه كاري با عمارت نداريم  ما

  اينا بقيه ي عمرشونو اينجا بگزروونن  حداقل

  +جدا دارن ميرن

_اره پاشو يه كاري كن مامان تو بيشتر از مامان به شرايط عادت كرده برو يه جوري بهش بگو اين قضيه رو درست 
  هكن
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  +باشه رفتم ولي هيمو جون من به كامي رو نده ميبينم داره يه فرصت جورميكنه باهات حرف بزنه !!

  _خودمم تو همين فكرم راستي تو از كجا فهميدي با كامران قهرم

  +سپهر گفت بهم بعدا مفصلش درباره ش حرف ميزنيم  حاال من ميرم مامانو ميفرستم دنبال اين خدمه ها

  ميام  ميريم وسايل مامان جون و جمع. كنيم ببرم شهر بعد

  _من رفتم توهم زود بيا

  +اومدم برو

  

  رفتو منم به سمت اتاق مامان جون مادي
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  دوست داشتم با كامران حرف بزنم  خيلي

  طرفي غرورم اجازه نميداد  از

  به طرف حموم كج كردم  بازم ميخواستم ببينم خاستگاري به چ نتيجه اي رسيد. مسيرمو ولي

  قبل از اومدن مادي يه دوش بگيرم   خيلي زود خودمو گربه شور كردم  ميخواستم

  

  

  بادست شستم تا زود خشك بشه  حوله رو دو خودم پيچيدم لباسامو

  حمام سرمو كشيدم بيرون از

  نگا به چپ يه نگا به راس نه كسي نيست يه

  كيلومتر برساعت دويدم طرف اتاق مامان جون١٢٠با سرعت  

  عمارت نيست كه قصر قارونه اينقد اتاقو در و پيكر داره كه ماشاءهللا

  اتاق خانم جون كدوم بود حاال
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  يه اتاقو باز كردم در

  كرد دمر روي زمين دراز كشيده بود همين كه   درو باز كردم بلند شد با چشاش گرد شده نگام مي كامران

  

  درو بستم و در اتاق بغليو باز كردم زور چپيدم تو و درو قفل كردم و چشامو بستم و يه نفس عميق كشيدم تند

  پاي كامران ميمود صداي

  

  باز كردم  چشامو

  ساله با تعجب بهم نگا ميكرد٢٤r٢٦يه پسر  واااي

  خجالت اب شدم  از

  جيغ كشيدم فرا بنفش  يه

  بهم پشت كرد فورا

  تر چرا جيغ ميكشي_كر شدم دخ

  +تو كي هستي 

  _ناسالمتي تو اومدي تو اتاق من بگم كي ام

  +من نوه ي خانم جونم

  _منم پسر مامانم

  گرفت جوابشو ندادم از اون ورم مادي داشت با كامران تو راه رو حرف ميزد حرصم

دوست. داشتم ببينم چي ميگن بنابوابن گفتم:هر كي هستي من االن ميرم  فقط چند دقيقه همينطور وايسا تا راه رو  خيلي
  خالي بشه من برم اتاق خانم جون

  

  +اتاق خانم جون روبه روي همين اتاقه

  ندادم گوشمو چسپوندم به در.... جوابشو
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  اين خاستگاري خبر نداشت بعدم من خاستگاري نرفتم  _مائده خانم به جون خودم من روحمم از 

  بعد اونا اومدن خونمون شب

  +خب حاال شيري يا روباه منو هيمو لباس   بخريم 

  _مائده خانم من ميگم روحم از خاستگاري خبر ندارم  شما ميخوايد لباس بخريد 

  +اقا كامي خبر نداشت خب الحمد هللا االن خبر داريد

  تن شما چيزيو عوض نميكنه مهم اينكه خاستگاري صورت گرفته و شما داريد داماد بشه يا نداش خبرداشتن

  _اما مائده خانم....

سال سن نميتونيد بگيد مامان جون زندگي منه من ميخوام باهاش زندگي كنم  سحر دختر ٢٧+اما و اگر نداره شما با
  مورد عالقه ي من نيست

ن من لباس خريدن برميارد راضي كردن مامان تو كار من نيست خودت بايد وقت اومديد بامن حرف ميزنيد خوازم اون
  يه همتي بكنيد

  

  

  

  (خدايي از حرفاي مادي خيلي خوشم اومد وقتي از اين اتاق رفتم بيرون يه بوس چپ و راست بكنمش حتما)

  

  دفعه يادم افتاد هنوز تو اتاق اين پسره ام يه

  يارو هموز پشتش بهم بود اين

  م ببخشيد گفت يوااش

  +خواهش ميكنم هيمو هستيد نه

  اونكه تو راه رو حرف ميزنه مائده هست پس از دوتا نوه ي خانم جون يكي ميمونه به اسم هيمو اخه

  _زير لب يواش گفتم اره 

+خوش بختم هيمو خانم منم مهدي هستم نوه ي يكي از دوستاي فاطمه خانم يا بهتر بگم يكي از  عمارت نشين هاي 
  اينجا 
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  تو راه رو نمياومد  صدايي

  _من رفتم

  از اتاق پريدم بيرون وبعد

  خودموتو اتاق خانم جون انداختم  و

  لب پنجره تو فكر بود همينكه منو ديدگفت:خره كدوم گوري بودي تو مادي

  خيال جواب دادم:اتاق روبه رويي پيش مهدي بي

  +چيييييييييي با اين وضع هيمو 

فكر كردم اتاق خانم جونه ميخواستم بيام بيرون كه صداي تو و كامرانو شنيدم همونجا  _كر شدم االغ اره اونجا بودم
  پشت در موندم

  +و خيلي خوش به خال اون پسره يالقوز شد

  

  _نه خيلي م همون اول يه جيغ كشيدم بدبخت تا اومدم بيرون بهم پشت كرده بود

  +اره جون امواتش 

  گو بهم  لباس بده زود برگرد به كارامون برسيم _مادي ولش برو به يكي از اين خدمه ها ب

  بي حرف از اتاق بيرون رفت مادي
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  پنجره ي اتاق خانم جون به حياط نگا ميكردم  از

  معماري اين عمارت جالب و تحسين برانگيز بود واقعا

  

  _هوي هيمو بيا بپيوش به كارامون برسيم

  +هوي توكالت يكم عفت كالم داشته باش

  يمو ميام پدرتو درميارم حوصله ندارم متاسفانه_ه

  +چرا جني شدي تو
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  _مگه دوست پسر جناب عالي حوصله ميزاره واس ادم 

  +باز چي شده

  _هيچي بيا بپوش كلي كارداريم

  پوشيدم موهامو هميطور باز گزاشتم خودش خشك بشه لباسارو

  

  

  

  *هيمو خانم  

  تعجب به مادي نكا كردم با

  ميگه منو نگا ميكنه _خو برو ببينم چي

  +زر نزن رفتم

  باز كردم اين پسره به قول مادي يال قوزه درو

  +بله 

  *ببخشيد چندتا از وسايل خانم جون دست مامانمه هروقت تونستيد بيايد ببرمتون پيش مامانم

  پريد دم در اتاق  مادي

  _وسايل مامان جون دست مامان شما چيكار ميكنه

  به مامانم گفتم داريد وسايلو جمع ميكنيد گفت ببرمتون پيشش *راستش منم خبري ندارم وقتي

  +مادي تو وسايلو جمع كن من برمو بيام

  _تو غلط كردي يا هردو يا فقط من يا هيچ كدوممون

  +باشه بريم 

  خونه  ي. شما كجاست  من به مامانم اطالع بدم  فقط

  *نميخواد خونمون تو حياط عمارته

  ادي مونده بودن كه اونام ميخواستن برن و ماهم وسايلو جمع ميكردين و ميرفتيمعمارت فقط خونواده منو م تو
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  رسيديم عمارت مامانم با خاله رويا توماشين بابام منتظر ما بودن وقتي

  

  _مامان جان شما بريد يكمي از وسايل تو اون خونه ته باغه  اونارم جمع ميكنيمو ميام

  ~شما از كجا فهميديد

  جا چيكار ميكنهوسايل مامانم اون 

  _نميدونم اين پسره ميگه من  نوه ي دوست خانم جونم  چندتا ازوسايل خانم جون دست مامانمه 

  

  

  ~چي اين نوه  درخشانه 

  _وا مامان درخشان كيه 

  با خاله رويا به سمت پسره رفتن و با گريه باهاش سالمو احوالپرسي كردن  مامانم

  واقعا اين دوست خانم جون يه ادم اشنا س كه گويا فقط منو مادي نميشناسيمش پس

  اونا از مهدي دل كندنو سوار ماشين شدنو به خونه برگشتن بالخره

  

  ماديم عين جوجه اردك دنبال مهدي رفتيم منو

   

  دم يه خونه نقلي  وايساد مهدي

  باز ميكرد زد و صداي يه خانم كه ميگفت بفرماييدو ًوهمزمان درو در

  

  وارد شديم بامادي

  _سالم خانوما خوش اومدين

  +سالم خيلي ممنون ببخشيد مزاحم شديدم مث اينكه چندتا از وسايل خانم جون اينجاست

_خدا رحمتش كنه اره  صندوق كوچكي اينجاست كه فاطمه خانم داده بود به من  و ميگفت اينو بده به يكي از نوه هام 
  يرو يا يه چيزي تو اين مايه هافك كنم اسمش هيما يا ه
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  با لبخند گفت ؛مامان جون هيمو مهدي

  هستن ايشون

  با دست به من اشاره كرد و

  

  تعجب به مادي نگا كردم  با

  من...... چرا

  

    ,١٢:۵٣[  

  اين پسره يكم نگام كرد و گفت مادر

  :چهره واقعا برام اشناس دخترم

نارگل هستم نميدونم از دوستي خانم جون با مادر خبر داشتيد يا نه اما  انگار اين صندوق يه چيزه مهم و چ   من
  ميدونم   از اين جور چيزاس

  مادر خيلي تاكيد داشت به دست تو برسه  چون

  تعجب كرده بودم  يعني چ چيزي بود كه بايد فقط بدست من ميرسيد  واقعا

  مادي نگا كردم شونه شو باال انداخت و به نارگل خانم خيره شد به

  م  به ماجرا نگا ميكرد مهدي

  قديميو ازش گرفتم صندوق

  _ولي اينكه قفله 

  +اره مادر قفله اما من خبري از كليد ندارم 

  مادر ميگفت كليدش دست خود خانم جونه  ولي

  اتاقشو  بگرد شايد پيداش كرديد  تو

  

  نشونه ي اره تكون داد و گفت اره فك كنم ميشه پيداش كرد نهايتش اگه پبدا نكرديم قفلو ميشكنيم سرشو به ماديم
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  تكون دادم واز اونا خداحافظي كردم و به عمارت برگشتم  سرمو

  اينكه چيزي بگم دنبال كليد ميگشتم  ماديم اين وسط هي با كامرانو و سپهر حرف ميزد  بدون

  بده به هيمو  كامران ميگفت گوشيو شنيدم

  اومد كنارم ًوگفت  مادي

  باهات كار داره  كامرانه

  _باوووش

  ازش گرفتم  گوشيو

  _بله 

  +سالم هيموي من چطورى 

  _خوبم مرسي

  +حاال يع سراغي بگيري بع جايي برنميخوره 

  _روتو برم 

  مكث كرد و گفت كمي

  +مشكلي پيش اومده برنگشتيد شهر

  _نه وسايل خانجونو جمع كنيم برميگرديم 

  +باشه كمك نميخواييد بياييم اونجا

  جواب بدم كه مادي جيغ  كشيد خواستم

  *پيداش كردم 

  مادي نگا كردم تو دستش يه كليد كوچولو بود به

  بدون خداحافظي قطع كردم  

  

  

  _مادي از كجا پيداش كردي
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  *تو جلد قران جاسازي شده بود

  از مادي گرفتم  كليدو

  كليد كوچكي بود و اميد وار نبودم كليد مورد نظر ما باشه اما در كمال تعجب قفل صندوق باز شد...... واقعا
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  هيجان به داخل صنوق نگا ميكردم  مادي طبق معمول مسخره بازيش گل كرده بود با

  ا يا نوكرتم*اخ جون االن پر طالس يا نقشه گنج اخجون ملياردر شديم خد

  _مادي 

  *جونم 

  _ببند

  *دهنمو

  _پ نه در گاراژو

  صندوق يه دفتر خيليييي قديمي  توي

  سند و يه جعبه ي كوچكتر كه اونم قفل بود  چندتا

دفتر و قاپيد منم به اسناد خيره شدم تمام اسناد به اسم مامانجون بود   اما همشونو به اسم من كرده بود فقط  مادي
  بود امضاي من مونده 

  دقت كردم زير اسم من اسم يكي ديگه ام بود يكم

  پسر  يه

  بنيامين

  زند بنيامين

  امالك پنجاه درصد به اسم منو و پنجاه درصد به اسم اين يارو بود كه باز امضاي اينم مونده بود يعني

  

  سندو ازم گرفت وگفت اينكه همش خاطراته اونو بده ببينم چيه مادي

  فكر فرو رفتم  تو
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  كسيو به اسم زند نميشناختم اصال

  گفت ؛الهي كوفتت شه ملياردر شدي رفت صب كن اين كيه هيمو بنيامين كيه اينكه سه دونگش به اسم اين ياروئه  مادي

  هييموووو هيموووو

  باز كردم  تو اولين صفحه نوشته شده بود دفترو

  (من  فراموش ميكنم 

  خدايا تو فراموش نكن) ولي
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  و ورق زدم ر صفحه

  

  روزي كه پدرم گفت خودتو اماده كن امروز برات خاستگار ميادو هيچ وقت فراموش نميكنم       

  يواشكي حرف زدنايي مادرم با بابام حدس ميزدم اما خيلي كنجكاو بودم اين شخص كيه  از

  چون لحن پدرم گواهي بر جواب بله دادن من ميداد 

  شخيال فكر كردم براي پسرش اومده از ظهر ارباب ده اومد و من خو بعد

  چقد ساده لوحانه بله دادم  و

  از مراسم عروسي حرف زد فهميدم چ گندي زدم و افسوس كه اون ارباب بودو ما رعيت وقتي

  

سال چيز كمي نبود در ٣٥از رفتنش هنوز باور نمي كردم كه براي خودش اومده خاستگاري  اخه اختالف سني  بعد
  ديگه داشت   حاليكه اون دوتا زن

  

  

با لبخند تو فكر بود و مادرم با اشك  نميتونستم درك كنم هدف خان چيه چون اون حتي بچه هم داشت و نظريه يه  پدرم
  بچه اوردن هم رد ميشد
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  ناراحت بودم اما من مجبور بودم ،حاال كه خدا كمكم كرده بود چرا من ناشكري بكنم  خيلي

  

  فكر فرار به سرم ميزد اماعاقبتش پشتمو ميلرزوند چون مطمئن بودم ارباب پدرو مادرمو زنده نميزاره  چندبار

  زندگيمو دست سرنوشت سپردمو بعد از يك هفته وارد عمارت ارباب شدم ) بنابراين

  ادامشو بخونم كه مهدي سراسيمه اومد ميخواستم

  يگه اين دو دفتر با هم كامل ميشن _ببخشيد هيمو خانم اين دفتر مادربز گمه. مادرم م

  عين هبنوتيزم شده ها دفتر چه رو از مهدي گرفتم   

  سرسري خدافظي كرد و رفت  مهدي

  دفترچع رو ازم قاپيد  مادي

  خواستم ادامه ي دفترو بخونم كه گوشيم زنگ خورد منم

  بود مامانم

  

  +جانم مامان

  *هيمو دخترم تموم نشدين

  +چرا مامان جان االن راه ميوفتيم 

  *باشه دخترم مواظب باش 

  +چشم مامي خودم كاري نداري

  *نه عزيزم خداحافظ

  قط كردم محتويات صندوقو جمع كردم وتو كيفم گذاشتم تلفنو

  سمت ماشين حركت كردم  وبه

  عين جوجه دنبالم ميمود ماديم
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  ديك بود تصادف كنم  ماشين همش تو فكر بودم چندباري نز توي

  _هيمو

  +هان

  _ميگم جدي جدي تو كسيو به اسم بنيامين نميشناسي 

  چرا بايد اسناد اون همه ملكو امالك يا اون عمارت  به اسم توو اين پسره باشه  اخه

  +نميدونم 

  _كوفت سه ساعت من فك ميزنم خانم فقط يه كلمه ميگه نميدونم 

  توجه به چرتو پرتاي مادي توفكرم داشتم ماجرا هارو بهم ربط ميدادم  بي

   

  _هيمو هيـــمو به جون خودت دارن تعقيبمون ميكنن

  +چي ميگي تو 

  _به خدا ببين اون دويست و شيشه از وروديه روستا دنبال ما مياد

  +مادي توهم زدي

  اژ ديدمش_نه به خدا چند باريم جلو كوچتون ديدمش اونباريم رفتي پاس

  تعجب برگشتم و به سرنشين ماشين نگا كردم  با

  عينك دودي داشت همينكه فهميد  يارو

  داريم بهش نگا ميكنم ازمون سبقت گرفتو باسرعت ازمون دور شد ما

  عين سكته ايا بهم نگا ميكردو منم كامال گيج به رانندگيم ادامه دادم مادي

  جلو خونشون پياده كردم  ماديو

  بره دوش بگيره بعد بياد خونه ي ما پالس بشه  ميخواست

  

  جلو خونه پارك كردم. ماشينو
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  نگا ميكردم كمتر به نتيجه ميرسيدم چ جوري وسايلو ببرم تو هرچي

  شدم و كيفمو برداشتمو رفتم تو  بيخيال

  گريه ميكردو خاله رويا هي براش اب قند درس ميكرد مادرم

  _سالم من. برگشتم 

  س مائده كو+سالم خاله جون پ

  _رفت خونتون دوش بگيره 

  

  طفلك از كارو زندگيش افتاده بود  بابام

  دور مادرم عين پروانه چرخ ميزدو قربون صدقه ي مامانم ميرفت همش

  يه كار فوري براش پيش اومد و يه سفر چند روز داشت به اصفهان  پدرماديم

  

  _مامان جونم اخه چرا خودتو اذيت ميكني 

  ازبس گريه ميكرد نميتونست حرف بزنه  مامانم

  اشاره از خاله پرسيدم چيشده  با

  + وكيل خانم جون  گفت  .ميخواد وصيت خانم جونو بخونه 

  تكون دادم و گفتم  سرمو

  :وسايل خانم جون زياد بو د تو ماشينه 

  برم لباسامو عوض كنمو بيام من

  سيوچ ماشينو رو ي ميز تلفن گذاشتم و رفتم اتاقم 

  پريدم حموم طبق معمول خودمو گربه شور كردم بعدش دوتا تيكه لباس كه يادم نيست چي بودن پوشيدم ندت

  رو بيرون اوردم و شروع كردم به خوندن دفتر
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.....  

  گذشته

  

  

  

  صبح خونمون عين كاروان سرا شده  از

  يكي خدمه ها ميانو ميرن  يكي

  با چشماي خيسش نگام ميكنه ته نگاهش يه جوري دلواپسه  مامانم

  يه لبخند سرد بهش نگا ميكنم  با

  گيج به همهمهي ارايشگر خيره شدم  گيج

  

  از اندازه استرس داشتم  بيش

  اسب سفيد منو به عمارت بردن  با

  لحظه ي ورودم نگاه سنگينيو رو خودم حس ميكردم  از

  با لبخند نگام ميكرد و  ارباب

  بزرگ بي تفاوت خانم

  خاتون با نفرت  و

  نگاه سرد پروين لرزيدم  از

  ملتمسمو به پدرم دوختم تا شايد منو از عمارت ببره اما ... نگاه

  تموم شد خانواده ي. من از عمارت رفتنو من موندم و زندگي جديد و شب پيش رو  عروس

  با كمك يكي از خدمه ها به اتاقم رفتم  

  ا پهن شده بودروي زمين رخت خواب 
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  شدت استرس بدنم ميلزيد.و دندونام بهم ميخورد از

  باز شد و ارباب به حجله ي عروس تازه اش اومد در

  

.................................................  

  صداي در از جام پريدم  با

  معمول مادي با يه لبخند گله گشاد گفت طبق

  ميگم  ملياردر شدي  خره تو هنوز به اين خاطرات چسپيدي-

  +مائده 

  _جونم هيمويي

  +چ خبره پايين 

  _هيچي مامانت خوابيده و بابات رفت سر كارش و مامانممم داره عذا ميپزه برا شام 

  

  ادامه  ي دفتر و بخونم كه باز اين با جفتك پريد وسط ميخواستم

  

  هيمو : ميگم

  +هان

  _من اون دفتر رو خوندما

  +كدوم 

  بزرگه اون يالقوزو_خاطرات مادر 

  +خو

  _البته همشو كه. فقط درباره ي يه عمارته وو اربابش  و اينا

  

  +اين دفترم در مورد همون عمارته اما از زبون مادر مامان جونه
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  _ميگم هيمو اينا رو ولش جدا تو بنيامين ميشناسي 

  +نه چطور

  گي گفت نميدونم _اخه وقتي به مامانم سندارو نشون دادم و گفتم ماجراروبا دستپاچ

  راستي االنم كه ميومدم اممم

  ماشين مشكوكه جلو در بود  اون

  

  گيجي به مائده نگا كردم .... با

  

    ,١٣:٠١[  

]Forwarded from _مويقاطي پاتي_ (ه�[(  

  اين اتفاقا يه چيزي بود يه چيزي كه به من ربط داشت  ته

  چيزي كه خانوادمم از اون مطلع بودن  يه

  كامران كال بي خبر بودم اما مادي ميگفت خاستگاري صورت گرفته وميخوان فردا پس فردا ازمايش بدن  از

  

  زير بالشم گذاشتم  دفترو

  _مادي 

  +جونم 

  _ميگم به نظرت بنيامين كيه و كى ميتونه باشه 

  +هيمو نميدونم ولي اگه دفترارو باهم بخوني حتما ميفهمي 

  ي خاطره اس _اره ولي خودت كه ميدوني  كل

  دفتره  دوتا

  +اره ميدونم ولي بايد بشه 
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  _خيلي گيجم مائده اصال قدرت درك اين قضايارو عللخصوص خاستگاري كامرانو ندارم

  +هيمو جون من اونو ولش اه پسرى كه نتونه بگه مادر من مگه من زن ميگيرم يا تو به درد جرز الي ديوار ميخوره 

  پس فردا  ميگه مامان بيا رنگ لباس زيرامم انتخاب كن فردا

  دمپاييمو شوت كردم طرف مادي لنگ

  _االغ ميتونستي خيلي سر بسته ترم اينو بگي 

  +شرمنده هيمو جان من قدرت بيانم بسيار بسيار ضغيفه خودت نكات مثبتشو درياب

  

  _مرسي عزيزم كامال قانع شدم 

  

  سمت پنجره رفتو گفت  مادي

  يمو باز اين ماشينه+إإإه

  جت از جام پريدم و پشت پنجره سنگر گرفتم مث

  

  رو به روي در خونمون پارك كرده بوده  ماشينه

  

  مادي سريع بپوش بريم -

  +كجااااا؟؟

  _حرف نزن بپوش ميگم 

  +االغ من امادم تو بپوش

  نگا به خودم انداختم ديدم نه راس ميگه  يه

  گ پوشيدميه دست مانتو شلوار رنگ به رن سريع

  ماشينو از رو ميزي ارايشم برداشتم  سيوچ

  دوىيدم بيرون ماديم دنبالم مي اومد و
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  تو هال داد زدم  از

  _خاله يه كار فورى پيش اومده االن برميگردم

  اينكه متنظر جواب باشم به سمت پاركينگ حركت كردم ....... وبدون
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  از پاركينگ بيرون اوردم و منتظر مائده شدم ماشينو

  بدون اينكه جلب توجه كنه اومد نشست تو ماشين مائده

  تيكاف كوچولو ماشينو حركت دادم بايه

  كه دور شديم  ماشين مشكوك دنبالمون راه افتاد يكمي

  +هيمو چ نقشه اي داري

  _فعال نقشه ي اولو اجرا ميكنيم

  ببينم دنبالمون مياد تو مثال خريد تو پاساژ  ميرم

  +خره گفتم كه سري پيش نيومد تو پاساژ

  _با اين اوصاف ميرم سراغ نقشه دوم

  +ونقشه ي دوم چي ميتونه باشه 

  _متاسفانه نقشه اي ندارم

  +خاك تو سرت ما رو بگو با كي اومديم سيزده بدر  ببين  برو پاساژ ...

  _بريم اونجا چيكار

  +تو برو بهت ميگم

  رو  روي ماشين عقبي تنظيم كردم اينه

  پا مون ميومد پابه

  پاساژ و وارد شديم  رسيديم



������ ��	
��-(����)���	� 

 

۶٨ 

 

  يكمي به داخل پاساژ نگا كرد  بعد دور زد و رفت . اون

  گفت:بدو هيمو كه نونمون افتاد تو روغن مادي

  به حركات مادي نگا كردم مادي زود يه تاكسي گرفت گيج

  نو گم نكنيد+اغا هر چقد ميخوايد ميديم فقط اون ماشي

  سرشو تكون دادو حركت كرد راننده

  جلوي سوپر ماركت يكم خرتو پرت خريد دوباره راه افتاد  يارو

  جلوى يه خونه ايستاد و از ماشينش پياده شد بالخره

  ماشينو حساب كردم از تاكسي پياده شدم..... پول
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  ساله بود كليد و انداخت و وارد خونه شد ٢٨تا٢٦پسر حدود  يه

  به دور و اطراف نگا كردم يه محله باكالس با خونه هاي گرون قيمت يكم

  +هيمو 

  _هان

  +ميگم حاال چيكار كنيم 

  _چيكار كنيم نه ،شما اينجا ميموني

  ميرم ببينم طرف كيه  من

  +عمرا 

  _عمرا چي

  االن بر ميگرديم خونه+يا هردومون ميريم يا همين 

  _مادي لطفا خفه شو بزار ببينم چ گلي به سرم كنم

  فك كردم ديدم نه بهتره برم ببينم طرف كيه  يكم
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  طرف در خونه رفتم و زنگ خونه رو زدم  به

  از تعجب به زمين چسپيده بود مادي

  

  چند ثانيه دوباره زنگ زدم  بعد

  باز شد در

  *بل...

  كرده بود دست به سينه منتظر بودم طرف قضايارو تجزيه و تحليل كنه  بهش نگا كردم طرف كوب يكمي

  بعد از چند مين  بالخره

  *هيمو

  _پس منو ميشناسي'

  *اينجا چيكار ميكني

  _ميشه بپرسم شما كي هستي كه هميشه دنبال مني 

  يكم نگام كردو گفت پسره

  *نميدونم از چي حرف ميزني

  گفتي پس خوب منو ميشناسي_بيخود انكار نكن همين االن اسممو 

  هيمن موقع ماديم بهمون پيوست  در

  +سالم اقاي باديگارد احوالتون

  سيخونك به مادي زدم هميشه خدا مسخره بازياش به راه بود  يه

  

  كه معلوم بود داره خندش ميگره  طرف

  داد  جواب

  *سالم مائده خانم  

  تعجب به پسره نگا كردم  با
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  واقعا اشنا بود..... پس
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  خيره به پسر نگا كردم  خيره

  سپهر جلو پامون ترمز زدbmwمارو زير نظر داشت پسره خواست حرف بزنه كه  ماديم

  سپهر از ماشين پياده شدن  كامرانو

  گوشيش دستش بود پس كار خودش بود مادي

  م اونم بااشاره به طرف پسره نگا كردنگاه سگي مخصوص خودم به مائده انداخت يه

  جلو پريد و با يه نگا عصباني سالم كرد كامران

  همينطور سپهرم

  جوابشونو داد ماديم همينطور اما من هنوز دست به سينه به پسر نگا ميكردم  پسره

  ه با يه پوزخند گفت  پسر

  *پسر عمه تونم كه تشريف اوردن 

  خواست دخالت كنه كه گفتم  كامران

  +من از اومدن اينا خبر نداشتم 

  بگو تو كي هستي و از جون من چي ميخواي  لطفا

  هميشه دنبال مني  چرا

  يه نگا به جمع انداخت وچهره سردشوحفظ كرد با پوزخند مسخره اي گفت :بنيامين هستم  پسره

  زند..... بنيامين

  مادي با هم همزمان تكرار كرديم  منو

  ~چييييييييييييي

  نم با تعجب به ما نگا ميكردنوكامرا سپهر
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  *همين كه شنيدين بنامينم 

  ميزدم منو بشناسيد اما تاكجا از وجود من خبر داريد و نميدونم  حدس

  _چرا پا سنداي خانجون اسم توعه

  *بهتره بري دفتراي خانجون و درخشانو بخوني تا يه هفته ي ديگه 

  همينجا چون دقيقا يه هفته وقت داري  منتظرتم

  روز تولدت ااادقيقا

  خانم هيمو

  درو كوبيد بهم و رفت تو  بعد

  عين مسخ شده ها به در نگا ميكردم..... منم
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  با لكنت گفت: مادي

  ....مو اين اين يارو چي ...ميگه؟؟هي

  فكر فرو رفتم  تو

  هفته ديگه  تولدم  يه

  سنداي خانجون اون عمارت كوفتي و..... بنيامين

  پريد وسط فكركردنم كامران

  ^ميشه بپرسم سركار عليه چرا جواب تماسامو نميدي 

  اينجا چيكار ميكني اين يارو كيه؟؟؟؟ اصال

  نگا چپ بهش انداختم و بدون ابن اينكه جوابشو بدم دست ماديو گرفتم  راه افتادم سمت خيابون  يه
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  دنبالم راه افتاد افتاد كامران

  يه تاكسي گرفتم و سوار شدم  زود

  بدون حرفي كنارم نشست ماديم

  ^هيمو بچه بازيو بزار كنار اينكارا يعني چي ؟؟؟

  حركت كردو من از جواب دادن قصر دررفتم تاكسي

  ادم به راننده حوصله هيچيو نداشتم زير لب ادرس خونه رو دادم و مبلغيو بدون اينكه دقت كنم چقدره د واقعا

  بدون اينكه به رو خودش بياره گرفت و زمزمه كرد  اونم

  بده بركت خدا

  

  شيشه پنجره به خيابون نگا ميكردم  از

  

  بدي داشتم هميشه از موقعيت هايي كه نميتونستم بايد چ عكس العملي داشته باشم متنفر بودم  احساس

  

  واقعا كم اورده بودم يه چيزي رو دلم سنگيني ميكرد ته دلم ميدونستم اخر اين ماجرا يه شكسته يه شكست بزرگ امروز

  

  

  نم نم ميباريد  بارون

  كوچه از خيابون پياده شدم يادم افتاد ماشين دم پاساژه هنوز سر

  تو بغل مادي انداختم و گفتم كليدو

  _اگه ميتوني برو ماشينو بيار

  ره خيره نگام كردو بدون حرفي رفت سمت خيابون يكم خي مادي

  در خونمون زير بارون نشستم  جلوى

  افتاد امشب قراره وصيت خانجونو بخوننن يادم
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  با كليدم باز كردم و رفت تو درو

  

    ,١٣:٠٣[  
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  و خاله روي مبل نشسته بودن  مامان

  متوجه حضور من نبودن هنوز

  _امشب ديگه حتما وصيت خونده ميشه  ابجي بايد زودتر از اينا به هيمو ميگفتي 

  االن عكس العملي نشون بده يا..... اگه

  از رو شونم افتاد پاييين پس واقعا خبري بود كه من ازش بيخبر بودم كيفم

  گريه ي صبح مادرم به خاطر خوندن وصيت نامه نبود بلكه به خاطره ترسش از خوندن وصيت نامه بود پس

  خونسرد نشون دادم و گفتم چهرمو

  +خب  خاله جون مامان نگفته تو بگو

  اينجا چ خبره 

  

  

  _هيچي خاله جون منو مامانت...

  +خيلي جالبه خيلي خيلي جالبه 

  ه شنديده ميخوان وصيت نامه رو بخونن خون گريه ميكنه هيچي نيستو مادرم از صبح ك يعني

  ها

  ميخوايد بگيد كه خبر نداريد پاي سنداي خانجون اسم منه و اسم... حتما

  مكث كردم تا چهره هاشونو زير نظر بگيرم يكم

  +اسم بنيامينه 

  اقاي بنيامين زند جناب
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  نتظار چنين چيزيو نداشتهخشكش زد چهره اش به خوبي نشون ميداد كه شكزده شده و ا مادرم

  خاله رويا با خونسردي گفت  اما

  _عزيزم مامان جون به اين خونواده ديني داشت كه...

  حرفشو تموم كنه ادامه دادم نزاشتم

  +بله ميدونم خونواديي كه  ازمنو بخوبي ميشناسن از تاريخ تولدم كه خودم يادم نبود هفته ي ديگه س خبر دارن

  از همه مهم تر ادرس خونمون روهم كه دارن به سالمتي و

  

  با لكنت پرسيد مامانم

  *هي.....مو...هفته ....ي...دي...گه....تولد.....ته...؟؟؟

  بيهوش شد..!! و
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تختم دراز كشيدم و به ماجرا هاي امروز فكر ميكردم  ماجراي صبح ماجراي سر ظهر بيهوش شدن. مامانم  و  روى
  كنسل شدن خوندن وصيت نامه و به تاخيرانداختش براي شب بعد

  بلندي   كشيدم  و به پهلو چرخيدم  پوف

  گوشيم خاموش و روشن ميشد  چراغ

  از روى ميز ارايشم برداشتم گوشيمو

  بود نكامرا

  دودل بودم جواب بدم يانه 

  جواب دادم بالخره

  _بله

  +سالم هيمويى

  _خوبم
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  _هيمو قبلنا جانم ميگفتي

  +گذشته گذشته بود 

  االن االنه ادم تغير ميكنه  قرارنيست  هميشه دنيا بر وفق مراد باشه  و

  _اما بيش از حد تغير كردي و  بي دليل  !

  + هه !چ جالب يعني تو هيچي نميدوني

  نه نمي دونم تو بگو كه بدونم _

  +اگه نميدوني همون بهتر كه ندوني 

  _هيمو به چ زبوني بگم به خدا به پير به پيغمبر من هيچ دخالتي نداشتم 

  فرصت بده من مامانمو راضي ميكنم بهم

  +پسر عمه جون  من عروسك خيمه شب بازيت نيستم 

  يه بار ميگم برا هميشه حتي اگه مامانت رازي بشه  االنم

  توووورووووو نمييييي خوااااام  من

  قط كردم  تلفونو

  محكم به اينه كوبيدم  و

  تيكه تيكه شد ايينه

  تيكه از شيشه هاي شكسته رو برداشتم و تند تو مشتم فشار دادم يه

  زياديو حس كردم  سوزش

  به پاي سوزش دلم نميرسيد  اما

  نداشتم اول جوانيم تجربه يه شكستو داشته باشم  دوست

  باز شد و مادي اومد تو در

  به اتاق اشفتم نگا كرد يكم

  *هيمو مامانت مريضه خودت كه ميدوني  چيشده كه باز رم كردي 
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  از گوشه ي چشمم  چكيد اشك

   ناليدم

  _مادي دارم ميمرم 

  دستم و باند پيچي كرد.......زير تختم  جعبه ي كمك هاي اوليه رو بيرون اورد و  از
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  *هيمو ببين به خودت زمان بده زمان همه چيو حل ميكنه 

  _مادي  نميتونم كم اوردم

  *برو بخواب همه چي درست ميشه 

  وسايلو جمع كردو از اتاق بيرون رفت  مادي

  گز گز ميكرد  دستم

  حرفاي بنيامين افتادم  ياد

  رو از زير بالش  بيرون كشيدم چراغ مطالعه رو روشن كردم و شروع كردم به خوندن دفتر

..................................................  

  چرخي در اتاق زدو گفت ارباب

  دوتا زن ديگه داشتم پس از من توقع بيجا نداشته باش  من

  موقع فهميدم  همون

  چ چيزي در انتظارمه كه

  چيزي كه ميتونم بنويسم در مورد اون شب  تنها

  درده. دردو زجر فقط

ديگه ازمراسم مزخرف اون زمان كه غير قابل دركه اين بود كه عروس و داماد پس از حجله از اتاق بيرون  يكي
  ميامدن و در صورت باكره بودن دختر

  رو بوسي و رقص ادامه ميدادن بع

  نگاهي بهم انداختو گفت ارباب
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  بورم كه مج حيف

  

  سختي از جام بلند شدم و لباس قرمز پوشيدم كه يعني من باكره بودم  به

  ارباب لنگ لنگان از اتاق بيرون امدم زنان و دختران با دف باخرشحالي اهنگ مينواختنو به دورم ميچرخيدن  همراه

  با نفرت نگام ميكرد  خاتون

  پروين دخترش هم همينطور و

  جلب شد ميان جمع توجه ام به شخصي  از

  پسر ارباب  

  بگ بختيار

  داشتم زيرزير نگاهش  ذوب ميشدم 

  

  

  شب كذايي به پايان رسيد بالخره

  اون شب پيش خانم بزرگ رفت ارباب

  

  براي خودم سوخت دلم

  انتظارم از ارباب فقط يكشب بود نع ده دقيقه  حداقل

  

  شب گذشت و شب ديگرى امد  اون

  ارباب نيامد  اما

  هفته گذشت ديگه كم كم داشتم به شرايط عادت ميكردم  يك

  .... كه
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  كردم ديدم صفحه بعد پاره شده  نگا

  تنها اون صفحه بلكه سه چهارتا صفحه ي ديگر  نه

  

  

  بيخال شدم و از صفحه هاي بعد ادامع دادم ناچار

  

  

  

  ها و بارها از خودم ميپرسيدم چرا  بار

  اينجورى بشه اصال تصورش رو هم نميكردم نميخواستم

  

  

  ماه گذشته  دو

  من باردارم  و

  ميكردم از خاتون مخفي نگه دارم  سعي

  خاتون برابر بود با مرگ  فهميدن

  

  به فكر اون شب كذايي افتادم  باز

  

  خودم بدم ميمود  از

  نميدونستم چيكار بايد بكنم از هر طرف بنبست بود برام 
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  روز داشتم با خدمه هاي اشپزخانه  يه

  هارو تو گوني ميكردم  گردو

  خدمه  مخصوص خاتون اومد  درخشان

  خدمه اي بود كه از سر دلسوزي براي اين عمارت كار ميكرد  تنها

  كنار م و سالم كرد  رسيد

  

  _سالم خانم كوچيك 

  *سالم عزيزم خوبي

  _ممنون خانم جان شما خوبي

  *خوبم درخشان خوبم 

  ي خانم جان جسارته انگار رنگ به رو نداريد_ول

  نميريد كمي استراحت كنيد چهلتا خدمه اينجان كه اينكارارو انجام بدن چرا

  

  از طرف خاتون اومد كه بدونه من چمه ميدونستم

  براين گفتم  بنا

  

  _وا درخشان اين چ حرفيه 

  اينجا غذا ميخورم پس بايد به اندازه ي خوردنم كار كنم من

  خانم كوچيك اجازه بديد طبيبو خبر كنم واقعا رنگ به رو نداريد*پس 

  

  جوابشو بدم كه  خدمه اشپزخانه با  يك كاسه اش اومد و رو به من گفت  خواستم
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  كوچيك خاتون اينو فرستاد و گفت ظاهرا مريض حال بوديدو نتوستيد ... خانم

  بوش حالم بهم خورد و سريع به طرف پرچين ها دويدم از
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  چيزي كه ميترسيدم  از

  اومد سرم

  عمدا اشو فرستاده بود خاتون

  من تو حالت عاديم از اش بيزارم ميدونست

  برسه به االن  چ

  زانو زدم و از ته دل زار زدم  همونجا

  بخت خودم لعن و نفرين فرستادم  به

    

  ارباب خبري نبود گهگاهي شبا ميومد پيشم  از

  ب شبا اونم نصفه ش فقط

  و كنايه هاي خاتون تمومي نداشت نيش

  وقتا فك ميكردم كه از حقيقت ماجرا خبر دارد گاهي

  روز تو اشپزخونه بودم  يه

  سراسيمه اومد درخشان

  

  _خانوم جان ارباب كارت داره

  

  سر صبح استرس داشتم دود به اتاق ارباب رفتم  از

  ردبا يه نگاه مرموز و جالل خيلي عصبي بهم نگاه ميك خاتون
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  جالل به سمتم اومدو بدون هيچ حرفي بهم سيلي زد باورودم

  

  +فقط بدون به خاطر قولي كه داده هنوز زنده اي برو از حلوي چشمام گم شو 

  

  

  نگا ه به خاتون انداختمو از اتاق بيرون اومدم  يه

  

  ماهي از ماجرا گذشت  چند

  

  اومد و خاتون با دختر و پسرش به شهر رفتن   بهار

  به حالت طبيعي برگشت عمارت

  بزرگ نسبت به من كامال بي تفاوت بود خانم

  براي من خيلي عالي بود واين

  

  درخشان پيشم ميخوابيد  شبا

  روزى كه ارباب و خانم بزرگ براي سركشي به روستاي مجاور رفته بودن وشب را انجا مانده بودن  دقيقا

  شروع شد  دردام

  ميباريد  باران

  ه ميكرد برام خون گري اسمون

  با دلهره بهم نگا ميكرد و من از ترس برمال شدن حقيقت هر دقيقه به دردام اضافه ميشد درخشان

  

  به خونه ي قابله ي پير بردن منو

  با من دو زن ديگه هم زايمان ميكردن همزمان
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  شدت استرس داشتم  به

  همين سبب خون ريزي شده بود و

  فوني جالبيو درست كرده بودهاي پي در پيم با صداي رعد و برق سم جيغ

  طنابيو به سقف بست و بهم گفت وقتشه  قابله

  بگيرو تا ميتوني طنابو

  بزن  زور

  از چند دقيقه  بعد

  نوزاد من به دنيا امد.... بالخره

  به عمارت برگشتم صبح

  دخترمو كه ميديدند همه

  شبيه به ارباب كوچيكه و من باخونسردي جواب ميدادم  ميگفتن

  خواهرشه ديگه  خوب

  

  اومدن فاطمه رابطه ي ارباب با من بهتر شد  با

  اين اتش به جان  خاتون ميانداخت  و

  

  

  اون ماجرا ها يه سال گذشته  از

  عمارت خيلي ارومه  اوضاع

  من دلشوره عجيبي دارم  اما
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  براي جالل خبر اوردن در اثر بارش باران زمين فرو رفته و پل ريزش كرده  امروز

  رفت تا ببينه اوضاع در چ حاله  جالل

  بارون ميومد باز

  من از بارون بيزار بودم   و

  استرس سرم گيج ميرفت  ازشدت

  از سوار كاران عمارت  يكي

  وارد شد و سراسيمه روبه من گفت  از

  ريزش كرده  پل

  زير پله  ارباب

  

  كافي بود براي من  همين

  ته ماجرا رو رفتم  تا

  بازم تنها شده بودم  من

  

  

  

  

  

  

  مراسم ختمو اينا كه چيزي ننويسم بهتره  از

  فاطمه اينارو نوشتم  دخترم

  بدوني براي داشتنت چه كارها كه نكردم  تا
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  روز بعد از فوت جالل خانم بزرگ نقشه شوم  هفت

  بهم گفت و من براي  نجات زندگيت به عمارت حسين خان  خاتونو

  روستاي...پناه اوردم .... كدخداي
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  نميره شبي رو كه در ميان جنگل بودم زوزه ي گرگ و صداي باد با گريه تو قاطي شده بود يادم

  ترس داشتم سكته ميزدم وقتي به عاقبت  تو فكر ميكردم  از

  به كجا برم  نميدونستم

  جايي رو براي رفتن نداشتم  اصال

  كه بايد خط ميكشيدم پدرو مادرمو دور

  عمارت حسين اغا افتادم  يهوياد

  به طرف روستاي باال عوض كردم  مسيرمو

  دماي صبح به وروديه روستا رسيدم دم

  اينكه جلب توجه كنم به طرف عمارت براه افتاد  بدون

  پچ مردمو حس ميكردم نميدونم شايدم توهم ميزدم  پچ

  عمارت رسيدم  به

  به حسين بگ بگيد شهربانو اومده خودش ميدونه  گفتم

  بعد از چنددقيقه حسين بگ باتعجب به من نگا ميكرد 

  _بگو اينجا چي ميخواي

  به دورو اطرافم نگا كردم  يكم

  گفتم  و
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  +ميشه تنها باشيم 

  به سبيالي پرپشتش كشيدو گفت  دستي

  _همه بيرون 

  بيرون رفتن  همه

  سيدي و گريه كردي خواب بودي و با فريادش تر تو

  به خودم فشردمت محكم

  حسين بگ اگه ميدونستي ايني كه تو بغلمه كيه  اخ

  پامو طال ميگرفت  سرتا

  جان حسين بگ گفت  فاطمه

  _خب بگو 

  +امانم بديد 

  جالل بگ مرده و هوو هايم قصد جان منو فرزندم را كردن شوهرم

  

  _دختر جان تو زن سوم جاللي

  +بله 

  _دختر شهرزاد

  نكردم دقيقا دنبال اين بودم  جبتع

  +بله 

  با چشاي گرد نگام كردو زمزمه كرد يكم

  _پس بالخره اومدي 

  

  رضايت بخشي روى لبم جا خوش كرد  لبخند
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  همينو ميخواستم دقيقا
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  بگ  پدرم بود  حسين

وقتي مادر م وحسين بگ عاشق هم ميشن چون حسين بگ خان زاده بودو مادرم يك رعيت خانواده حسين مخالفت  
  كردن 

  حسين بگ دزدكي خطبه عقد خوندن و فرار كردن  مامانمو

  ماه تو شهر زندگي كردن  سه

  ادماي پدربزرگم پيداشون كردن  اما

  اونا رو از هم جدا كردن  و

  سختي مادرمو قبول كردن اونم به شرط اينكه با خاستگار مورد قبول باباش موافقت كنه خانواده ي مادرم به  

  مادرم به خاطر  و

  من دوماهه بالفاصله قبول كرده  وجود

  از بدنيا اومدن من مامانم به همه گفته كه من نارسم و هفت ماهه بدنيا اومدم  بعد

  

  از گذشت دوازده سال از زندگيم  بعد

  و بهم گفت همه چي  مادرم

  

  جنگل دقيقا ياد حرفاي مادرم افتاد و به كنار پدرم پناه اوردم  توي

  حسين بگ فكر ميكرد من نميدونم ماجرارو  اما

  خودمو بيخيال نشون دادم  منم

  _دخترجون ميتوني اينجا بموني تا هروقت دلت ميخواد

  به خاطر ديني كه به مادرت دارم  من
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  ميدم اينجا بموني اجازه

  پراز اشك شد   چشمام

  هموز عشقش به مادر مو حفظ كرده بود  پس

  گوشه ي چشمم اشكي چكيد  از

  كمرنگي زدم  لبخند

  بگ كمر خميده از اتاق بيرون ميرفت حسين

  از اينكه كامل از. اتاق بيرون بره ناليدم قبل

  بابا

  شد  خشك

  نميكرد  باور

  ام كل اتاقو برداشت اينبار بلند تر گفتم  هقهقه

  بابا

  برگشت بابام

  چشمايي كه مث ابر بهار اشك ميريخت  با

  صدايي لرزان گفت  با

  بابا.... جان
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  حال

  

  خاطرات شهربانو غرق بودم كه گوشيم زنگ زد. در

  به گوشيم نگا كردم  باتعجب

  بود ناشناس
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  ساعت روميزيم نگا كردم  به

  نيمه شب٣:٤٥

  ديگه به شماره هه نگا كردم  يكم

  بازم نميشناسمش ديدم

  برداشتم انسير زدم  گوشيمو

  _بله

  ضعيف مردي پشت تلفن اومد صداي

  +هيموو

  _بفرماييد خودمم

  +ميشه ببينمت واقعا ضروريه

  تعجب چشام گرد شد  از

  _شما؟؟؟؟؟؟؟؟

  +بنيامينم

  _شما خواب و خوراك نداريد

  +هيمو يه لحظه بيا واقعا كارم ضروريه

  نصفه شبه ٤_اقاي محترم مث اينكه ساعت 

  وقت خوابه  االن

  +هيمو روبه روي در خونتونم بيا بيرون ميدونم نخوابيدي چراغ اتاقت روشنه 

  فقط ده دقيقه  لطفا

  

  با صدا دادم بيرون و گفتم  نفسمو

  _باشه فقط ده دقيقه

  گوشيو قط كردم جلو ايينه قدي اتاقم به خودم يه نگا انداختم  
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  شلوار با تاب قرمز با عكس كيتي يه

  مو از جا لباسي برداشتمو  يه شال قرمز رو سرم گذاشتم  مانتو

  تو جيب مانتوم گذاشتم   گوشيمو

  از اتاق بيرون رفتم پاور چين پاورچين از پله ها پايين  رفتم مامان و بابام تو اتاقشون بودن  

  روي مبل كپيده بود مادي

  مگه نرفته بود خونشون  اين

  باشه بعدابه  اين مورد رسيدگي كنم  يادم

  از كنارش رد بشم  خواستم

  يهو بلند شدو گفت  كه

  *به سالمتي كجا

  دوتا سكته رو پشت سر هم رد كردم   

  

  ساعته يواش ترم ميتونستي بگي زهرم تركيد٣٦_ حناق

  *باوش حاال به سالمتي كجا

  صدامو تا اخرين درجه پايين اوردموگفتم  تن

  اين پسره دم دره يه لحظه ميرم و ميام_مادي 

  از حالت خوابيد به سرعت به حالت چهار زانو دراومد و گفت مادي

  *پسره ؟؟؟؟؟!!!!!پسره كيه؟؟؟نكنه اون كامران گور به گوريه هيمو بجون خودت پدرتو درميارم

  بري بيرون  

  گرد كردم و گفتم : چشامو

  خفههه باووووو-

  تعريف ميكنم  ميرم و ميام برات بنيامينه

  با تعجب گفت: مادي
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  *هيمو اين يارو اينجا چيكار ميكنه

  سواالي مادي تمومي ندارم فهميدم

  زود به سمت در ورودي رفتم  

  دنبالم ميومد ماديم

  در حياط عاصي شدمو گفتم  جلو

  مادي جون سپي يه لحظه خفه شو -

  باش من ده مين ميرمو ميام  اينجام

  از حياط خارج شدم  بعد

  روي در خونمون  بنيامين توسوناتاي مشكيش نشسته  بود..... وبهر
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  نگا به پنجره درو همسايه ها كردم  يه

  چراغاشون خاموش بود همه

  

  ايت الكرسي زير لب خوندم  يه

  چراغ زد  بنيامين

  درصد مطمئنم پيش خودش فكر ميكنه دارم استخاره ميكنم  صد

  

  شدت استرس داشتم پس ميوفتادم از

  شب از خونه اومد م بيرونو رفتم توي يه ماشين ٤بود فقط يكي از همسايه ها ببينه ساعت  كافي

  غريبه بابام هيچ كه پوستمو ميكند زنده زنده چالمم ميكرد 

  از فكرشم پشتم ميلرزيد حتي
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  در ماشينو باز كردم و چپيدم تو زود

  نگاش به جلو بود بنيامين

  

  _سالم

  +سالم هيمو داشتم نااميد ميشدم گفتم نمييايي

  _دقيقا همين خيالو داشتم 

  +ببين  دليل منو تو زندگيت فهميدي 

  _نه متاسفانه  امممم راستي  ماشين جديد مبارك

  جوري نگام كرد  مث اينكه داره به يكي از عجايب خلقت نگا ميكنه  يه

  _وا چرا اينجورى نگا ميكني

  بايد بگم اين ماشينو چهار ساله دارم  +جهت اطالعتون

  داشتي ٢٠٦_اما وقتي شغل باديگارد منو داشتي 

  به هم قفل كرد و يه نفس عميق كشيد  دستاشو

  +هيمو خيلي محترمانه ميگم خفه شو من حرفمو بزنم 

  اوال من چهار پنجتا ماشين دارم  

  به تو ربطي نداره كه من چرا تعقيبت ميكردم  دوما

  اصليم  اما حرف و

  دفتراي كوفتيو بخون  اون

  

  وقت نداريم سه روز مونده به تولد جناب عالي  زياد

  و تو هنوز از اصل ماجرا خبر نداري  

  هميشه ميگه تو يه دختر زرنگ و باهوشي اما به نظر من كودن ترين فرد دنيايي  مادرم
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  نبايد پيش خودت بگي چرا مامانم و بابام با ازدواج منو كامران مخالفا تو

  اينا رو ميتونستي درك كني االن يه قدم جلو تر بوديم  اگه

  لي بهر حال من شب تولدم با خانواده م ميام خاستگاري  و

  و طبق اون چيزي كه تو هنوز نخوندي  

  شما مثبته  جواب

  تو هنوز به دنيا نيومده بودي كه جواب مثبتو بهمون دادن  البته

  خودتو اماده كن  پس

  پياده شو ميخوام برم  االنم

  

  نگا بهش انداختم  يه

  بدون حرفي از ماشين پياده شدم  و

  برام سنگين تموم شده بود.. حرفاش

  هبنوتيزم ها به دور شدن نگا كردم  عين

  از محدوده ي  ديدم خارج شد، تا
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  محض دور شدن ماشين مادي پريد تو كوچه يكم چپ و راستو نگا كردو اومد طرف من  به

  

  حرفاي بنيامين بهم ريخته بودم با

  جاي خالي ماشين خيره شدم به

  بنيامين تو سرم اكو ميشد حرفاي
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  روز وقت داري سه

  خاستگاري  ميام

  مثبته جوابت

  جواب مثبت بود  قبال

  

  كردم يكي باهام حرف ميزنه  احساس

  دور خودم چرخوندم  نگامو

  لباشو تكون ميداد اما من چيزي نميشنيدم  مادي

  ثانيه به مادي خيره شدم و بعد  فقط تاريكي سه

  

  

  

  باز كردم لرز داشتم  چشمامو

  اتاقم بودم  توي

  و بابام با مادي پشت سرم  مامان

  يادم اومد اتفاقاتو فورا

  دهنمو با صدا قورت دادم اب

  مادي يه نگا انداختم فك كنم فهميد دارم به چي فكر ميكنم  به

  باارامش بستو باز كرد چشماشو

  كوتاهي كشيدم  اه

  دستشو روي پيشونيم گذاشت و گفت مامانم

  _بهتري خدارو شكر

  شون بدم مادي چ داستاني سرهم كردو من بايد االن چ عكس العملي ن نميدونستم
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  براين گفتم  بنا

  *بهترم اگه بخوابم فك كنم بهترم بشم 

  بهم يه ليوان اب داد و گفت: خدا شكر كه مائده ديدت كه توخواب راه ميري بابام

  بهمون گفت وقتي رسيدم تو خيابون دراز كشيده بودي  وزود

  هيمو دخترم تو كه تاحاال از اينجور عادتا نداشتي. ؟؟؟؟ 

  خودم گفتم  پيش

  مارموز نگا نگا چ داستاني سرهم كرده  اي

  چ جوابي به بابام بدم كه مادي پريد وسط نميدونستم

  از وقتي خانجون فوت كرده هم شبا توخواب راه ميره هم حرفم مي زنه .... چرا
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  قي نمونه تو ادامه حرف مادي گفتم اينكه مامان و بابام كوتاه بيان و جاي شكي با برا

  

  _اره اره راس ميگه 

  

  وبابام نگاهي به هم انداختنو از اتاق بيرون رفتن  مامان

  نفسشو از سر اسودگي سريع داد بيرون و خودتشو روي تخت انداخت مادي

  

  +االهي بميري هيمو كه هر چي دردسره ريشه در وجود نا وجود تو داره

  ه رو رد كردم خدا فك كنم سكته ه واي

  االغ  اخه

  كه نه  االغ
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  خرررره اگه يه درصد پدرت از اصل ماجرا مطلع ميشد  اخه

  خدا فكرشم وحشت انگيزه  واااااي

  

  به خير گذشت پوووووووف

  

    ,١٣:١۴[  
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  نگاشو دورتا دوراتاق چرخوندو گفت مادي

  گفت بهت كه از خوشحالي ضعف كردي _ميشي بگي ببينم اين يارو چي

  روفرشيمو  برداشتم و كوبيدم تو مالجش دمپايي

  كه هواسش اينورا نبود يه متر پريد هوا مادي

  _اخ چرا ميزني اخه

  +به خاطر اينكه نميدوني داري چي زرزر ميكني 

  مغزت به كار بيفته ميخوام

  گو چيشده_الزم نكرده همين كه مغزتو كار  ميكنه براي ما بسه خو ب

  

  +نميدونم پسره قاط زده ميگه شب تولدت ميايم خاستگاري و طبق اونچيزايي كه تو خاطرات هست جواب شما مثبته 

  _واااا تو چي جواب دادي هيمو

  +راستش هيچي

  دستاشو به شكل خاك توسرت تكون دادو گفت مادي

  _خره بايد ميگفتي عزيزم خدا تورو خارج از نوبت شفا بده

  و بزار كنار +مادي شوخي

  _خو هيمو شوخيه ديه مگه زندگي رمانه يه دفه يه چيزي پيدا بشه و زندگيو عوض كنه 
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  اين پسره از بس رماناي تخيلي خونده قاط زده  بابا

  +مادي لطفا خفه شوور

  گوشيشو برداشت و سرشو با گوشيش گرم كرد  مادي

  صبحو نشون ميداد٥روي ميزم ساعت  ساعت

  پي اماي مادي روي مغزم رژه ميرفت صداي

  +صداي اون المصبو كمش كن

  _نوچ

  +مادي ميام ميزنمتا

  _نموتوني 

  برداشتم سمت مادي كه گفت خيز

  _هيمو هيمو ببين سپي چي ميگه 

  همون حالت خشك شدم مادي ادامه حرفشو بگه  تو

  

  _كامران و سحر ازمايششون مثبته يه ماه ديه نامزديشونه 

  به مادي نگا كردم ببينم ادامه داره يا برم به ادامه كارم برسم  يكم

  ثانيه منو مادي بهم خيره شديدم فهميدم نه ادامه نداره  چند

  ادامه دادم و تا ميخورد ماديو زدم  خيزمو

  

  مادي در حال زدو خورد بوديم كه پي ام حديد اومد  با

  دويديم سمت گوشي  به خيال اينكه سپهره و ادامه حرفشو فرستاده هردو

  يه ناشناس بود  اما

  

  *وقت داريد حرف بزنيد كار واجبي دارم
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  مائده خانم..... باهاتون
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  به شمارش نگا كردم اما  واقعا نااشنا بود يكم

  دادم  جواب

  شما؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  از دو مين جواب داد بعد

  _مهدي 

  مادي بهم خيره شديم مادي گفت ~واي خدا اينو كجاي دلم بزارم  منو

  +يعني چ كاري داره باهات

  خواست جواب بده كه باز  يه پي ام جديد اومد مادي

  _كارم خيلي واجبه در مورد اون چند صفحه ي پاره شده يه دفتر چه اس

  :به به گل بود به سبزه نيز اراسته شد مادي

  وووو همه قاط زدن ملت رد دادن به خدا دفتر كدوم صفحه با كدوم

  من كامال هنگ كرده بودم  اما

  خواست جوابشو بده گه گفت مادي

  +مادي راس ميگه دفتري كه دست منه چند صفحه اش پاره شده 

  دستاش روي كيبورد گوشي خشك شد  مادي

  بهم نگا كرد  باتعجب

  ~هيمو چي داري ميگي،؟؟؟

  تختم نشستم  سرمو با دستام گرفتم و زير لب گفتم  نميدونم  روي

  پوفي كشيدو كنارم نشست  مادي
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  گوشمو كه تنظيم بود براي نماز  صبح زنگ خورد  االرم

  دقيقه٥:٢٥ ساعت

  

  مادي گفتم +بنويس بله بفرماييد  روبه

  نوشت و بعد از چند مين دوباره جواب اومد  مادي

  كافي شاپ البالو سياه.  ١٠ساعت نميشه فردا. راس  اينجوري

  ميبينمتون

  بلندي كشيدم روي تختم دراز كشيدم و بعد از چند مين چشمام گرم شد و به خواب رفتم.... پوف

  

    ,١٣:١۴[  
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  مرز خواب و بيداري صداي مادي كه زير زيري حرف ميزد ميومد تو

  

  قواسكن كردم چشماي بسته يكم اتا با

  

  _نميدونم ديشب يه پي ام اومده واسه هيمو گوشيش خاموش شد با گوشيه من جوابشو داد

...........+  

  _سپهر تو به من اعتماد نداري ميگم با هيمو كار داشت 

..............+  

  _واقعا كه ؟!!!؟؟؟؟

  گوشيشو تق كوبيد به زمين  بعدم

  نشيد اين بار سيو پنجم گوشي به زمين اصابت ميكنه و همچنان به خدمت به مادي ادامه ميده نگران
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  باز كردم  چشمامو

  

  _ماديه چيه باز. چي ميگه سپهر

  +هيمو به نفعته خفه شدي تا زنده به گورت نكردم

  

  _باش پس من به خوابم ادامه ميدم 

  ردبستم سه ثانيه نگذشت كه تق سرم به تخت خو چشامو

  تا اخرين درجه باز كردم  چشامو

  با چهره اي كه خنده و خشم قاطي شده بود بهم نگا ميكرد  مادي

  شاهده ازبس خوابم ميموده همونجورى يكي از چشمام بسته شد  خدا

  از دو سع ثانيه ديه اون يكي چشممم بسته شد نيم خيز كه بود م دوباره شق به تخت برخود كردم  بعد

  وم دستور مغزم عمل كنم خوابيدنم يا اخو اخ كردن براي سر م به كد نميدونستم

  جنگ و جدال با مغزم بودم كه قهقهه ي مادي به هوا رفتم  دربين

  زمين گزاشته بود سرشو روش گزاشته بود و عين بال نسبت خرررررر بالشمو

  تكون ميدادو ميخنديد پاهلشو

  

  رو تختو يكم سرمو خاروندم  نشستم

  م دهنمو عين دهن كر گدن باز كردم  يكم نگامو دور تا دور اتاق چرخوندم خميازه كشيد يه

  خنديدنش تموم شد  ماديم

  

  

  +هيمو بعدا پدرتو درميارم ولي فعال ساعت نه و نيمه ها قرارتو با اون پسره يالقوز ياده نره 
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  (من نميدونم مادي چ مشكلي با مهدي داره )

  

  ديع سرمو خاروندم  يكم

  بعد يه خميازه ي كرگدني ديه گفتم  و

  _يالقوز كيع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  دفعه مغزم ارور داد  يه

  جيغ كشيدم  يه

  +زهر گاو زود باش امروز كلي كار داريم 

  كه وصيت نامه رو ميخونن شبم

  مادرت يواشكي به پدرت گفت امروز

  شب تولد هيمو رو مبزاريم هفته ي بعد هيمو شرايط خوبي نداره مراسم

  _وتو باز دزدكي رفتي فالگوش واستادي

  +زر نزن در حقت خوبي ميكنم اخبار روزو تحويلت ميدم

  _من كه ميدونم اخرش منو سكته ميدن حاال ببين

  

  +ميگم كم زر بزن امادشو بريم ببينم مهدي چي ميگه 

  _برييييييم ؟؟؟!!!!مگ توهم مياييي؟؟؟!!!!

  

  ي؛؛بايد يكي باشه جمعت كنه +پ نه تو تنهايي ميري دوباره ضعف و غش كن

  فك كردم ديدم نه راس  ميگه  يكم

  

  _باوش

  به سمت سرويس اتاقم رفتم و بعد از انجام كاراي مربوطه به اونجا نفس نفس بيرون اومدم  بعد
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  سرشو تكون داد ويه چي زير لب زمزمه كرد كه صد درصد ارزوي شفاي منو كرده  مادي

  

  انتو شلوارم و پوشيدمبرو بميرو زير لب گفتم و م يه

  

  

  (دقيق يادم ني چي پوشيدم 

  تو فاصله رفتن من به سرويس. خودشو اماده كرده بود) ماديم

  

  مادر م هماهنگي كردم  با

  نكنيد راستشو گفتما نه  فك

  ميرم يه لباس بخرم واس تولدم  گفتم

  

  نگفت تولدم و انداختن يه هفته ي ديه  اونم

  با خيال راحت   رفتم سر قرار  پس

   خخخخخخخخخخ

  

  ماشينشو  مادي

  <پارس الكس نقراي>

  پاركينگ خونمون بيرون اورد  از

  خودش اين جا پالس نيس كال خودش و وسايلش اينجا پالسن  فقط

  خب داشتم ميگفتم ماشينو از پاركينگ بيرون اورد و سوار شديم  

تو خيابان ....كلي پشت ترافيك مونديم و كلي فش جديد از ديگر راننده ها  ياد گرفتيم و بعد از بيست دقيقه تاخير به  
  كافي شاپ مورد نظر رسيدم 
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  نفس عميق كشيدم و از ماشين پياده شدم يه

  

    ,١٣:١۴[  
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  در ماشينو بهم كوبيد و گفت مادي

  پختم از گرما هي ميگن كردستان خنكه كجاش خنكه ابپز شدم _

  به غرغراي مادي خنديدم زيرلب

  افتابيمو به چشمام زدم يعني من خيلي شاخم  عينك

  جون عمم اره

  

  كافي شاپ شدم خداشاهده يخ زدم  وارد

  كه كولو نيست دريچه اي به روي سيبريه كولر

  لحظه نفسم قطع شد  يه

  

  يه لنتي زير لب گفتو گوشيشو خاموش كرد مادي

  پشت يه ميز هي با گوشيش ور ميرفت  مهدي

  خانومانه به طرفش رفتم  خيلي

  _سالم 

  بلند كرد به احترام ما از جاش پاشد سرشو

  *سالم هيمو خانم 

  +سالم اقا مهدي

  *سالم مائده خانم 

اومديد از اينكه تواين گرما و تو اون وضعيت خونواده تون  مجبور شديد  از خونه بيايد بيرون معذرت ميخوام  خوش
  ولي واقعا مجبور بودم 
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  _اشكالي نداره اميدوارم كار مهمي باشه 

  *چي ميل داريد ؟؟؟ 

  +من يه شير نارگيل لطفا

  _منم يه قهوه ي ساده 

  +خاك تواين گرما قهوه 

  د كردم  مهدي زير لب ميخنديد گر چشمامو

  فش  زير لب به مادي دادم  يه

  زير لب جواب داد خودتي ماديم

  

  پيشخدمتو صدا كرد و بعد از چند مين سفارشات اومدن  مهدي

  قهومو مزه مزه ميكردم  منكه

  م كه با گوشيش سرگرم شده بود  مادي

  با انگشتاش بازي ميكرد مهديم

  به قهوه خيره شدم و گفتم  يكم

  _خب

  نفس عميقي كشيد و گفت  مهدي

  *هيمو خانم 

  قسمت دفتر كه كنده شده  اون

  مامان بزرگم كنده كه مدركي نباشه تا شما راحت به زندگيتون ادامه بديد راستش

  اون كاغذ پاره  ها بدست خاندان زند افتاده و متاسفانه چيزي كه نبايد ميشد اتفاق افتاد اما

  

  دقيقا اين شكلي به مهدي نگا ميكرد مادي
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  �����كه منم

  از چند مين منو مادي بهم نگا  كرديم بعد هر دو باهم گفتيم  بعد

  +_خببببب

  

  يكم ديه به اطراف خيره شد و يواش گفت  مهدي

  ازدواجتون به اون خطا خاتمه بديد*هيمو خانم مادر  مادر بزرگتون يه خطا يه گناهي  كردن كه شما بايد با 

  يه رسمه  اين

  سنته  يه

  يه  و

  

  نفس عميق كشيد و گفت  يه

  اجبار  يه

  

  _واون شخص؟؟؟؟؟

  *ميدونم كه ديديش و حتي باهاش حرف زدي 

  بنيامينه

  

  يكم بهمون نگا كردو   گفت : مادي

  +يه لحظه لطفا  از اول  صب كنيد 

  دقيقا  چيشد من كيم تو كي اي  االن

  كجاس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اينجا
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  چشماشو بست يه مكث دو سه ثانيه اي كرد ًوخواست جواب ماديو بده كه مادي دوباره ابراز وجود كرد مهدي

  

مدت اعصابم داغون  نينرفته منم کال ا نياب خوش ازگلوش پا هي مويشروع شده ه یباز نيا یازوقت یاقامهد ديني+بب
 وخانم نياميتار مو ازسرش کم شه تو وبن هي یليبه هردل یليدوست دارم بنا به هردل شترازخودمميرو ب مويشده من ه

  ؟؟؟؟؟یديفهم کشميم شيتکه باشه روبه ا یا گهيد یكوچيك  وهرگوره به گورشده 

  

  اگه من يكيو تو اين دنيا داشته باشم همين ماديه  كال

  

  خانم اينا دست من من فقط از طرف مادرم اومدم  يه سري چيزا رو بگم .*مائده 

  محترم من  هشدار دادم!!  یاقا ني+بب

  ديايشمام حرفاتون تموم شد ب رونيب رميم کمي 

  جلوش سبز شد وخورد بهش  رموزيش وانيتا ل شيپسره ازاون ور باش هيبلند شد  یکه ماد نيهم

  یروماد ختيش ر وهمه

  

  

  

گذشت که  یا قهيپنج شش دق هيکامال خونسرد رفت طرف گارسون منکه امروز كال هنگ بودم فقط نگا ميكردم   یماد
  بده بهشون  رموزارويدشيچندتا ليوان شير موز رفت طرف پسره    باخودم فکرکردم که شا بايماد

  لحظه هيکه  یطرف مهد روکردم

  

  روپسره  ختهيدونه دونه ر رموزارويش یهمه  یماد دميشاپ د یخنده توکل کاف کيشل هيچشاش گشاد شد وبعدم  
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  اول يكم بع مادي نگا كرد و بعد يه نگا به اطراف   پسره

  باصداي بلند گفت  مادي

  +بي حساب شديم 

  رو بع من گفت بعد

  ايتوهم بعدا ب نيتوماش رمي+من م

  رفتو مادي

     رونيب دياون پسره باتمام سرعت دو 

  پاشدم ببينم پسره نره سروقت مادي كه مهدي گفت  تند

  *هيمو خانم بايد حتما يه ديدار با مادر داشته باشي 

  چيزاي براي گفتن داره كه من نميتونم بگم بهتون  اون

  سفارشات و  شمارشو روي ميز گذاشتو يه حدافظي زير لب كردو رفت  پول

  گشتم شمارشو برداشتم اول خواستم برم اما بعد از چند قدم ناخداگاه بر 

  از كافي شاپ زدم بيرون ، و

  به ماشين تكيه كرده بود با گوشيش حرف ميزد ودستاشو تو هوا تكون ميداد مادي

  صداش اونقد بلند بود تا. دم در كافي شاپ ميومد   

  من رسيدم كنارش گوشيشو قط كرد تا

  _مادي چيزي شده ،؟؟؟؟

  +نه باز سپهره 

  +چي ميگه ؟؟؟؟؟؟

  مياد. بصبر يه لحظه ،؛ _االن

  از چند مين سپهر اومد  بعد

  كامران و سحرم همراهشون بود  اما
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  نگا به مادي انداختم  يه

  لب گفت؛به خدا من خبر نداشتم  زير

  

  :سالم خانوماسپهر

  :سالم مائده خانم سالم هيمو كامران

  با يه پوزخند گفت: سحرم

  .  سالم

  جواب هر سه تاشونو با يه سالم خالي دادم  منكه

  كه هيچ كدومشونو پشه حساب نكرد  ماديم

  

  _خب سپهر اينم هيمو بپرس ازش 

  

  از اينكه مادي جوابشو نداده بود  اتيشي بود كامالروبه من پرسيد  سپهر

  

  ^هيمو خانم شما با گوشي مائده  پي ام داديد به اين شماره 

  من يكم به شماره نگا كردم دراورد و داد به  گوشيشو

  شماره يه مهديه  ديدم

  نگا به جمع كردم و گفتم :اره چطور مگه؟؟؟ يه

  

  

  ^ميشه بپرسم كيه؟؟

  _دوستمه 
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  ^دختريا....

  حرفشو تموم كنه خيلي خامصانه گفتم  نزاشتم

  _نخيررررررررپسره چطور

  فك كرد ميخوام بهش دروغ بگم وقتي فهميد هيچ ترسي از اصل ماجرا ندارم سپهر

  الك پشت  رفت تو الك خودش   مث

  ابراز وجود كرد  كامران

  ~مهدي كيه يه روز بنيامين يه روز مهدي و...

  

  خونسرد جواب دادم : خيلي

  _به تو هيچ ربطي نداره 

  سيم كارتو از گوشيش دراوردو انداخت جلو پاي سپهر  مادي

  +گفته بودم كه....

  سوار ماشينش شد  بعدم

  بهشون نگا كردم و درماشينو باز كردم سوار شم كامران گفت : يكم

  

  

  من .. هيمو

  تموم نكرد كه سحر پريد وسط حرفش  حرفشو

  

  پوزخند بهشون زدم سوار ماشين شدم......ديه ما بريم بعدم كامران كشيدو رفت اون ور خيابون يه   خب€

  

    ,١٣:١۵[  
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  مين  بود مادي رانندگي ميكرد هر دوساكت به جاده نگاه ميكرديم بيست

   

  آ يو اس مو به پخش و گوشيم  وصل كردم  سيم

  رو حالت تصادفي گذاشتمو پلي كردم  همينجوري

  

  با اين گريه  نتونستم¥

  هاتو بشمارم  نبودن

  نيستي به دست كي همه  توكه

  بسپا رم.  دنيامو

  از لحظه رفتن دلم ميخواست  درست

  برگردي  كه

  پيش تو بود هرجا كه تنهايي سفر كردديييييي  دلم

  حبس ابد خوردن تو زندون تو امادم  واس

  كن توميتوني  اسيرم

  كن.... اسيرم

  

  از اهنگ بهم خورد  حالم

  زدم  نكستو

  ديه بدتر  اون

  بريدي مهدي احمد وند  ازم

  

  من نميدونم جرا اينارو نگه داشتم  عوققققق
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  بعضي از اهنگا فقط برا اينكه بريزي تو ميموريت بعد هي ردشون كني تا به اهنگ مورد نظر برسي 

  

  من خواننده مورد عالقه ندارم  كال

  يدماهنگي كه متنش به دلم بشينه   رو گوش م هر

  

  به اهنگ  مورد عالقم رسيدم  بالخره

  از محسن ابراهيم زاده  هنوزم

  

  

  به طرف خارج از شهر ميرفت  مادي

  نگفتم ميدونستم مادي زود باخودش كنا ر مياد برعكس من  چيزي

  تا عمر دارم چيزيو فراموش نميكنم من

   

  نيم ساعت رانندگي  بعداز

  جا نگه داشت  يه

  كنار دره بود   جاده

  پياده شد  مادي

  ماشين پياده شدم و كنار مادي رو زمين نشستم  از

  از دو سه دقيقه مادي گفت بعد

  +ميدوني هيمو زندگي  خيلي خوبه. خيلي خيلي خوب و البته اسون 

  ما ادما تا ميبينم يكي غمي نداره  اما

   خوشحاله

  ال چرخش ميكنم  چوب
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  زندگيو برا هم سخت ميكنيم ما

  

  تي همديگه رو ببينيم خوشبخ نميتونيم

   

  

  خستم  هيمو

  . اوردم كم

  كشيدم   پوفي

  كم درد نداشتم حداقله زندگيم؛ يه ازدواج اجباري بود !! خودم

  

  

  

  _مادي چيشده ؟؟؟؟؟

  

  +هيچي به سالمتي عروسيه 

  ميخواد با دختر عمو م  سپهر

  ستاره

  كنه  ازدواج

  شيك و مجلسي ميگه منو نميخواد  خيلي

  خودش نگفته بيشتر انكار ميكنه اما اين سخت گرفتناش  البته

  البته حرفايي كه ستاره بهم گفت و

  ام اسايي كه ستاره نشونم داد اس
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  به انداز ي زندگيم بهم ريخته كه...... هيمو

  

  سكوت كرد يكم

  نميخواست ادامه بده  انگار

  

  

  از چند مين گفت:كمكم كن  بعد

  

  بلند شدو رفت تو ماشينش  

  

  ناراحت بودم  قعاوا

  دوست نداشتم به جز خودم  

  تو اين مدت ناراحت باشه كسي

  مادي  اونم

  مين  به خودمو مادي فكر  كردم  چند

  مادي داره گريه ميكنه  ميدونستم

  دوست نداره من ببينمش و

  همين رفته تو ماشين  برا

  ده دقيقه اي اونجا نشستم  يه

  از ماشين پياده شد  مادي

  شيت زنگ ميخوره _هيمو بيا گو

  و مانتومو تكوندم  پاشدم

  سوار ماشين شدم  و
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  رو داشبورد گذاشته بودم  گوشيمو

  تماس از خونه اس  ديدم

  زدم انسيرو

  

    ,١٣:١۵[  
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  _الو

  +سالم هيمو كجاييد؟؟؟شما قرار بود يه لباس بخريد كجا مونديد سه ساعته ؟؟؟؟

  نگا   به ساعت مچيم انداختم يه

١:٣٠  

  خيلي وقته بيرون بوديم پوووووووف

  

  _مامان جان منتظر ما نباشيد

  نهارو بيرون بخوريم !،،، ميخوام

  

  +نخييييير همين االن برگرديد خونه

  مهمون داريم  شب

  خونه باشيد  بايد

  

  _مهمون؟؟؟؟؟؟

  با يه مكث كوچيك گفت : مامانم

  

  ن زود برگرديدوصيت نامه رو ميخون شب
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  كف دستم كوبيدم به پيشونيم  با

  خدا واي

  كجاي دلم بزارم اينو

  _باشه مامان االن برميگرديم

  مامانم گوشيو بدون خداحافظي قطع كرد 

  

  *هيمو چيشده؟؟؟؟

  

  _شب وصيت نامه رو ميخونن

  خونه كلي از شهر دور شديم برو

  تو اين بيابون برهوت اومديم

  تو شهر فضا سبز و پارك نداريم  انگاري

  اه

  

  خوبه خوبه٠*غر غراشو ؛

  برميگرديم  االن

  عقب گرفتو دور زد سمت شهر دنده

  

  از چهل مين رسيديم خونه  بعد

  

  ريموت وارد پاركينگ شديم  مادي ماشينو پارك كرد و باهم وارد حياط شديم  با

  پاركينگ كه زير بناي خونمون محسوب ميشدي ما يه خونه دو طبقه بود با يه حياط بزرگ و يه  خونه
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  در ورودي يادم افتاد ما براي لباس خريدن رفته بوديم  دم

  

  

  چرا كارام انقدر برعكسه  پوووووووف

  

  از اينكه مادي درو با كليد كش رفته ش باز كنه گفتم  قبل

  _واي مادي خاك تو گورمون شد 

  

  گف:باز چيشده؟؟؟؟؟؟ مادي

  

  اينكه ،،،....+لباس نخريدم مث 

  صدامونو شنيده بود و در باز كرد و من نتوستم حرفمو تموم كنم   مامانم

  

  ~به سالمتي برگشتيد حاال زنگم زده بودما حاال اگه زنگ نزده بودم كي برميگشتيد 

  

  تو  بيايد

  

  _سالم ماماني 

  +سالم خاله جون 

  سالم سالم خوش اومديد$

  

  مادي از اشپزخانه اوند بيرون  مامان

  دخترا.  سالم£
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  _+سالممم

  

  خب. هيمو كو لباست. مگ نرفته بودي لباس بخري ؟؟؟؟$

  زرد شدم اب دهنمو با صدا قورت داد  زرد

  چ دروغي سر هم كنم كه مادي به جا من جواب داد: نميدونستم

يكيشونم خواستيم نهار بخوريم بعد بگرديم كه شما  _راستش دو تا پاساژ رفتيم  يكيشون كه كال بگيم لباس خواب داشت
زنگ زديد بعدم خواستم حداقل دستخالي برنگرديم كه  اونيكي پاساژم گشتيم چيزي مد نظرمون نيافتيم واسه همونم دير 

  برگشتيم 

  

  با سوءذن  نگا مون ميكرد اما چيزي  در اون مورد نگفت مادرم

  

  

  شيد باشه بيايد نهار و زود بريد اماده $

  شب مهمون داريم  كه

  

  _مگه به جز خودمون كسيم هست؟؟؟؟

  حاال ميبينشون ،.... اره

  مادي نگاهي بهم انداختيمو  و شونه هامونو باال انداختيم منو

  

    ,١٣:١۵[  

  خورشت كرفس بود  منكه كال ازش خوشم نمياد به نظرم اين غذا غذايه كه ادم و گول ميزنه نهار

  ما امروز غذا  پختيم همين يعني
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  يه تيكه در ميون ميخوردم منكه

با يه قيافه اي    خنده دار به محتويات روي ميز نگاه ميكردو يه نگاه به غذا خوردن و دوباره از نو يه نگاه به  ماديم
  من و يه نگاه به غذا 

  همچنان به كار خود ادامه ميداد و

  

  

  از خنده ميپوكيدم  داشتم

  نگه ميداشتم ببينم مادي اخرش چيكار ميكنه خودمو  اما

  سر گفت :من سيرم هيمو  اخر

  اتاقت دوش ميگيرم تا بياي ميرم

  

  _اوكي 

  كه مادي دور شد زدم زير خنده  همين

  

  داخل خورشتو جدا كردم و بابرنج خودم  گوشتاي

  درست کردم و به طرف اتاقم رفتم  یهمونجا گذاشتم يه ساندويج نون و پنير براي ماد خورشتم

  گفت خونمون دوبلكس بود ميشه

  و اشپزخونه پايين بود پذيرايي

  منو  مامان بابام و اتاقي كه هميشه خدا مادي اونجا بود و ميشه گفت اتاقه ماديه و با دوتا اتاقه ديگه باال بودن اتاق

  كه داشتم از پله ها باال ميرفتم روبه مامانم و خاله باصداي بلند گفتم : همينجور

  _مرسي عالي بود دستتون درد نكنه 

  جونتون دست سر اشپز رستوان درد نكنه  نوش

  مكث كردم  يه

  واسه همين بدمزه بوددد واي
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  عققققققق

  

  يه غذام نتونستن بپزن  يعني

  رحمت به نيمروي دست پخت خودم  صد

  ميدونم چ جوري پختمش  حداقل

  سفارش ميداديد دلم نسوزه یباال داد زدم حداقل يه خورشت مرغي قيمه اي  قورمه ا از

  

  از پايين داد زد  مامانممم

اونجوري بايد سه چهارتا سفارش ميدادم چون خوشمزه اس همه مون ميخورديم اما يه خورش كرفس سفارش  نميشه
قا علي(باباي مادي)منو خالت گرمش كردم كسيمون نخوردش پنجمين بار تو دادم از صبح چهار بار واسه باباتو ا

  خورديش

  

  

  

  ارادتشونو نسبت به خودم  واقعا

  حلقمممممممممممممممممم تو

  از مامانممممم اينم

  

  

  زدممممم داد

  _ماااااامااااان 

  

  نداد در عوض با خاله م  زير زيري ميخنديدن  جواب

  تكون دادم چه ميشه كرد  سرمو
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  كه خورده بودمش  تازه

  

  

  طرف اتاقم رفتم مادي موهاشو سشوار ميكشيد به

  چيه چرا  صداتو انداختي روسرت هيمو

  تا هفتا كوچه  اون ورترم ميره صدات

  

    ,١٣:١۶[  

]Forwarded from _مويقاطي پاتي_ (ه�[(  

  نگاي چپ به مادي انداختم يه

  كار دستش اومد  حساب

  رفتم حموم  تو كمد حولمو. برداشتم  از

  

  ازگربه شور كردن خودم  بعد

  بيرون  اومدم

  

  كي ميخواد موهامو خشك كنه  حاال

  دفه نگام به مادي افتاد كه تا كمر توي كمدم رفته بود و دنبال لباس ميگشت  يه

  مو دور خودم تند كردم  حوله

  دقيقا عين گربه شرك  ًوچشاموً 

  _مائده ؛ميشه موهامو خشك كني؟

  تو فكر بود و همين كه صدامو شنيد   مادي

   ترسيد
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  *الهي ذليل شي الهي بميري بيام جسدتو بشورم ذليل مرده 

  _بسه ديع حاال موهامو خشك ميكني يا نه؟

  *معلومه كه نه !

  _مادي ميام پدرتو درميارما

  تا كمر رفت تو كمد و گفت: دوباره

  كه هست  همينه

  

  سوار اسب سفيد شيطون شده و متاسفانه نميخواد پياده شه  نخير

  

  يه نيم ساعتي موهامو سشوار كشيدم  خودم

  تو اين مدت  ماديم

  پوشيدو موهاشو دم اسبي بست يه شال سرش كردو از اتاق بيرون رفت  لباس

  

  نوبت من بود تا كمر برم تو كمد حاال

  ده دقيقه اي دنبال لباس ميگشتم اما نبود  يه

  بودااا يعني

  رنگي بودن و من يه چيز تيره ميخواستم فقط

  

  خره بعد از كلي كاوش و جستوجو يافتم بال

  

  )؛�(حال ندارم توصيفش كنم عكسشو ميزارم خودتون حال كنيد

  

  پوشيدم موهامو دم اسبي بستم و يه شال سياهم سرم كردم  لباسو
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  نگا به اتاقم كردم  يه

  رحمت به اتاق پسرا  صد

  تكون دادم و گفتم بعدا ميام  سرمو

  جورت ميكنم  جمو

   

  اتاق بيرون اومدم  از

  مادي ميومد با تلفنش  حرف ميزد صدا

  

  خيلي مشكوك ميزد جديدا

  حال ندارم بعدا تتوشو درميارم حاال

  

  

  

  يكي از مبال نشستم و  با گوشيم يكم كندي كراش بازي كردم  روى

   

  توي بازي غرق بودم كه. صدا در اومد  

  

    ,١٣:١۶[  
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  با استرس از اشپزخانه بيرون اومد و درو باز كرد  مامانم

  و علي اقا بودن  بابام

  در يكم زيرزيزي باهم حرف زدن  دم
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  تو اومدن

  تلفنش تموم شد و  اومد تو پذيرايي ماديم

  

  پكر بود  خيلي

  مبل   نشست  روى

  _مائده

  +جونم

  _چيشده چرا پكري كشتيات غرق شدع؟

  +راستش هيمو با سپهر بهم زدم 

  اعصاب ندارم  يكم

  

  _مادي به نظرم بايد  به خودتون زمان ميداديد.

  +هيمو  ولش  ادامه نده ؛راستش...

  باباهامون بااومدن

  

  نتونست حرفشو ادامه بده   مادي

  

  _+سالم 

  سالم دخترا--

  اوضاع خونه اشفته بود وپريشوني بابام و علي اقا كامال مشهود بود. يكمي

  وخالم با دسپاچگي به اشپزخانه ميرفتن و دوباره بيرون ميومدن  مامانم

  

  در تدارك شام بودن و هنوزم منو مادي نمي دونستيم كي قرار ه بياد اونا
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  همين با گيجي بهشون نگا ميكرديدم برا

  باره صداي ايفون اومد دو٧:٣٠ساعت  نزديك

  يه نگا به بابام انداخت  مامانم

  بلند شد و گفت :من درو باز ميكنم  مادي

  از چند مين وكيل خانوادگيمون اومد تو بعد

  

  از سالم و احوال پرسي روى يكي از مبال نشست . بعد

  وارث  هاي محرومه  حضور دارن؟؟؟؟   خب¥

  بگم بله كه مامانم گفت: خواستم

  ز يكي از اقوام تشريف نياوردن هنو نخير

  

  مادي يه نگا به هم انداختيم  منو

  ديگه نداشتيم ما به جز خانوادي عمو منو مادي كه وصيت خانجون هيچ ربطي به اونا نداشت.  اقوامي

  

  بودم بميرمو يه لحظه قيافه ي سحرو تحمل نكنم و مطمئنم صد درصد ماديم همين نظرو داشت.  حاضر

  اومدكنارمو زير لب گفت :به نظرت كدوم عفريته مياد امشب. ؟ مادي

  

  يا ستاره؟؟؟ سحر

  

  

  با استرس بهم نگا ميكرد مامانم
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  دفعه ياد بنيامين افتادم يه

  اقوام اونا بودن خواستم به مادي بگًم كه ايفون به صدا در اومد  پس

  

  

  دست پاچه به سمت ايفون رفت  مامانم

  

  مماديو زير لب داد جواب

  _خاندان زند تشريف فرما شدن 

  

  كه از حرص داشت اب ميخورد پريد تو گلوش  مادي

  و همين كه بنياميو ديد سرفه ش شديد تر شد   

  هي ميخواست اب به خوردش بده اما مادي از شدت سرفه نميتونست حتي نفس بكشه  خاله

  وسط خانواده ي زندم همينجوري منتظر بودند بهشون سالم كنيم  اين

  

  

  مادي بند اومدو جمع به حالت عادي برگشت  سرفه

  

  سالم و عليك خيلي عادي انجام شد  يه

  سالهاي سال است اينا هم ديگه رو ميشناسن.  انگار

  مادي دوتايي روي يه مبل نشستيم.  منو

  يه نگام طرف ما نياانداخت فقط خيلي  دقيق به وكيل  نگا ميكرد  بنيامين

  از اينكه جو اروم شد وكيل كه يه مرد ميانسال بود گفت: بعد

  كه همه جمعا من وصيتو بخونم  حاال
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  ساكت شدن  همه

  و وكيل وصيتو از يه پاكت نامه بيرون اورد 

  

  

  

    

  _به نام خدا 

  فاطمه وحيدي  من

  شهرزاد وجالل وحيدي  فرزند

  اخرين نفس هاي زندگيم  در

  ترم بنويسم وصيتم را براي دو دخ  ميخواهم

  هايي كه از پدرم به ارث رسيده بين خودتون تقسيم كنيد  زمين

  

  زميناي كه از شوهرم به ارث بهم رسيده  اما

  رسم ديرنه ي ما  طبق

  برسه به كسياني كه به رسمو به جا مياره  بايد

  كه  كه خون بس ميشن براي  پاك شدن گناه صد ساله خاندان  كساني

  هيمو و بنيامين  

  جان خيلي سعي كردم كاري انجام بدم كه تو به زندگي عاديت ادامه بدي چند بار با درخشان صحبت كردم  هيمو

  

  قسمت و تقدير تو همينه .بايد با نسلي كه از سلسله ي وحيدي وزند.  هست به ادامه گناه صد ساله پايان بدي اما
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  اميدوارم. مارو ببخشي  

  منو هم مادرت و هم شهرزادو  هم

   

  

  از عقد هيمو و بنيامين  سند ده هكتار از زميناي...به هيمو  بعد

  پونزده هكتار به بنيامين برسه  و

  

  

  هللا توفيق ومن

  

  

  

  تموم شد و نگاهي به جمع انداخت  و گفت: وكيل

  خانم بعد از عقدتون عقد نامه رو بياريد زمينارو طبق وصيت به نامتون بزنم  هيمو

  

  گيج ميرفت  سرم

  دقايق هوشياريم يه نگا به بنيامين انداختم  اخرين تو

  يه اخم غليظ به وكيل نگاه ميكرد و بعد از اون  با

  سياهي بود و سياهي،.... فقط

  

    ,١٣:١۶[  
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  شدت سرما به خود لرزيدم  از
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  هاي گنگي رو ميشنيدم اما نميتونستم چشماهايم را باز كنم  بعد از حدود نيم ساعت كامال بهوش اومدم . صدا

اونورتر نشسته بود  کمي یروصندل ميبودم ماد مارستانيدرك موقعيت فعلي نگامو دور تا دور اتاق چرخوندم توب براي
  که چشامو بازکردم   نيهم کردميازحد م شيب یاحساس خستگ

  كنارم. اومد

  یخوشکلت بشم من دوروزه منو نصف جون کرد یچشا یقربونت برم فدا یبهوش اومد ميابج موجوني+ه

  بهش نگا كردم بعد از دوسه ثانيه تونستم حرفشو درك كنم  يكم

  گفتم :دو روووووووز؟؟؟! باتعجب

  

  

  مامان؟ زيعز یجان دخترم بهوش اومد موي*ه

خواب وخوراک ندارن  نايتواتاق من که توهمون حالتم تعجب کرده بودم اخه ا ختنير ليا هيگفت  نويکه مامانم ا نيهم
  کردن؟؟؟يم کاريچ نجايزند ا یبه کنار خونواده  ناياصال ا

  من گيج تر اوني بودم كه جوابشونو بدم . یکردن ول یاحوال پرس یکي یکيو شمياومدن پ همه

  باشه. نجايا نياميمهم بود بن ؛برامیچرا ول دونمينگام دنبال يكي بودم نم با

  بغ کرده بود یکه روصندل یجز ماد زدنيحرف م یها نشسته بودن واز هردر خونواده

  گفت: بعد ازاينكه هيمو ترخيص شد  ميشينيم مفصل در مورد. مراسمات خرف ميزنيم.  بابام

ايد ببينم  دقيقا چ اتفاقي افتاده كه من ب بامخالفت كردن يا نكردنم كسي بهم توجه نميكنه.  اما حداقل ميخواستم ميدونستم
  بارشو به دوش بكشم ،

  

  به بابام گفتم :بابا،؟؟؟ رو

  

  مكث كردو گفت:بگودخترم؟؟ بابام

  

  برم توعمارت، یهفته باماد هي خوامي_من م
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  *چرا دخترم

  دارم. اجي_ به زمان احت

  

  صدازد ويماد بابام

  *مائده دخترم؟

  که اصال حواسش نبود یماد

  *مائده جان؟

  رفت زد روشونه ش یماد مامان

  هوا ديپر که

  بله جانم مامان؟ زهي+هان چ

  ه؟ينظرت چ زمي*عز

  +درچه مورد؟

  گفت بابام

  روستا؟ ديبر مويهفته باه هي نکهي*درمورد ا

  رمي+اهان چشم عمو جون م

  تو  پرستاراومد

  زميكه اماده ست اماده س پاشوبروخونه عز صتميترخ یگل سرمت که تموم شده برگه ها موخانمي*ه

   ميانجام داد کارارو

باشه  ادمي ومديم شيپ یزيچ هيهردفعه  یبگه  ول یزيچ یه خواستيم یمدت ماد نيتوا ميروستا شد یراه فرداش
  توراه ازش بپرسم.....

  

    ,١٣:١۶[  

]Forwarded from _مويقاطي پاتي_ (ه�[(  

  ماشين نشسته بودم  توي
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  به جاده بود اما تموم فكرم درگير ماجراهايي بود كه  نميتونستم  تغيرش بدم  نگام

  

  

  كم اورده بودنم و  واقعا

  بدونم اون چندتا كاغذ پاره ي لعنتي چي  بود كه زندگيمو بهم ريخته.   ميخواستم

  

  

       ديد عالقه ش رسکرد تابه اهنگ مور نييدستشو برد سمت ضبط وچندتا اهنگ باال پا یماد ميراه افتاد یوقت

  

  {حرفاتو قط نكن   

  اينده بگو از

  دلم ميخوام  دست

  تو بشه رو.  پيش

  تو ام ببين غرق

  تو شدم درگير

  ول نكن دستمو

  حرف بزن باخودم 

  شدم بهت معتاد

  زندگي شيرين

  اعتياد خوب  اين

  ديونگي....} يعني

  راستي نويد

  (حاال اهنگشو ميزارم خودتون حال كنيد)
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  ؟ی_ماد

  +همممم؟

  ؟یبگ یزيچ هي_احساس ميكنم ميخواي  

  +اهان اره راستش....

   کريباز جوابشو دادزدرواسپ شينگا کرد وبان شيزنگ گوشيش نتونست ادامه بده.  به گوش با

  

  

  +الوووو

  ؟ی*سالااااام خانومم خوب

  ؟ی+اره خوبم توچطور

  ی*منم خوبم اگه توخوب

  

  به مادي نگا كردم  يكم

  صداش به سپهر نميخورد اصال

  تشخيص بدم  نميتونستم

  

  

  *خانومي ميتوني بيايي بيرون

  +عشقم يادم نبود بگم بهت با اجازه ت همراه هيمو يه چند روز اومدم روستا

  

  يه چهره ي در حال باال اوردن به مادي نگا كردم  با
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  با حرف بعدي پسره رسما باال اوردم.  كه

  

  نميتونم  يه لحظه اين شهررو  تحمل كنم؟؟؟؟*عشقم نميدوني من بي تو 

  

  عووووووووققققق

  به گوشيم متصل كردم  هدستمو

  داد به جا دلو قلوه دادنشون اهنگ گوش بدم  ترجيح

  ازچند مين  مادي باصداي بلند گفت: بعد

  مووووووي+ه

  _زهرمار چته؟

  ؟یکنيرميکجاس زنميصدات م زنميساعته عرم هي+

  _تو اهنگ چ طور مگه؟؟؟

  +اممم يه چي بگم ؟؟؟؟

  _اره بوگو،.؟!

  

    ,١٣:١٧[  
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  خب... زهي+چ

  ه؟ياسمش چ نميبوگو بب دميفهم يیزايچ هي_

  ست.  هيرموزيهمون پسر ش اري+ماد

  _دررررروغ!!!!!

  ��+بوخوداااااااا
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  کنه؟؟يپا م_باالخره مختو زد خاک توسرت ها خاک اگه سپهر بفهمه شربه 

  

  به اون نداره. بعدم غلط موكنه.  یکارام ربط گهيد شهيرنامزدي+اون که فعال درگ

  

  خسروان دانند شي_صالح خو

  دفعه زد روترمز   هي یماد

  باال سر شاهد ه يه متر و سي سانت پريدم جلو خدا

  

  راهمونو بسته بود. اهياذرا س هي

  

  ؟ی_ماد

  +زهر مار.

  _حناق چرا ميزني خو؟

  ؟؟؟؟ ميريماکجا م دونهيم یچجور نياميبن ني+اصال ا

  

  یزني_زهرمار چرا داد م

  بدم ؛مردم دخترخاله دارن منم دخترخاله دارم!!!! تيکشته مرده هات فرار نيا دازيبا رمي+عاقا من هرجام

  

  داشت؟ یچه ربط تياخر یجمله  نيا گماي_م

  !.....گرندارديد یفقط براجلب توجه بود وارزش یچي+ه

  

  شد و به ما زل زد. ادهيپ نيازماش نياميبن

  !.ميکنيوکل کل م نيتوماش مينشست ميا وونهيد کنهياالن فک م کنهيم گاين یچجور ني_بب
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  .شميم ادهينه خودم پ یش ادهيتوپ زارميکنه نه م گايباشه ومثله بزن نجايا اهي+بدرک صدسال س

  

  دنده عقب گرفت یماد

  سفت بچسپ موي+ه

  _چرا؟

  دميکش غيييييييج هي

  ؛رد شد. ژژژژيو نشيوماش نياميپاشوگذاشت روگاز وازکنار بن یماد

  جوننننن یجونم وووولي+ا

  _حنااااااق من اخرش از دست توسكته ميكنم.

  

  

  پررونشه) گميداشت خخخخخ حاالبه خودش نم یعجب دست فرمون مايخودمون ی(ول

  

  

  .ميديساعت و خورده اي به روستارس بعديه

  مهره هام خشك شده بودن. تموم

  به دور اطراف نگا كردم  يكم

  

  ترسمي_مائده م

  +هان؟بسم هللا.چرا؟

  دارم... یبيعج یدلشوره  هي دونمي_نم

  .اديازدرختا پارك كنه وب یکي ی هيرسايز نويکرد خودشم رفت ماش ادهيدر عمارت  منو پ دم
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  در اوردم و خواستم درو باز كنم  كليدمو

  در بازشد  كه

  

  كه رو هوا خشك شد دستم

  

  همزمان كه درو باز كرده بود  مهدي

  يه لقمه بزرگ و تو دهنش جا ميداد داشت

  منو ديد خشك شد همينكه

  

  نفس  زنان  از همونجا وبدون اينكه بدونه من چرا هنوز پشت درم باصداي بلند دادزد. مادي

  خر برو تو ولي اين بارم نري پيش اون پسرهه هيمو

  خوش به حالش بشه    .حاال اونبار لختي بودي اين بار با لباس  زيادي

  نظر حالله هااااااااااااا يه

   ......  

  

    ,١٣:١٧[  
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  سردي روي پيشونيم نشست   عرق

  خجالت اب شدم  از

  

  رسيدم بهم و همينكه ميهديو ديد رنگش سفيد شد مادي
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  كدوممون نميتونستيم سكوتو بشكنيم هيچ

  عاقبت

  اومد بيرون و سوار ماشينش شدو رفت مهدي

  تا چند دقيه به جاي خاليش  نگاه كردم  

  به خودش اومد  مادي

  _پوففففف تا حاال از اين جور سوتيا نداده بودم 

  رحم كنه  خدا

  

  عجايب خلقت بگم تكون دادم واقعا قفل كرده بودم و نميدونستم چ چيزي به اين ا سرمو

  

  وارد حياط شدم  

  زير لب غر ميزد و من تو فكر بودم برا  چي اينجا اومدم.. مادي

  

    ,١٣:١٧[  
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  عمارت ناخدا گاه ايستادم  وسط

  چيكار كنم  مائده با تعجب بهم نگا ميكرد نميدونستم

  

  _هيمو ؛چرا وايسادي برو ديگه. 

  برم؟؟؟+كجا 

  _خسته نباشي االن كه رسيدي اينجا اينو ميگي. بابا ايول داري تو 

  براي چي اين جا  اومدي ،اومدي پيش نارگل خانم  خب

  پيشش  ديگه.  برو
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  اينكه چيزي بگم مسيرمو به طرف انتهاي حياط كج كردم  بدون

  تا از اهالي عمارت تو حياط بودند و با تعجب به ما نگا ميكردند.  چند

  

  تند كردم تا از سالم و عليك هاي احتمالي جلو گيري كنم.  پا

  

  

  نفس نفس دنبالم ميومد مائده

   

  دور نارگلو ديدم  از

  شسته شو روي پرچين پهن ميكيرد  لباساي

  ديدن ما دست از كار كشيد و  به سمتمون اومد.  با

  

  خجالت سالم كردم  با

  _سالم نارگل خانم

  ببخشيد مزاحم شديم:سالم نارگل خانم مائده

  

  +سالم عزيزاي دلم مزاحم چيه شما مراحميد

  اومديد خوش

  از روبوسي و اين جور چيزا وارد خونه ش شديم.  بعد

  

  +خب هيمو جان ؛چه خبر از  خانوادت همه خوبن؟؟؟ 
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  از اينكه من جواب بدم مائده پريد وسط: قبل

  نارگل خانم خبرا كه همش اينجاس . سالمتي

  

  با تعجب گفت:كدوم خبر مادر؟؟؟؟ خانم نارگل

  _قضيه خانوادي زند

  دفتررا رو خوندم از عروسي خانم كوچيك تا فرارش  يكي از دفترا پاره بود  

  

  مهدي گفت شما پارش كرديد   اقا

  ببينم  اومدم

  تو گذشته اتفاق افتاده؛ كه من مجبور م تاوانشو بدم.  چي

  

  خانم بدون اينكه چيزي بگه  نارگل

  دو  چايي اورد ش بلند

  

  تو فكر بود عمقيا

  از ده دقيقه گفت : بعد

  كجاي ماجرا رو ميدوني؟ تا

  تا فرار خانم كوچيك؛اما اون چند ورقه ي پاره شدم ؛اون قسمت از ماجرارو هنوز نميدونم.-

  

  كشيد و به بخاري كه ازچاي بلند ميشد نگا كردو گفت: اهي

  

  خانم) (ادامه ماجرا از زبان درخشان مادر نارگل
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  تموم شده بود و امشب شب زفاف خانم كوچيك بود  عروسي

  حياط و راه رو هاي عمارت  توي

  قرمز پوش با دف منتظر بودن تا با نواختن دف شاديشونو ابراز كنند زنان

  از چند دقيقه  بعد

  خوش نشين ريت منظم دف  توي عمارت پيچيد..... صداي

  

  كوچيك دو روز توي اتاقشون موند چون شگون نداشت تا سه روز افتاب و مهتاب تازه عروسو ببينه.  خانم

  

  

  هفت روز از ازدواج مجدد ارباب گذشته بود 

  شب براي اوردن اب به چشمه رفته بودم  اون

  

  راه برگشت تو

  جوانو ديدم كه وارد عمارت اصلي شد. ارباب

  

بود،اول خواستم به اتاقم برم اما يك دفعه  يا دم افتاد كه ارباب  براي خريد و فروش خانم كوچيك تو عمارت اصلي  اتاق
  غالت به روستاي مجاور رفته .

  منو به داخل عمارت كشوند. كنجكاوي

  جوان وارد اتاق خانم كوچيك شد ...... ارباب

  از ترس داشتم سكته ميكردم  

  طرف  اتاقم رفتم و سطل ابو همونجا رها كردم. كسي منو اينجا ميديد قطعا كشته ميشدم زود به اگه

  

  خانم گفت : نارگل
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  ماجرا ي اون كاغذاس كه من از دفتر پاره كردم. اين

  گفتم:ارباب جوان برا ب چي به اتاق خانم  كوچيك رفته بود؟ باتعجب

  

  

خانم كوچيك به عمارت باال +عجله نكن .يكي يكي،خب اينو كه گفتم حاال بزاريد از ادامه دفتر برات بگم ،از وقتي كه 
  پناه اورده بود:

  

  

  هر روز بزرگ و بزرگ تر ميشد .و شهربانو هرروز پير تر شكسته تر  فاطمه

  بار به فاطمه نگاه ميكرد در ني ني چشمانش غم بزرگي موج ميزد هر

  

  خانم كوچيك بشدت بيمار بود و بع سختي ميتونست حتي از جايش بلند شود پدر

  وت كردپس از دوماه ف و

  فوت حسين بگ خانم كوچيك خانم عمارت شد. با

  بگ بعد از اينكه مادر شهربانو خانمو طالق داد حسين

  دختر يكي از ارباب ها ازدواج كرد  با

  اونا فقط سه سال دوام اورد  ازدواج

  ازدواج اونا يك پسر و يك دختر بود حاصل

از طالق حسين بگ بچه هارو به مادرشون داد و همينطور سند چندتا ازمينارو .عشق شهرزاد خانم چنان بزرگ  پس
  بود كه اجازه نداد  حتي  بچ هايي كه از گوشت و خونش بودو پيش خودش نگه داره 

  

  

  .زن حسين بگ خاتون بود و بعد از طالقش با معشوقه ي ديرينه اش يعني جالل بگ ازدواج كرد  
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  تعجب گفتم :يعني ارباب جوان برادر خانم كوچيكه؟؟؟ با

  خانم گفت : نارگل

  كاش فقط برادر ميبوداما.... اي

  

  گفت:اما چي ؟؟؟؟ مائده

  

    ,١٣:١٧[  
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  خانم  با كمي تامل ادامه  ادامه داد نارگل

  

  بگ با يه بازيگوشي در دوران بچگيش  جالل

  شد عقيم

   

  راز فقط خانم بزرگ ميدونست و بس  اين

همه ي عمارت ميدونستند كه دختر و پسر خاتون بچه هاي حسين بگ. هستند و لي نميدونستند كه چرا ارباب  از خانم  
  بزرگ بچه دار نميشه 

  بچه دار شدن خانم كوچيك عمارت بهم ريخت با

  

  هايي كه واقعيت بودن در رابطه با عقيم بودن ارباب به كلي نابود شد و اقتدار ارباب بيشتر شد  شايعه

  

  سعي ميكرد به خودش بقبلونه كه شايد معجزه اي شده و تونسته پدر بشه  ارباب

  در اين ميان  اما

  بزرگ پشت تمام اين صحنه  ها بود و بازيو به ميل خودش اداره ميكرد خانم
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  نم سكوت كرد و مشغول نوشيدن چايي شدخا نارگل

  

  به من نگا كردو گفت: مائده

  فاطمه .... پس

  خانم اخرين جرعه چاييش رانوشيد ًوگفت : نارگل

  دختر ارباب جوانه  فاطمه

  بزرگ اين دستورو به ارباب جوان داده بود  خانم

  در صورت به وجود امدن بچه هم شايعه عقيم بودن جالل بگ كم بشه تا

  

  بعد از مرگ جالل بگ  بايك ازمايش بتونه ثابت كنه فاطمه دختر ارباب جوانه  وهم

  نه خواهرش؛ پس تمام ثروت  و

  بگ به تنها پسرش برسه . جالل

  كوچيك از ترس بي عفت شدن سكوت كرد.  خانم

  

  خانم كوچيك فرار كرد وقتي

  برده بزرگ نصف سندارو برداشت تا مردم فكر كنند خانم كوچيك سندارو  خانم

  مدتي كه اهالي عمارت دنبال خانم كوچيك بودن  درطي

  بزرگ تمام سنداي گم شده رو به اسم خودش كرد. خانم

  

  

  به نارگل خانم نگا ميكردم  باتعجب

  اين ماجرا برام خيلي سخت بود هضم

  فاطمه دختره ،داييشه ... يعني
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  چطور ممكنه  اين

  كه برادرته  ،بشه پدر بچت  كسي

  

  زده ادامه دادم  شك

  اين امكان نداره نه

  

  

  خانم استكانارو جمع كردو زير لب گفت:چرا هيمو جان ؛امكان داره..... نارگل
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  فضاي خفتان اور خونه ي  نارگل خانم زدم بيرون  از

  از چند ثانيه مائده هم اومد بيرون.  بعد

  از عمارت خارج شدم و به سمت  روستا به راه افتادم 

  

  هدف مسيرو ادامه ميدادم  بي

  اينكه از روستا خارج شدم  تا

  توي فكر بودم و نميدونستم كجا برم يا چرا از   روستا زدم بيرون بشدت

  دور تا دور خودم چرخوندم.  نگامو
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  ي خيلي زيادي با جنگل نداشتم  فاصله

  به طرف جنگل حركت كردم بنابراين

  

  بدون اينكه چيزي بگه دوش به دوشم ميومد مائده

  من بابت اينكه چيزي نميگه ازش ممنون بودم.  و

  

   

  دنياي اشفته ي خودم غرق بودم  توي

  براي مائده يه پيام اومد  كه

  ع به حركت ادامه داد. يه مكث كوچيك كردو بهد از يك مين دوبار مادي

  

  خودم گفتم حتما دوست پسر جديدشه  پيش

  

  از حدود بيست دقيقه به چشمه ي وسط جنگل رسيديدم  بعد

  يكي از سنگا ي كنا ر چشمه نشستم و به جريان اب نگا ميكردم روي

  اومد حتي يه زنگ به مامانم نزدم بگم رسيدم يا ن يادم

  از جيب شلوارم دراوردم  گوشيمو

  انتن نداره  ديدم

  مادي چ جوري  اس. ام اس بازي ميكنه  پس

  ديدم مادي نيست  يهو

  دستمو بردم باال گوشيم انتن بياره  يكم

  دفه سه تا پيام اومد برام  يه
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  از سحر  يكي

  از كامران دوتا

  پي اما رو نگا كنم  كه مهدي اومد خواستم

  _سالم هيمو خانوم

  +سالم...

  گوشيم زنگ خورد و

  بود  كامران

  نگاه كنجكاو مهدي مجبور شدم جواب بدم.... زير

�  

��  

���  

����  

#hemo 
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  *سالم ؛هيمو

  +سالم ؛بفرماييد

  (يكم ولوم گوشيمو كم كردم )

  *قبال بفرماييد نميگفتي

  به مهدي نگا كردم و جواب دادم يكم

  +خب ؛اره

  *هيمو شنيدم ميخواي ازدواج كني 

  +اره. اشكالي داره 

  *اما من اجازه نميدم 

  +منم منتظرم تو اجازه بدي.

  مهدي گفت : يهو

  خااااانممممم.... هيمو

  

  به مهدي و نگاه مرموزش نگاه كردم  باتعجب

  با داد كامران به خودم اومدم  كه

  ين يارو كيهههههههههههههههههههن؟؟؟؟؟+*هيموووو ا

  

  

  متر پريدم هوا يه

  

  خفه شو گفتمو گوشي قطع كردم  يه

  كال از دسترس خارجش كردم و

  گفت: مهدي



������ ��	
��-(����)���	� 

 

١۴۶ 

 

  هيمو خانم اما من مجبور بودم  ببخشيد

  

  تعجب گفتم :چراااا با

  يكم به اطراف نگاه كرد  مهدي

  _ميخوام يه ماجرا برات بگم 

  پسر كوچولو عاشق شد  يه

  همون دوران نوجوانيش  از

  يه ميوه ي ممنوعه  عاشق

  اي كه از بدو تولدش به اين دنيا   از اون و سرنوشت بدش صحبت ميشد  ميوه

  شد اما ميدونست هر گز بهش نميرسه  عاشق

  روز  يه

  ديدش 

  عشقشو ديد اونم با بدن  بالخره

  برهنه

  ه صورتش نگا ميكرد تا سيراب بشه  عشقش چنان زياد بود كه فقط ب اما

  

  با مكث ادامه داد مهدي

  ي ممنوعه ي من  ميوه

  بود ي هيمو  تو

  

  جعبه كوچيك از جيب شلوارش بيرون اورد و گفت يه

  اين انگشترو دستت كردي اگه

  ميمونم نميزاره به زور بدنت به بنيامين پات



������ ��	
��-(����)���	� 

 

١۴٧ 

 

  اين مث اون ثروت ندارم  با

  فقط مادرمو دارم  و

  هيمو  اما

  خدا قسم  به

  ميكنم  خوشبختت

  اخرين روزي كه اينجا هستي  تا

  بكن فكراتو

  

  رفتو ومن هنوز به جاي هالي مهدي نگا ميكردم  مهدي

  

  سرنوشت من چرا اينجورى بود واقعا

  و درهم برهم قاطي
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  صداي مائده به خودم اومدم با

بودم يكم افكارمو سروسامون دادم فعال تو فرهنگ لغت زندگيم جايي براي كلمه ي عشق و عاشقي نبود ،حداقل  گيج
  االن نبود.

  

  مائده از پشت يكي از درختا ميومد با تعجب به طرفش رفتم مائده صداشو رو سرش انداخته بود:  صداي

  كه چي ؟؟؟مگه هيمو ادم نيس  خب

  نداره ،دوست داره عاشق بشه ازدواج كنه تشكيل خانواده بده ،بچه دار بشه ،به شما چه؟؟؟ دل

  هيمو گفت چرا ازدواج مي كني با  سحر جونتون  مگه

  صداي غرش كامران ؛ببخشيد با

  دادش مائده ساكت شد صداي

  +مائده خانم به هيمو بگو مگه از رو جنازه من رد بشه 

  بنيامينو هم اون پسره ي دهاتيو به عذاش مي شونم هم

  _برو صداتو برا عمت بلند كن 

  مي تونم صدامو بندازم پس كله ام  منم

  تاكيد مي كنم به توجه   بعدش

  سيري يا ته پياز  سر
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  برو قرار مداراتو بزار  شما

  كردي ما شهر نباشيم نميدونيم اونجا چ خبره  فك

  قهو ه هاي كافه ي رز خوشمزه نيست  راستي

  كافي شاپ البالو سياه . بريد

  بدون اينكه اجازه بده كامران حرفي بزنه تلفنو قطع كرد. بعدم

  

  

  

  روي يكي از درختاي گردو اونجا انتن نميداد مائده رفته بود  چون

  زير درخت فالگوش  وايستاده بودم. من

  

  از يك مين دوباره تلفن مادي به صدا در اومد بعد

  

  مائده جواب نداد  اينبار

  زير لب گفت برو بميررررر ولي

  

  از درخت پريد پايين و با ديدنم چشاش گرد شد. مائده

  _عه ؛هيمو  اينجا چيكار مي كني؟؟؟؟

  

بلندي كشيدم  و همينطور كه به طرف چشمه مي رفتيم ماجراي مهديو برا مادي تعريف كردم و در اخر اضافه  پووف
  كردم 

  +ميگي چيكار كنم؟؟؟؟

  

  يكم نگا م كردوروسريمو ازم گرفتو پرش كرد از گردوي خامي كه اون باال چيده بود مائده
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  از دو سه ثانيه مكث  گفت: بعد

  به هم ميايين چقدم

  زدواج كنيد سي راس گوسفند و دو راس گاو يه چند هكتار زمين و ....ا بعد

  با ماديار ازدواج كه كردم اخر هفته هاميايم اينجا ماست و دوغ محلي و  منم

  حرفشو ادامه بده  نزاشتم

  دادم تا زانو رفت تو چشمه هلش

  

  يه هين بلند كشيد و گفت: مادي

  _خودتو يه مرده تصور كن هيمو

  

  چند لحظه غمامو فراموش كردم و از ته دلم قهقه زدم و به طرف خونه دويدم  براي

  يه لنگ كفش مردونه سوراخ رو  از كنار چشمه  پيدا كرده بود پرش كرده بود از اب و دنبالم مي كرد.  ماديم

  

  پنجاه متري خونه نارگل خانم كه بودم  تو

  داد زد مائده

  كنم  بوي عطرم ميده دقيقا بوي پهن گاو اممم به به ._هيمو عين ادم وايسا اينو روت خالي 

  خنده سرمو به عقب بر گردونمو گفتم با

  +عه  بوي عطر

  اين همه دويدي االن گلوت خشكه. يكم از ش بخور گلوت تازه شه توكه

  كه سرمو برگردونم باكله تو بغل يكي فرود  اومدم همين

  دستاشو به دوركمرم محكم كرد يارو

  از پنج ثانيه به خودم اومدم بعد

  بلند كردم  سرمو
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  تعجب گفتم با

  _بازم كه تو......

  

�  

��  

���  

����  
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  +خيلي وقته منتظرتم

  بغلش بيرون اومدم وخيلي طلبكارانه بهش خيره شدم  از

  بپرسم چراااااااااا؟؟؟؟ _اونوقت ميشه

  گرفتو و كشوند داخل خونه ي نارگل خانمو گفت: دستمو

  عجله نكن. ميفهمي

  

  لنگه كفش بدست  با تعجب به دنبال ما اومد تو  ماديم
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  خانم تو حياط بود با ديدن بنيامين رنگش پريد  نارگل

  اومد جلو  زود

  *سالم ارباب..

  +سالم نارگل مهدي كجاس؟

  نارگل نگاكردم ارباب..ارباب كيه دوباره حواسمو به جمع دادم  به

  *ارباب بيرون بود االن ديگه برميگرده 

  +برگشت بگو بياد عمارت

  *چشم حتما

  دستمو كشيد و  از خونه بيرون رفت  دوباره

  جلو ي در پارك كرده بود ماشينشو

  ماشين و  در

  كرد.  باز

  +برو تو

  اومد كنارم مائده

  ستش كشيدم بيرون و گفتم از د دستمو

  :كجا؟؟؟؟من با تو بهشتم نميام

  يه نگا بهم انداخت بنامين

  +كه نميايي؛بهشتو جهنم و برات ميارم جلو چشات 

  به چشماش دوختم و اروم گفتم  نگامو

  :ريز ميبينمت 

  خيلي خونسرد بود  بنيامين

  خيلي بي تفاوت بود  كال
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  هل داد توماشين   منو

  درو بست  و

  گيج به مانگا ميكرد مائده

  +مائده خانم االن ميان دنبالتون شما برميگرديد خونتون

  ~پس هيمووو،؟؟؟

  +خانوادش در جريانن نگران نباشيد .

  ماشين شد و ماشينشو روشن كردو راه افتاد سوار

  گيج تر از اوني بودم كه از خودم عكس العملي نشون بدم  خيلي

  ساكت به راه ادامه ميداد اونم

  اينكه خانواده در جريان بودن اروم شدمو منتظرشدم ببينم هدفش از اينكارا چيه؟؟؟ از

  روستا خارج شديم و به سمت شهر رفتيم  از

درست پنج كيلو متري شهر دوباره وارد فرعي شد و بعد از دو ساعت رانندگي وارد يه روستا شديم مردم با ديدن  اما
  ماشين مي ايستاند و تا كمر خم ميشدن 

  تعجب به بنيامين و كه خيلي عادي به اين صحنه ها نگا ميكرد با

  به يه عمارت بزرگ رسيديم بالخره

  

    ,١٣:١٨[  
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  عمارت تقريبا غير قابل انكار بود عظمت

شغول انجام  وظيفه متري عمارت سخت م٥٠٠از اينه هاي ابي و سنگ سفيد مرمر ؛خدمه هايي كه در حياط  نمايي
  بودند. 

  

  چند لحظه به صحنه ي روبه روش نگاه كردو گفت :پياده شو بنيامين
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  ماشين پياده شدم و همچنان به عمارت سه طبقه ي روبه روم خيره بودم.  از

  

  فكر ميكردم اينجور عمارتا تو رماناست.  هميشه

  خيلي سريع وارد عمارت شد  بنامين

  يرفتم و همچنان به عمارت نگا ميكردممث الك پشت دنبالش م منم

  لباس مخصوص خدمه ها واقعا جالب وصد البته مرتب و تميز بود 

  بعد از چند دقيقه وارد عمارت شدم  بالخره

  

  جان خودم چندتا سكته قلبي ناقص زدم  به

  

  ورودم به عمارت همه ي خدمه ها باهم گفتند با

  خوش امديد خانم جان -

  باالي پله ها با خونسردي به من نگاه ميكرد و عكس العمل منو زير نظر گرفته بود.  بنيامين

  

  صداي رسا و بلند گفتم :ممنون مرسي،لطف داريد با

  پله هايي كه عمارتو دوبلكس كرده بود باال رفتم  واز

  ي همكف عمارت فقط يك سالن بزرگ بود كه دورتا دورش مبالي سلطنتي بود  طبقه

  اسكن اميز فهميدم اين عمارت زير زمينم داره.  يه نگاه با

  بنيامين رسيدم و سرمو پاين انداختم و منتظر شدم ببينم اخر اين ماجرا به كجا ميرسه.  به

  

  چند مين خيره خيره نگام كردو گفت: دنبالم بيا. بنيامين

  

  هيچ حركات اضافه اي دنبالش راه افتادم  بدون
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  رد يه اتاق شديمچندتا راه روعبور كرديمو وا از

  اگه االن بگه برو صددرصد گم ميشم  يعني

  

  به اتاق نگام به تابلويي پشت تخت خوابش جلب شد  باورودم

  منظره از درخت كه نصفش برف داشت و نصف ديگرش سبز بودو ميوه داشت يه

  

  فهميد تابلو برام جالبه  بنيامين

  *اين تابلورو خيلي دوست دارم ميدوني چرا

  رف بنيامين سوق دادم گفتم:نهبه ط نگامو

  *اين تابلو ميگه  ادم ميتونه درهمون لحظه اي كه مرده و روش پراز سردي و برفه 

  لحظه  همون

  حال و هواي بهارو زندگي و اميدو به خودش بده.  ميتونه

  

  درك كنم منظور بنيامين چيه  نميتونستم

  بنيامين مرموز به من نگا ميكرد. و

  

    ,١٣:١٩[  

  بنيامين فهميدم كم اوردن در اين حالت يعني شكست  بانگاه

  

  نفس عميق كشيدمو گفتم  يه

  . ادما ميتونن تويه لحظه تغير حالت بدن اره

  سريع تر از افتاب پرستا  خيلي

  مكث چندثانيه اي كردم و ادامه دادم  يه
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  اين چندماه فهميدم  تويه

  چيز از هيچ كس بعيد نيست. هيچ

  

  

  ،افرينگفت :افرين  بنامين

  نداشتم  انتظار

  به انتخواب مامانم اميدوار شدم  نه

  باهمه حرفايي كه امروز ميشنويي هميجوري عاقالنه روبه رو بشي.  ميخوام

  

  صندلي كنار تختش نشستمو گفتم :منتظرم. روي

  

  ازروي تخت بلندشدو به طرف پنجره رفت  بنيامين

  

  *هيمو ميخوام تااخر حرفام  ساكت بموني 

  انداختن توي حرفام متنفرم وقفه از

  

  پنجره؛روبه بيرون و پشت به من ايستاد و گفت: جلوي

  

،ميدوني كه خانم كوچيك از برادرش حامله شد و اتفاقات بعدشو ميدوني ولي حقيقت يه چيز ديگه اس تو  ميدونم
وان و بچه ي خاطرات خانم جون گم شده اون صفحه اي كه بگه از عوض شدن عمدي بچه ي زن پنهاني ارباب ج

  شهربانو 

  

،نميدوني كه ارباب جوان هيچ وقت به  هووي مادرش دست درازي نكردو اون شب فقط به خاطر يه مسلئه ي  ميدونم
  جزيي پيش شهر بانو رفت و شهر بانو در واقع از  پسر واقعي پدرش كه همون حسين بگ باشه باردار شد 
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  بگ  قبل از  ازدواج بامادرت  حسين

  كرد تو امانتي  كه مردم روستا بهش سپرده بودن . خيانت

  

  مردم روستا يه دختر بيكسو به  كدخدا ده سپردند 

  

  كه اوازه عدالتش در تمام روستا ها پيچيده بود ،اما پسرش حسين خيانت كرد  كدخداي

  

  بگ بعد از فهميدن ماجرا  حسن

  تحفظ ابروي پسرش،دخترك تنهارو از خونه اش بيرون انداخ براي

  در تمام روستا اعالم كرد كه اين دختر  و

  است.  هرزه

  كه فقط قرباني دلبستگي اش شده بود  دختري

  حاال با شكمي برامده اواره روستاهاي مجاور شده بود.... و

  

    ,١٣:٢٢[  

  ساكت شد بنيامين

  

  صندلي بلند شدم و به طرف ببنيامين رفتم ازروى

  

  +خب؟؟؟؟

  

  _ميدوني هيمو ؛ اون دختر ،سمابانو؛مادر مامان بزرگمه .ر حسن بگ ،يه قانون داشت 

عروس هايي كه ازدواج ميكردند بايد شبو پيش ارباب ميبودند،هيمو، سمأ ؛دختركه اواره كوه و بيابون روستا  تمامي
  شد ،خواهرزاده حسن بگ بود 
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  بگ اينو ميدونست  حسن

  شون رنگي بود و زير لبشون يه نشونه ابي داشتندفقط خانواده ي ارباب چشما چون

  

  

  سما بدنيا امد پسر

  يه روستاي غريب  توي

  يه شب باراني توي

  .حتي بدون قابله  تنها

  

  سه سال بعد از بدنيا امدن علي  پسر سما همسايه جديدي براي سما اومد 

  

  جديد شهرزاد حامله و شوهرش بودن  همسايه

  

  چند ماه بعد شهربانو بدنيا اومد  

  

  

دوهمسايه باعث به وجود امدن عالقه اي بين علي و شهربانو شد و ثمر عشق مخفي شون شد مامان فاطمه  صميمت
  ي تو ....

  

  

  

  

  به ميله هاي تخت گرفتم  دستمو

  دركمو از دست داده بودم  قدرت
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  زده به بنيامين نگا ميكردم  شك

  

      

  

    ,١٣:٢٢[  
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  تلو جلو رفتم  تلو

  روش ايستادمو گفتم  روبه

  _ونقش من اين وسط چيه ؟؟؟

  

+هيمو ؛منو تو طبق رسم اين روستا .روستاي خانم جون و روستاي جالل بگ،منتظرم ما يه دختر بدنيا بياريم تا پاكي 
  خونش كثيفي خون خانم جونو تموم كنه 

  خاتمه داده بشه به گناه جاريه اونا بايد

  

  

  زدم كدوم گناه؟؟؟؟ داد

  بودن ميفهمي عاشق هان؟؟عاشق

  

  _اما اونا خواهر برادر بودن

  

  خانم جون به ارباب جوان شبيه بود اينو تو دفتر نوشته بودن  ولي

  

  _و ارباب جوان برادر شهربانوعه

  سوم حسين بگ اينو كه يادت نرفته ؟؟؟؟ زن
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بنيامين گيج شدمو تعازلمو از دست دادم اخرين چيزي كه يادمه  ظربه سنگيني بود كه به گردنم خوردو بعدش با حرفاي 
  فقط سياهي

  

    ,١٣:٣٣[  

  صداي خوشطنين پرستار  به هوش اومدم  با

  مادرم كنار تخت نشسته بود   

  چشماي ورم كرده ش معلوم بود خون گريه كرده  از

  حرفاي بنيامينو يادم اومد 

  

  سرمو تنظيم كردو از اتاق بيرون رفت پرستا

  اروم گفت: مادرم

  ..هيمو

  

  تر از خودش گفتم :چرا مامان؟؟؟؟؟ اروم

  با گريه از اتاق بيرون رفت مامانم

  رو رو خودم كشيدم و از ته دل زار زدم براي سرنوشت بد  خودم . مالفه

  

  ازاين كامال سبك شدم  بعد

  خودم قول دادم تا ته اين بازيو برم. منكه اخرش قرباني بودم  به

  اجازه. نميدم بازيم بدن ولي

  بازنده ميشم اما بعد از اينكه اونارو شكست دادم من

  

  دل بودم چونكه  دو
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  بنيامين رقيبمه يا شريكم  نميدونستم

   

  

  

***************  

  هفته از ترخيص شدن من گذاشته  سه

  ردو با سحر رفتن المانازدواج ك كامران

  

  براي ادامه تحصيل رفته تهران مادي

  اخر اين هفته عروس ميشم  منم

  خاطر قولي كه تو بيمارستان به خودم دادم كامال محكم بودم كل كارارو انجام دادم  به

  اماده كرده بودم وسايلشو دونه به دونه مرتب كرده بودم  خونمو

  وسط بنيامين با خونسردي همكاري ميكردو خريداي عروسي كامل بود اين  لباس

  شد عروسيمون تو عمارت خودش باشه و مردم چهار روستا شاهد ازدواج. نوه ي سما و شهربانو باشند  قرار

  

  

********  

  سر صبح زير دست ارايشگرم  از

  لباس سفيد محلي با دستمال مخصوص عروسا  يه

  قرمز روي سرم نشان از دختر بودنم ميده  تور

  با لباس محلي با وقار تر از هر وقت ديگه اي شده  بنيامين

  

  ارايشگر اومد و گفت :داماد اومد  شاگرد
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  محكم وارد شد  بنيامين

  كردو با نگاهش ارايشگاه رو زير نظر نرفت  سالم

  ارايشگرو همراه با  يه مبلغ به عنوان شيريني روي ميز گذاشت دستمزد

  

يه بوسه ي سرد كه سرماش تا وجودم نفوذ كرد  بوسه اي كه براي حفظ ابرو بود  گرفت  و پيشونيمو بوسيد   دستمو
  يه خداحافظي زير لبي كردمو و از ارايشگاه  خارج شدم 

   

  اصرار من فيلم بردار نياورديم  به

  

  دوس نداشتم از اين روز خاطره اي برام بمونه اصال

  حرف زدن با ارايشگر سوار شد  اذراي مشكي بنيامين شدم بنيامين بعد از چند مين سوار

  

  بهم نگا كردو بدون هيچ حرفي روشن كرد و به طرف روستا حركت كرد يكم

  

  از سه ساعت به روستا رسيدم  بعد

اهالي روستا اينه بدست منتظر ورود من بودن نصفي از مردان با شليك گلوله به اسمان شادي خودشونو ابراز  تمام
  فميكردن و نصف ديگشون با زدن د

  بيست دقيقه اي  پياده راه رفتيم تا به عمارت رسيدم  يه

  عمارت سه خروس دو گوسفند و سه گاو ذبح كرده بودند جلوي

  هر هشت حيوانو باهم قاطي كردند و دورمون يه دايره كشيدند  خون

  خون هاي كثيف قاطي ميشن و خون پاكو به وجود ميارن  يعني

  چندش بهشون نگاه ميكردم  با

  تموم شدو ما وارد حياط شديم  بالخره

  با ماديار كنار صندلي مخصوص عروس ايستاده بودند مائده
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  رسما مائده رو خاستگاري كرده بود در دوران اشنايي به سر ميبردند ماديار

  ديدن خوش حالي مائده براي اولين بار تو روز عروسيم لبخند زدم با

  

  اهالي روستا كردي ميرقصيدند  تمام

  اشنا ها بواي تبرك جلو ميو مدند و تبريك ميگفتن  و

  

  از هشت ساعت بزنو بكوب عروسي تموم شدو من ماندمو  بنيامين بعد

  

  ميداد یبه نام زنانگ ديجد یايدن کيروي دستمال خبر از ورود من به  سرخي

  

  بدون هيچ حرفي از اتاق بيرون رفت  بنيامين

  سختي بلند شدمو درو قفل كردم به

  خت دراز كشيدم و از ته دلم براي اخرين بار زار زدم ت روي

  خودم قول دادم تا وقتي كه   زهرمو ميريزم گر يه نكنم  به

  

  از نيم ساعت  بعد

  صفحه ي گوشيم روشن شد 

  

  شماره ناشناس پي ام داده بود يه

  

  {خوب تو تله افتادي خانم كوچلو}
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  پايان

  قسمت دوم رمان باشيد منتظر

١٣٩٦/٦/٢٢  

  

  تشكر ميكنم از دختر خاله عزيزم مائده و نويسنده رمان دلفريبانه؛ دريا اكبري  خيلي

  كمك زيادي بهم كردند كه

  اخر اين رمانو تقديم ميكنم به شوهر عزيزم. ودر

  

  ادامه رمان به كانال  براي

@hambastar_khaterat 

  نماييد مراجعه

  :نسرين(هيمو)  نويسنده
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