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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تلگرام کانال

 زنند ینم ادیدخترها فرنام رمان : 
 رمان فوریو کاربر فرحنازنویسنده : 

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

  Roman4u@کانال تلگرام : 
 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 زنند ینم ادیدخترها فر
 

 فرحناز

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 زنند ینم ادیدخترها فر 

 یباسمه تعال
 

 صورتم خیس شده بود از اشک ..
 گلوم میسوخت

 این چه سرنوشته نکبتیه اخه ای خدا
 هق زدم

 هق زدم..
 یه بار
 دو بار
 ده بار 

 خـــــداااااا چرا اخه؟؟؟
 ساناز دستمو اونقدر فشار داده بود که میسوخت..
 مبینا اونقدر گریه کرده بود که چشاش باز نمیشد

 فرحناز-مبینا
 زور قورت دادم و گفتمابه دهنمو به 

 بله؟؟-
 چیکارمون میکنن؟-مبینا 

 یه پوز خند زدم تنها کاری که میتونستم بکنم..
 میشناختم

 عوضی که مارو اسیر کرده بود میشناختم
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 صدایه گریه مامانم تو گوشم پیچید..
 صدایه جیغش..

 صدایه ضربه هایه کمر بند..
 صدایه مرده اشغالی که فحش میداد..

 شدن استخونایه مادرم زیره پایه اون مرد.. صدایه خورد
 همه تو سرم پیچید

 هیچوقت یادم نمیره 
 چطوری جسمه یخ و مرده یه مادرمو انداخت جلویه سگاش

 جوری منو به درخت رو به رویه جنازه مادرم بست
 که همه چیزو ببینم

 همه چیز..
 دیدم

 شکستم
 خورد شدم

 اونقدرا اسون نیست..دیدنه تیکه تیکه شدنه مادرت جلویه چشمت 
 از همون بچگی یاد گرفتم بزرگ باشم دیگه بچه نبودم

 بزرگ شده بودم
 

 فرحناز فرحناز الوو کوجایی-مبینا
 بله-

 تو میدونی اینا ها کین؟-مبینا
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 بغضه لعنتیو قوت دادم گفتم
 اره -

 هر دوشون با چشایه گندههه بهم زل زدن..
 از کجا میدونی-ساناز

 دمابه دهنمو قورت دا
 خب ....-

 نفره دیگه رو که اسیر کرده بودن برگشتیم 7همه با صدایه دره انباری که ما و 
 یه زنه خیلی زیبا اومد تو خیلی خوشگلل بودددد

 اما با عمل خودشو ترکونده بود
 خانومه اومد جلو نگاهی به همه انداختو گفت

 همتون واستین به صف شین
 اما...همه واستادن از فرمانش اطاعت کردن 

 من نشسته بودم  و بهش نگاه میکردم
 روشو کرد سمته من

 کری؟ -گفت 
 کر نیستم اما در حدی نمیبینمت که دستورتو اجرا کنم-

 اره این منم
 فرحنازی که هیچوقت تسلیم نمیشه و نخاهد شد

خانومه با چشایه گرد شده بهم نگاه میکرد یعنی همه نگاه میکردن اما برام مهم 
 نبود 
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 به درک
 هر چی میخان فکر کنن

 هه واسه من ادم شدی-خانومه
 نزار کاری بکنم که به التماسم بیفتی پس زود باش بلند شو

 دستمو اوردم جلو صورتم به ناخوناش نگاهی انداختم 
 اوممم بلند شده-

 داشتم به ناخونام ور میرفتم
 خانومه با حرص گفت

 ادمت میکنم-
 به سمتم اومد دستمو گرفتو بلندم کرد

 زنیکه
 اونموقع خانومه بود االن زنیکه

 اوم اونقدرا هم خوشگل نیستی-زنیکه
 به تو رفتم -

 یه سیلی زد
 برگشتم با غرور بهش نگاه کردم

 چشاش از کاسه در اومده بود
 پوزخندی زدو پرتم کرد رو زمین

 بزنین ادمش کنین یاال-زنیکه
شروع کردن به کتک سمتم اومدن  سرش به  شته  ض بادیگاردایه پ ربه زدن با هر 

 خون باال می اوردم 
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 یه دفعه مبینا و ساناز خودشونو پرت کردن رو من تا سپرم بشن..
 

 وضعیت بد بود زنیکه داشت با تعجب بهمون نگاه میکرد 
 بادیگاردا هم مونده بودن کیو بزنن

 اخه همه ما دخترا رو هم تلمبار شده بودیمو سپره هم
 چشمام از کاسه زد بیرون یه دفعه با صدایه دادی که اومد

 اینجا چه خبرهههههههه-
 خودشه

 صدایه خودشه
 خوده لعنتیش
 خوده نامردش

 اونقدر صداش پر جذبه بود همه دخترا بلند شدن
 اما من بلند نشدم چون میدونستم صورتمو ببینه همه چی تموم میشه

 باید فاتحمو بخونم
 یدفعه یه داده بلند زد

 اذرررررررررررر-
 ع با وحشت رفت سمتشزنیکه سری

 هه پس اسمش اذره
 این چه وضعیهههههههه-
 ببخشید ارباب االن درستش میکنم-
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 اروم گفتم اما همه شنیدن
 هه ارباب مرتیکه یه اشغال-

 یه دفعه دستی الیه موهام اومدو از زمین بلندم کرد
 تا چشمش به صورتم افتاد ماتش برد

 دستش شل شدو موهامو ول کرد
 زمینپرت شدم رو 

 جونی برایه بلند شدن نداشتم
 دیدم دو زانو افتاد رو زمین

 ا..نا...هی..ت..تا-
 مادرم بود من انا هیتا نیستم-

 تو چشاش با غرورو جسارت زل زدمو گفتم
 من فرحنازم دختره اناهیتا-
 

دستمو گرفت بلندم کرد کشید منو اما جونی نداشتم که دنبالش راه برم یه دفعه 
 افتادم زمین 

واستاد نگاهی بهم انداختو بغلم کرد میخاستم پسش بزنم اما نذاشتو بیشتر به 
 خودش فشارم داد

 وارده یه اتاق شدیم منو اروم رو تخت گذاشت
 واستا االن میام-

 با اخرین جونم گفتم
 واستا-
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 +جانم دخترم
 ببنددد دهنتو اشغالللللل

 د قورت دادمو گفتمابه دهنمو یا بهتر بگم ابه دهنیو که همراه با خون بو
 چرا کمکم میکنی-

توکه بعد از کشتنه مامانم منو به درخت بستی تا شاهده تیکه تیکه شدنش باشم 
 توکه از من متنفری چرا این کارو میکنی

 +چون که....
به لعنتی ولم - یه اون شــ به فکرم  بودی فردا غه اگر  که درو به فکرمی  نگو 

 نمیکردی جلویه یتیم خونه
 ط با چشایه قهوه ایه سوختش که خیلی جذاب بود بهم زل زدهیچی نگفت فق

 بعدش از اتاق رفت بیرون
 چشامو بستم 

 به خواب رفتم 
 به دنیایه بی خبری

 دور از این دنیایه نامرد
 

 با صدایه جیغو داد از خواب پریدم
 سریع بلند شدم  واااااااااتتتتتتت

 زخمام همگی پانسمان شده بود 
 پس چرا نفهمیدم
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 حتما اون دنیایه بی خبری خواب نبوده بی هوشی بودهخخ 
 سریع از اتاقه مجلل زدم بیرون

 داشتن دخترا رو میبردن
 سانازو مبینا زجه میزدن

 سانازو مبینا با من تو یتیم خونه بزرگ شده بودیم
 از خواهر بهم نزدیک تر بودن

 اما بعد از چند سال با اردنگی پرتمون کردن بیرون
 داد زدم

 واستینننن-
 همه برگشتن طرفه من

 اون مرتیکه اشغالم نگاهی بهم انداختو گفت
 +چرا از جات بلند شدی هاننننن

 ب ت چ-
 چشایه همه از حدقه که نه افتاده بود جلو پاشون

 سریع رفتم سمته مبینا و ساناز 
 +این دو تا رو ول کنین 

 منظورش مبینا و ساناز بود
شروع  وقتی دخترا دیدن مرتیکه چنین شونو پرت کردن رو پامو  کاری کرد خود

 به التماسم کردن
 یعنی باید از اون مرتیکه میگرفتم درخواست میکردم؟

 نه نه من اینکارو نمیکنم
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 اما...
 لعنتی غروره لعنتی

 داشتن میبردنشون مبینا و سانازم چسبیده بودن به من پناه گرفته بودن
 دمه در بودن که نگاهم به دستبندم افتاد

 دسبندی که مادرم بود و روش نوشته بود اناهیتا
 صبرکنین-

 رومو برگردوندم سمته مرتیکه 
 به خوبی برقه چشماشو دیدم

 ازادشون کن-
 لبخندی زدو گفت

 +اگر تو میخای باشه 
 اذر رفت سمتش خودشو اویزون کرد بهشو گفت

 عزیزه دلم ارادم اخه چرا این دختر انقدر برات مهمه-اذر
 عوقققققق
 عزیزه دلم

 برو بینیم بابا اصال به تو چ
 اراد+بعدا بهت میگم 

 به سمتمون اومد و به زور اذرو از خودش جدا کرد
 +دخترم

 ببند دهنتو به من نگو دخترم پست فطرت اشغال-
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 دسته مبینا و سانازو گرفتم بردمشون سمته اون اتاقی که اراد منو برده بود توش
دمو تم سمته تخت نشستم سرمو با دستم پوشونرفتیم تو اتاق دروقفل کردمو رف

 چشامو بستم
 سانازو مبینا کنارم نشستن

 فرحناز قضیه چیه چرا اون مرده بهت گفت دخترم؟؟؟؟؟-ساناز
 گوه خورد گفت دخترم-

 قضیش خیلی طوالنیه
 حوصله ندارم..

 
 یه دفعه صدایه قارو قوره شکمه مبینا پیچید تو اتاق

 
 سمته در قفلشو باز کردم  از رو تخت بلند شدم رفتم

 وقتی میخاستم از در خارج شم یه چشمک به بچه ها زدمو گفتم
 االن میام-

 تا از اتاق خارج شدم مرتیکه رو دیدم
 داشت بهم نگاه میکرد

 تو نگاهش فقط یه چیزو میتونستم تشخیص بدم
 نه من اینو نمیخام نه..

 چشمم افتاد به گردنبندش
 هم نوشته شده بود به شکله دایره دو تا اسم خیلی زیبا رویه

 اراد اناهیتا
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 هه اسمه خودشو مادرم
 اراد+خب باالخره دخترمون تشریف اوردن

 زر نزن بابا اگر اومدم بیرون فقط به خاطره اینه که ما..ما گرسنمونه-
 اراد+باشه االن میگم براشون غذا ببرن تو دنبالم بیا کارت دارم

 شاه الهی بمیری خب منم گشنمه ای
 اون راه افتاد منم مثله اوسکوال دنبالش

 سره راه یه بشکن زد 
 یه خدمتکار با لباس فرم اومد تا کمر خم شد

 قیافه اراد بعد از دیدنه من
اراد+تویه اتاق بنفش دو تا دخترن بهشون غذا بدین بخورن بعدشم بفرستینشون 

 حمام و لباسه تمیز بهشون بدین
 چشم ارباب-خدمتکار

 تو حلقممممم تا لوزوالمعدمممم ارباب گفتنت
 

شپزخونه  شپزخونه رفت اها جایه ا سمته ا شد  به  خدمتکار دوباره تا کمر خم 
 رو یاد گرفتم

 اراد+فرحناز؟
 ها-

 اراد با اخمو عصبانیت گفت
 +ها نه بله



 15 زنند ینم ادیدخترها فر

 برو بینیم بابا-
 معلوم بود اعصابش خورده

 به درک
 اراد+بیااااااا

 باش-
 م دنبالشرفت داخله یه اتاق منم رفت

 خیلی اتاقه بزرگو مجللی بود
 یه میزه بزرگ داشت بایه صندلی که روش لم میدادیو خیلی باحال بود

 رفت رو صندلیه نشست
 اشاره کرد بشینم رو مبله

 خیلی مبلش گرمو راحت بودد
 یه دفعه از دهنم در اومد

 چقدر گرمو راحته-
 سریع سرمو برگردوندم سمته اراد

 میکرد بیشعوررررداشت با لبخند نگام 
 ها چیه بگو چی میخای بگی-

 تا دهنشو باز کرد یه چیزی بگه
 عشقممممم-اذر
 اوا

 یا خوده خدا
 این چرا اینطوری لباس پوشیدهههههههه
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 اذر با اخم به من نگاهی کردو رو به اراد گفت
 عزیزه دلم بیا بریم تو اتاقت -

 تنهامون بزاراراد+االن وقت ندارم میخام با فرحناز جان حرف بزنم 
 هه با این دختره ایکیبیری چه حرفی داری -اذر

 ببندی ممنون میشم عملییییییی-
 اذر با نفرت بهم نگاهی انداختو از اتاق خارج شد اراد رفتو دره اتاقو قفل کرد

 اومد دوباره نشست سره جاش
 تا میخاست دهنشو باز کنه حرف بزنه
 صدایه قارو قوره شکمم تو اتاق پیچید

 
 میشه بهم یه چیزی بدی بخورم بعدش حرف بزنی  ام-

 اراد+هوفف باشه
 زیره لب اروم گفتم

 ممنون-
 چشاش برق زد

 رفت از اتاق بیرون بعد از یه ده دقیقه چند تا خدمتکار اومدن 
 همشون تا کمر خم شدن

 یکیشون گفت
 لطفا همراهه ما بیاین-

 دنبالشون رفتم
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 بردنم تو یه سالنه خیلی بزرگ
 سر تا اون سر میز بودو پر از غذااز این 

 مبینا و سانازم اونجا نشسته بودن 
 واییییی نگاشون کنننن

 رفته بودن حمومو لباسایه تمیز پوشیده بودن شده بودن مثله ماه
 داشتن غذا میخوردن انقدر تند میخوردن که نگو

 اصال متوجه اومدنه من نشدن
 خخ

 اکت شنن با اشاره و اینا گفتم سگرفتم رفتم نشستم تا میخاستن یه حرفی بزن
 بعدم شروع کردم به خوردن

 اوممممم چقدر خوشمزست
 مثله قحطی زده  ها میخوردیم

 همه یه خدمتکارا سرشون پایین بودو هیچی نمیگفتن
 اینا واس چی واستادن نگاه میکنن؟

 وا
دســتمو بردم ســمته پارچه نوشــابه ســریع یکی اومد جلو واســم تویه یه لیوان 

 ریختو داد دستم بعدشم تا کمر خم شدو رفت عقب نوشابه
 اوالال

 چقدر ایناها با ادبن ایوال
ســانازو مبیا هم همین کارو کردن دوباره دو تا خدمتکار اومدن جلو براشــون 

 نوشابه ریختن
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 مثله این افرادی که سوپرایز شدن ذوق کرده بودن
 خخ

 
 قشنگ که همه میزو خالی کردیم پخشش شدیم رو صندلیمون

 چشامو بستم
 یه دفعه یه چیزی اومد رو لبم

 یا ابر فضل
 چشامو با وحشت باز کردم

 دیدم خدمتکاره داره با دستمال لبامو تمیز میکنه
 واتت د فازززززز

 واال
 بعدش که چشایه از حدقه در اومدمو دید رفت کنار

 کم دارنا
 واال به خدا

 اراد اومد همه خدمتکارا تا کمر خم شدن دوباره
 اراد+حمامتو برو لباسه تمیز بپوش بعد بیا اتاقه کارم

 بعدشم رفت
 اصال منتظره جواب نموند

 بیشول
 سانازو مبینارو با نهایته احترام بردن
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 یه خدمتکار اومد سمتم
 خانوم لطفا همراهه من بیاین-
 باشه-

 بلند شدم رفتم دنبالش رفت داخله یه اتاقه خیلی خوشگل
 د با مشکیهمه وسایله اتاق قرمز بو

 اینجا اتاقه شماست -خدمتکار 
 دری رو بهم نشون دادو گفت اونجا حمامه وانو براتون اماده کردیم

 بعد اومد سمتم تازه سرشو گرفت باال تونستم ببینمش
 خیلی دختره خوشگلو نازی بود

 یکی از دکمه هایه پیرهنه تنمو وا کرد
 یا ابر فضل

 چیکار کنه یا خداسریع خودمو کشیدم کنار  این میخاست 
 خانوم قصدی نداشتم فقط میخام کمکتون کنم تا برید حمم کنین-خدمتکار
خانوم من خدمتکاره شخصیه شمام اگر میخاید باشه بیرون منتظرم -خدمتکار

 کاری داشتین صدام کنین
 باشه-

رفت از اتاق بیرون منم رفتم سمته در لباسامودر اوردمو رفتم تو حموم اوالال یه 
 پر از اب بود با بویه خیلی خوب  با پر از شامپو و چیزایه دیگهوانه 

 
 اخیشششش
 راحت شدم
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 عجب حمامی بود ها 
 گرفتم رفتم تو اتاق لباسایه خیلی قشنگی رو تخت بود برشون داشتمو پوشیدم 

 نگاهی به خودم تو اینه انداختم
 شده بودم جیگررر

 رفتم سمته اتاقه کاره اراد خان
 در زدن وارد شدم بدونه

 چشام گرد شده بود
 وات

 اذر یه لباس پوشیده بود که اگر نمیپوشید بهتر بود
 واال

بدونه توجه بهش رفتم رو مبل نشــســتمو چشــم به اراد دوختم ارادم با چشــمو 
 اشاره به اذر فهموند گمشو از اتاق بیرون

 اذر پوزخندی بهم زدو رفت
 زنیکه عملی

ی تازه پ ناز من تورو گاه کن فرح پدری اراد+ن خام در حقت  پدرتم می دا کردم و 
 کنم 

 الزم نکرده-
 اراد چشماشو با خشم بستو گفت

 +فرحناز رو موخه من راه نرو
 بلند شدم با تمامه وجودم داد میزدمو خودمو خالی میکردم
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شغال حرفت خنده دارهههههه تو که انقدر به فکرمی چطور قبال نبودی - اخه ا
 هاننننن

 یت گفتاراد بلند شد با عصبان
 +فرحنازززززززز تو کارایه من دخالت نکنننننن وگرنه

 وگرنه چی-
 با پوزخندی گفت

 +دوستات خیلی خوشگلو خوبن میتونم....
 با دادی که زدم خفه شد

 ببند دهنتو اشغالللللل-
 اراد با چشمایه برنده بهم نگاهی کردو رو صندلیش لم داد

 اراد+پس به حرفام عمل کن
 

چشمامو از خشم بسته بودو داشتم ناخونامو تو دستم فرو میکردم در حالی که 
 گفتم

 میخای برات چیکار کنم؟-
 اراد+هیچی فقط مثله بچه ادم به حرفام گوش کنو عمل کن همین

 باشه-
شتم  سرم برگ شته  صوصیم اومد پ شدم هون خدمتکاره خ سریع از اتاق خارج 

 فتادیم زمینطرفش اونم حواسش نبودو به من برخورد کرد هردو ا
 زود خودشوجمعو جور کردو بلند شد واستاد

 منم بلند شدمو به رویه خودم نیاوردم
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 مبینا و ساناز کجان؟-
 با گیجی بهم نگاه کرد

 هوف منظورم دوستامه-
 اها اونا االن تو اتاقاشونن-خدمتکار

 نشونم بده -
 +چشم

 راستی-
 +بله خانوم

 اسمت چیه؟-
 +سمیرا

 اها-
شونو بهم  شون گرفتم رفتم اتاقه اتاقا شتم برم تو اتاق صله ندا شون داد اما حو ن

 خودم سمیرا رو مرخص کردم بره
 رو تخت دراز کشیدمو به سرنوشتم فکر کردم

یعنی چی میشـــه این بابایه عزیزم هه پیدام کرده میخاد مثالاا پدری کنه اخه 
 یکی  نیست بهش بگه تو که انقدر حرف از

 ونطوری کشتی پدری میزنی چرا مامانمو ا
 چرا منو جلو یتیم خونه ول کردی

 چرا ...
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دستی به صورتم کشیدم انتظار داشتم خیس باشه اما نبود خیلی وقته که اشکام 
 خشک شدنو دیگه بیرون نمیان

 چشمه اشکم خشک شده
 خشک

 
 اردالن

 رو تخت مثله همیشه با نیم تنه لخت دراز کشیده بودم
 زندگیمو مرور کردمچشامو بستمو روزایه گنده 

 فقط میتونستم یه لبخنده تلخ بزنم
 یه دفعه یکی دره اتاقمو زد

 بلهه-
 +رئیس میشه بیام تو

 بیا-
 اومد تو با کماله احترامو ادب گفت

 +خبرایی از عمارته برادرتون به دستم رسیده
 چشام باز شد

 چی؟-
 +ام راستش

 زود باش بگو-
 و اسیر کرده یه دفعه از بینه اون دخترا ....+انگار اراد خان برادرتون چند تا دختر

 ادامه بده-
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 +اانگار فرحناز خانوم بینشون بوده
 چشام گرد شده بود از تخت پریدم پایین داد زدم

 چیییییی-
 +این خبرایی که جاسوسا بهمون گزارش دادن

 چشامو بستم 
 اخمی به رویه ابروم اوردمو گفتم

 اطالعات جمع کن فردا گزارش بدهباشه مرخصی در این مورد بیشتر -
 +چشم با اجازه

 از اتاق رفت بیرون
رفتم سمته کمد آلبومه قدیمیمو در اوردم به عکساش خیره شدم عکسه عروسیه 

 منو اناهیتا
 

 اراد
 موهامو تو دستم گرفته بودم رو تخت نشسته بودمو خودمو خم کرده بودم

 حاال چه جوری اصله داستانو به فرحناز بفهمونم
 اذر+عشقمممممم 

 یا خدا باز این اومد یه در زدن بلد نیست حوصله هیچکیو نداشتم
 برو بیرون اذر حوصله ندارم-

 اذر با خشم رفت بیرون درو محکم به هم کوبید
 یکی در زد
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 کیه-
 +ارباب اجازه هست

 بیا-
 +ارباب چند تا دختره دیگه اوردیم لطفا بیاین اونارو ببینین

 چی بشهمن بیام ببینم که -
 +اخه فرحناز خانوم یکیشونو دیده گفتن بیام صداتون کنم بیاین پایین ببینینشون

 من
 باشه االن میام-

 رفتم از اتاق بیرون ببینم چه خبره 
 رفتم سمته اتاقه اسرا

 رفتم توش
 درست میگفت 

 فرحناز منتظره من بود
 رفتم طرفش 

 چی شده؟-
 فرحناز+توروخدا این دوستمو ازاد کن

 به اتاقه اسرا انداختم یک زنه بزرگ بود اما خیلی زیبا بود نگاهی
 واسه چی؟ -

 فرحناز+این خانومه در حقه منو مبینا و ساناز مادری کرده 
 اینکه انقدر سنش کمه-
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ــه خب اما اگر اون بهمون جاو غذا نمیداد معلوم نبود چه بالهایی  فرحناز+باش
 سرمون میومد

 
 ازادش میکنی؟-فرحناز

 باشه-
 ناز+وای مرسییییییییفرح

 بعدم  رو پاهاش بلند شدو گونمو ب*و*سید
 تازه فهمید چیکار کرده سریع قرمز شد

 سرشو انداخت پایینو رفت
 دستمو گذاشتم رو گونم یه لبخنده قشنگ اومد رو لبم

 خیلی خوبه دخترت بب*و*ست 
 خیلی حسه خوبیه

 رفتم دستوراته الزمو به خدمتکارا و بادیگاردا دادم
 اینم از این خب 

 رفتم تو اتاقم رو تخت دراز کشیدم
 یاده ب*و*سه فرحناز که میافتادم یه حسه خوب تمامه وجودمو پر میکرد

 خدایا شکرت
 یه دفعه یاده اناهیتا افتادم و بعد از اون اردالن

 اخمی اومد رو پیشونیم نقش بست
 مطمئنن اردالن جاسوس داره
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 و همه چیو فهمیده
 نه

 دستش نمیدممن فرحنازو از 
 فرحنازو تازه به دست اوردم

 نمیزارم اتیشه انتقامه اون دامنه فرحنازو بگیره
 نه 

 نمیزارم
 اعصابم خورد شده بود رفتم سمته حمام زیره دوش اب بهم ارامش میداد

 اما نه به اندازه اناهیتا
 نگاهی به گردنبندم انداختم

 اینو اناهیتا گرنم انداخت
 گردنمهیچوقت درش نیاوردم از 

 گذاشتم باشه
 چقدر سره این موضوع با اذر بحث کردم

 اما ولشون بابا 
 رفتم تو اتاقه کارو مشغوله انجامه کارام شدم

 
 فرحناز 

 وای خدایا شکرت اتنا)همون خانوم( ازاد شد 
 اتنا خیلی خاهره خوبی برامون بود همه کسه ما سه نفر بود همیشه پشتمون بود

 و خیلی زیبا
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 ده بودم رو تختم دراز کشیدمخیلی خسته ش
 یاده ب*و*سه ای که به اراد زدم افتادم

 اون لحظه به قدری هیجان زده شده بودم که کارام دسته خودم نبود
 یاده اراد افتادم که چقدر خوشحال شد از ب*و*سم

 چرا بهش میگم اراد
 چرا بهش نمیگم بابا

 هه
 نه

 این اقا اراد لیاقته این اسمو نداره
 دارهلیاقتشو ن

 کسی که ناموس دزدی میکنه
 کسی که چنین کارایی میکنه و منو به وجود میاره

 لیاقته این اسمو داره؟
 که بهش بگم بابا

 نه خیر نداره
 هوفی کردمو به دستبندم زل زدم

 
 دستبندی که خیلی برام عزیز بود

 خیلی
 مادرم بهم داده بود
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 مادره من 
 اسطوره زندگیم

 بهم اینو داده بود
 نامردی مامانخیلی 
 خیلی

 که منو تو این دنیایه عوضی اوردیو رفتی
 

 فرحناز
 حوصلمون سر رفته بود

 هوف
 من حوصلم داره سر ریز میشهههه-ساناز

 مبینا روشو کرد سمته من با ذوق گفت
 فرحناززززز برو به اراد خان بگو مارو یه جایی ببره دیه-

نا  خاســتی بکنم هی ای که در  خاســتم از اون مرتی میگفتن برو بهش بگو نمی
 اینکارو بکنه اون کارو بکنه

 ای خدا
 منو نجات بده

 رفتم سمته اتاقه اراد یعنی به زور هلم دادن که برم رفتم تو اتاقش
 در زدم اما بدونه اجازه رفتم

 یا خدا
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 اردالن
 وقتشه وقته خیلی خوبی بود تا فرحنازو خامه خودم کنم

 سریع حاضر شدمو اما ده 
 با خودم نبردم میدونستم چیکار کنمبادیگاردی 

 
 اماده شدمو با ماشینم راه افتادم میدونستم اراد میخاد اونارو کجا ببره 

 اون میخاست فرحنازوبه باغه قدیمی ببره که وسطش یه قلعه خیلی بزرگ بود
 اون قلعه 

 تمامه خاطراته منو اراد اونجا بود
 تمامه خنده هامون

 تمامه برادرانه هامون 
 هم بودنامون پشته

 اونجا بود
 اراد نیومده بود و این برگه برنده من بود

 خام کردنه فرحناز کاری نداشت
 فقط اراد مشکل بود

 که اونم نیومده بااهاشونو
 تنها مشکلم حل شد

 همه چی حل بود 
 سریع رفتن سمته اون عمارت و خارج شدن
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 دیدمش
 فرحنازو  دیدم
 طعمه رو دیدم

 که کناره باغ ساخته بودیم ما دو تا برادر با هم راه افتادم سمته اتاقی
 رفتم توش باید مواظبه قلعه باشم تا وقتی موقعش رسید طعمه رو بگیرم

 چهار چشمی مراقبه عمارت بودم
 شب موقعشه 

 اکر فرحناز عادته اناهیتا رو داشته باشه
 شب بهترین فرصته

 
 شب شد

 حدسم درست بود
 زدفرحناز اومد بیرون و به ماه زل 

 دقیقا کاری که مادرش میکرد
 پس اونم عادتایه مادرشو دارع

 سریع رفتم تو باغ
 کلیدشو از قبال داشتم

 رفتم تو پشته درختا قایم شدم
 یه پرنده زخمی که از قبل امادش کرده بودم

 انداختم تو باغ پشته سره فرحناز یکمی دورتر 
 یکمی سرو صدا کردم



wWw.Roman4u.iR  32 

 

 برگشت سمته صدا که 
 تا اونو دیدپرنده رو دید 

 سریع اومد این سمته باغ خم شدو پرنده رو برداشت
 دقیقا مثله مادرش مهربون بود

 نقطه ضعفش
 مهربون بودنش بود

 از قبل گرفته بودم دوربینارو غیره فعال کرده بودم 
 کاری کرده بودم که یه صحنه دیگه رو ببینن

 خیلی ارومو از کناره درختا بیرون اومدمو به سمتش رفتم
 زه منو دید تا

 تا اومد جیغ بزنه 
 دستمو گذاشتم رو دهنش کناره گوشش زمزمه کردم

 هیسسسسس دخترا چرا هر چی میشه جیغ میزنن اخه-
 با ترس بهم زل زد 

 به ارومی دستمو از رو دهنش برداشتم 
 اما تا این کارو کردم باز دهنشو باز کرد که داد بزنه

 دهنشو گفتمدستمو محکم تر از قبل گذاشتم رو 
 هیسسسسسس دخترها فریاد نمیزنند-
 

 میخاستم دوباره دستمو بردارم
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 اما ریسک بود  
بر نداشتمو گرفتم دستمالی که بهش ماده ای زده بودم که بی هوشش میکرد در 

 اوردم گذاشتم رو دهنش 
 اولش یکمی تقال کرد

 اما یه دفعه چشاش بسته شدو به خواب رفت
 خوابی عمیق
 ا هزار تا بدبختی بردمش سمته کلبهبغلش کردم ب

 رو تخت گذاشتمش 
 تازه یاده دستبند رو دسته فرحناز افتادم

 دستبندی بود که اناهیتا درست کرده بود
ــپزخونه  ــد رفتم اش ــنم ش بهش زل زدمو نگاه میکردم اونقدر نگاه کردم که گرس

 هیچی نداشت
 هوف

 گرفتم ساکمو باز کردم یه خورده تخمه و چیزی توش بود
 رفتم سمته تی وی روشنش کردمو یه فیلمه قشنگ گذاشتم

 تخمه میخوردم و فیلمو نگاه میکردم
 یه فیلمه مسخره بود

 همشو پیچوندو پیچوند
 اخرشم خیلی مسخره تمومش کرد

 اه 
 اینا چیه اخه
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 گوشیمو در اوردم بهش ور رفتم
 زنگ زدم به جاسوسام 

 گفتن هنوز کسی از نبوده فرحناز خبر دار نشده
 فردا صبح باید ببرمش 

 هر چه زودتر باید از اراد دورش کنم
 رفتم تو اتاق

 به طعمه تو دستم نگاه کردم
 چقدر ناز خابیده بود

 انتقاممو میگیرم
 اره میگیرم

 
 فرحناز

ستم از تختی که روش بودم  بلند  شون تا میخا شمامو باز کردم کمی مالیدم چ
 شم

 نگاهم به اون مرد افتاد
 خوب صورتشو ببینمتازه تونستم 

 تو باغ از بس تاریک بود نتونستم خوب صورتشو ببینم
 من این مردو یه جا دیدم

 خیلی اشنا بود
 از نگاهش ترسیدم
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 چندشم شد
 این چرا اینطوری نگاه میکنه

 اخه
 اون به من زل زده بود منم به اون

 دهنم قفل شده بود
 یه دفعه

 شروع کردم به جیغو داد کردن
 یه سیلیه محکم بهم زد سریع اومد سمتم

 اونقدر سیلیش محکم بود که رو تخت پرت شدم
 مزه شوریه خونو و دهنم حس میکردم

 صدایه پر از حرصش اومد
 +خفه شوووووو

 نمیخام -
 تا دهن باز کردم دوباره جیغو داد کنم

 محکم دستشو رو دهنم گذاشتو گفت
 +هیسسس دخترها فریاد نمیزنند

 با ترس بهش زل زده بودم
 اونم با نفرت

 دستشو برداشت
 من تورو کجا دیدم؟-

 +میخای بدونی منو کجا دیدی؟
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 سرمو تکون دادم
 اونم گفت 

 +پس با دقت به حرفام گوش کن
 

 خیلی راحت اومد سره اصله مطلبو گفت
 +من شوهره مادرتم

 دروغ میگی-
 رفت سمته یه کوله پشتی از توش یه البومه عکس در اورد

 وسیه اونو مادرم بودراست میگفت عکسه عر
 چقدر خوشگل شده بود مامانم

 یه عکسو بهش زل زد به عکس دقت کردم
 واتتتتتتت

 ارادهم تو عکس بود
 با هم سه نفری عکس گرفته بودن

 یعنی یعنی
 این مردی که کنارم بود 

 عموم بووووودددد
 با تعجب بهش زل زدم

 هوفی کردو البومو بست
 شروع کرد به حرف زدن
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من خیانت کرد اناهیتا با برادرم رابطه ایجاد کرد و تو به وجود اومدی  +برادرم به
 البته برادرم یه جورایی به مادرت ت*ج*ا*و*ز کرد

 از کجا باید حرفاتو با ور کنم-
 +یعنی خودت قضیه رو نمیدونی؟

 +برادره من ناموس دزدی کرد
 ناموسه برادرشو دزدید

 من میخام ازش انتقام بگیرم
 فتبهم زل زدو گ

 +با من همکاری میکنی؟
 

 فرحناز
 _من به تو عه اشغال هیچ کمکی نمیکنم فهمیدیییی حاال ولم کننننننن

 اردالن+باشه خودت خاستی
 دستمو کشید یه پارچه برداشت باهاش دهنمو بست هرچی تقال کردم 

 هیچی به هیچی
 گرفت بلندم کرد وزنمو انداختم رو زمین

 راهه خودش برداما با زور گرفت بلندم کردو هم
 از کلبه بیرون درو همه چیو قفل کرد منو برد سمته ماشینو پرتم کرد توش

 انقدر جیغ جیغ میکردم که داشتم بیهوش میشدم
 اونم اعصاب نداشتو دستماله دهنمو باز کرد تا اومدم داد بزنم 

 یه دستمال گذاشت رو دهنم
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 کم کم چشمام سیاهی رفتو
 سیاهی مطلق

 بلند شدم
 برم نگاهی انداختم تو یک اتاقه مرطوب بودم به دورو

 که هیچی نداشت
 جز یه موکته کثیفه سبز

 دستو پام بسته شده  بود
 رفتم یه گوشه کز کردم تا ببینم چه بالیی سرم میاد

ــتم تا باز کردم  اردالنو  ــمامو بس ــد با نوری که تو اتاق اومد چش دره اتاق باز ش
 دیدم

 این نکبتو ببینم یعنی بدبخت تر از من نیست باید
 )انتظار داشتم شاهزاده سوار بر اسبه سفید باشه(

ستم دنبالش  سته نتون شت میبرد با پایه ب ستمو گرفت بلندم کرد به زور منو دا د
 بیامو شپلق

 با زمین یکی شدم
 تازه عقله اقا رسید پاهام بستشت پاهامو باز کرد دستمو گرفتو با خودش برد

 بتو منو اینور اونور کشیددستم کبود شد از بس این نک
 

 گرفت بردم سمته یه اتاق
 اما کاشکی هیچوقت نمیبرد 
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 وارده اتاق شدیم
 یه اتاق با رنگایه صورتی و یاسی تزئین شده بود 
 خیلی قشنگ بود 

 اینجا کجاست؟-
 با غم به اتاق زل زدو گفت

 +اتاق مادرت بود
 میکردم  زل زدم به درو دیوار همه چیو نگاه میکردم با لذت بوش

 بویه یه عطرو میداد رفتم سمته میز ارایش
 عطرارو برداشتم پیداش کردم اره همین عطر بود

 بویه همین عطره
 عطرو بغل کردمو ب*و*سیدم
 بعد از اون خاطراتو دوره کردم

 بچه بودم هیچی نمیفهمیدم اما  دادایه مادرم اشک ریختناش همه رو میدیدم
که اون کارارو با مادرم میکرد نتونستم درست و جالب اینه هیچ وقت اون مردی 

 ببینم
 یعنی دیدم اما یادم نیس چون وقتی جلویه یتیم خونه ولم کردن

 دکترا گفتن که شستشو یه مغزیم دادن اما خیلی عمل نکرده
 فقط بعضی از خاتراطمو پاک کرده

 اردالن رفت بیرون
 منو با خاتراطم تنها گذاشت

 به مامانم فک کردم
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 یعنی چی
 یعنی واقعا مامانم خیانت کرده

 از اتاق اومدم بیرون داشت سرم منفجر میشد
 دیدم 

 اردالن یه گوشه نشسته و داره هق میزنه
 

 قلبم تیر کشید
 برایه اولین بار برایه یه مرد دلم سوخت

 یعنی باید کمکش کنم؟
 چیکار باید بکنم؟

 رفتم سمتش جلوش نشستم
 من من باید .. چی..چیکار کنم-
 چششایه برق زده بهم زل زدبا 

 +فقط کمکم کن برایه اونا نقش بازی کن
 چه نقشی-

+نگا کن تو اصــال هیچکاری نکن فقط همه یه اخبارو از اونجا اطالع بده مثله 
 جاسوسی

 باشه-
 دوباره چشماش برق زد

 فک کنم خله
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 هی چشماش برق میزنه
 واال

 گرفتم بلند شدم داشتم از گرسنگی میمردم
 اشپزخونهرفتم سمته 

 البته با هزار بدبختی پیداش کردم  
 عجیب ه*و*سه ساالد ماکارانی کردم

 همه مواد ش بود
 کاشکی از خدا چیزه دیگه میخاستم خخ

 موادو اینا همه رو درست کردم  وقتی اماده شد
 گذاشتم تو یخچال سرد شه بعدم میزو اماده کردمو چیندم

 غذا ها زل زده بوداردالنو صدا کردم  با چشایه متعجب به 
 گشنت نیس-

 لبخندی زدو گفت
 +چرا نباشه؟ هست

 بعدم نشستو با ولع شروع به خوردن کرد
 

#25 
ستان  همون روز بعد از خوردنه ناهار رفتم به باغ و عمارتی که توش بودیم یه دا

 سره هم کردمو بهشون گفتم
یا ته بود و مخف گذاشــ مه دوربینو اینجور چیزا برام  عال یه  هام در  اردالن  با نه 

 ارتباط بود
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 داشتم به دستبندم ور میرفتم یه دفعه اتنا گفت
 بچه ها حوصلم سر رفته-

 ساناز+منم
 مبینا+منم

 توروخدا به من کاری نداشته باشین-
 بعد با سرعته  جت رفتم تو حیاط شروع کردم به راه رفتن

 گوشی  که اردالن بهم داده بود  زنگ خورد
 واب دادمبرش داشتم روشنش کردم ج

 بله؟-
 +سالم

 سالم-
 + میخام بیشتر همو ببینیم میتونی بیای.....

 واستا ببینم چی میشه شاید بیام اما  بدونه محافظ نمیتونم بیام-
 +باش باش

 خدافظ-
 +مواظبه خودت باش خدافظ

 این روزا خیلی کنارم بود
 نمیدونم چرا اما یه حسه ارامشی میداد به ادم

 میدادهمون طور که به من 
 شاید واقعا ادم خوبیه
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 شاید یه مرده زخم خوردست 
 چرا برایه درمانش بهش کمک نکنم تا مادرمو ببخشه؟

 
رفتم پیشــه اراد ازش نفرت داشــتم اردالن انقدر  تو گوشــمخونده بود نفرت 

 داشتم ازش
 سریع رفتم پیشش اجازه گرفتم با بادیگاردا همون جا رفتیم که قرارمون بود

 پیچوندمو رفتم سره قرار جایه یه چشمه بادیگارا رو
 اردالنو دیدم 

 با لبخند بهم نگاه کردو به یه جا اشاره کرد که بشینم
 نشستم اونم کنارم نشست

 اردالن+حوصله داری به حرفام گوش بدی؟؟؟
 اره-

+عاشقه مادرت بودم خیلی دوسش داشتم اما نمیدونستم اراد برادرم هم خونم 
 عاشقشه

واج کردیم زندگی خوبی داشتیم تا رفتم خارج برایه کارایه شرکتو وقتی با هم ازد
 ایناها

 وقتی برگشتم مادرت حامله بود
 نه از من

 بلکه از اراد
 اتیش گرفتم خیلی ناراحت بودم

 اناهیتارو ترکش کردم
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 اراد هم گرفتو هی اذیتش میکرد
 عشقش نسبت به اناهیتا ه*و*س بود

 نه چیزه دیگه
 اشکاش شروع شد

 مدیدم چجوری مادرتو ازار میدهخوب 
 وقتی مادرت مرد جلویه چشمات
 من بردمت گذاشتمت یتیم خونه

 اوناها ولت کرده بودن
 بعد رفت کناره چشمه ابی به صورتش زدو اشکاشو پاک کرد

 +از اون موقع قول دادم به خودم که انتقام از اراد بگیرم
 هرچند مادرت خیانت کرد اما

 بازم عاشقش بودم
 

 میخاستی اینارو بگی-
 +نه

 پس حرفایه اصلیتو بزن برو سره اصله مطلب-
 تو چشام زل زدو گف

 +میخام ارادو بکشم
 چ...چی   ....می...میخا...ی...ب...کشی...ش-

 +اره



 45 زنند ینم ادیدخترها فر

 چراااااااا؟؟؟؟-
 سرم داد زد

 +چوننننننن ناموسم دزدیدددددددددددد 
 از دادی که زد بلند شدمو چند قدم ازش دور شدم

 دم شروع کردم به فراربع
 نه نه من اینکارو نمیکنم من کمکش نمیکنم

 من فکر میکردم یکم بخاد ارادو اذیت کنه نه اینکه
 بکشش

 یه دفعه یکی موهامو  از پشت کشید
 جیغه بلندی کشیدم

 کناره گوشم گفت
 +قبول میکنی با هم بکشیمش یا نهههههه؟

 ولم کننننننننننن-
 میبرد سمته یه ماشین بعد گرفت دستمو کشید دااشت

 هر چی تقال کردم جز یه سیلی جوابی پیدا نکردم
 پرتم کرد تو ماشین

 دستو پا و دهنمو بست
 هر چی جیغو داد کردم جر کتک چیزی بهم  نداد 

 سواره ماشین شدو به راه افتاد وسطه راه اعصابش از دستم خورد شد
و ا طاقت نیاوردمدسـتمالیو رو دهنم گذاشـت نفسـمو گرفتم تا نفس نکشـم ام

 نفس کشیدم و
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 سیاهیه مطلق
 

 چشمامو باز کردم
 به یه درخت بسته شده بودم

 این
 اینجا که

 اشک بعد از چندین سال تو چشمام جوشید
 نه
 نه

 اینجا همون جایی که مادرم..
 اشکام ریخت

 یه سایه دیدم
 دقت کردم
 اردالن بود

 اومد نزدیکم
 دیگه صورتش معلوم شد

 این
 الن نیستاین همون ارد

 این همون مرده پاک نیست
 این مرد
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 یه نفره دیگست
 اردالن با مهرو محبت بهم نگاه میکرد

 صورتش غم داشت
 اما این مرد

 با نفرتو انتقام بهم نگاه میکنه
 پوزخند داره بهم میزنه

شم زمزمه  شده بهش زل زده بودم پوزخندی بهم زدو کناره گو شمایه گرد  با چ
 کرد

 اراد من مادرتو کشتم نه
 من اونو باردار کردم نه اراد

 
 اردالن م..میخ...ای...چی..ک..کار...ک.نن..ی-

 +هیچکار
 چی از..ج..جو..ن..م...می..خا..ی-

 +فقط یه چیز
 چ...چی-

 +ارادو بکشش
 چیییییییییییی-

 +این کارو میکنی؟
 نععععععععع-

 +باشه خودت خاستی
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 چند تا بادیگاردش اومدن
 چند نفرو اورده بودن

 دم اتنا و سانازو مبینا رو دستو پا بسته اورد جلومدی
 وایییییی نهههههههههه

 میخای چیکارشون کنی عوضیییییییییییی-
 +با من درست حرف بزن

 اشغاللللللللللل ولشون کننننننننن-
 +باشه به وقتش ولشون میکنم

 با چشایه گشاد شده زل زدم ببینم میخاد چیکار کنه
 گفتنگاهی به دخترا انداختو 

ساناز  شرقیه) شون  شه این دو تا کع چهر +این دختر که چهرش غربیه)مبینا( با
 اتنا( بیارنشون

 بادیگاردا هم اطاعت کردن
 مبینا رو انداخت به درختو بستنش

 مبینا و اتنا رو بردن
 هر چقدر جیغ زدم 

 زجه زدم
 هیچ جوابی نداشت

 
 چشام قرمز بود از اشک میسوخت چشمام
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 که چه جوری جسمه بیجونو بیروحشو بردنبه مبینا فک کردم 
 به اتناو ساناز فک کردم که فروختنشون به عربا

 به زندگیه نکبتم فک کردم
 خیلی حالم بد بود

سره این دختره پوزخند  اردالن+حاال به حرفم گوش میدی یا بدم  یه بالیه دیگه 
 زدو گفت زنه بیارن؟
 چشامو بستمو گفتم

 میخای چیکار کنم؟؟؟-
 ه قبال گفتم+کاری ک

 چیییی؟-
 +ارادو بکشش

 هه-
 +چیه میخندی

 من مگه قاتلم برم دزدکی بکشمش؟-
 +دزدکی نمیخاد اون االن اسیره منه

 نهههههه-
 +هه اره

 دیگه چشم نداشتم خودایی
 فک فکر کرم که که -

 +فکر نکن 
 می میخا میخای چیکار کنم؟؟؟-
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 +هوف باز تکرارش کنم؟
 با بیچارگی نگاش کردم

 نزدیکم شدو گفت
 +بکشش همین

 م من نمی نمیتو  نم-
 +میتونی اما باید اماده شی

 من اماده نی نیس تم-
 +امادت میکنم

 
 ساناز

 داشتم گریه میکردمو زجه میزدم 
 داشتن منو میبردن جایه یه فردی که بهش میگفتن ارباب 

 فروخته شدم به اون شخص
 التماسشون میکردم اما براشون مهم نبود

 پرتم کردن یک جا به ارومی سرمو بلند کردم رفتن
 چشمام به یه جفت کفشه شیکه مشکیه مردونه خورد 

 رفتم  با التر وایی عجب تیپی
 هیکلشم که رو فرمه

 اصال بهش نمیخوره که عرب باشه
 خیلیم خوشگلل بودددددددد
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 بدونه توجه به من گرف خم شد دستمو کشید
 نکردحتی به دستو پایه بسته شدم توجهی 

 با زورو درد کتکایی که خورده بودم دنبالش رفتم
 پرتم کرد تویه ماشینه مدل باال

 خودشم پشته فرمون نشست
 در ها رو هم قفل کرد

 با چشمایه اشکبار بهش نگاه میکردم
 یه دفعه بلند زدم زیره گریه

 داد زد
 +خفه شووووووووو اعصاب ندارممممممممممم

 صدایه هق زدنم بیاد پاییندستامو گذاشتم رو دهنم تا 
 یه جا نگه داشت 

 از ماشین رفت بیرون
 هی میخاستم برم هی میخاستم نرم

 
 ولم کن ولم کن-

 بدونه هیچ حرفی پرتم کرد تو ماشین
 کیسه خریدشم پرت کرد تو بغلم پر از خرتو پرتو خوردنی بود

 +خفه شو اعصاب ندارم 
 به درک ولم کن-
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ت دارم اما چه کنم این یه بازیه که با پدرم +راســتش خیلی خوشــم نمیاد نگه
 شروعش کردم 

 برو بابا خلو چله روانی ولم کن برم-
 +ببیننننننمن خیلی اعصاب ندارم 

 توروهم به خاطره شرط بندی با پدرم فقط کناره خودم نگهت میدارم فهمیدی؟
 ولم کن توروخدا ولم کن-

 +میبندی دهنتو یا نههههههههه
 خمیمو گذاشتم رو دهنمو هق زدمساکت شدم دستایه ز

 کم کم به خواب رفتم 
 بلند شدم تو ماشین بودم یه پتو روم بود

نگاهی به دورو بر کردم یه  باغه بزرگ بود وسطش که ماشین بود جلوتر یه قصر 
 بود

 از ماشینه مدل باالیه قرمزه جیگری اومدم بیرون
 رفتم سمته قصره

 دروباز کردم واردش شدم
 بود وارد که میشد چپش اشپزخونه  یک جایه بزرگ

 جلوتز از چپو راستش پله میخورد میرفت باال
 باالهم اتاقو بقیه چیزا بود
 مبالیه میشی رنگ داشت

 با وسایالیه گرون قیمت
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 +بیدار شدی؟؟ باالخره
 از ترس پام لیز خورد داشتم میافتادم یکی کمرمو گرفت

 وای خدا
 عجب سوتی

 
 بودیم که باالخره گفهمین طوری تو بغله هم 

 +اهم داره خوش میگذره؟؟؟
 کوفته خوش میگذره بیشعوررررر

 سریع از بغلش اومدم بیرونو گفتم
 اصال هم خوش نمیگذره -

 +باشه تو راست میگی تو خوبی
 درد-

 +به جونت
 کوفت-

 +به دلت
 تا خاستم دهن باز کنم یه مرده گندههههههه با لباس عربی اومد طرفه ما

 قشنگگگگگگ برانداز کردمنو 
 بعد یه لبخنه چندشی زد 

 +سالم پدر جان
 واتتتتتتت

 پدرجانننننن
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 عربه+سالم 
 ایول فارسی میحرفه

 عربی نمیحرفن ادمو بزارن تو خماری
 وگرنه میخاستم سرمو بکوبم به دیوار

 عربه+دختره خوبیه
 خوبیه رو یه جوری تلفظ کرد که حالم داشت به هم میخورد

 هم حرفی نزداون پسره 
سمته یه  ستامو گرفتنو بردنم  سمتم د شاره کرد چند تا خدمتکار اومدن  سره ا پ

 اتاق
 ولم کنین ولم کنین-

 پرتم کردن تو اتاق
 خودشونم اومدن دستو پامو به تخت تویه اتاق بستن
 بعد از اون رفتن بیرون یه عالمه گریه کردمو زجه زدم

 تا اینکه خابم برد
 

 در اتاق بیدار شدمبا صدایه باز شدنه 
 چشامو باز کردم به مرده رو به روم زل زدم

 اومد سمتم
 ترسیدم یکمی لرز افتاد به جونم

 دست پام به تخت بسته شده بود و میسوخت
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 دیگه کناره تخت بود
 با چشمایه ترسیده بهش نگاه کردم

 یکمی نگاهم کرد بعد به سمته تخت اومد
 از ترس هینی کشیدم
 یه اتفاق بودم که حس کردم دستم ازاد شده چشامو بستم منتظره

 چشامو باز کردم دیدم دستمو باز کرده
 به ارومی گفت

 +من حواسشونو پرت میکنم توهم زود فرار کن
 چ..چی؟؟؟؟-

 +فقط زود 
 توچشام زل زدو ادامه داد

 +نمیخام بالیی سرت بیاد 
 با..باش...ه-

 +پشته سرم با یکمی فاصله بیا
 باشه-

 منم باتمامه دردم پشته سرش راه افتادمراه افتاد 
 با دست اشاره کرد واستم رفتم پشته یه گلدونه بزرگ قایم شدم

 یه زنه رفت سمتش
 یه زنه خیلی زیبا واروم و ایرانی با چهریه شرقی بود

 مادر جان صبحنوته خوردی قشنگ؟؟؟-خانومه
 عه عه پس این مامانشه اون مرد عربه باباشه
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 که باید بایه عرب باشه حیفه زنی مثله این
 +اره مادر خوردم

 سامان جان عزیزم  اینم بخور-خانومه
بعد یه لیوان بهش داد فک کنم شیر موز بود ای کوفتت بشه سامان عهههههههه 

 اسمش سامانه پس
 سامان اون لیوانو  گرفتو گفت 

 +باشه میخورم شما برو 
 وقتی زنه دور شد به منم اشاره کرد  برم باهاش

 رفتم باالخره با هزارتا دردسر رفتیم تو باغ پشتش
 انگار محافظارو مرخص کرده بود

 خب خداروشکر
 اما من چشمم فقط به لیوانه شیر موز تو دستش بود

 تو باغ یه جا رفت پشت مشتا منم دنبالش رفتم
 +خب نگا کن.....

 هیچی از حرفاش نمیفهمیدم فقط به لیوانه تو دستش نگاه میکردم
 

 دنبال کردو به لیوانش رسید لیوانو گرفت سمتم تا نگاهمو
 ازش گرفتم مثله قحطیا خوردم

 وقتی تموم شد زبونم میزدم به لیوان لیونو لیس میزدم
 اصال حواسم نبود بهم چجوری نگاه میکنه
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 بعد تازه نگاهم بهش افتاد
 همین طوری داشتم از خجالت میمردم که یدفعه صدایه پارسه یه سگو شنیدم

 صدایه اژیریعدشم 
 وای خدا نه 

ستم  شاره کرد بیارم اما تا میخا ضعیتو دید دوید به یه طرف به من ا سامان و تا 
 برم سمتش

 چند تا بادیگارد افتادن به جونم تا میتونستم منو زدن
 با هر ضربه خون باال میاوردم

 سامان سریع اومد جلوشونو گرفت
 تا خاست بیاد سمتم بهش اشاره کردم

 ه نمیخاستم به خاطره من تو دردسر بیافتهنقش بازی کن
 اونم اشاره هامو دید

 بلند شد
 مرد عربه با مادرش اومدن سمتم

 تا به من رسیدن
 عربه یکی محکم زد تو گوشم

 جوری که سرم سوت کشید
 به بادیگاردا اشاره کرد منو بگیرن

 منو گرفتن بلندم کردن
 مرده رفت سمته سامان

 گفت
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 عربه+بزنش
 ا تعجب زل زدسامان بهش ب

 سامان+اما ..من نمیتونم ...
 عربه داد زد

 +بزنششششش باید یاد بگیریییییی  میزنیش یا یک بال به سره  مادرت بیارم
 سامان دستشو مشت کرده بود چشماشو با عصبانیت بسته بود

 مادرش سرشسو انداخته بود پایینو هق میزد
 پس قضیه ناموسیه

 اما من نمیخاستم اتفاقی بیفته
 سامان بهم نگاه کرد

 لبخندی با تمامه درد بهش زدمو
 اشاره کردم بیاد منو بزنه

 هه
 مسخرس

 دارم میگم بیباد بزنه
 اما نمیخاستم به خاطره من بالیی سره مادرش بیاد

 انگار دودل بود چون هی به من نگاه میکرد هی به مامانش
 باالخره اومد سمتم

 ضربه هایه اروم میزد
 داشت اما همونا هم  درد



 59 زنند ینم ادیدخترها فر

 تا عربه عصبانی شد
 اومد جلو

 با عصابانیت محکم میزد
 مشت

 لگد
 تا اینکه چشام سیاهی رفتو بسته شد

 چشامو باز کرد تو همون اتاقه قبلی رو تخت با دستو پایه بسته بودم
 توباز دره اتاق باز شد سامان اومد 

 دختر ها فریاد نمیزنند:
 خوردنیسامان وارد شد یه سینی هم دستش بود پر از 

 یعنی  در اون لحظه که سینیو دیدم چشام برق زد
 شکمو نبودم اما خب خیلی گشنم بود

 غذایه درست که نمیدادن اونجا
 اومد سمته تختم بدونه اینکه چیزی بگه یا بهم نگاه کنه

 دستشو برد سمته طنابه دستم
 که صدایه اژیر اومد

 اه
 بخشکی شانس

 سریع چندتا بادیگارد پریدن تو اتاق
 سامان پوفی کشیدو گفت

 +میخاستم دستشو باز کنم که بهش غذا بدم
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 باباش اومد
 یه نگاهه بهش کرد که معنیش این بود که گوه نخور

 بعد گرفت گفت
 عربه+چندتا خدمتکار بیارین بهش غذا بدن

 دستو پاش بسته باشه
 بادیگاردا اطاعت کردن رفتن بیرون

 تا رفتن عربه اومد
 سمته سامان 

 شتلق
 تو گوششزد 

 ووووووویییی
 هینی کشیدم  که نگاهش برگشت سمته من

 یه نگاهه هیز بهم انداختو گفت
 بهتره امشب خودت دخلشو بیاری

 وگرنه من فردا شب این کارو میکنم
 عرقه سرد نشست رو پیشونیم

 شروع کردم به لرزیدن
 با التماس زل زدم به سامان
 چشماشو با خشم بسته بود
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بدنم میلرزید کم کم اشکام راهه خودشونو پیدا کردن  اشکام داشتم به کل کله 
 مثله بارون میریخت پایین 

 سامان برگشت سمتم
 بهم نگاه کرد

 خودشم خیلی اعصابش خورد بود
 عربه+چیکار میکنی؟ تو دخلشو میاری؟ یا من؟؟؟؟؟؟

 
 سامان با چشمایه به خون شسته و دستایه مشت شده گفت

 خودم-
 یا خدا

 کمکم کن خدایا خودت
 

 زدم بلند زیره گریه
 مثله بارون اشک میریختمو بلند بلند هق میزدم

 هق میزدمو گریه میکردم
 انگار عربه کالفه شده بود چون اومد سمتم

 تا دستشو بلند کرد
 سامان جلوشو گرفتو گفت

 +اون میشه زنه من توقع نداشته باش بزارم دست رو زنم بلند کنی
 االنم یه عاقد بیار 

 ام رابطمون حرام باشهنمیخ
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 عربه پوزخندی زدو گفت
 +باشه

 بعدش اونو بادیگارداش ریختن بیرون
 سامانو من تنها شدیم

 شدته لرزشه بدنم بیشتر شده بود
 اشکامم تند تر

 صدایه هق زدنام هم باال رفته بود
 سامان+اه بسه دیگه

 معلوم بود خیلی کالفست
 دستشو کرد تو موهاش

 ب درک که کالفست
 که االخمرتی

 از قصد صدایه گرمو باالتر بردم
 سامان چند بار سرم داد زد خفه شم اما من هی صدامو میبردم باال 

 یه دفعه اومد سمتم دستشو گذاشت رو دهنمو گفت
 سامان+هیسسسسس دخترها فریاد نمیزنند

 
 دهنم بسته شده بود با دسته سامان داشتم نفس کم میاوردم

 برداشتهنو هن میکردم تا دستشو 
 دستشو باالخره برداشت
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 نفسه بلندی کشیدم
 اومد رو تخت نشست

 ازش فاصله گرفتم
 اونم گرفت سینی رو گذاشت رو پاش لقمه درست کرد اورد سمته دهنم

 اول یکم نگاش کردم
 بعد دهنمو باز کردم  لقمه رو گذاشت تو دهنم

 اوممممم چقدر خوشمزه بود منم خیلی گشنم بود
 مزش میکردم  داشتم تودهنم مزه

 اونم داشت لقمه میگرفت
 من با ولع میخوردم

 اما تو صورته اون غم موج میزد
 یه دفه واستادم

 اونم بهم خیره شد
 سامان+چیشده؟

 تو میخای میخای من م  ....ن زن..ت ب..شم-
 پوزخند زدو گفت 

 +مجبورم توروبه عنوانه همسرم بپذیرم
 اوهوووووو 

 از خداتم باشه
 مرتیکه خر

 لقمه دیگه رو اورد سمته دهنم
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 گذاشت تو دهنم
 منم لبخنده شیطانی زدمو 

 لقمه رو ابکیش کردم
 بعدم تف کردم رو کتش

 هاها
 حقته اقایه خودخواهه مغرور

 
 چشمایه خونبارشو بهم دوخت

 سامان+میدونی این کت چقدر پولشههههههههه
 به درک حقته-

 شم امااین کارو نکردفک کردم دستشو بیاره باال یکی بخابونه تو گو
 خیلی راحت یه لقمه درست کرد گرفت کرد تو دهنش

 تق تقیش کرد تا میخاست تف کنه رو لباسم 
 جیغ بلندییییییی کشیدم

 صدایه اژیر اومد
 سامان

 +ای خاک تو سرت که همش جیغ میزنی
 منم یه لبخنده خوشمل تحویلش دادمو

 منتظره بادیگاردا موندم
 ومثله مورو ملخ ریختن ت
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 سامان گفت
 +اتفاقی نیوفتاده فقط این خانوم زیاد جیغ میزنه

 دیگه نیاین تو اتاق
 شیر فهم شدین؟؟؟

 اوناهم اطاعت کردنو رفتن بیرون
 نه نریننننن

 منو با این بیشور تنها نزارین
 ووووویییییییییی

 رفتننننن
 سامنم یک لبخنده مکش مرگ ما

 بهم زدو لقمه گذاشت دهنش تاخاست تف کنه
 +ساماننننن مادرررر کجاییییی

 هاهاها
 سامان دستشو مشت کرد کوبید دیوار

 یاخدا خله
 دیوانست

 مامانش اومد تو اتاق
 

 خانومه+سامان مادر بیا دیگه چرا اینجایی؟
 منکه زیر زیرکی میخندیدم

 خانومه چشمش بهمن افتاد
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 نیشم بسته شد
 یکمی نگام کرد بعد یه لبخندی بهم زد

 کال خلن خانواده
 واال

 اومد سمتم
 یا خدا

 اومد سمتم دستو پاهامو باز کردو رو به سامان گفت
 +مادر نباید زنت که....

 واستاد جملشو قطع کرد یکمی چپ به سامان نگاه کردو گفت
 +چیه تو دهنت

 سامان نگاهه پر حرصی بهم کردو گرفت لقمه رو قورت داد
 سامان+هیچی

 خانومه+یعنی انقدر بی شعوری سامان
 

 سامان+مامان چراااا اخههههه؟
 مامانش روشو برگردوند سمتشو گفت

 
+این دختر زنته به زودی میشــه زنت اگر اذیتش کنی شــیرمو حاللت نمیکنم 

 سامان
 بعدم یه قطره اشک از چشاش چکید
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 که سریعش پاکش کرد
 سامان به ارومی اومد سمتش بغلش کردو

 سرشو ب*و*سید
 نکن باشه؟؟؟؟سامان+مامان توروجانه من گریه 

 مامانش+باشه
 سامان+مامان سرتو بگیر باال ببینم

 مادرش سرشو بلند کرد
 سامان+دیگه نبینمااااا

 مامانش لبخندی زدو گفت
 +همین طور که با من رفتار میکنی با این دختر رفتار کن باشه؟؟

 سامان+چشم
 منم داشتم با لذت به این صحنه احساسی نگاه میکردم

 زیره لب گفتم
 یا شکرتخدا-
 

 مامانش چشمش به من افتاد 
 یه لبخندی بهم زدو اومد از بغله سامان بیرون

 اومد سمتم دستو پاهامو باز کرد
 اروم ب*و*سه ای رویه گونم زد

 منم لبخندی بهش زدم
 رفت کنار تا بلند شم اما تا میخاستم بلند بشم تمامه بدنم تیر کشید 
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 پر از خونو کثیفیاخه بلندی گفتمو دوباره نشستم رو تخته 
 سامان ورو ور نگاه میکرد

 مامانش با صدایه جیغ جیغی گفت
 +سامانننننن

 سامان تازه به خودش اومد رو به مادرش گفت
 +جانم

 یه دفعه وقتی این کلمه رو گفت بدنم لرزید که از چشمه مادرش دور نموند
 مادرش اومد سمتمو گفت

 اماده کردم نه نه واستا زود باش زنتو بلند کن ببر اتاقی که براتون
 اول ببرش یه اتاقه دیگه تا دکترو خبر کنم بیاد

 بعدش ا ز اتاق خارج شد
 سرمو انداختم پایینو چیزی نگفتم 
 دیدم این سامان هیچکار نمیکنه وا
 سرمو بلند کردم دیدم زل زده به من

 سریع سرشو برگردوندو گفت
 الم بیا+انتظار نداشته باش که بغلت کنم خودت پاشو دنب

 مامانش+نوچ نوچ
 یا خدا چرا مامانش مثله جناست

 مامانش اومد سمتمو گفت
 +عزیزم از این به بعد منو  مهی جون صدا کن
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 مهی جون؟-
 +اره عزیزم اسمم مهرناز اما بگو مهی

 چشم-
 +بی بال

روشو کرد سمته سامانو یه چشم غره حسابی بهش رفت اونم هوفی کردو اومد 
 سمتم

 
 ه لحظه خودمو جمع کردم که درده بدی تو بدنم پیچیداومد سمتم ی

 اخخخخخ اویییی-
 مهی جون +عزیزم درد داری

 سعی کردم با تمامه دردم بهش لبخند بزنمو گفتم
 یکمی -

 مهی جون رو کرد سمته سامانو با عصبانیت گفت
 مهی جون+توکه انقدر ماست نبودی پسر

 زود باش ببینم
 گرفت زیر زیرکی میخندیدمانقدر جالب اینو گفت که خندم 

 دیگه سامان تاقطش تموم شد اومد بغلم کرد 
ــم بیرون از  200یدفعه یه برقه  ــتم خودمو بکش ــد تا خاس ــل ش ولتی بهم وص

 بغلش
 در با شدت باز شد

 اون عربه اومد تو
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 با ژسته خاصی دستاشو بلند کردو دست میزد و دوره منو سامان میچرخید
 حالم از این ادم بهم میخورد

 سامان چشماشو با عصبانیت بسته بود
 انگار منتظره یه اتفاق بود

 یهدفعه جیغه مهی جون کله اتاقو برد رو هوا
 سامان سریع برگشت چشمه منم افتاد به اون وضع

 یا خدا
 عربه دستاشو کرده بود تو موهایه مهی جونو دستشو پیچونده بود

 خدایا این چرا اینطوری کرد
 عربه

 شق شدی؟؟؟هه بغلش میکنی؟؟/؟؟+حاال واسه من عا
 سامان از بینه دندونایه قفل شدش گفت

 +مادرمو ول کننننن
 

 عربه+واسه من ادم شدی؟ عاشق شدی؟ این دختره رو بغل میکنی؟
 سامان داد زد

 +زنمههههههههه
عربه+هه باشــه اما باید یاد بگیری یه زن نباید داشــته باشــی خودم برات چندتا 

 دیگه جور کردم
 پوزخندی زدسامان 
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 عربه هم مهی جونو ول کرد
 مهی جونم سریع بلند شدو خودشو سالم نشون داد

 در حالی که معلوم نبود چقدر درد کشیده
 چشماش خسته گیو داد میزد

 هعی 
 خوبه ادم یکمی به پاییناش نگاه کنه تا ببینه بدبخت تر از اونم هستن

 عربه رفت بیرون
 برد تو یک اتاق گذاشت رو تختسامان با اعصابی خورد منو سریع 
 بعدم بدونه هیچ حرفی رفت بیرون

 به سامان فکر کردم
 خیلی یخه

 مادرش خیلی مهربونه اما غم زیاد داره
 نگاهی به اتاق انداختم یه اتاقه مجلل و قشنگ بود

 همهیه وسایل از چوب بود چوبایی با رنگه خیلی قشنگه 
 نگاهم افتاد رو میز

 یه گوشی بود
 ق زدچشام بر

 یعنی میشه زنگ بزنمو از اتنا خبر بگیرم؟
 اخه اونم با من اوردن برایه فروش هه

 تا دستمو بلند کردم گوشیو بردارم
 دره اتاق باز شد سریع دستمو کشیدم 
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 سامان بود با تنی خسته خودشو پرت کرد رو تخت 
 تختش دو نفره بود

 تا خودشو پرت کرد منم خودمو کشیدم اونور
 

 بهم انداختو سرشو برگردوند به سقف زل زد شروع کرد نگاهه سردی
 به حرف زدم

 سامان+ببین میدونم هم وشگلمو همه چیم خوبه اما به خاطره اخالقایه گندم
 هیچی دختری نزدیکم نمیشه اگرم بشه

 کاری میکنم تا به غلط کردن بیفته
 توهم مجبوری پیشه من بمونی منم همین طور

 احساسات اگر بغلت میکنم یا ابرازه
 فقطو فقط به خاطره مادرمه

 وقتی گفت مادرمه سوگوت کردو رفت تو فکر
 یدفعه به اشکی زل زدم که از کناره چشمش چکید

 سریع نیم خیز شدو اشکشو پاک کرد
 فین فینی کردو
 روشوکرد اونور

 منم نیم خیز شدم
 یکمی رفتم سمتش

 تویه حرکته ناگهانی دستشو گرفتمو فشردم
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 ولتی وصل بشه از تخت پرید پایین 200بهش برقه  یه دفعه انگار
 سامان با تته پته گفت

 +نه ن..نه نز..دیک..م ن..شو م...ن بدم اره بدم مثله پدرم ..بدم
قب  قب ع ماتو تکرار میکردو ع جب بهش زل زده بودم اونم هی این کل با تع

 میرفت
 یا خدا چش شد؟

 ای خاک بر سرت ساناز که اینطوری کردی 
 اندازه کافی خل هست این به 

 خل ترهم کردی
 خخ

 یه دفعه از اتاق رفت بیرونو درو محکم بهم زد
 منم ریلکس دراز کشیدمو

 به سقف زل زدم تا اینکه خاب منو با خودش به دنیایه بی خبریو مهربونش برد
 تا از این دنیایه نامرد در امان باشم

 
 صیغه سامان بعد از اینکه از خاب بیدار شدم ی صیغه خوندیمو شدم

 سامان اصال از چشماش نمیشد فهمید خوشاله یا ناراحته
 مادرش هم از بس اینور اونور میرفتو ذوق کرده بود هیچی

 عربه هم با چشمایه هیزش داشت منو میخورد
 از اون روز  

 چند ماهی میگذشت
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 مهی جون خیلی هوامو داشت
 سامان فقط موقعه غذا یا خاب میدیدمش

 نگام میکردو لبخندایه چندشی میزدعربه هم هی هیز 
 خدایا تا کی باید تو این عمارته سردو بیروح که فقط نقطه گرماش

 مهی جونه بمونم
 مبینا*

 هق میزدم دستی به شکمه براومدم کشیدم
 یعنی این بچه که من مادرشم پدرش کیه؟

 تا مرده که بادیگاردایه ارسالنن4هه معلومه پدرش 
 وضعیتمو میدیده   بودم  تو اتاقی که این چند ماه

 فرحناز خیلی کم میتونست بهم سر بزنه
 اما خب باید درکش میکردم

 اون به اندازه کافی درد داره
 بچه دو سه ماهه دیگه به دنیا می اومد

 اما نه پدری بود
 نه لباسی ونه هیچی

 دستامو گذاشتم رو صورتمو هق زدم
 بچه تکون خورد

 م رو شکمماخی گفتمو دستمو نوازش گر گذاشت
 حتی نمیدونم پسره یا دختره
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 یعنی من با این سنم میتونم یه بچه به دنیا بیارم؟؟؟
 دره اتاق باز شد یه خدمتکار اومد تو با سینی دستش

 غذا ها رو پرت کرد جلومو رفت بیرون
 به غذا ها نگاهی انداختم

 به دستوره فرحناز غذایه مقوی برام میاوردن قبال که یه نون خشک بودش
 خیلی گشنم بود 

 بسمه اللهی گفتمو شروع کردم البته با هر لقمه یک اشک از چشمام میچکید
 

 وقتی غذا تموم شد
رفتم  سمته رخت خال کثبفی که رویه یه موکت قرمز با را راهایه سیاه پهن شده 

 بود
 با درده زیاد دراز کشیدم

 هه
 بقیه شوهر دارن این موقع ها مواظبشونه شوهرشون

 من باید اینطوری باشماونوقت 
 یه دفعه در اتاق باز شد

 زل زدم ببینم کیه
 چشمم خورد به دو تا بادیگارده بزرگ و غول و مرده جوونی که

 بینه دستایه اونا خونینو مالین بود
 هینی کشیدمو از رو رخت خابم بلند شدم

 اوناهم اون مرده جوونو پرت کردن رو زمینو رفتن
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 وای خاکه عالم 
سبیده سطه  من چ سته و شمایه ب شه دیوار اون مردم خونینو مالین با چ بودم گو

 اتاق بود
 مونده بودم چیکار کنم

 به خودم اومدم سریع رفتم سمتش 
 با تمامه بدبختی کشیدمش رو رخته خابا

ستش  سمو کندم یه زخمه بزرگ که فک کنم چاقو بود رو د شه لبا یک زره از گو
 بود

 د شستمش گذاشتمش کنارگرفتم با کمی اب که تو لیوان بو
 قبال که شکممم زخم شده بود فرحناز یه کرم بهم داده بود

 رفتم کرممو برداشتم رفتم سمتش
 اول با دستمال زخمشو تمیز کردم

 بعدم کرم زدم  بعدم سریع با یه دستماله دیگه زخمشو بستم
چیزی از لباســم نمونده بود همه رو دســتمال کردم داشــتم زخماشــو تمیز 

 میبستم میکردمو
 بعد از تموم شدنه کارم یه نفسه راحت کشیدم 

 تازه چشمم به مرده افتاد
 خیلی پسره خوشگلی بود به خاطره هیکله بزرگش سنش بیشتر دیده میشد

 
 موهاشو به ارومی از پیشونیش زدم کنار که یک دفعه دسته بزرگو قدرتمندش
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 مچمو گرفت 
 چشماشو باز کرد چه چشمایه خوش رنگی داشت

 ی مچمو فشار دادکم
 چشماش به خون نشسته بود منم الل شده بودم

 که چشمش به زخماش که بسته بودم افتاد
 چشاش گرد شدو به من نگاهی انداخت بدم به شکمه براومدم

 دستمو ول کرد نیم خیز شد
 زیره لبی گفت

 +ممنون 
 خاهش میکنم-

 عجب صدایی داشتا
 مه زخماش بلند شدهبعد بلند شد واقعا خیلی قدرت داشت با تمو

 رفت سمته در یکمی به قفلش ور رفت
 پوفی کشیدونشست یه گوشه

 نگاهی به من انداخت سرمو کردم اونور
 اونم گفت

 +شوهرت کجاست؟
 چی میگفتم؟

 یاده بدبختیام افتادم از چشمام اشک گوله گوله میریخت پایین
 اونم هل شد

 اومد سمتم به ارومی جلوم زانو زدو گفت
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 ؟+فوت کردن
 نه-

 با تعجب بهم زل زد
 نمیدونم چرا اما بهش اعتماد کردمو همه چیو بهش توضیح دادم

 که چه بدبختیاییی ما کشیدیم 
 اونم قشنگ به حرفام گوش داد اخره حرفام هق هقم اوج گرفت

 اومد سمتم خودشو کشید طرفم بعدم به ارومی منو کشید تو بغلش
سه ارامش  سا سش بزنم اما یه اح ستم پ سم ازش میخا بهم داده بود که نمیتون

 بگذرم
 

 فرحناز یه نفرو صدا زد یه بادیگادر بود اومد تو 
 فرحناز+یه اتاق واسه این اقا اماده کنید

 بادیگارد+ام خانوم اما
 فرحناز+چیشده؟؟؟

بادیگارد+اتاقی وجود نداره همه پره بعدشــم اتاقایه دیگه زندانیایی هســتن که 
 میتونن به این فرد کمک کنن

 اخیشششش
 فرحناز+هوف باشه

 بعد روشو کرد سمته مهدیارو گفت
 +وای به حالت اگر اذیتش کنی فهمیدی؟؟
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 فرحناز اومد سمتم کلی چیز میزو اینا برام اورده بود همه رو بهم دادو 
 بعد از سفارشایه الزم رفت

 مهدیار رو رخته خال دراز کشیده بود تو فکر بود
 ه میکردممنم ساکت داشتم درودیوارو نگا

 مهدریار+مبینا
 بله-

 مهدیار+این دختره همون فرحناز نیست
 اره خودشه چطور؟-

 مهدیار پوزخندی زدو گفت
 +تو خاموشیه ایندش خیلی بده

 وااااا
 اینو ببین

 خخ
 اون لحظه فقط پوزخند زدمو بهش گفتم دیوونه اما نمیدونستم

 هش کردکمکی بکاشکی حرفشو جدی میگرفتمو به فرحناز میگفتم شاید یه 
 

 ساناز*
 سامان ازم دوری میکرد  اصال محلم نمیزاشت 

 مهی جون خیلی از دستش عصبانی بود
 داشتم اتاقو تمیز میکردم 

 یه دفعه در باز شد 
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 فکر کردم مهی جونه اخه یه تاپه قرمز با یه شلوارک باالیه زانو پوشیده بودم
 مهی جون من کارام تمو شد کری هست تو اشپز-

 باز موند یا خوده خدااینکه سامانهدهنم 
 سامان با چشایه گششاد شده به منو همه چیم زل زده بود 

 داشت میخورد منو
 زود یه مالفه برداشتم انداختم رو تنم

 تازه یه نگاهی بهم انداخت 
 دستی به گردنش کشید

 سریع از اتاق خارج شد
 قرمز کرده بودم حسابی

 رونسریع لباسه مناسب پوشیدمو رفتم بی
 مهی جون اومد سمتمو گفت

 +مربا درست کردم میای ببینی چجوری شده؟؟
 چشم االن میام-

 لبخندی زدو با ذوق رفت طرفه اشپزخونه
 رفتم مربارو امتحان کردم اوم خوشمزه شده بود

 خیلی خوشمزست-
 مهی جون+قدات عزیزم

 سامان+مامان من دیگه میرم
 مهی جون+کجا؟
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 حوصلم سر رفته سامان+میرم بیرون دور بزنم
 مهی جون+پس زنتم با خودت ببر

 سامان +اخه اخه میخام تنها..
 مهی جون+ساماننننننن

 
 مهی جون+مامان مامان نداره زنتم با خودت باید ببری وگرنه بشین تو خونه

 سامان+باشه میشینم تو خونه
 یعنی با این حرفش بدجور زد تو ذوقم

 داشتم تو خونه میپوسیدم اه
 و رفتم سمته اتاقمپوفی کشیدم

 مهی جونم فک کنم حالمو فهمید رفت سمته سامان
 که لم داده بود رو مبل

 رفتم تو اتاق درو بستم خودمو پرت کردم رو تخت
 یعنی االن اتنا و بقیه کجان اخه؟

 فرحناز چی مبینا چی؟
 ای خدا کی من از این جا ازاد میشم

 یاده بچه گیامون افتادم چقدر شادو شنگول بودیم
 اما فرحناز سرد بود

 بعضی اوقات به خاطره سرد بودنش باهاش قهر میکردیم اما
 اتنا دوباره برمون میگردوند

 اتنا خیلی با فهمو شعور تر از ما ها بود
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 فرحناز سرد بود
 و منو مبینا هم بانمکو با مزه و خل

 هه
 هیچ وقت سره خیابون واستادنامونو یادم نمیره

 که دست فروشی میکردیم
 حداقل یه نون بتونیم بخریمو بخوریم تا

 شبایه گشنه موندنمونو یادم نمیره
 شبایه سرده زمستون که بغله هم میخابیدیم یادم نمیره

 اما االن کجاییم
 االن هیچکدوممون کناره هم نیستیم

 و مطمئنم هیچکدوممون تو وضعیته خوبی نیستیم
 

 اتنا*
 میلرزیدم بدجور

 اوناهم در حاله لرزیدن بودن به دخترایه اطرافم نگاه کردم
 همه داشتن گریه میکردن

 منم مثله ساناز فروخته شدم اما..
 به یه مرده سادیسمی

 که دخترا رو میخره و شکنجه میکنه و خودشو اروم ای خدا 
 یه دفعه در باز شد
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 همه رفتن پشت مشتا قایم شدن
 تا شخصه مورده نظر نباشن

 ه انداختخدمتکاره پیره خرفت یه نگاهی به هم
 تا چشمش بهم افتاد 

 اومد سمتم
 خدای یا نه 

 خدا خودت کمکم کن
 بی اراده یه قطره اشک از چشمم افتاد

 با التماس زل زدم تو چشمایه بیروحه خدمتکار
 اونم گفت

 _ببریدش به اتاقه بازیه ارباب
 چند تا غول اومدن جلو دستامو گرفتن

 میکردم تا ازاد شم شروع کردم به جیغو داد هی اینور اونور 
 خداااااا

 رفتن سمته یه دره بزرگ
نداختم پر از شــالقو  جاش ا مه  به ه گاهی  باز کردنو پرتم کردن توش ن درو 

 اینجور چیزا بود
یه دفعه چشــمم به مردی افتاد که رو مبل لم داده بودو با چشــمایه برق زده بهم 

 زل زده بود
 

 ابه دهنمو به زور قورت دادم 
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 خدایا
 کمکم کن

 یه قطره اشک چکید رو زمین
 یدفعه نگاهه مرده به چشمام افتاد

 یه دفعه چشاش مثله اینکه یه چیزه خیلی عجیب تو دنیا دیده باشی
 به چشمام خیره شد

 یا خدا چش شد؟
 یدفعه تمامه مشروبا و تمامه چیزایی که رویه میزه جلوش بود پرت کرد زمین

 با چشایه گشاد شده بهش زل زدم
 ه داده بلندکشیدیه دفعه ی

 و دسته خونیشو با درد فشرد
 چشاشو بستو نشست رو مبلش

 بدونه اینکه بفهمم دارم چیکار میکنم رفتم سمتش
 دستشو گرفتم

 یه تیکه شیشه رفته بود توش
 نگاهی به اطراف انداختم یه چاقو کوچیک دیدم

 اونو برداشتم
 یکمی نگاهش کردم 

 درد نگام میکرد بعد نگاهی به مرده انداختم با تعجب و
 بسمه اللهی گفتمو
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 بایه حرکته سریع چاقو رو از دستش دراوردم
 داده بلندی کشید

 منم سریع با پارچه ای که از لباسم کنده بودم دستشو بستم
 بعدم رفتم عقب

 صدایه پا میومد که با دو داره میاد
 یدفعه در باز شدو چند تا خدمتکار اومدن تو

 اومدن سمتم تا میخوردم زدنمتااین وضعو دیدن سریع 
 یدفعه با دادی که مرده کشید کنار واستادن

 +بسهههههههه نزنینششششش
 

 خدمتکارا رفتن کنار
 با تعجب به مرده نگاه میکردن

 منم داشتم از درد به خودم میپیچیدم
 +مگه نمیبینیننننن داره از درد میمیرههههه زود باشین دکترو بیارین زودددددد

 تعجب بهش نگاه میکردن خدمتکارا با
 از جاشون تکون نمیخوردن کثافتا

 اه
 یه داده بلند کشید 

 +کر شدیننننننن
 سریع به خودشون اومدن از اتاق خارج شدن چند تا هم رفتن سمته مرده

 که مرده پسشون زد
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 دقیقه یه دکتر اومد 5یعنی تو 
 ایول سرعتو

 خدا قوت
 هه 

 دکتره رفت سمته مرده
 بیشور من چییییی
 اه بخشکی شانس

 +برو اول اون دخترو درمان کن من بهترم
 دکتر+اما.....

 +نشنیدی چی گفتممممم
 

 دکتره اومد سمته من
 اومد سمتم ویی چقد خوشمله

 چقد هیز شدما
 گرفت زخمامو پانسمان کرد

 وقتی کارش تموم شد رفت سمته مرده
 زخمه اونم پانسمان کردو رفت

 منم همین طوری نگاش میکردم
 

 بعد که دکتر کاراش تموم شد رفت بیرون 
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 همه خدمتکارا هم رفتن
 شروع کردم به لرزیدن

 خدایا کمکم کن
 اومد سمتم یکمی نگام کرد بعد دستمو گرفتو بلندم کرد

 تنها چیزی که تونستم بگم این بود
 بزار تو دنیایه  دخترونم بمونم -

 هر کاری میخای بکن
 فقط کاری بهم نداشته باش

 م انداختو غرقه چشمام شدنگاهی به
 +باشه

 انگار دنیارو بهم دادن
 با دیدن وسایله روبه روم ابه دهنمو قورت دادم 

 دستامو بست به زنجیرایی که از سقف اویزون بود
 منتظره هر چیزی بودم که
 یکدفعه با چیزی که گفت

 انگار دنیا رو بهم داد وایییییی خدایا شکرت
 +امروز دستم درد میکنه

 جمله بعدیش اشکم دراومد اما با
 +تورو میبندمت تا صبح همین جوری باشی

 ببعد دستو پاهامو سفت کردو رفت
 تمامه بدنم  تحته فشار بود
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 اشک میریختمو زجه میزدم اما دادو جیغ نمیزدم نمیدونم چرا اما
ــتو همش میزد تو  ــاب گریه کردنمامو نداش یاده پدرم افتادم که هیچ وقت اعص

 دهنم و میگفت
 هیسسسس دخترها فریاد نمیزنند+

 خدایا کی تموم میشه
 با اون دردی که داشتم نمیتونستم چشمامو بزارم رو هم

 یدفعه شروع کردم زیره لب یه الالیی رو تکرار کردن
 الالیی که مادرم همیشه برام میخوند

 
 مبینا*

 خیلی وقت بود که با مهدیار هم اتاقی بودم
 فرحناز کمتر سر میزد

 همیشه کنارم بود و مراقبم بودمهدیار 
 نگاهی بهش انداختم

 رو رخته خاب دراز کشیده بودو به سقف زل زده بود
 مهدیار+مبینا

 بله-
 مهدیار+میدونی فرحناز کیه اردالن میشه؟؟؟ گذشته فرحناز چیه؟؟؟

 میدونی؟؟؟؟؟
 خیلی در رابطش نمیدونم یعنی کال نمیدونم-
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 مهدیار با تعجب بهم نگاه کرد
 فرحناز زیاد حرفی نمیزد اگرم میزد میگفت رازهاخه -

 +شماها با هم بزرگ شدین بعد ازش نخاستین رازه دلشو بهتون بگه
 رفتم تو فکر

 راست میگفت واقعا ما چه دوستایی واسه فرح بودیم هه
 اقا مهدیار فرحناز خیلی گوشه گیر بود نه حرفی میزد نه چیزی-

 الزم بود فقط وقتی از زبونش استفاده میکرد که
 خیلی گوشه گیر بود

 وقتیم باهاش بودیمو بازی میکردیم از بس مغرور بود
 بازیو زهرمون میکرد

به خاطره همین ما خیلی باهاش ارتباط نداشــتیم بیشــتر اتنا باهاش ارتباط 
 داشت

 مهدیار+اتنا؟؟؟
 اره یکی از دوستام که نمیدونم کجاستو چیکار میکنه-
 

 رابطه با گذشته فرحناز بدونی؟چرا انقدر دوست داری در -
 مهدیار یه نگاهی بهم کردو روشو کرد اونور و گفت

 +ب تو چه
 منم رومو کردم اونور به بافتنی رو یه دستم نگاه کردم

 داشتم واسه بچم میبافتم
 یه رنگی انتخاب کردم که هم به دخترش بخوره هم پسرش
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 به با فتنیم ادامه دادم
 معلوم بود مهدیار کالفست

 از اینور اونور میشدو چشاشو بازو بسته میکرد انگار حوصلش سر رفته بود هی
 اوف 

 دیگه طاقت نیاورد بلند شدو
 اومد سمتم 

 حتی بهش نگاهم نکردم اومد کنارم نشست
 گفت

 مهدیار+چی داری میبافی
 ب تو چه-

 پوفی کشیدو رفت  اون سمته اتاق 
 مثال قهر کرده

 به  درک
 شیفتهقهر کنه پسره یه خود 

 وقتی اون بهم میگه به تو چه منم بهش میگم به تو چه
 

 اتنا*
 یه دفعه یه ابه یخخخخ ریخت تو صورتم

 نفس نفس میزدم چشامو باز کردم
 با بینیو دهن تمامه اکسیژنو کشیدم تو خودم
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 یه کمی اینور اونورو نگاه کردمو 
 چشمم خورد به مرده که حتی نمیدونستم اسمش چی هست

 چشماش قشنگو جالبه اما..چقدر رنگه 
 هیچ حسی تو نگاهاش نیست

 منتظره هر چیزی بودم یه دفعه تنابو ازاد کرد با موخ خوردم به زمین
 اخی گفتمو کمرمو ماساژدادم

 سرمو بلند کردم بهش نگاه کردم
 یعنی میخاد چیکار کنه

 +میدونی میخای چیکار کنم
 هیچی نگفتم فقط بهش نگاه کردم

 ه رویه صورتم نگه داشتو گفتسرشو خم کرد رو ب
 +میخام...

 چشام شده بود اندازه گوجه خو بگو دیه
 بلند شدو گفت

 +تو باید خدمتکاره شخصیه من بشی فهمیدی؟؟؟
 چشم-

 +اعظم اعظم
 اعظم وارد شد بعد از تعظیم گفت

 +بله ارباب
کاره  خدمت عد  به ب بده از این  غذا  باســو  مرده+این دخترو بردار ببرش بهش ل

 منه شخصیه
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 اعظم+چشم ارباب
اعظم اومد ســمتم کمکم کرد بلند شــم بعدش منو با خودش از اتاق برد تو 

 نگاهه اخر به مرده
 یه نگاهه قدر دانی بهش کردمو همراهه اعظم رفتم

 
 اعظم بردم تو یه اتاقه بزرگ گفت

 +برو اینتو حموم کن لباس برات میزارم برو بپوش بعدم بیا اشپزخونه
 چشم-

 حمام دوشو باز کردم قطراته ابب هم ارامش میدادرفتم تو 
 بعد از کارام اومدم بیرون هر ی اینور اونورو دیدم لباسی وجود نداشت

 عه وا یعنی چی
 اومدم به ارومی بیرون 

 رفتم سمته کمدا لباس پیدا کردم لباسه خدمتکاری بود اونو برداشتمو پوشیدم
 یکمی خودمو تو اینه نگاه کردم

 ته در درو باز کردم تا میخاستم برم بیرون خوردم بهبعد رفتم سم
 یه  چیزه سفت

 سریع برگشتم عقب با دستام پیشونیمو میمالیدم
 نگاهی به رو به رو انداختم که ببینم کی بوده

 که دیدم همون مردست که بهش میگن ارباب
 وای حاال چیکار کنم
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 اعظم اومد با دیددنه این وضع 
 صبانی گفتاومد سمتم دستمو کشیدو ع

 +تو چیکار کردی؟؟؟؟
 ب..ببخش...ید-

 اعظم روشو کرد سمته مرده و گفت
 +ارباب اشتباه کرد عفو کنید

 اووووووو ایناروووووو
 +مشکلی نداره کاراشو یادش بده

 اعظم +چشم ارباب امری ندارین؟؟
 +نه بعد از اینکه اماده شد بفرستش اتاقم فهمیدی

 اعظم+بله چشم میفرستمش
 بعد از رفتنش با اعظم رفتم سمته اشپزخونه مرده رفت

 
 تو اشپزخونه رفتم بهم غذا دادن

 بعد از خوردنو سیر شدنم 
 رفتم سمته اعظم بهم همه چیزو قانونارو توضیح داد

 بعدم بهم گفت که اون مرد رو ارباب صداش بزنم
 بعد از اینکه همه چیزو توضیح داد گفت برم پیشه ارباب

 رفتم سمتش در زدم بعد از اجازه واردش شدم یه اتاقیو نشونم داد
 خیلی ژسته خاصی گرفته بودو بهم نگاه میکرد

 جوری لم داده بود که گفتم حضرت سلیمانه
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 اخه دورو ورش همش پوسته ببرو پلنگو اینجور چیزا بود
 خدا وکیلیااا

 یکمی میترسیدم اما به رویه خودم نیووردم 
 میگفتم بابا اینا مردن از حیوونا  میترسیدم اما هی تو دلم

 ترس نداره هوفی کشیدمو رفتم جلو واستادم گفتم
 _بفرمائید ارباب

 یه لبخندی زدو گفت 
 هیچی فقط میبینی که اینجا کثیفه تمیز کن اینجارو

 یدفعه به خودم لرزیدم
 یه عقاب رو میزش بود

 فکر کردم خشک شدست اما نبود
 یوونا میترسمویییییی فک کنم ارباب فهمیده بود که از ح

 
گاه  ند بهم ن با پوزخ باب کردم  به ار گاهی  یه ن به زور قورت دادم  به دهنمو  ا

 میکرد
 نکبته عوضی

 حتما فهمیده از حیوونا میترسم 
 وای سرمو کردم اون طرف سعی کردم به عقابه نگاه نکنم ولی مگه میشدددددد

 شروع کردم به تمیز کردنه اتاق 
 به سختی گفتمبعد از تموم شدنه کارم البته 
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 ارباب کارم تموم شد میتونم برم-
 +نه

 با خاهشو تمنا بهش زل زدم
 یه پوزخند حوالم کردو گفت

 +به پرندم غذا بده
 واتتتتتتتتتت

 ای دهنت سرویس 
 حاال چیکار کنم اخه ووووییییی

 +کر شدی؟؟؟
 نه ارباب-

 +پس به دستورم عمل کن
 چشم-
 ارباب جسارتا غذاش کجاست-

 +بیا
 و هل داد سمتم نگاه نکردم ببینم توش چیعیه ظرف

 ارباب ببخشید اما اما.....-
 +اما چی؟؟؟؟

 من از حیوانات میترسم نمیتونم این این دستورتونو اجرا کنم-
 

 یک نگاهه سردی بهم کردو گفت
 +چند بار بهش غذا بدی ترست میریزه
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 م..من ..نمی..تو...ن...نم-
 برو بیرون کاریت ندارم+هوف باشه برو اون طرف نهنه اصال 

 برم بیرون دیگه چیکار کنم ارباب؟-
 +بیرونه در وایمیستی تا من صدات کنم وقتی صدات کردم میای فهمیدی؟

 بله ارباب-
 +مرخصی

 رفتم بیرون یه نفسه عمیقی کشیدم
 خدارو شکر از این یکی راحت شدم 

 همین طوری واستاده بودم
 اوف پام درد گرفتش که

 چسبوندم به  دره اتاقیکمی خودمو 
 صدایه اب میومد

 پس رفته حموم اوف من چیکار نم یعنی چی همش اینجا واستم
 داشتم به گوشه یه لباسم ور میرفتم 

 یه دفعه ارباب صدام زد رفتم تو اتاق
 خاکه عالم تو سرم این چرا نیم تنش لخته وووووووییییییی

 سریع سرمو انداختم پایین 
 هر زد زیره خنده ایش مرتیکه بی حیا تا این حرکتمو دید هر

 واقعا که
 گفت
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 +به جایه اینکه قرمز کنی بیا موهامو خشک کن
 بعد با دستش به سشار اشاره کرد برداشتمش رفتم سمتش روشنش کردم

 یکمی اولش خجالت کشیدم اما دیگه باید عادت میکردم به این کار
 

 بعد از خشک شدن موهاش و هزارتا کاره دیگه 
 زدنه اقا ارباب گرفت مرخصم کرد اعظم بهم یه اتاق داد رفتم تو اتاقو غر 

 اتاقه تکی بود اما کو چیک  
 ولی بازم واسه من فرقی نمیکرد یه رخت خاب گوشه اتاق بود

 پهنش کردمو روش دراز کشیدم اخیش
 کمرم صاف شدش

 یک اه کشیدم
 توف تو این زندگی

 توف تو این دنیا یه نامرد
 توف

 بچه ها رو میبینم  یعنی بازم
 فرحناز چی ؟؟ اتنا و ساناز چی؟؟؟

 خدایا اخر عاقبته مارو با این ارباب خان ختم بخیر کن
 چشمامو بستم از بس خسته بودم خیلی راحت خابم برد

 ساناز*
 زندگیم خیلی سخت شده بود خداییش

 همش سردی از کی؟؟؟
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 از شوهری که اجباریه
 ه انگار میمیره و عوق میزنهو منی که حتی یه نگاهم بهم بنداز

 دیگه همه چی برام یک نواخت شده بود به دیدنه بچه ها هم امیدی نداشتم
 پس چرا زندم؟؟؟

 چرا زندگی میکنم دیگه خسته شدم به خدا خسته شدم
 اشکام میریخت 

 اشکایی که دیگه هیچ ارزشی نداشت
 

 مثله چی گریه میکردم دیگه نمیتونستم دیگه طاقت نداشتم
 تو حموم همین طوری دستامو جلو دهنم گرفته بودم رفتم

 تا صدایه هق هقم کسیو مشکوک نکنه
 به چه امیدی زنده بمونم؟

 داخله حموم شدم درو نتونستم ببندم میترسیدم دستمو از جلو دهنم بردارم
 تیغو برداشتم چند بار اروم شیدم رو دستم یدفعه صدایه در اومد هول کردم 

 ن اومدن تو از صداشون فهمیدم کیندیدم سامانو مهی جو
 توجهی نکردم به دستمو تیغ نگاه کردم 

 یک
 دو

 سهههه
 تیغو محکم کشیدم رو دستم
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 سامان تا اومد تیغو بگیره دستم پره خون شد دیگه دیر شده بود
 مهی جونم نمیدیدم وضعیتش چیه

 چشام سیاهی رفتو 
 سیاهیه مطلق

 فرحناز*
 برداشتمبا جیغ سرمو از رو بالشت 

 این چه خابی بود ای خدا
 چه خابی بود که ساناز خودکشی کرد

 کجاست؟؟؟
 چیکار میکنه؟؟

 فقط امیدوار بودم خابم واقعیت پیدا نکنه چون بیشتره خابایه من
 به واقعیت تبدیل میشد

 
 در اتاق با شدت باز شد نگاهی انداختم اردالن بود

 دیگهپست ترینادمه تو زندگیم اما برام مهم نبود 
 درسته از بچه ها دورم کرد اما داره امادم میکنه

 امادم میکنه واسه انتقام از مردی که مادرمو ازارو اذیت کرده
 و من فقط یه فکر تو سرم دارم اونم انتقامه

 درو کامل باز کرد وارد شد اومد نشست رو تخت 
 +خوبی؟

 سواله مسخره ای بود اما جوابش
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 *س دیدمعالیم مثله همیشه فقط کاب*و-
 بزار همه فکر کنن حالم خوبه

 برا کی مهمه؟؟
 +خب پس بگیر بخاب به چیزی فکر نکن جز

 با چشماش بهم زل زد منتظره یه کلمه بود گفتم
 انتقام-

 +افرین حاال بخاب
 دراز شیدم چشامو بستم اما خابم نبردش تو اون تاریکی معلوم نبود 

 چشمام بستست یا بازه
 کردم نگاهی به دوروبر انداختم به ارومی چشمامو باز 

دیدم اردالن نشـسـته رویه صـندلی رو به پنجره داره بیرونو نگاه میکنه اهمتیتی 
 ندادم

 رومو برگردوندم یه سمته دیگه
 چشامو بستمهی کلنجار میرفتم خابم ببره اما نمیبرد

 +خابت نمیبره؟
 نه-

 +میخای برات قصه بگم
 یک بار حس کنم یه مرد کنارمه با اینکه بچگانه بود ولی بزار برایه

 تا حسرت نشه بهم
 بگو-
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 به ارومی کناره تختم نشست 

 صاف خابیدم منتظر موندم تا شروع کنه
 تا دهن باز کردو شروع کرد به قصه گفتن

 اشکام جاری شد
 این قصه همونی بود که هر شب مادرم برام تعریفش میکرد 

 مغرور نشمو مغرور نباشممعنیشم فقط این بود بیش از حد به خودم 
 بی  احساس نباشم تا بقیه ترکم کنن

 اما...
 سانازو مبینا همش میگفتن خیلی سردیو بی احساسی

 اصال تو بازی جیغو داد نمیکنی 
 مثلهدخترا نیستی

 مثله مرده هایه متحرکی
 یعنی مغرورم یعنی سردم

 کرده اما کاشکی میفهمیدن این سردو مغرور بودنا خوده دنیا این کارو
 خوده دنیا این بالرو سرم اورده

 که اینطور سردو بیروح بشم
 دنیا و ادماش

 بعد از تموم شدنه قصه فقط یه شب بخیر گفتو رفت
 اصال به این فکر نکرد با این قصه دیگه خابم نمیبره

 قصه رو زیره لبم تکرار میکردم
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 انقدر تکرار کردمو اشک ریختم که سردرد شدم
 کناره پنجره نشستم به بیرون چشم دوختمبلند شدم رفتم 

 شبه پر ستاره ای بود
 یه دفعه قلبم واستاد

 فرحناز فرحناز تو گریه کردی؟؟؟؟
 توعه دختره مغرور گریه کردی؟؟؟

 فقط جوابم این بود
 اره به یاده گذشته هام گریه کردم گذشته ای که جز درد چیزی نداشت

 
 سامان*

 چشمامو بستم
 لوم که ساناز دستشو تیغ زدفقط یه صحنه اومد ج

 اخمام کشیده شد تو هم
 دختره یه احمق

 اخه چرا اینطوری کرد دیوانه اسکول
 دکترا میگفتن چون انگار هول کرده بوده خیلی تیغو جایه درستی و عمیق نزده 

 اما رفته تو کما 
 و معلوم نیست کی بهوش بیاد

 اخه چرا اینطوری کرد
 بون اوردمحواسم نبودو این جمله رو به ز
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 اخه چرا اینطوری کرد-
مادرم+چون هیچ تکیه گاهی نداره همه یه مازن ها چه دختر ها دنباله یک تکیه 

 گاهیم که
 پشتمون بهش گرم باشه

 وقتی این تکیه گاه نباشه از هر طرفی ضربه میخوریم
 خوب حاله این دخترو درک میکنم

 بعد روشو برگردوند سمتمو گفت
 +همش تقصیره توعه

 چرا من؟؟؟؟-
 +اگر وقتی که بهت میگفتم یکمی به این دختر توجه داشته باش توجه میکردی

 این بالها سرش نمیومد
 این دختر فقط دنباله یک تکیه گاهه 

 همین
 

 با حرص برگشت سمته منو گفت
 +و توام زورت میومد یکمی به فکره این دختر باشی یکمی 

 ه کنهبه جایه تکیه گاه براش باشی تا بهت تکی
 هوف 

 دستی به موهام کشیدمو گفتم
 مادره من انتظار داری بغلش کنم بگم دوست دارم  ههه اره؟-

 +اره



wWw.Roman4u.iR  104 

 

 با تعجب بهش زل زدم گفت
 

 +اره انتظار دارم   اون زنه تویه باید براش تکیه گاه باشی اقا
 بعدم با حرص سشو برگردوند اون طرف حرصم گرفته بود

 پشته اون بودکه از اون پشتییبانی میکردو 
 با حرص بهش نگاه کردمو گفتم

 چرا همش پشته اونی من پشرتم یا اون-
 +اون جایه دخترمو داره میدونی درکش میکنم چون

 سرشو انداخت پایینو ادامه داد
 +چون حس میکنم اونم داره روزایه گذشتمو تکرار میکنه

 نگاهی به صورته پر غمه مادرم کردم
 م کرد اما من مادری که کله وجودشو تمومه

 یه پسره بیاحساس و مغرور شدم
 چرا

 چون پدرم خوردم میکرد
 چون باید التماسش میکردمو کاراشو انجام میدادم تا به مادرم

 ازاری نرسونه
 غرورم هی خورد میشد و هی مادرم میساختش

 اما من هی سردو سردتر میشدم
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 ببینمرفتم تو اتاقه ساناز حوصله نداشتم چهریه غمگینه مادرمو 
 و نمیتونستم تحملش کنم

یکمی به ســاناز رو تخت نگاه کردم فقط با پارتی بازی خیلی راحت اومدم تو 
 اتاق

 داشتم نگاهش میکردم یدفعه در باز شد نگا کردم دیدم  شیخ رجبه
 هیچوقت به شیخ رجب نتونستم بگم پدر

 هه
 اگر میگفتم پدر این کلمه باید میرفت بمیره

 تی شدهکه لقبه چنین بد ذا
 شیخ رجب+بیا دنبالم کارت دارم

 بدونه حرفی دنبالش راه افتادم
 رفت تویه یک اتاق جالبه تو اتاق هیچکی نبودش 

 رویه مبل نشستو ژسته خاصی به خودش گرفت
 کارتونو بگین-

 +این دختره شاید بمیره  امشب میریم .... اونجا
 چند تا دختره دیگه میخریم 

 هوف
 چی؟؟؟ اگر نمردو زنده موند-

 +مهم نیستش به هر حال تو باید چند تا زن داشته باشی
 نگاهه پیروزمندی بهم کردو گفت

 +قرارمون که یادت نرفته
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 نگاهه خشمناکی بهش کردم که لرزششو حس کردم و گقتم
 نه یادم نرفته-
 

 از اتاق اومدم بیرون درو محکم کوبیدم بهم
 دیگه حالم از این زندگی داشت بهم میخورد

 و  سرویس بهداشتی  رفتم
 ابی به سرو صورتم زدم

 بسمه خدایا بسمه
 من نمیتونم برایه این دختر شوهره خوبی باشم چه برسه

 دخترایه دیگه رو بدبخت کنم
 بسمه به قران

 رفتم از سرویس بهراشتی بیرون از بیمارستان زدم بیرون
 مادرم هر چی میگفت چم شده هیچی نمیگفتم

 رستان گذاشتم بیرون مادرم گفتاخر که پامو یکم از بیا
 +باشه اقا سامان دستت درد نکنه

 بعد روشو برگردوند یه سمته دیگه
 پوفی کشیدمو دستمو کردم الیه موهام

 مادر حالم خرابه شیخ رجب داره بد میکنه بد-
 مادرم برگشت گاهه پر غمی بهم انداختو گفت

 +باشه برو فقط بالیی سره خودت نیار زود برگرد
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 چشم-
 چشمت بی بال+

 سواره ماشین شدم بوقی برایه مادرم زدمو به راه افتادم
 نمیدونستم مقصدم کجاست فقط میرفتم تا به یه جایی برسم

 
 مبینا*

 حالم خیلی بد بود  شکمم بیش از حد درد میکرد
 قبال هم درد داشتم ولی االن خیلی دردش شدید بود

 یه دفعه از درده شدید یه داده بلند کشیدم
 بودشب 

 مهدیارم خاب بود با دادم بلند شد نگاهه گنگی به اطراف کرد
 چشمش به من خورد

 مهدیار+یعنی یعنی وقتشه
 نمیدونم نمیدونم-

 با صدایه جیغم بلند شد رفت سمته در شروع کرد به لگد انداختنو داد زدن
 +بیاین اینجا بیاینننننن فک کنم وقتشه بیاین درو باز کنیننننن

 اد میکردم از درد جیغو د
 در بالخره باز شد

 بادیگاردا و فرحناز ریختن مثله ملخ تو
 فقط یه نگاهه پر درد به فرحناز کردمو از هوش رفتم

 چشامو باز کردم 
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 نگاهی به دورو بر انداختم
 فرحناز کنارم بود سرشو گذاشته بود رو تختو خابش برده بود

 چشمم افتاد به بچه ای که تو یک سبد بود کناره تخت
 یکمی اومدم بلند شم درده بدی پیچید تو بدنم

 ناله ای کردم فرحناز با صدایه نالم سرشو بلند کرد
 تا دیدی به هوش اومدم سریع اومد سمتم

 +خوبی حالت خوبه؟ بهتری؟
 اره اره خوبم فقط بچه-

 +باشه باشه بیا
 رفت سمته اون سبد یک نوزاده کوچیکو اورد بیرون

 اوردو گذاشت بغلم
 بهش نگاه کردم با عشق

 یه دختره نازو مامانی بود
 خیلی خوشگل بود

 فرحناز دمه گوشم گفت
 +انگار دخترتون خیلی خوشگله هاااا بهش شیر بدین تا بیام

 بعدم از اتاق خارج شد
 

 خدایا شکرت به خاطره یه بچه سالم خدایا شکرت
 چند روزی تو بیمارستان بودم بعد از اجازه دکتر مرخص شدم اما
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 حالم بد بود خیلی
 باید شناسنامه دخترمو میگرفتیم اما جایه اسمه پدر چی باید مینویشتیم

 نمیدونستم چیکار باید میکردم 
 فرحنازم هنگ بودش

 بعد از مرخص شدن برگشتم همون اتاق تازه مهدیارو دیدمش
 خیلی گرم استقبال کردو بچه رو گرفت بغلشو گفت

 +میخای اسمشو چی بزاری؟
 دارم به این فکر میکنم که نمیدنم فعال-

 +که چی؟
 که اسمه پدره تو شناسنامش باید اسمه کی باشع-

 +من میدونم
 خب بگو-

 +مهدیار
 تو چشایه خوش رنگش زل زدم

 مونده بودم چی بگم
 این این حرفی که میزنی یعنی اینکه-

 +اره دارم ازت خاستگاری میکنم
 مهدیار با التماس بهم زل زدو گفت

 ؟؟+قبول میکنی؟؟
 سرمو انداختم پایین یعنی بهش چی بگم؟
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 تو خیابون ول میگشتم یک دفعه چشمم خورد به یک مسجد
 نمیدونم چرا اما به طرفش کشیده شدم

 رفتم تو 
 مسجده کوچیکی بود هیچ کی نبودش جز چند نفر

 رفتم وضو گرفتم نماز خوندم
 همه داشتن دعا میکردن اما من تنها دعایی که میتونستم بکنم

 این بود که ساناز حالش بهتر بشه همین
 شاید واقعا همش تقصیره من بوده 

 که ساناز خودکوشی کرده
 شاید نداره اقا سامان

 حقیقته
 راضی نبودم که بمیره

 اونم ب خاطره اینکه فکر میکرده زندگیش تموم شده 
 اگر اینطوری بود من صد بار باید خودکوشی میکردم

بودم یه مرده متحرک اگر زنده بودمو زندگی میکردم  اما دیگه برام مهم نبود شده
 فقط

 واسه خاطره مادرم بوده همین
 تا پشتش باشمو صدمه نبینه

 سرمو گذاشتم رو پشتی که بهش تکیه داده بودم
 چشامو بستم
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 به خابه عمیقی رفتم
 یدفعه یه اب پرید تو صورتم

 سریع چشامو باز کردم اینور اونورو دیدم
 تو سنایه ساناز جلوم بودیه دختره جوونه 

 داشت بهم نگاه میکرد تا دید بیدارم رفت عقب
 +اقا بلند شین برین دیگه اه

 صداش به دلم نشست یه دفعه 
 دلم لرزید

 
 یه نگاهی بهم کردو گفت

 +اقااااااا پاشین برین دیگهههههه
 باشه االن میرم-

 حیاطه مسجدیه نگاهی کردمو رفتم بیرون اما نمیتونستم نمیتونستم از 
 خارج بشم

 برگشتم که دختره محکم بهم برخورد کرد
 چون اصال حواسمون نبود من افتادم اونم رویه من افتاد

 با چشایه گشاد شده بهم نگاه میکرد
 چشایه خوش رنگه سبز داشت

 چه قدر این دختر زیبا بود
 باورم نمیشد چهرش به دله من نشسته به دله منی که انقدر به خودم مغرورم

 اونوقت دارم هیز بازی در میارم 
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 سریع دختره بلند شد
 یکمی نگاهم کرد

 منم بلند شدمو لباسامو تمیز کردم
 بعدم خیلی سرد خدافظی کردمو رفتم بیرون

 رفتم بیمارستان اما همش تو فکره اون دختر بودم
 که حتی اسمشم نمیدونستم

 یه دفعه نمیدونم چرا اما یه لحظه فکر کردم
 جایه ساناز اون دختر زنه من می بودچی میشد به 

 وای چی میشد
 یه دفعه چهره ساناز اومد جلویه چشمم

 نه نه
تو چجور اشــغالی هســتی که زن داریو داری یه فرده دیگرو زنه خودت تصــور 

 میکنی
 لعنت به خودم

 لعنت
 

 محکم کوبوندم به فرمونه ماشین یه جا نگه داشتم اومدم بیرون
 و دیدم یه مغازه دیدم رفتم توشپیاده شدم یکمی دورو بر

 ابمیوه و اینجور چیزا خریدم 
 سواره ماشین شدم یدفعه باز چهرش یادم اومد
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 محکم کوبوندم به فرمون
 چته سامانه دیونه چته اخه

 دیگه داشت حالم از خودم بهم میخورد با تمامه سرعت
 به طرفه بیمارستان رفتم

 جوشن تا رفتم سمته اتاق دیدم همه در حاله جنبو
 سریع رفتم سمته مادرم  که داشت یه گوشه اشک میریخت

 چیشده؟؟؟-
 +بهوش اومده

 جالب اینه که اصال خوش حال نشدم تازه انگار میخاستم بهوش نیاد
 لعنت بهت سامان

 چقدر میتونی پست باشی اخه پسر
 بعد از جابه جایی ساناز اجازشو از دکتراگرفتیم 

 گرم باهاش برخورد کردم رفتیم تو بهوش ااومده بود یکمی
 اما در واقع میخاستم بزنم تو گوشش که حاجی این کارو کرد

 دیگه هیچی برام مهم نبود 
 سانازم بی ارزش شده بود

 مرخص شد برگشتیم اما به زور و مصنوعی باهاش گرم تر
 برخورد میکردم

 اما فکرم فقط یه جا بود
 اونم فقطو فقط اون دختر

 دلم نشسته بود که انقدر صداشو چهرش به
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 دیگه نمیتونستم تحمل کنم

 خوب خودمو ترو تمیز کردم 
 رفتم بیرون به بهانه هایه الکی 

 مادرم یکمی شک کرد ولی چیزی نگفتو جلومو نگرفت
 خیلی شادو خندون رفتم سواره ماشین شدم 

 تا راه افتادم یه نگاهه اخر به خونه انداختم
 میکرد ساناز پشته پنچره واستاده بودو نگاه

 یه دفعه دلم از خودم گرفت 
به راه  ندی رو لبم اوردو  یه چشــمم لبخ مد جلو باره چهره اون دختر او ما دو ا

 افتادم
 دیگه مهم نیسش فعال همون دختر برام مهمه

 بعد از اینکه به مسجد رسیدم رفتم تو 
 یدفعه صدایه یه پیرزنو شنیدم

 +سارا سارا بیا اینجا دختر جان کارت دارم
 همون دختری که خیلی وقته ذهنمو ماله خودش کرده گفت یدفعه

 +جانم بی بی االن میام
 پس اسمش ساراست

 چیزی نگفتمو رفتم داخله مسجد 
 اما همش چشمم به حیاطش بود که باالخره سارا رفت وسطش
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 دستاشو بلند کرد سمته اسمونو گفت
 +خدایا واسه همه چیز شکرت

 ه حوضبعدم یه لبخنده قشنگ زدو  رفت سمت
 بی بی+عه دختر چرا بلند داد میزنی مرده نامحرم میشنوه

 سارا+اخ اخ ببخشید بی بی دیگه داد نمیزنم
 بعدم گونه یه بی بی رو ب*و*سیدو رفت داخله یه اتاق

 
 داشتم با لذت به این صحنه نگاه میکردم که بی بیه برگشتو نگاهی بهم انداخت

 
 انگار سنگینیه نگامو حس کرده بود

 من ضایم چقدر
 رومو کردم اونور فک کردم پیرزنه ول کن میشه اما انگار ول کن نبود

 اومد قشنگ جلوم واستاد گفت
 +هوی جوون

 با تعجب بهش نگاه کردمو گفتم
 بله؟-

 یه نگاهی بهم کردو هوفی کشیدو گفت
 +ببین جوون من پیرم یه کاری دارم تو خونمون یه چیزی خراب شده میای

 درستش کنی؟؟؟
 گفت میای تو خونمون چشام برق زدتا 
 چشم چشم حتما میام-
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 +اخ پیر شی الهی جوون  بیا دنبالم
 چشم -

 رفتم دنبالش وارده همونجایی شد که سارا رفته بود
 واردش شدم 

 یکمی به اطراف نگاه کردمو گفتم
 بی بی جان باید چیکار کنم براتون؟؟-

 درستش کن+هیچی جوون یه چاهه دستشویی گرفته همونو برام 
 سارا هم که داشت نگامون میکرد

 
 چون ضایع نشم رفتم اون کارو براشون کردم وای چه بدبختی کشیدم

 سارا فقط ریز ریز میخندید
 بی بیم قربون صدقه قدو باالم میرفتو دعام میکرد

 بعد از انجامه کارا وقته ناهار شده بود
 میخاستم برم بیرون که بی بی گفت

 اهار بخور بعد برو+عه وا مادر بمون ن
 منکه از خدام بود ولی گفتم برم بهتره

 نه بی بی جان بهتره دیگه برم -
+وا یعنی چی پسر بشین ببینم باید دست پخته نومو بچشی تا بفهمی غذا یعنی 

 چی
 باز چشمام برق زد
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 ایول دست پخته سارا
 حرفی نزدمو  بی بیم لطف کردو عصاشو کوبوند تو کمرم نشوندم

 نشستم
 سارا خیلی فرز سفره رو چیدو غذا اورد

 غذا لوبیا پلو یه چیزه ساده بود
 +ببخشید جوون ولی همینو داشتیم که بهت بدیم

 نه بی بی جان همینم عالیه-
 با ولع شروع کردم به خوردن

 واقعا دست پخته سارا خوب بود
 بعد از اینکه ناهارو خوردم رفتم بیرونو 

 گذاشتم سواره ماشین شدم یه اهنگه شاد
 و پیش به سویه خانه

 گوشیمم که داشت خودکوشی میکرد از بس ساناز زنگ زده بود
 ولی بدرک

 هه
 

 وقتی به خونه رسیدم یه دعوایه مفصل با مادرم کردم
 بعدش خیلی راحت رفتم اتاقم دراز کشیدم

 هنوزم مزه اون غذا زیره دندونم بود 
 ه سارا درست شده بودبا اینکه غذایه درست حسابی نبود اما با دستای

 و بخاطره همین به دلم نشسته بود
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 اونقدر بهش فکر کردم که خابم برد
 با صدایه تقو توق بیدار شدم

 دیدم ساناز داره اتاقو جمعوجور میکنه
 هوفی کشیدم

 برگشت شمتم بهم نگاه کردو گفت
 +بیدار شدی؟

 نه هنوز خابم این روحمه-
 با تعجب بهم زل زده بود 

 جالب بود  انگار براش
 هه

 شاید اخالقه شاده سارا رو منم اسر کرده
 بلند سدم رفتم دست شویی بعد از تمام شدنه کارام

 اومدم بیرون ساناز رو تخت نشسته بودو به فرش زل زده بود
 چیزی میخای؟-

 سرشو اورد باال بهم نگاه کردو گفت
 +نه

 پس برو بیرون-
 شدو رفت بیرونیکمی با تعجب نگام کرد بعدم با غم بلند 

 دیگه ساناز برام هیچ ارزشی نداشت
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 مبینا*
 

 باورم نمیشدش درخاسته مهدیارو قبول کردمو باهم ازدواج کردیم
 

همیه این هارو مدیونه فرحناز بودم که کارامونو درســت کرد واقعا ازش ممنون 
 بودم

 اردالن ماهارو ازادمون کرد
 دیگه زیاد کاریمون نداشت

 اشت پیشه خودشاما فرحنازو نگه د
 نمیدونشتم با فرحناز چیکار داره و چی ازش میخاد

 اما به هر حال ما زندگیه ارومیو شروع کردیم تا زندگی کنیم
 

 اسمه دخترمو گذاشتم نازنین چون واقعا ناز بود
 زندگیه ارومی داشتیمو هیچ اتفاقه خاصی نداشت

 فک کردم دیگه باید به این اوضاع اماده بدیم
 ستم تازه قضیه دوستام شروع شدهاما نمیدون

 اتنا*
 اه اه

 اربابه غرغرو حالم ازش بهم میخوره
 نکبت همش دستور میده اجا میکنی  صد تا ایراد میگیره

 ادمو خل میکنه
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 داشتم زیره لب از ارباب بد میگفتم که یهو این پتیاره خانوم وارد شد
 پتیاره اسمش مه لقا بود

 مثله کالغ بوداه اه حالم ازش بهم میخورد 
 

 مه لقا+چیشده چیشده خانوممممم نشستن دارن پشته ارباب دروغ میگن؟؟
 برو بابا دختره مفنگی-

 +هوی هوی مواظبه حرف زدنت باش ها
 اخه دخترهیه دیونه چیکار به من داری؟؟-

 +اره دیگه داری غیبت میکنی باید م طلبکار باش
 اره دارم غیبت میکنم اصال به تو چه-

 نگا عجب پرویه ها+عه عه 
 برو کشکتو بساب بابا-

 +باشه خانومه کوچولو دارم برات هنوز منو نشناختی
 با کلی نازی رفتو ریشو برگردوند اداشو در اوردمو سرمو انداختم پایین

 واقعا دلم برایه بچه ها تنگ شده بودش
 یه دفعه همه به جنبو جوش افتادن رفتم پیشه اعظمو پرسیدم

 چیشده؟-
 چی یه مهمونه مهم داره برایه ارباب میاد سریع برو....اعظم+هی

 واییییی 
 من با این همه خستگیییییی اه



 121 زنند ینم ادیدخترها فر

 بخشکی شانس
 یعنی وافعا شانس ندارما ایش

 یکمی کار کردم اما همش از زیرش در میرفتم
 بالخره مهمونه ارباب رسید و وظیفه من پذیرایی ازش بود

 میکردحاال مه لقا هم باید باهام پذیرایی 
 دیگه چشمتون روزه بد نبینه داشتیم پذیرایی میکردیم 

ــگلو خوش  ــره جوونو خوش ــربتو بردم جلویه مهمونه که یه پس ــینی ش وقتی س
 هیکل بود

 مه لقا خانوم زدن به پام منم با شربتا افتادم رو پایه اقایه
 وای یعنی یه وضعی

 ارباب داغ کرده بود تا بلند شد بیاد سمتم
 بلند شد با شلواره خیسشسریع اون مرده 

 
 جلوش واستادو خودشو سپره من کرد

 پسره+امیر اگر اجازه بدی من با این خانوم کار دارم البته خصوصی
 عه پس اسمه ارباب امیره

 یکمی بهمون با شک نگاه کردو گفت
 +باشه برین به کارایه خصوصیتون برسین

 خیلی با کنابه حرف میزد مرتیکه عنتر
 گفت پسره کناره گوشم
 +دنبلم راه بیافت
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 چشم-
 رفتم دنبالش وارده یه اتاق شد رفتیم توش گرفت نشست منم 

 رویه صندلی نشستمو منتظر موندم
 +از دوستات خبر داری؟

 با چشمایه گشاد بهش زل زدم
 تو ..... تو... دوستایه منو  چی چی داری می میگی-

 +ببین من دوسته صمیمی مهدیارم شوهره ساناز
 ناززززززز مگه ساناز/؟؟_شوهره سا

 از صدایه دادم سریع اومد جلویه دهنمو گرفت و گفت
 +هیس دختره یه دیونه االن صدامونو میشنون

 سرمو تکون دادم اونم دستشو برداشتمو گفت
 +اره ازدواج کردن منم دوسته صمیمیه اونم اومدم دنباله تو 

سته د یگت مبینا رو پیدا فقط میخام اطالعاته درست از همه چی بهم بدی ا دو
 کنم

 فهمیدی؟؟
 اوهوم-

 +قبول میکنی
 اره-
 

 اتنا*
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 چجوری حرفاتو باور کنم؟؟-
 +فرحنازم با من همدسته

 خب چجوری حرفاتو بتونم باور کنم؟ -
 +اوف باشه

 دیه نگاهی اینور اونور  کرد  درو باز کرد بیرونو نگاهی انداخت اومد تو
 دوباره نشست دست تو جیبش کرد گفت

 +اینو ببینی باور میکنی؟
 چیو؟ -

 دستشو از تو جیبه کتش اورد بیرون 
 یه دستبند دستش بود روش دقت کردم

 اینکه اینکه
 همون دستبندی بود

 که مادره فرحناز بهش داده بود
 دستبندو گرفتم بهتر بهش نگاه کردم

 بعدش سرمو بلند کردم بهش زل زدم
 پشیمونم نکنیباشه بهت اعتماد میکنم اما امیدوارم -

 +پشیمون نمیشی
 یه دقعه دره اتاق باز شد ارباب اومد تو

 وایییی 
 یعنی اوجه بد شانسی

 به تته پته افتاده بودم
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 منتظره هر تنبیهی بودم که...
 ارباب+هدفتون اردالنه؟

 منو پسره با تعجب به هم نگاه کردیم
 بعد پسره گفت

 +اره
 ارباب+باشه منم بهتون کمک میکنم

 
 میخاین کمکه ما کنین؟چرا -

 ارباب+عشقم کشیده مشکلیه؟؟
 خفه شدم به معنایه واقعی

 پسره ریز ریز میخندید
 نکبت

 پسره یه اخمی کردو سرفه ای کرد تا جلویه خندشو بگیره گفت
 +خب ما یجورایی شدیم تیمه هم حاال بهتره با هم اشنا شیم

 یعنی منو نمیشناسین؟-
 شناسی؟پسره+میشناسیمت اما تو مارو می

 دوباره خفه شدم
 پسره گفت

 +من هیرادم  دوسته صمیمی ارش
 ارباب با اخم نگاش کردو گفت
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 ارباب+چر اسممو بهش گفتی؟
 هیراد+ببین ارش مغرور نباش ما یه تیم هستیم اوک؟

 پوفی کشیدو گفت
 +باشه

 منم که میشناسید دیگه اتنام-
 مهیراد+منکه خوب میشناسمت در رابطت خیلی تحقیقات کرد

 ارش+منم خوب برده هامو میشناسم
 ایش

 هیراد روشو کرد سمته ارشو گفت
 +ببین ارش ماها یه تیمیمممممم نه اربابو برده 

 ارش+باشه
 خب چجوری باید شروع کنیم؟-

 هیراد برگشت سمتم گفت
 +خیلی راحت تو فقط به سواالتم جواب بده فهمیدی؟

 اوهوم-
 

 کف کرده بود خداییشانقدر ازم سوال کردو جواب دادم دهنم 
 رو میزو دیدم یه پارچه اب پرتقاله 

 تا خاستم دست دراز کنم البته به زور بردارمش
 چون خیلی ازم دور بود
 بیشتر نزدیکه ارش بود
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 تا اومدم بر دارم هیراد دستمو حل داد عقب 
 رو به ارش گفت

 هیراد+یه لیوانه اب پرتقال براش بریز بده
 شده بودوای قیافه یه ارش دیدنی 

 یه اخمی کردو گفت
+مگه من نوکره شــماهام که اینطوری میکنین خودش مگه چالقه بگیره بریزه 

 دیگه
 منم اصال به رویه خودم نیاورم راست میگفت مگه چالقم 

 دستمو درازززز کردمو پارچو برداشتم براایه خودم ریختمو خوردم
 خیلی ریلکس

 ارش یکمی نگام کردو گفت
 +برا منم بریز

مگه من نوکره شــماهام که اینطوری میکنین خودت مگه چالقی بگیر بریز -
 دیگه

 دقیقا جوابایه خودشو به خودش دادم اونم با غرور گفت
 +اره نوکرمی مثله اینکه یادت رفته باید یاداوری کنم؟؟

 
 با حرص یه لیوان براش ریختمو رو میز هل دادم جلوش

 هیراد گفت
 شدین ما داریم در مورده چه کارایی+بسه دیگهههه خیلی مسخره 
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 بحث میکنیمو حرف میزنیم اونوقت سره یه لیوان اب پرتقال اینطوری میکنین
 به هم مثله سگو گربه میپرین

 یا ابر فضل این چرا اینطوری داد میزنه اخه
 هیراد اروم نشستو با صدایه ارومی گفت

ــاناز کمک ک از خیلی نیم برایه فرحن+فقط ایینم  باید بگم که اگر ما بخایم به س
 دیر میشه

 
 شاید فرحناز دیگه....

 قضیه یه به منم بگین فرحناز کجاست؟-
 هیراد+فرحناز اسیره اردالنه اردالن داره بهش اموزش میده تا بره ارادو بکشه

 فهمیدی؟
 نهههههههه-

 هیراد+اره
 و اگر ما دیر برسیم اون باید دست به این قتل بزنه و جالبی اینه که

 الن بعد از این کار فرحنازو به جرمه قتل میخیاد بندازش زندانارد
 هینه بلندی کشیدم که ارشو هیراد مثله جغد زل زدن بهم

 منم سرمو انداختم پایین
 هیراد روشو کرد سمته ارشو گفت

 +باید هر چقددر میتونی اطالعات در مورده جایی که اتنارو خریدی بدی
 این افرادو یکی دیگه برام میخرهارش+من فقط دستوره خریدشو دادم 

 خب اون کیه؟-
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 ارش+اون یه مرده اسمشم جالله زیر دستمه اما رفته یه کشوره دیگه
 هیراد+وای یعنی بخشکی شانس

 
 هیراد هی راه میرفت من هی ای پرتقال میریختم میخوردم

 
 ارشم دااشت ریلکس نگامون میکرد

 هیراد از حرصش گفت
 +چرا انقدر ریلکسی؟؟؟؟
 ارش+چون خیلی احمقین

 وقتی دارم میگم زیر دسته منه تا یه ساعته دیگه میتونم بکشونمش اینجا
 اونوقت شماها هنوز منو ننشناختین؟

 شما که شاخی تو یه ساعت بفرست اینجا-
 ارش+دلیلی نمیبینم

 هیراد+ارشششششششش
 از داداش خیلی رباتیک از جام پاشدم

 ارش+خب چرا بیارمش اینجا؟
 ون بهمون اطالعات بده اتنا رو از کجا خریدههیراد+چ

 ارش+وقتی خودم میدونم کجا چرا اونو بکشونمش اینجا
 هیراد+خوب کجاست؟

 ارش+بیاین باهم بریم ادرس نمیخاد اینجا بدم
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 هیراد+باشه
 هیراد برگشت سمتم تازه دیدم چقدر قرمز شده خیلی حرص میخورد 

 هیراد+بیا بریم
 باشه-

 سواره ماشین شدیمدنبالشون رفتم 
 رفتیم به یه جایه خاکیو ایناها یه جاده ای بود انگار

 یه عمارت وسطش بود
 

 با هزار تا بدبختی واردش شدیم 
 هی اینور اونور کنو ایناها

 وقتی وارد شدیم خیلی با ارشو  هیراد خوب رفتار کردن اما منو
 گدا هم حساب نکردن

 واال
 حرصی شده بودم بدجور

 نمیدادن وارد بشمحتی اجازه 
 رفتیم نشستیم رو مبال 

 ارش یه ژستی گرفته بود خدا میدونه
 صورتم قرمز شده بود تا جلویه خندمو بگیرم

 یه مرد وارد شد خیلی پیرم نبود
 تا اومد تو یه نگاهه هیز بهم کرد
 کله بدنمو زیره نظرش گرفته بود
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 یا خدا
 هی خودمو بیشتر جمع میکرد

 ودارش اصال براش مهم نب
 هیراد با اخم نگاه میکرد

ــتیم این کارو  ــیم تا خاس ــو همهیه اینا اومدیم از عمارت خارج ش بعد از ادرس
 بکنیم

 صدایه بوق بوقه ماشینه پلیس اومد
 کله عمارت محاصره شده بود

 همه مونو دست گیر کردن
 هیراد هی زیره لب لعنت میفرستاد

 ارشم اصال انگار نه انگار
 کننتا اومدن منو دستگیر 

 گفتم
 من بی گ*ن*ا*هم منو ایناها خریدن بردنم خرمتکارم کردن-

 بعدم زدم زیره گریه
 اما زیره چشمی یه نگاهه معنی دار به هیراد انداختم

 اونم فهمیدو ه چشمک زد
 

 یک زنه اونجا بود نگاهیبهم کردو بدنمو باز رسی کرد بعدش گفت
 +باشه تو ازادی میتونی بری
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 با گریه و ناله گفتم
 نه تروخدا منو ببرید پیشه خودتون من نه جایی رو دارم هم اینکه-

 ادماشون دنبالمم تا منو بکشن
 تویه زندان باشم بهتره جام امن تره

 یکمی با تعجب نگام کردو گفت
 +واقعا میخای بیای؟

 اره-
 +باشه بیا اما تو زندان نه میبرمت خونه خودم

 وای مرسی-
 همهرو انداختن زندان تا دادگاهی بشنسریع رفتیم به پاسگاه اونجا 

 منم بردن تویه اتاق که ماله خانومه بود پذیرایی کردن
 شب شده بود

 زنه منو میخاست با خودش ببره هر چی بهانه اوردم نمیرم خونش قبول نکرد 
 از اخرم با صد تا بهونه گذاشت همونجا تو اتاقش باشم

 وقتی که هوا تاریک شده بود همه خاب بودن
 تم سمته باز داشت گاهرف

 اما نه مامورا بیدار بودن
 دیگه صبر نکردم رفتم سریع ابدار خونه

 شربت درست کردم 
 توش یه قرصایی ریختم که خاب اور بود

 رفتم سمته مامورا
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 با هزار تا بدبختی بهشون دادم
 همونجا منتظر موندم

 
 رو داشتبعد از اینکه کامال خابشون برد رفتم سره یه سربازه که کلیدا

 برداشتمو درو به ارومی باز کردم
 ارشو هیراد بیدار بودن جاللو بقیه خاب بودن

 اشاره کردم پاشن بیان اوناهم اروم اروم اومدنو درو بستمو
 سریع تا میخاستیم از بازداشتگاه خارج بشیم

 هیراد روشو کرد سمته من
 +چه نقشه ای داری

 هیچی-
 با پولم میشه رد شد نه؟-

 هیراد برگشت سمته ارش نگاهه منو
 چون وقتی داستیم میومدیم بیرون ساعتو کمربنداشونو برداشتن

 ارش پولم همراهش بود
 ارش بدونه هیچ حرفی پوالشو در اورد 

 رفتیم جلویه یه سربازه ریزه چاققق
 تا مارو دید اومد سمتمون

 ارشم سریع بغلش کردو گفت 
 +فقط بزار بریم بیرون
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 شتو تو جیبش پوالرو گذا
 سرباز یه نگاهی به جیبه پر پولش کردو گفت

 +باشه برین ولی دوربینا فیلم گرفتن که اونارو هم درست میکنم ولی
 یکمی مایه بدید دیگه

 ارش بازم پول دراوردو بهش داد
 بعد از اون خیلی راحت از اون جا رفتیم بیرون

 
 هیراد رو کرد سمته ارشو گفت

 +پول هنوزم همراهت داری؟
 دارم ارش+اره

 هیراد+خوبه  امشبو باید یک جا بخابیم فردا بریم به اون ادرس
 ارش+اوکی

 باشه-
 رفتیم سواره تاکسی شدیم رفتیم به یه هتله کوچیک

 اونجا دو تا اتاق گرفتیم
 یکی واسه هیرادو ارش

 یکیم واسه من
 رفتم تو اتاق  لباسامو در اوردم تا راحت تر باشم

ــیدمو به ــم رو تخت دراز کش ــته بودم زود  بعدش خابه عمیقی رفتم از بس خس
 خابم برد

 نزدیکایه صبح پاشدم 
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 نماز خوندمو لباسامو پوشیدم رفتم سمته دره اتاق
 درو باز کردم رفتم سمته اتاقه هیرادو ارش

 هر چی در زدم باز نکردن حتما خاب بودن
 باالخره درو باز کردم رفتم تو البته با هزار تا رو درواسی

 دو چشمم بهشون افتاد از کردم پشیمون شدمتا در باز ش
 خاکه عالم 

 هیراد رو مبله کوچیکه گوشه خابیده بود باال تنه لخت
 ارشم رو تخت با باال تنه لخت

 اینارو  یا خدا
 سریع  رفتم بیرون درو محکم بستم طوری که از صدایه در بلند شدن 

 چون صداشون میومد که میگفتن چی شده تو کی من کیم
 

 گرفته بود ولی با سرعت خودمو پرت کردم تو اتاقم خندم
 وقتی رفتم تو اتاقم بعد از یه ربع ده دقیقه اومدن دمه درو صدام کردن

 رفتم بیرون
 رفتیم پوله هتلو دادیم صبحانه خوردیم بعدم

 ارش به دستورش یه ماشین اوردن سوارش شدیمو به ادرس رفتیم

***** 
 تر از این نبود وای باورم نمیشد یعنی بدبختی بد

 اونجا هم که رفتیم محاصره شده بود
 وای خدا 
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 یعنی بدبختی در این حد؟؟؟
 ارشوهیراد داشتن نگاه میکردن که کیارو دستگیرکردنو نکردن

 تتا شاید یه نفرو دستگیر نکرده باشنو بتونه به ما خبر بده
 سانازو کجا بردنو به کی فروختن

 بعد از اینکه کله مامورا رفتن
 ارشو هیراد داشتن با هم حرف میزدن

 یه تیکه نون دستم بود داشتم میخوردم
 رفتم سمتشون تا خاستم چیزی بگم

 یه دفعه یکی با سرعته جت از جلوم رد شدو نونه دستمو قاپید
 هییییییی-

 سریع دنبالش دویدم
 انقدر تند میدوید که خدا میدونه همون طوریم نونو میخورد نخوررررر

 زددددددددددهییییییی د-
 یه نفرم دستمو از پشت کشید ارش بود

 ارش+یه تیکه نون انقدر ارزش نداره ببین
 دستشو به یک جا دراز کرد دیدم

 همون فرده دزد داره به یک بچه تیکه نونشو میده 
 تازه دقت کردم اون فرده دزد سنه کمی داشت

 
 ندلم به حالشون واقعا سوخت بازم نون تو کیفم بود رفتم سمتشو

 دزده فرار کرد که داد زدم
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 _کاریت ندارم فقط میخام اینو بهت بدم
 تا نونو بهش نشون دادم چشاش برق زدو به ارومی اومد سمتم

 نونو سریع قاپیدو نصف کرد
 نصف بیشترو داد به بچه کوچیک
 خودشم نصفه دیگرو با ولع خورد

 اشهسن بخیلی از سرو وضعش نمیشد فهمید دختره یا پسر بهش میخورد کم 

 سالش باشه 14یا 13  
 بعد از خوردنه نون تشکری کردو بچه رو بغل کرد

 تا میخاست بره ارش گفت
 ارش+صبر کن

 ارش اومد سمتش یکمی پول داد دستش
 هیرادم اومدو ساعته  طالشو بهش داد

 اما یکدفعه یه پسره پشته دزده ظاهر شدو موهاشواز پشت کشید
 دزده جیغی کشید فهمیدم دختره

 افتاد رو زمین بچه بغلش شروع کرد به گریه
 پسره هم دادو فریاد

ــتی  ــس ــر کجا بودی هاااااااننننن چرا ظرفارو نش +دختریه ه*ر*ز*ه خاک بر س
 هااااا

 چرا لباسارو نشستی هاااااا؟؟؟؟؟؟
 دختره زد زیره گریه و گفت
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 +ارمان تروخدا ولم کن من دیگه نمیخامعروسه شماها باشم
 زتون باشمدیگه نمیخام کنی

 پسره+هان چیه فکر کردی میزارم برری پدرت قاتله قاتل
 

 دختره با صدایه بلند زد زیره گریه 
 بچه هم بلند بلند گریه میکرد

 دختر+تروخدا بزار برم نمیخام فروخته بشم به اون مرده عرب واسه پسرش
 پسره دختره رو به زور بلند کردو گفت

شو ببینم دختره یه ه*ر*ز*ه تو ع سه مایی باید هر کاری برامون +پا سه خون ب رو
 بکنی

 دختره زد زیره گریه و گفت
 +تروخدا رحم کنین بی همه چیزا

 پسره محکم زد تو دهنش
 دیگه هیراد رفت جلو 

 به زور دختره و پسره رو جدا کرد
 به پسره گفت

 هیراد+هویی بی ناموس چرا دختره مردمو اینطوری میکنی
 یه مرد از پشت گفت

 ماست و کنیزمون هر کاری بخایم میکنیم+عروسه 
 دیدم پشته سره پسره پره  مرد شده از این هیکال

 اوه اوه وضع خراب بود
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 مرده+ببین پسر جان این دخترو بده ما برو به سالمت
 نمیخایم برات بد بشه

 باشه؟
 هیراد یه نگاهی به ماها کردو دختره رو ول کرد

 دستشسریع رفتم سمته دختره یک شماره دادم 
 بهش گفتم

 از طریقه این شماره باهام در ارتباط باش-
 دختره با چونه یه لرزونش سرشو تکون داد رفت طرفه اونا

 
 ماهم برگشتیم

 انگار هیرادو ارش یه نفرو سراغ داشتن که اینجا کار میکرده
 و دستگیر نشده

 میخاستیم بریم پیشه اون که گوشیه هیراد زنگ خورد
 وشیش در اورد نگاهی کردوگفتواستادیم که هیراد گ

 +فرحنازه
 چی چی میگه بردار زود باش-

 هیراد وصل کردو شروع کرد به حرف زدم
 هیراد+ سالم چیشده؟

 یعنی چی؟
 امشببببب
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 نه واییییی 
 )دست کشید تو موهاش(

 بعدش یکمی حرف زدو قطع کرد
 سریع دوید سمته ماشین

 چیشده چی میگفت؟-
 سرعت میروند گفتسواره ماشین شدیم هیراد با 

 هیراد+امشب وقتشه که ارادو بکشه
 وایی نه-

 ارش اصال مجسمه اونور تر بودش
 حال حاال چیکار باید بکنیم؟-

ــه  ــانازو بگیریم بعد بریم پیش ــریع تر باید اون مردو پیدا کنیم اماره س هیراد+س
 فرحناز

 اخهههه اول بریم جایه فرحناز بعد سانازو پیدا میکنیم-
اخه هم فرحناز قسمم داده بعدشم باید زودتر اون فردو پیدا کنیم هیراد+نمیشه 

 اگر
 دست گیرش کردن چی؟

 
 وای خداااا-

 داشت گریم میگرفت
 هیراد رانندگیشو میکرد ارشم هم مثله ماستتتتتتتتت

 هی به اینور اونور ور میرفتم تا اینکه ترمز کرد 
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 از ترمزه ناگهانی پرت شدم جلو
 کردم پیاده شدیمسریع خودمو جمعو جور 

 بعد رفتیم سمته یه مغازه خرابه رفتیم تو هیچکی نبودش یه در یه گوشه بود
 از توش صدا میومد

 یکمی سرو صدا کردیم باالخره فردی که داخلش بود اومد بیرون
 تا اومد بیرون ارش رفت سمتش

 با دیدنه ارش لرزیدو رفت عقب تر
 پس همینه

 سانازو کجا فروختنارش+زود باش بگو یه ختر به اسمه 
 زودددددد

 مرده که به تته پته افتاده بود گفت
 +به به نمیدو ...ن..م 

 ارش+خودتو نزن به اون راه بنال ببینم
 مرده+واستا برم ببینم تو دفترم شاید پیداش کردم

 دوباره رفت با سرعت داخله اتاق
 درو محکم بست

 یرونبعد از ده دقیقه منتظر بودنو دادو فریاد که بیاد ب
 با چند تا پلیس اومد از اتاقش بیرون

 و بعد پلیسایی که حمله کردنو دستگیرمون کردن
 این یعنی اوجه بدبختییییییی
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 سامان*

 با سارا مهربون تر شده بودم نزدیک تر شده بودم میرفتیم بیرون
 پیام بازی میکردیم

 مبودیتا اینکه بهش گفتم دوسش دارمو اونم گفت دوسم داره و دوست شده 
 اما هنوز قضیه سانازو بهش نگفته بودم

 امروز میخاستم بهش بگم دوباره تیپ زدم
 یک عالمه کار کردم که چجوری بهش بگم

 داستم از خونه خارج میشدم که شیخ رجب اومد جلوم
 شیخ+واستا ببینم

 هوف بله؟-
 شیخ+یه دختره هست برات خریدم چند روز دیگه عقد میکنین 

 .....حسابم نکردو رفتبعدم اصال منو 
 دهنم باز مونده بود

 ساناز کم بود؟
 یکی دیگم اضافه شد وای خدا

 حاال چجوری سارارو واسه خودم نگه دارم اخه؟
 هوفی کردمو دستی به موهام کشیدم

 رفتم بیرون 
 تو حیاط سانازو دیدم رو تاب نشسته

 سرش پایینه 
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 یه گله کوچیکم دستشه تا منو دید اومد سمتم
 فتم سمته ماشین رفتم تو اصال نگاشم نکردم منم ر

 اونم از پنجره گلو انداخت تو ماشینو دوید رف
 دختریه دیونه

 به گل نگاه کردم یه گله قرمزه قشنگ بود
 واقعا زیبا بود

 
 هوفی کردمو رومو کردم اون طرف 

 اعصابم داغون بودش واقعا
 یعنی چجوری به سارا بگم؟

 چیکار میکنه ولم میکنه؟
 داشتم خل میشدم ماششینو روشن کردم راه افتادم

 رفتم  به محله قرری که گذاشته بودیم 
 سارا اونجا بود سوارش کردم

 رفتیم یه کافی شاپ 
 پیاده شدیمو رفتیم داخل

 بعد از یک عالمه مقدمه باالخره بهش گفتم
ده ب گفتم که پدرم مجبورم کرده با یه دختره ازدواج کنمو یه دختره دیگرم میخاد

 بهم
 یکمی نگام کرد
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 سرشو انداخت پایین یه دقعه صندلیو زد کنارو زد بیرون
 سریع دنبالش رفتم که سواره تاکسی شد

 اومدم با ماشین برم دنبالش یکدفعه
 چشمم خورد به گلی که اون گوشه بود

 یاده ساناز افتادم
 ای خدا 

 سرمو گذاشتم رو فرمونو چشمامو بستمو به هم فشردم
 ورم نمیشد که چنین پسته رذلی باشمواقعا با

 یه داده بلند زدمو ماشینو روشن کردم
 رفتم جایه یه کوهه بلند

 همیشه وقتی دلم میگرفت میرفتم اونجا
 میرفتم رو نوکه کوهو داد میزدم تا اروم شم

 رفتم تا باالیه کوه دستام تو جیبم بودو سرم پایین
 

 شروع کنمرفتم باالیه کوه تا خاستم دادو فریادمو 
 دیدم سارا نشسته پاهاشو بغل کرده و داره گریه میکنه 
 رفتم یکمی پشتا تا دیده نشمو به حرفاش گوش دادم

 سارا+اخه چرا خدا
 چرا انقدر باید بدبخت باشم که اونی که عاشقشم زن داره

 چیکار باید بکنم؟ برگردم پیشش؟
 پس زنش چی؟
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 سرشو بلند کرد سمته اسمونو گفت
 +خدااااااااا کمکمممممممممم کنننننننننننن

 بعدم زد زیره گریه
 دلم ریش شد دیگه واینستادم رفتم سمتشو بغلش کردم

 اول دیدم بعد که دید منم به ارومی سرش به سینم تکیه دادو هق زد
 داشتم حالم از خودم بهم میخورد اروم اروم شروع کردم

 به حرف زدن تا اروم شه
 گفتم

 گریه نکن جونه بی بی اشک نریز سارا تروخدا-
 طالقش میدم اره طالقش میدمو با تو زندگی میکنم اصال فرار میکنیم

 میریم یه جایه دور با مادرم زندگی میکنیم
 سارا+پس بی بی چی؟

 بی بی رو هم با خودمون میبریم خوبه؟-
 سارا سرشو تکون دادو دوباره به سینم تکیه داد اروم زمزمه کرد

 سامان تروخدا ولم نکن+دوست دارم 
 باشه توام ولم نکنو پیشم بمون-

 بعد پیشونیشو ب*و*سیدم
 

 فرحناز*
 باورم نمیشد امشب باید ارادو میکشتم
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 کسی که مادرمو اذیت کرده بود
 باید میکشتمش

 یعنی واقعا باید قانلش میبودم؟
 دیگه حالم از زندگیم بهم میخورد

 به ساعتیه نگاهم به چاقو رو میز بود یه نگاهم 
 خدایا خودت کمکم کن یعنی امشب چی میشه؟؟

****** 
 موقعش بود به اراد نگاه کردم خونینو مالین جلوم به درخت بسته شده بود

 اردالن رو مبل لم داده بود
 اردالن+سریع تر تمومش کن

 اراد با چشمایه نیمه بازش بهم نگاه کردو گفت
 +فرحناز تو واقعیتو نمیدونی

 سمتشو یه مشت حواله صورتش کرد اردالن سریع رفت
 اردالن گفت

 + ببند دهنتو بی ناموس
 اردالن روشو کرد سمتمو گفت

 +میدونی که اگر این کرو نکنی چه بالیی سرت میارم
 میدونی یا میخای یاد اوریت کنم؟

 ابه دهنمو قورت دادم
 به ارومی گفتم

 اره میدونم-
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 اراد یکمی نگامون کردو گفت
 ه اینه که+فرحناز راسته قضی

 دوباره اردالن با مشتی که تو دهنش زد جلویه
 حرف زدنشو گرفت

 
 داشتم خل میشدم فقط دعا میکردم هیراد سریع تر برسه

 سرمو گرفته بودم تو دستم دعا میکردم بمیرم
 غش کنم نمیدونم فقط میخاستم یه

 اتفاقی بیافته
 اردالن اومد سمتم کناره گوشم زمزمه میکردو منو

 مینداختبه تردید 
 اردالن میگفت

 +یعنی واقعا نمیخای بکشیش؟
 کسی که مادرتو میکشه؟کسی که پرتت میکنه بیرون؟

 یعنی انقدر میخای ضعیف باشی؟
 پس اون تمرینایی که کردی چی؟

 هان؟
 این مردو ببین

 )سرمو بلند کردم به اراد زل زدم(
 این مرد همونیه که مادرتو اذار میداد
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 نمیخای بکشیش؟
 ای نگاش کنی؟فقط میخ

 االن فرصتو از دست بدی دیگه چنین فرصتی نداری
 صدایه زجه هایه مادرم تو سرم پیچید

 یک ددفعه وقتی به خودم اومدم که دستم پره خون بود
 چاقو تو. شکمه اراد بود
 اراد با کم جونیش گفت

 +مرسی فرحناز مرسی میرم پیشه مادرت اما بدون اصله قضیه اینه که...
 این حرفش سریع چاقورو محکم تر فرو کرد تو بدنه نصفه جونش اردالن با

 و چشمایه اراد بسته شد
 اون مرد

 اون مرده بزرگ که بعدا فهمیدم چقدر بزرگ بوده مرد
 چشماش برایه همیشه بسته شد

 با لبخندی رو لبش
 مرد......

 
دسـتام میلرزید اشـکام میریخت تو دسـتشـویی بودم اما خونه رو دسـتام پاک 

 نمیشد
 نگاهم تو اینه رو دستام افتاد اینه نشون میداد که دستام

 بدونه خونه و تمیزه  
 اما با چشم که نگاه میکردم میدیدم خونیه
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 یک جیغه بلند کشیدم
 محکم با دستم زدم تو اینه و اینه رو شکوندم

 به شیشه های ریزه رو زمین نگاهی کردم
 یدفعه در باز شد اردالن داخل شد

 ید تا منو د
 سرشو تکون داد به نشونه تاسف و گفت

 +واقعا برایه خودم متاسفم که تورو اینطوری تربیتت و اماده کردم
 برو بابا-

 از در کنارش زدمو رفتم بیرون
 خودمو پرت کردم رو تخت

 پتورم کشیدم رو صورتم
 اردالن با خشونت پتو رو زد کنار 

 شروع کرد به دادو فریاد
 و روشن شدن حیققت ها

 اردالن
 + هه اصال میدونی چیه پدره واقعیت منم مننننننن 

 اما چون تورو نمیخاستم انداختمت گردنه اراد
 من از اولش عالقه ای به مادرت نداشتم

 میدونی همه یه اون زجرا اون مردی که مادرتو کشتو زجرش داد من بودم
 نه اراد
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 ر دادو گفتبا چشایه گرد بهش زل زدم تا قیافمو دید خندهیه بلندی س
 +چیه؟ تعجب کردی؟ هه بایدم بکنی تو فقط باید ارادو میکشتی همین

 که کشتی
 چند روز که ازت استفاده هارو کردم

 پرتت میکنم جلو پلیسا تا به جرمه قتل اعدام شی
 

 نه نه دروغه اراد بود که مادرم کشت-
 دوباره خنده ای کردو گفت

 این چیزا یادت نباشه +خانوم کوچولو من شستشویه مغزیت دادم تا
 ولی به خاطره احمق بازیه یکی از زیر دستام

 کله ذهنت پاک نشد 
 و هنوزم تو خاطراتت یه چیزایی باقی مونده

 پس...پس اراد؟؟؟ -
 +در واقع اراد هیچ کارست فقط یه ادمه خوب بود همین

 اشکام جاری شد
 یعنی من چیکار کردم چقدر احمق بودم

 اد زدن با تمامه توانم به بدنه اردالن مشت میزدمیه دفعه شروع کردم بهد
 اشغاله عوضی کثافته پست......-

 پرتم کرد رو تختو داد زد
 +میبندی دهنتو یا زبونتو از حلقومت بکشم بیرونننننننننننن

 گمشو پست فطرت-
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 و یه تف انداختم تو صورتش
 با خشمه زیاد صورتشو تمیز کرد

 کناره گوشم گفت دستمو گرفت محکم سمته خودش کشید
 +خودت خاستی

 پرتم کرد از تخت کنار یک لگد به کمرم زد از درد به خودم پیچیدم
 دوباره دستمو گرفتو کشید بلندم کرد بردم سمته یه اتاق

 قبال اتاقو دیده بودم ولی میگفت اینجا یه جایه ممنوعست
 وقتی رفتیم داخلو برقو روشن کرد

 تازه فهمیدم میخاد چیکار کنه
 ره گوشم گفتکنا

 +فقط ساکت باش یک حرفه دیگه بزنی بدتر میکنم هه میدونی که گفتم 
 زبونتو از حلقت میکشم بیرون

 
***** 

 از زبان نویسنده*
 +مامان مامان

 جانه مامان-
 +مامانی این دختره که تو روستا حرف نمیزنه زبون نداره

 واسه ارباب کار میکنه کیه؟
 چطور عزیزم؟-

 خانومه بهم یه سیبه خوشمزه داد +اخه مامانی این
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 اها نوشه جانت گلم دستشم درد نکنه-
 +مامانی این خانومه واسه ارباب چیکار میکنه؟؟

 دخترشو بغل کرد رویه پاش گذاشتو گفت
 یه دختر به اسمه اتنا این خانومو اورد اینجا که زبونش بریده بود

 میدی گلکم؟ارباب بهش کار داد که از باالیه کوه براش اب ببره فه
 دخترک سرشو تکون دادو به اتاقش رفت

 زن بلند شد رفت سمته پنجره و به اون دختر به اسمه فرحناز چشم دوخت
 زیره لب زمزمه کرد

 +دختره بیچاره
 ارباب با محکمیه همشگیش قدم برمیداشت

 به همه یه کارگرا سر میزدو خسته نباشید میگفت
 افتادتا اینکه چشمش به اون دختره بی زبون 

 یک دفعه تپشه قلبش باال رفت
 چرا همش به  این دختر فکر میکنه؟

 چرا انقدر این دختر براش با ارزش شده
 بدونه توجه به جوابه سوااله ذهنش به سمته دختر رفت

 خسته نباشیدی گفت اونم فقط سر تکون داد 
 و به راهش ادامه داد

 
 به رفتنه دختر نگاه کرد

 سپرده شده بوددختره زیبایی که به اون 
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 دختری که زبونش بریده شده بود و از زندان به همراهه دوستش فرار کرده بود
 واقعا دختره زیبایی بود ولی به خاطره  اینکه نمیتونست حرفی بزنه

 کسی خاستگاری نمیومد
 اما بینه کارگرا نگاهه هیزشون به دخترو احساس میکرد

 و رنج میکشید
 داشتو تو خودش ساکت میکردهمه یه عالقه ای که به دختر 

 یکدفعه به دختر توجه کرد
 یه دستش سطل بود و دسته دیگش رو سرش

 بعد یکمی تلو تلو خوردو به زمین افتاد
 ارباب با سرعته زیاد خودش رو به دختر رسوند

 وقتی بهش رسید زانو زدو سرشو بغل کرد
 تازه چشمش به لبایه کبوده دختر افتاد

 و چشمایه گود افتادش
 مه به ارباب خیره شده بودنه

 ارباب با قدرت دخترو بغل کردو به سمته عمارتش برد
 و به نگاهه خیره یه مردم توجهی نکرد چون براش ارزشی نداشت

 داخله عمارت که رسید دستوراته الزمو داد
 و دختر رو رویه یه تخته تمیز در یک اتاقه زیبا گذاشت

 رویه صندلی نشست و به دختر خیره شد
 قه زیباییش شدغر
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 فرحناز چشماشو باز کرد با دیدنه ارباب که کنارش به خاب رفته بود

 یکمی چشماشو بازو بسته کرد یادش اومد که قش کرده بود
 دره اتاق باز شد با باز شدنه در ارباب بلند شد

 چشمش به فرحناز افتاد که بیدار شده
 یه لبخند بهش زد

 شک بهشون نگاه میکنهبه دره اتاق نگاه کرد که مادرش با 
 ارباب خودش رو جمعو جور کرد 

 و بلند شد به سمته مادرش رفت 
 دستشو گرفتو به بیرونه اتاق برد

 فرحاز نگاهی به دورو بر انداخت بلند شد 
 یکمی دوره خودش چرخید

 به سمته در رفت درو باز کرد
 ارباب با دیدنه اون حرفشو قطع کردو گفت

 +حالت بهتره ؟
 سرشو تکون داد فرحناز 

 ارباب+اروزو استراحت ن فردا بیا
 فرحناز یکمی نگاش کردو دوباره سرشو تکون داد

 به سمته دره عمارت رفت و خارج شد به سمته کلبه کوچیکش رفت
 که ارباب بهش داده بود

 داخل رفت
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 و رویه تختش دراز کشید تا چشماشو بست درو زدن
 ه ارباب افتاددرو باز کرد چشمش به یکی از خدمتکارای

 که بقچه ای دستشه
 خدمتکار+ اینو ارباب گفتن بدم بهتون

 بقچه رو داد به فرحناز و سریع رفت
 فرحناز درو بست یکمی بقچه رو نگاه کرد

 
 بقچه رو باز کرد با دیدنه خوراکیایه داخلش چشماش برق زد

 و با ولع مشغوله خوردن شد
 ری کردخدارو شکر کردو از اربابتویه دلش سپاس گذا

 چشماشو بست و به خابه عمقی رفت
 مبینا*

 حاظرو اماده منتظره تاکسی بودم تا به زندان برم
 زندانی که اتنا توش زندانی شده بود

 اما با شجاعت فرحنازو فراری داد
 هنوز نتونسته بود بفهمه فرحناز کجاست

 چون اتنا نمیتونست چیزی بگه
 تاکسی اومد براش بوق زد

 شما تاکسی میخاستید؟؟راننده+خانوم 
 اره اره-
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 سریع داخل شدمو درو بستم هنذفریمو گذاشتم تو گوشمو اهنگ گوش دادم
 ساناز*

 به دسته پره خونم نگاه کردم بازم داشتم تیغو روش میزدمو خراشش میدادم
 سامان با یک دختر فرار کرده بود مهیجونم برده بود

 منم پیشه این شیخه عوضی تنها گذاشته بودن
 دم خدمتاره خصوصیه شیخش

 یعنی اوجه بدبختیه من
 اشکام دوباره روان شد

 یادم اومد سامان چجوری باهام سرد بود
 یادم اومد چجوری غرورمو شکستمو بهش گل دادم

 یک دفعه صدایه دادو فریاد میومد اینکه اینکه
 این صدایه سامان بود

 رت بودسریع از اتاق خارج شدم با دیدنه چیزی که تو حیاطه عما
 مثله مجسمه شدم

 
 سامان با یک دختر و مهی جون تویه حیاطهعمارت با دستو پایه بسته بودن

 واموندم
 یعنی شیخ پیداشون کرده؟

 باهاشون چیکار میخاد بکنه؟
 وای خدا یعنی چی میشه؟

 چشمم رو دختره موند
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 دختره زیبایی بود اما من ازش بدم میومد
 حسودیم گل کرده بود

 ابیاری میشد اماو باید 
 من انقدر پست نبودم

 نویسنده*
 فرحناز از خاب بیدار شد چشمش به اسمونه سیاه با ستاره هایه زیبا خورد

 حوصله نداشت داخله خونه بمونه
 به بیرون رفت به سمته جنگل رفت

 داشت قدم میزد که یک دست جلویه دهنشو گرفت
 سریع برگشت طرفه اون فرد

 یچ چیزی معلوم نبوداز ماسکی که زده بود ه
 سریع یه دستمال رو دهنه فرحناز گذاشت

 و سیاهیه مطلق
 چشماشو باز کرد به اطراف نگاهی انداخت

 تویه یک اتاقه تاریک بود
 رویه صندلی دستو پا بسته 

 یکمی به اطراف نگاه کرد که دید نور از یک پنجره میتابه پس صبح بود
 

 دره اتاق با شدت باز شد
 یدن تو سریع با خشونت اومدن سمه فرحنازچند تا مرد پر
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 هر کدوم سواالتی از فرحناز میپرسیدن
 +ادالن کجاست؟
 +تو ارادو کشتی؟

 فرحناز به گریه افتاده بود
 اما زبونی نداشت تا پاسخشونو بده

 یکی از مردا داد زد
 +مگه اللیییییی

 فرحناز سرشو تکون داد
 با دیدنه این کارش همه سوکوت کردن

 رفت دهانشو باز کرد یکمی نگاه کردو گفتیک نفر 
 +الله زبونش بریدست

 همه ولو شدن
 بعد رو به فرحناز با چشمایه پر حرارتش گفت

 +کی زبونتو بریده؟
 یکی از مردا گفت

 +اراد؟
 فرحناز سرشو به نشونه نه تکون داد

 +اوم خب کی
 یکدفعه یکی یک بشکن زدو گفت

 +اردالن
 تکون داد فرحناز سرشو به نشونه  مثبت
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 همه با تعجب بهش زل زدن
 یک نفر سریع برگه و خودکاری اورد رو به فرحناز گفت

 +هر سوالی میکنیم جوابش بنویس
 فرحناز سرشوتکون داد که این کارو میکنه و شروع کرد به پاسخ دادن 

 با هر پاسخی که میداد افرادی که داخله اتاق بودن تعجبشون بیشتر میشد
 

 *از زبان نویسنده
 بعد از تموم شدنه سواالت دوباره فرحنازو بستن به صندلی 

 و از اتاق خارج شدن
 اون چند مرد وارده یک اتاق شدن

 )تعجب نکنین در خطایه بعدی این چند مرد دارن صحبت میکنن(
 سامیار+باورم نمیشه یعنی اردالن که اینهمه سال بهش اعتماد کردیم این بود

 رفه استاد گوش میکردیممهرداد+هه باید از اول به ح
 نیما+فکر میکن استاد بزاره برگردیم پیشش؟

 یعنی پسمون نمیزنه؟
 سامیار+فکر نکنم اون مارو مثله بچه هاش میدونه

 مهرداد+با این اردالن خان چیکار کنیم؟
 سامیار پوزخندی زدو گفت

 +اخ که دلم میخاد یکاری باهاش بکنم فیلمشو پخش کنم حال کنیم
 دوستاش گفتبعد رو به 
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 +پایه هستین؟
 همه با هم گفتن

 +اره
 بعدم زدن زیره خنده و اماده شدن

 بعد از اماده شدن راه افتادن به سمته عمارته اردالن
 وارد شدن خیلی راحت با اموزش هایی که دیده بودن مامورا رو کنار زدن

 به اتاقه اردالن رفتن
 ختنشبدونه اینکه متوجه بشه خفتش کردنو رو زمین اندا

 سامیار دوربین رو تو دستش گرفتو روشنش کرد
 و شروع به فیلم برداری کرد

 
 نیما کنار واستاد مهرداد رویه اردالن نشسته بود تا بلند نشه

 مهرداد+خوب اقایه اردالن خان فرحنازو تو زبونشو بریدی؟
 اردالن با ترس به این تیمه حرفه ای چشم دوختو گفت

 دم+نه نه من همچین کاری نکر
 هر سه بلند بلند خندیدن

 مهرداد+اخه بیچاره راستشو بگو اخره عمری به گ*ن*ا*هات اضافه نشه
 با لبخند بمیری

 اردالن با ترس به مهرداد زل زدو گفت
 +میخای باهام چیکار کنی؟؟

 مهرداد بشکنی زد گفت
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 +اقا نیما؟
 بعدم یک چشمک بهش زد 

 نیما+جوونمممم
 بلند بلند خندیدن

 سمته اردالن رفت روش خم شدو گفتنیما به 
 +اول کورت میکنیم بعدم ولت میکنیم تو جهنم دره تا بمیری

 فهمیدی؟
 اردالن ابه دهنشو قورت داد خوب میدونست که این تیمه سه نفره

 هیچ شوخی نداره و میتونه راحت این کارو بکنه 
 اردالن+باشه باشه هر چی بخاید بهتون میگم

 اون همه اعتمادی که بهت کردیم چی اقا؟؟سامیار+د نشد دیگه پس 
 اردالن با تته پته گفت

 +خ..ب می...خ..ای...چی..ک..ار...ک...نم
 مهرداد برگشت سمته نیما و گفت

 +میخای چیکار کنه؟
 نیما+اوم اینجایش به سامیار ربط داره

 
 همه چشمها به طرفه سامیار رفت

 نیما+سامی میگی چیکارش کنیم برامون چیکار کنه؟؟
 سامیار با خنده گفت
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 +میدونی اردالن خیلی دوست دارم ر*ق*صه عربی برامون بری
 همه پسرا زدن زیره خنده

 نیما یک لباس از ساکش در اورد پرت کرد سمته اردالن
 نیما+فقط سریع وقت نداریم

 اردالن با لرز به طرفه یک اتاق حرکت کرد که مهرداد دستشو کشیدو گفت
 نجا در یار بپوش بابا ما جنبمون باالست نگران نباش+نه نه اقایه زرنگ همی

 بلند بلند خندیدن اردالن که امیده اخرشو از دست داده بود
 لباسارو پوشید

 نیما با خنده یک اهنگه عربی گذاشت
 بعد از یکمی کتک خوری اردالن شروع به ر*ق*ص کرد

 
ر*ق*صــشــو اولش یکمی ارومو نرمال میر*ق*صــید اما چون اهنگ تند شــد 

 سریع تر کرد
 پسرا بلند بلند میخندیدن و اردالن حرص میخورد و دنباله انتقام بود

ــدن و با تمامه خوراکیا و پوالیی که  ــون ش ــینش ــواره ماش بعد از فیلم گرفتن س
 دزدیدن 

 حال میکردنو خوشال بودن
 به طرفه خونه یه کوچیکه استادشون رفتن

 مهرداد درو زدو گفت
 ره من در میزنم شماها جواب میدید+قرارمون یادتون ن

 نیما+برو بابا
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 سامیار+اوم بچه ها شما دو تا جلو برین از عقب هواتونو دارم
 نیما نگاهه چپی به هر دوشون کردو ساکت شدن

 در باز شد
 

 هیچ کدوم جرئته داخل رفتنو نداشت 
 سامیار+اقایه نیمایه شجاع تو اول برو ترسو خان

 کردو وارد شد نیما یکمی اون پا این پا
 مهردادو سامیارم با ترسو لرز وارده خونه شدن

 نیما+استاد استاد
 یک دفعه با توگوشی که خورد به خودش اومدو دستشو رویه لپش قرار داد

 مهرداد و سامیار تا اومدن فرار کنن تا کتک نخوردن
 اما استاد خیلی راحت تو گوشه اون دو تا هم زد

 نگاه کردنهمشون با تعجب به استادشون 
 نیما+استاددددد

 استاد+کوفته استاد برین پیشه اردالن جونتون
 همشون سرشونو انداختن پایینو گفتن

 مهرداد+استاد من معذرت میخام
 سامیار+منم همین طور

 نیما+منم اشتباه کردم ببخشید
 استاد نگاهی به این سه تا پسرر کرد که از بچگی بزرگشون کرده بود
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 میدونستو مثله پسراش 
 لبخندی بهشون زدو گفت

 +نکبتا ابغوره نگیرین برین اشپزخونه غذا درست کنین یکیتونم
 بیاد پشتمو بماله

 هر سه خنده ای کردن
 سامیار+چشم خودم میمالم یه فیلمه قشنگم برات دارم اسی جون

 نیما و مهرداد به سمته اشپزخونه رفتن
 استاد با پاش لگدی به پایه سامیار زدو گفت

 +صد بار بهت گفتم اوسی جون صدام کن بچه 
 سامیا خنده ای کردو گفت

 +چشم بیا بمالم پشتتو
 استاد نشستو منتظر مونده سامیار همون طور که پشتشو میمالید

 فیلمم بهش نشون داد استاد میخندیدو لذت میبرد
 

 مهرداد خودشو پرت کرد رو تشکو گفت
 نیم؟؟؟؟+راستی بچه ها با این دختره الل چیکار ک

 سمیار+ولش میکنیم همونجایی که بوده بهش نیازی نداریم
 نیما نگاهی بهشون کردو گفت

 +وای بدبخت شدیم که
 مهردادو سامیار برگشتن سمتشو گفتن

 +چیشده ؟ چرا؟
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 نیما+بابا اون از کیه غذا نخورده دستو پا بستست نمرده باشه خوبه واال
 مهرداد دوباره بالشتشو درست کردو گفت

 درک که نخورده باوا حوصله داری بهش بری غذا برسونی؟؟+ب
 سامیار+منکه دارم میمیرم از خاب

 نیما+خاک تو سرتون با این همه حسه انسان دوستیتون
 خودم میرم 

 مهدیار لبخندی زدو گفت
 +ایول داداش تو برو غذابهش بده ماچشم بکن برگرد

 نیما چشم غره ای بهش کردو به راه افتاد
جایه مورده نظر رسید واستاد پیاده شد غذاهایه تو دستشو جابه جا کردو وقی به 

 قفله درو باز کرد
 وارد شد دختره بیچاره تو همون وضعیت خابش برده بود لباش کبود بود

 و این نشون دهنده گرسنگیش بود
 نیما نمیدونست چجوری این دخترو بیدار کنه
 ونش دادبا هزار تا بدبختی باالخره بهش دست زد و تک

 فرحناز از خاب پرید با دیدنه نیما خیلی ترسید 
 فکر میکرد اومده تا کاریش بکنه

 با التماسو درد به نیما زل زد نیما هم بدونه حرف دستاشو باز کرد
 ظرفایه غذا رو تو بغلش گذاشت و به بیرون رفت

 و به یاده درد هایه قدیمش سیگارش رو روشن کردو کشید
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 نیما*

 رش اومد تو ذهنمدوباره تصوی
 تصویره دختره زیبا و نازی که عاشقش شده بودم

 ولی چیشد؟
 به خاطره اینکه بی پل بودم مثله اشغال پرتم کرد کنار

 با هر مردی میرفتو میمدو منو به اتیش میکشید
 با تمامه جسارتش میزد تو گوشمو دم نمیزدم

 یاده اولین باری افتادم که غرورمو شکستم
 و التماسش کردم تا برگرده پیشمبه گریه افتادم

 قسمش میدادمو میگفتم میخامش
 اما چیشد؟

 جوابم چی بود جز یک کتک تو صورتم؟
 جر یه تف تو صورتم؟

 و خندیدن شادو عشوه دارش به مرده پشته سرم که بچه پولدار بود
 هیچوقت یادم نمیره

 از دخترا و جنسه موئنث حالم بهم خورده بود
 متنفر شدمدیگه از این جنس 

 اما چی تو نگاهه این دختر موج میزنه؟
 چی که منو به سمته خودش میکشونه؟

 از حرصم دادی زدمو سیگارمو پرت کردم رو زمینو لهش کردم
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 رفتم داخله اتاقو دراز کشیدم بدونه توجه به اون دختره الل
 رفتم داخله اتاق دختره بیچاره با ولع غذا میخورد تا چشمش بهم افتاد

 صندلیو پایه بسته به زور خودشو کشید سمتمبا 
 

 با تعجب بهش نگاه میکردم یدفعه تا اومد خم شه و غذابزاره
 رو زمین با صندلی پرت رو زمین 

 صحنه خنده داری بود ولی با همون بی زبونیش ناله کرد
 سریع بلند شدمو صندلیو درست کردمو با اخم گفتم

 اخه روانی چرا اینطوری میکنی؟-
 ا ها اشاره کردو به من اشاره کردم منظورشو فهمیدمبه غذ

 من غذا نمیخوام گرسنم نیست-
 سرشو به نشونه نه تکون دادو به زیره چشماش دست کشید

 بعدم به من اشاره کرد
 پوزخندی زدمو گفتم

 خیلی وقته زیره چشمایه من گوده -
 تو دردمو نمیدونی دختر جون

 تموبدونه توجه بهش دستو پاشو دوباره بس
 از اتاق خارج شد درو قفل کردو بیرون اومد داخله ماشین شدو حرکت کرد

 سیگار میکشیدو حرص میخورد
 یدفعه واستادو ترمز زد
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 اخه احمق اون چه گ*ن*ا*هی کرده که باهاش اینطوری کردی
 تا خو استم دور بزنم برگردم گوشیم زنگ خورد

 سامیار بود
 سامیار+کدوم گوری نکبت؟

 بحرف دو دارم میامیک درست -
 سامیار+باشه بابا دختررو تمومش نکنی بای

 بای-
 اینم که اعصابمو خورد کرد

 یه لحظه دیر کنم فکراشون بدتر مکیشه بهتره سریع تر برگردم
 با گاز زیاد سریع برگشتم طرفه خونه تو راه بودم یکهو یه دختر جلوم سبز شد

 به دختره برخورد کردم تا یکمی ترمز کردم ولی کار از کار گذشته بود
 

 تا برگشتم خونه سامیارو مهرداد ریختن سرم
 +چقدر دیر کردی

 +چه گوهی میخوردی؟ 
 +چیکارش کردی؟

 درددددددد بابا بسه میخام بخابم ها اه-
 سامیار هولم دادو گفت

 +برو تحفه بتمرگ 
 مهردادم هولم داد سمته تشکو گفت

 +برو بخاب اصال به ما چه
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 از دستشون ولی چیزی نگفتمو دراز کشیدم و به خاب رفتم خندم گرفته بود
 مهرداد+وخی یره کارت دارم

 ها بنال چته-
 مهرداد+هیچی بخاب

 کوفت درد بگیری ایشاال-
 مهرداد+حرص نخور پوستت خراب میشه

 درد-
 یک تک خنده ای کردو دوباره خابید باز اومدم بخابم ولی خابم نمیبرد

 ای سگ توروحت مهرداد
 بیدارم کردی حاال خابم نمیبره

 هوفی کردمو بلند شدم رفتم سمته پنجره
 کمی بازش کردمو سیگارامو شروع کردم

 سامیار چند تا سرفه کرد
 به شدت از سیگار متنفر بود و برایه ریش خطر ناک بود

 سریع از اتاق خارج شدمو رفتم بیرونو به کارم ادامه دادم
 

 رم ظاهر شدداشتم سیگار میکشیدم استاد کنا
 همش سرزنشم میکرد

 به خاطره سیگار ولی درد داشتم که میکشیدم
 درد
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 خسته بودم روحم خسته بود
 استاد+پسر جان اخه چرا سیگار؟

 یه دفعه نمیدونم چرا اما بنده دلم پاره شد
 شروع کردم با گریه قضیه عشقه اولمو برایه استاد تعریف کردم

 یکمی نگام کردو گفت
 +عشق بد دردیه
 با هق هق گفتم

 اره بد دردیه -
 سرمو به ارومی گذاشتم رو شونه استادو اشک ریختم

 استاد کمی نوازشم کردو گفت
 +هیس مرد که گریه نمیکنه مرد باش

 غرورم شکسته استاد-
 +دوباره بسازش

 ساخته نمیشه سخته درد داره روحمو خسته کرده حالم بده میخام داد بزنم-
 +پسر جان باید بسازیش

 سرمو انداختم پایین
 استاد سرمو اورد باال و گفت

 +عشق بد دردیه اما بدون خیانت دردش بدتره
 به چشمایه استاد زل زدم

 درد داشت خوب میدونستم چرا
 خیلی سخته زنش جلویه چشماش بهش خیانت کرده
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 استادم خدا وکیلیش درد داشت
 با هزار تا دردو دل استاد ارومم کرد رفتم بخابم

 با دهنه باز خابیده بودمهرداد 
 سامیارم مثله بچه ها تو خودش جمع شده بود

 خندم گرفته بود یه لبخند زدم
 و خدارو شکر کردم که این سه نفرو کناره خودم دارمو بی کس نیستم

 
 مبینا*

 با خستگیه زیاد از زندان برگشتم خونه 
 با هزار تا نقشه فهمیدم که فرحناز کجاست

 ومد بهش میگفتم تا بریم به اون روستاباید ظهر که مهدیار ا
 سرمو گذاشتم رو بالشت 

 یکدفعه زنگه درو زدن
 رفتم درو باز کردم یک دختره خوشگل که دخترو عشقه خودم بود اومد تو

 پرید بغلم
 به مربیشون نگاه کردمو تشکر کردم بعد از خداحافظی باهاش

 سره دختمو ب*و*سیدمو به سمته اشپزخونه رفتم
 دادم بهش تا بخوره چند لقمه

 همون طورم غذا درست میکردم
 بعد از خوردنش گفتم بره لباساشو در بیاره
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 غذامو که درست کردم دیدم دخترم ماندانا  هنوز نیومده
 رفتم سمته اتاقش به ارومی بازش کردم دیدم با شلوارکو تیشرتش

 رویه تختش به خاب رفته
 نیکمی مرتبش کردمو سرشو ب*و*سیدم رفتم بیرو

 یدفعه در تقی خوردو باز شد
 مهدیار بود

 با رویه باز به استقبالش رفتمو کتشو گرفتم
 به سمته میزه ناهار رفتیم بعد از غذا 

 بهش همه چیزو توضیح دادم اونم گفت
 مهدیار+باشه از فردا راه میافتیم سمته اون روستا تا فرحنازو پیدا کنیم

 م لبخندی زدو بغلم کرداز خوشحالی به ارومی گونشو ب*و*سیدم اون
 به خاطره خوشبختیم خوشحال بودمو خدارو شکر میکردم

 امیدوار بودم بتونیم فرحنازو پیدا کنیم
 اگر پیداش کنیم باید نذرامو ادا کنم

 
 ساناز*

 با ترسو تعجب به همشون نگاه میکردم که میخاستن چیکار کنن
 معلوم نبود که میخان چیکارشون کنن

 میکرد مادرش بی صداسامان دادو فریاد 
 اون دختره هم اشک میریخت

 رفتم پایین تو حیاط
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 کناره شیخ واستادم هر سه شون
 نگاهاشون به من افتاد

 و سکوت کردن
 با نفرت به سامان نگاه کردم

 خوب میدونم چیکارت کنم الشیه عوضی
 البته الزم نیس من کاری کنم

 شیخ خودش همه کارا رو میکنه
 این راحتی میتونین از دستم در برین؟ شیخ+هه فکر کردین به

 بعد رفت سمته مهی جونو سرشو با دستش داد باال
 مهی جون تفی انداخت تو صورتش
 شیخ خیلی ریلکس بلند شدو گفت

 +پرتشون کنید تو جاده اما با این سامان خانمون کار دارم
 اوناهم اطاعت کردنو مهی جونو با اون دختر بردن

 به اتاقش بردنسامانم همراه با شیخ 
 نگاهی تاسف بار به مهی جون انداختم رفتم سمته شیخ

 شیخم مرخصم کردو گفت برم اتاقم
 معلوم نبود میخاد با سامان چیکار کنه اما 

 هر کاری میکرد بدرک
 بره بمیره پسریه الشی

 هی فحش میدادمو حرص میخوردم
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 یدفعه شروع کردم به اوق زدن
 سریع به طرفه اشپزخونه دویدم

 یخم دیدمش
 

 شیخ تا دیدم یکمی مشکوک نگاهم کردو گفت ببرنم دکتر
 گفتم نمیخادشو ایناها اما قبول نکرد

 رفتم همراهه یه راننده به طرفه یک ماشینو
 سوار شدمو اونم سوار شد

 خیلی هیز بود
 از نگاهاش بدم میومد

 یدفعه با وحشی گری اومد سمتم تا نیتشو فهمیدم شروع کردم جیغ زدن
 بس به پرو باله هم بودیم که یک جا واستاداز 

 سریع از فرصت استفاده کردم
 پرتش کردم اونور سریع پریدم تو جاده 

 شب بود
 یک دفعه نوری بهم تابید تا خاستم بکشم کنار 

 ضربه محکمی بهم خوردو پرت شدم 
 رو زمین

***** 
 )نیما دیشب که تصادف میکنه(

 (116) پارت 
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 یکدقعه قلبم واستاد
 سریع از ماشین خارج شدم
 اینور اونورو نگاهی انداختم

 چشمم به دختری که رویه زمین افتاده بود خورد
 دختره با دردو ناله بلند شد

 کمی نگاهم کرد بعدم سریع
 دوید به اون طرفه جاده 

 با تعجب به این صحنه نگاه کردمو سواره ماشین شدم
 و به طرفه خونه راه افتادم

 
 ساناز*

 دردم بلند شدم نگاهی به راننده ماشین که باهام برخورد کرده بود با تمامه
 کردمو سریع دویدم اون سمته جاده

 نمیدونستم چیکار کنم یکدفعه
 پام به یک سنگ گیر کردو تلو تلو از تپه افتادم پایین

 و سیاهیه مطلق.
 مبینا*

 با بدبختی ماندانارو بیدارش کردم غذامونو خوردیم 
 ردمو چمدونارو اماده میکردمسریع کارارو میک

 وقتی کارا تموم شد با بدنی خسته به اتاقه مشترکمون رفتم
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 ماندانا داشت نقاشی میکشیدو شعر میخوند
 وارد شدمو درو بستم 

 مهدیار چشماش بسته بودم فکر کردم خابیده
 رفتمو به صورته زیباش زل زدم و ب*و*سه ارومی رو گونش گذاشتم

 کنم دستامو کشیدو منو بغل کردتا اومدم سرمو بلند 
 به ارومی سرمو گذاشتم رو سینشو چشمامو بستم

 و از خستگیه زیاد به خاب رفتم
 اتنا*

 هو فرنوش-
 +ها؟

 اخه پدر صلواتی به تو چه من چیکار میکنم تو اتاقم میری گزارش میدی-
 +چی من کجا گزارش دادم

 زنیکه فکر کرده نمیدونم کالغه
 گفتمرفتم یقشو گرفتمو 

 فک نکن بقیه خرن همه عالمو ادم میدونن تو یکی خیلی پستیو خبر کشی-
 +برو بابا خیاالت برت داشته

 هه اره فک کن برم داشته فقط یباره دیگه از این کالغ بازیا در بیاری-
 کاری میکنی که به التماسم بیفتی

 یقشو ول کردمو به سمته اتاقه خودم رفتم
 زنیکه عوضی
 گو صدام کردن منو خاستنیدفعه از بلند 
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 منم بلند شدمو به اتاقه رئیس رفتم
 باز معلوم نیست چیکارم داره

 
 اتنا*

 انگار رئیس یک عملیات داشت و میخاست از من استفاده کنه
 اگر عملیاتش خوب پیش میرفت من ازاد میشدم

 فقط باید کاره درستو انجام میدادم
 یه باندهازم میخاستش که بتونم از یک پسری که پسره 

 یه کاغذایی رو کش برم که پلیس بهش نیاز داشت
 منم قبول کردمو االنم داشتم استراحت میکردم

 یعنی میشه ازاد بشم؟
 وای مبینا 

 اون نمیدونه فرحناز زبونشو بریدن
 یعنی وقتی بفهمه چه عکس العملی نشون میده؟

 خدایا اخه این چه سرنوشته مضخرفیه که فرحناز داره
 مبینا*

 هم راه افتادیم طرفه روستا ماندانا یکمی بداخالقی کردبا 
 ولی راضی شدش که همراهمون بیاد

 واقعا باورم نمیشد که فرحنازو به زودی میبینم
 خیلی شادو شنگول بودم
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 جوری که ماندانا تعجب کرده بود
 مهدیار هر چی تند میفرت هی میگفتم سرعتشو بیشتر کنه

 تا زودتر برسیمو فرحنازو ببینم
 اونم هی حرص میخورد اما سرعتشو بیشتر میکرد

 طوری که پلیس جریممون کرد
 مهدیارم هی حرص میخورد
 ماندانا که همش خااب بود

 باالخره رسیدیم به اون روستا و ابادی
 سریع پیاده شدیمو اینور اونورو دیدیم

 اتنا بهم گفته بود که اربابه اینجا فرحنازو پیشه خودش نگه داشته
 

 فرحناز پیشه همونه پس قطعا
 با کمکه اهالیه روستا رفتیم به عمارته اربابشون

 با خیلی تدارکات به دیدنه ارباب رفتیم با هزار بدبختیو اجازه
 وقتی رفتیمو گفتیم دوستانه فرحنازیمو اونو میخایمش

 ارباب صورتش غمگین شدو انداخت پایین مادرش با حرص گفت
 الشین کجاست+هه معلوم نیست اون دختره که دنب

 چند روزه غیبش زده
 با تعجبو ناامیدی بهش چشم دوختمو سرمو انداختم پایین

 این بدجور ضده حالی بود که خوردم
 فرحناز پس کجایی
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 ساناز#
 همش تو جاده ول بودم  

 از وقتی بهوش اومدم هیچکیو ندیدم
 از تشنگی داشتم طلف میشدم

 گریه میکردمو داد میزدمو کمک میخاستم
 دفعه نوره یه ماشینو دیدمیک 

 اما تا خاستم برم جلو خودمو نشون بدم
 چشمام سیاهی رفت.....

 چشمامو با سختی باز کردم به دورو بر نگاهی انداختم
 تو یک خونه ساده بودم رویه تخت چوبی

 یک دفعه یک زن وارد شدو گفت
 +مادر مادر بهوش اومد خدایا شکرت

 نداختم پایینبه زنه چادری نگاهی کردمو سرمو ا
 +خداروشکر باالخره بهوش اومدید خانوم؟

 سرمو بلند کردم به مرده رشیدو زیبایه رو به روم زل زدم 
 ممنون کمکم کردید انگار باید برم-

 تا خاستم بلند شم زنه جلومو گرفتو گفت
 +کجا دخترم شما مهمونی و باردارم که هستی

 
 خون تو بدنم یخ زد باردارم؟؟؟
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 زل زدمبا تعجب بهش 
 لبخندی به روم زدو گفت

 +اره عزیز نمیدونستی حامله ای؟؟ راستی شوهرت کجاست
 با کلمه شوهر یه پوزخند زدم باز سرم گیج رفتو ولو شدم رو تخت

 سریع یک اب قند بهم رسوندن و حالم بهتر شد
 اما گریه میکردمو اشک میریختم

 زار میزدم
 خانومه پرسید

 +چرا گریه میکنی گلم چیشده؟
 دخترش همراه با اون مرد اونجا بودن

 نمیدونم چرا ولی بهشون اعتماد کردمو همه چیو گفتم
 همشون سکوت کرده بودنو نگاهم میکردن

یک  با  فت فقط  ته اون مرد هیچی نمیگ لداریم دادنو رفتن الب عدش یکمی د ب
 حسی نگاهم میکرد

 نگاهاش نمیدونم این نگاهو دوست دارم یا نه ولی خیلی خوشم نمیومد از
 با درد قرص خوردمو خابیدم

 از زبان نویسنده*
 نجمه خانوم بیرون اومد 

 خیلی ناراحت بود و غمگین
 دخترش فاطمه بهش نگاهی کردو گفت

 +چیشد مامان خابید خانومه؟
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 بله دخترم خابیدش-نجمه خانوم
 فاطمه+وای منکه داشت اشکم در میومد چه سرنوشته گندی

 کرد که زل زده بود به دره اتاق نجمه خانوم نگاهی به پسرش
 

 نجمه خانوم+علی جان مادر چیزی شده؟
 علی+نه مامان من میرم بخابم خستم

 نجمه خانوم+باشه گل پسرم برو بخاب 
 فاطمه+خابه خوش ببینی داداشی

 علی پوزخندی زدو گفت
 +امیدوارم

با این حرفش همشون سرشونو انداختن پایین خوب میدونستن کاب*و*سه هر 
 ه علیشب

 پدره نامردشه
 پدره نامردی که معتاد بودو اون مادرو خاهرشو فروخت

 و چطور با سختی فرار کردنو یک زندگیه جدید شروع کردن
 این خانواده سختیه زیادی کشیده بودن

و همینطور علی که مرده خونه بود و تمامه ســختیارو به دوش میکشــیدو دم 
 نمیزد

 بود و جور بودن تا وقتی که...علی خیلی با پدرش خوبو مهربون 
 یکدفعه متوجه میشن پدره علی معتاده
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 و یک نفر از قصد معتادش کرده
 علی با فکره گذشته دستاشو مشت کردو چشماشو با خشم بست

 مادرش نجمه خانوم اهی کشیدو دسته پسرشو
 تو دستایه چروکو با محبتش گرفت و گفت

 اش برو بخاب عزیزم+علی جان گذشته رو ول کن به فکره ایندت ب
 چشم-علی

 علیو فاطمه تو خانواده مذهبی به دنیا اومده بودن
 اما پدرشون طرد میشه از خانواده و وضعیته مالیشون فرق میکنه

 فقطم به خاطره این طرد میشه که سیگارمیکشیده
 و این برایه اون افراد یجورایی حرام دیده میشده

 طور که و با نگاهه بدی بهش نگاه میکردن همون 
 به تمامه افراده سیگاری نگاه میکردن

 
 کال این خانواده سه نفره به سختی زندگیرو میگذروندن اما

 به هر حال امیدوار بودن
 علی به سمته اتاقش رفتو رو تخت دراز کشید

 به عکسایی که رویه دیوار ها زد بود نگاه میکرد
 چی تو چشمایه این دختره ساناز بود

 ه خودش کرده بودو فکرشو مشغول نمیدونستکه انقدر علیو جذب
 علی از بس فکر کرد با سردرد به خواب رفت

 ساناز*
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 خیلی ازشون خجالت میکشیدم اما کم کم صمیمی شدم
 تو درسا به فاطمه کمک میکردم

 و تو کارا  به نجمه خانوم
 از بس قرانو نماز میخوندن منم به سمتش کشیده شدم

نجمه خانومو بقیه در مورده دینو اینا پرســو جو قرانو نمازو شــروع کردمو از 
 میکردم

 یه سواله دینی برام پیش اومده بود
 رفتم از نجمه خانوم پرسیدم خیلی نمیدونست فاطمه هم همینطور

 نجمه خانوم+مادر برو از علی بپرس حتما میدونه
 فاطمه+اره علی خیلی در این موضوعی که سوالشو کردی میدونه

 شیدم ولی برایه پیدا کردنه جواب کنجکاو شده بودماز علی خجالت میک
 راستش نمیدونم چرا اما یک عالقه خاصی بنظرم بهش داشتم

 و واقعا باید اعتراف کنم که دوسش داشتم
 بیشتر به خاطره مورده پسند بودنه اون چادری شده بودم

 و خودمو خدام
 ررفتم سمته اتاقش یکمی چادره رو سرمو درست کردم

 ومی زدمدرو به ار
 

 بعد از اجازه ورود خیلی اروم و خانومانه وارده اتاق شدم
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شد  صندلی پرت  شو کج کردو نگاهش بهم خورد از  سر اولش علی نفهمید تا 
 پایین

 هینی کردمو گفتم
 اقا علی مواظب باشید-

 +چشم
 بی بال راستش یک سوالی داشتم ازتون -

 +بفرمائید ساناز خانوم
 .راستش سوالم اینه که....-

 بعد از گفتنه سوال بهش نگاه کردم بهم نگاه میکردو ساکت بود
 اقا علی اقا علی-

 + جانم جانم ببخشید
 فهمیدید سوالمو؟ -

 +اره اره جوابش اینه که....
 بعد از فهمیدنه جواب با خوشحالی تشکر کردم تا خاستم برم بیرون

 چادرمو یکمی کشید که برگردم
 برگشتم سمتش چادرمو صاف کردم

 +ببخشید ساناز من میخاستم یه درخاستی بکنم
 تعجب کرده بودم که اسممو خالی گفت ولی چیزی نگفتم

 چه درخاستی؟؟؟-
 +ام اینجا نمیشه گفتش بهتره بریم بیرون تا بگم

 تعجبم دو برابر شد ولی سکوت کردمو گفتم
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 چشم-
 +اگر میشه برید حاضر بشید با فاطمه بریم

 چشم االن به فاطمه بگم؟؟-
 +بله لطفا بگید

 
 از زبان نویسنده*

 مهرداد+ریدم به این زندگی ای تف به این زندگی
 نیما داشت به تلویزیون ور میرفت گفت

 +بابا االن درست میشه ببینیم کی گل زد دیگه اه ریدی
 مهرداد+تف تو این تلویزیون

 بعد رو کرد سمته استادو گفت
 قو عوضش کنیم +بابا یکمی از پوالیه نازت بده بریم این بو

 فوتبال ببینیم
 استاد نگاهی کردشو گفت

 +انقدر زر نزن بچه از خودت مایه بزار
 مهرداد سکوت کرد همه زدن زیره خنده سامیار با خنده گفت

 +چیشد اقایه غر غرو خفه شدی
 مهرداد بالشتو پرت کرد بهشو گفت

 +زر نزن بینیم
 نیما+درست شد درست شد ساکت
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 ویزیون زل زدن که فوتبال داشت پخش میکردهمه سکوت کردن به تل
 بعد از تموم شدنش ااونم با نتیجه مورده قبولشون استاد گفت

 +راستی اون دختری که گروگان گرفتید ازاد کردید؟
 نیما+نه چطور؟

 +شماها که اشپزی نمیکنید اونو بیارید یکمی چیز میز بپزه بده ما بخوریم
 دختر اللهمهرداد+اره فکره خوبیه فقط اون 

 استاد+چی؟؟؟
 سامیار+زبونشو اردالن بریده استاد

 استاد اخمی کردو با خشم دستاشو مشت کرد 
 استاد+اردالنه پست فطرت

 همه سکوت کردن
 

 نیما+اها من برم بیارمش پس
ماهنوز  یا  جا هیچ یاریش این که ب های اخرو بکن  ـــه  مهرداد+اره برو ب*و*س

 مجردیم
 نیما زد تو سره مهردادو گفت

 +گمشو نکبت کی به تو زن بده
 مهرداد با عشوه دخترونه گفت

 +از خداشوم باشه من به این ماهیو خوشگلی چی کم دارم؟
 سامیار+انقدر زر نزن برو یه تخمه مرغ بزن کوفت کنیم
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ست  شه دختره میاد غذا در مهرداد+الزم نی باوا اگر نیما خان کارش زود تموم 
 میکنه

 و به طرفه ماشینه قراضه رفتنیما فحشی بهش زیره لب داد
 درسته که دزد بودن اما از باالیی یا که پوله مردمو میخوردن دزدی میکردن

 و بیشترشو به نیازمندا میدادن خودشونم با همین فقیری میساختن
 نیما با سرعت به اون اتاق رفت فرحناز سرش پایین بودو چشماش خیس

 نیما به ارومی دستاشو با پاهاش باز کرد
 دم بهش گفتبع

 نیما+از این به بعد میای خونه ما کارامونو انجام میدی فهمیدی؟
 فرحناز سرشو تکون دادو مخالفت نکرد

 نیما اونو با خشونت طرفه ماشین بردو سوارش کرد
 بعد خودش سوار شدو به طرفه خونه حرکت کردند

 فرحناز با خوشحالی بیرونو نگاه میکرد 
 بی نور زندانی بود خیلی وقت بود که تو یک اتاقه

 بعد که نیما جلویه یه خونه ساده نگه داشت پیاده شد
 به سمته خونه رفتند داخل شدن

 استاد با دیدنه فرحناز کپ کرد
 جوری که دستشو رو قلبش گذاشت

 همه پسرا دویدن سمتش
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 همه پسرا همش استادو نگاه میکردنو میپرسیدن چیشده
 مهرداد+استاد چیشده؟؟

 این دختره کیه میشناسینش؟؟سامیار+استاد 
 تا خاستن دهن باز کنن

 استاد داد کشید سرشون
 استاد+خفه شیننننننننننن

 همه ساکت شدن تا حاال انقدر عصبانی استادو ندیده بودن 
 استاد بلند شد به طرفه فرحناز رفت

 کمی نگاش کردو گفت
 +تودختره اناهیتایی

و هیچ عکس العملی نشــون  فرحناز با تعجبو چشــمایه گرد بهش نگاه میکرد
 نمیداد

 استاد داد زد
 +جوابمو بدهههههههههههههههه

 فرحناز سرشو تکون داد و بعد انداخت پایین
 استاد یکدفعه سره فرحنازو بغل کردو ب*و*سید

 موهاشو نوازش میکردو اشک میریخت
 نیما و سامیارو مهرداد با تعجب به این صحنه نگاه میکردن

 دشونو ندیده بودندتا حاال اشکایه استا
 فرحناز سکوت کرده بودو چیزی نمیگفت

 در واقع نمیتونست حرفی بزنه
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 سامیار+استاد این دختر کیه؟؟؟
 استاد بدونه توجه به فرحناز گفت

 +این سه تا عنتر که اذیتت نکردن؟
 فرحناز سرشو به نشونه نه تکون داد

 میگیرم نوه عزیزماستاد+انتقامه زبونه بریدتو از اون اردالنه عوضی 
 همه به جز استاد

 
 استاد فرحنازو غرقه ب*و*سه کرده بود

 فرحناز باورش نمیشد این کارارو
 پسرا هم تعجب کرده بودن در حده تیم ملی

 اما چیزی نمیگفتن تا استاد گفت
 استاد+این فرحناز نوه عزیزه منه دخترم اناهیتا چشمش واسه پوالیه اردالن

 همین از پیشم رفت کور شده بود به خاطره
 و بعد از اونم که شما سه تارو پیدا کردمو بزرگتون کردم

 فرحناز فقط یبار تونستم ببینم
 بعد از فهمیدنه اینکه اردالن باهاش چیکار کرده و همچنین فرحنازم

 اتیش گرفتمو سکته قلبی کردم
 از اون موقع قلبم ناراحت بود

 و ضعیف شده بود
 نشد هرچقدر گشتم تا پیدات کنم
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 فقط دیدم تو یه یتیم خونه بودی ولی بیرونت کردن
 چند سال دنبالت میگشتم

 بعد از اون ناامید نشدم بازم میگشتم اما پیدات نکردم
 نکردم

 استاد اب دهنشو قورت دادو سرشو بلند کرد به فرحناز زل زدو گفت
 استاد+فرحناز من بابابزرگتم بابا بزرگ سعید

 سرشو به ارومی تکون دادفرحناز تو چشماش اشک بود 
 استاد سرشو ب*و*سیدو نوازش کرد

 سامیار*
 داشتم به خودم لعنت میفرستادم که چرا با اردالنی همکاری کردیم

 که انقدر استادو زجر داده بود
 کاشکی اون موقع میکشتمش جایه ابرو بردن

 کثافته پست
 نیما همون موقع خارج شدو رفت تو حیاط

 بکشهمطمئنا سیگار میخاست 
 

 مهردادم ناراحت بودو غمگین یه گوشه نشسته بود
 فرحناز به ارومی از بغله استاد اومد بیرونو به طرفه اشپزخونه رفت

 استادم پرواز کرد سمتش
 استاد خیلی خوشحال بود
 ما سه تا هم پشیمون بودیم
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 کناره مهرداد نشستم
 به ارومی سرشو گذاشت رو شونم

 بود اما خیلی دل پاک ترو مهربون تر بودمهرداد از همه مون کوچیک تر 
 و  وقتی جدی میشدی از همه عاقل تر بود

 کال اخالقایه خاصی داشت 
 دستی به موهاش کشیدم یدفعه پرید بهمو غر غراش شروع شد باز

 مهرداد+هووووووووووو ارام باش چخه چخه به موهام چیکار داری؟؟؟؟؟
 داشت برو بینیم دردددددد یک دست به موهاش کشیدم هوا برش-

 مهرداد+اخه چشمشون میکنی کم پشت میشه
 زر نزن باوا-

 نیما داخل شد یک نگاهی بهمون کردو رفت رو تشک دراز کشید
 نیما+استاد کو با اون دختره؟؟

 تا دهن باز کردم چیزی بگم استاد گفت
 +اون دختره نه و فرحناز خانوم

 مهرداد+زارت 
 مثله ببر پرید بهش استاد تا دید مهرداد اینو گفته 

 مهردادم زرتی فرار کرد تو حیاط
 استادم درو بستو قفل کرد که دیگه نیاد تو

 با خنده گفتم
 +فرحناز خانومممممم تو اشپزخونه اینم استاد جون
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 نیما بینه ما سه تا بزرگتر بود و درد کشیده تر
 خیلی داداشه خوبی برام بودو هوامو داشت

 اونو میداشتمکاشکی میشد منم هوایه 
 

 فرحناز خیلی دست پخته خوبی داشت بعد از خوردنه غذا و بقیه 
 خیلی ازش تشکر کردمو رفتم دراز کشیدم

 اما نیما یک هدف پیدا کرده بود باید اونو سرقت میکردیم
 بلند شدم رفتیم بعد از کلی بحث با این مهرداد

 به یه نتیجه خوشگل رسیدیم
جه)میریم از رو دیوار تو  نه من نتی جارو میزنیم مهرداد اشــپزخو مه  نه ه خو

 پذیرایی 
 نیما اتاقا(

خیلی نتیجه عالی بود البته مهرداد خیلی خوشــش اومد از این نتیجه و نقشــه 
 زیبامون

 اصال مو   ال درزش نمیرفت
 انقدر نقشه خوبی بود

 نظرات مهرداد در رابطه با نقشمون
 مبینا*

 یم خونه حالم خیلی خراب بودبا پشیمونیو دست از پا دراز تر برگشت
 ضربه خیلی بدی بود که انقدر با خوشحالی رفتیمو اینطوری برگشتیم
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 که فرحناز تو روستا نیست
 مهدیار کلی برنامه و جشن اماده کرده بود تا حاله روحیم عوض شه اما

 من حالم خوب نمیشدش
 یدفعه با یاده دردامون زجه های فرحناز غمه چشماش

 زدم زیره گریه
 ماندانا خاب بود خابشم سنگین بود

 مهدیار یکمی نگاهم کردو ب*و*سیدم از خاب بیدارش کرده بودم
 با هق هق گفتم

 ببخش بی...بید..دااا...ررر ت کرر..د...م-
 

 مهدیار اروم موهامو نوازش کرد کناره گوشم گفت
 +هیس اروم  هیسسسس

 کم کم اروم شدمو هق هقام کم شد
 رد که به خاب رفتمانقدر مهدیار نوازشم ک

 با سردرده بدی بلند شدم
 مهدیار کنارم نبود صدایه جیغو داد از تو پذیرایی میومد

 مهدیار+اخه بزغاله بزمچه)شوورم بی تلبیته(
 ماندانا+خودتی بابایه بی تلبیت واستا مامان بیدار شد بهش بگم مثله اون روز 

 از خونه بندازت بیرون 
 بغلم مهدیار+ای کالغه بابایی بپر
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 بعدم دیگه هیچی سوکوت شدش
 از اتاق رفتم بیرون بهشون نگاه کردم

 مهدیار لبخندی به روم زد ماندانا ب*و*س برام فرستاد
 تک خنده ای از کارش کردمو ب*و*سیدمش بعدم رفتم سمته دستشویی

 اومدم بیرون رفتم طرفه اشپزخونه غذا درست کنم 
 دستدیدم سوسیسو تخم مرغ با نون رو میز اما

 سریع برگشتم به ساعت نگاه کردم
 بود 2ساعت 

 مهدیارررررر-
 مهدیار+جونه دلم

 تو سره کار نرفتی؟؟؟-
 مهدیار+نع نرفتم مرخصی گرفتم

 غذاتم اماده رو میز هست بخاطره اینکه ماندانا گشنش بود
 زودتر بهش غذا دادم

 اها باشه-
 

 اتنا*
سخت  صال به خودت  سونه ا شه ا نگریااااا حداقل موفقم هیراد+نگا خیلی نق

 نشیم چند
 ماه از زندان موندنمون کم میکنن همین

 هووووووففف بسه دیگه هیراد-
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 ارش با سرد تمام نگاهمون میکرد

********** 
 جیغ میزدم

 ارشو هیراد درگیر شده بودن
 افرادی که باهاشون در گیر بودن چندین مرده هیکل دارو بزرگ بودن

 زدم زیره گریه
 خوردم زمین سریع به محله قرار میرفتیمو از زندان ازاد میشدیماگر من نمی
 اما چیشد؟

 با یک زمین خوردن دورمون کردن
 یدفعه یکی اومد سمتم با پام محکم ضربه ای به کمرش وارد کردم

 جیغه بلندی زدم
 هیراد برگشت سمتم

 با نگرانی نگاهم کرد ببینه سالمم یا نه
 ا چاقو به سمتش میرهدیدم از پشتش یکی از اون مردا ب

 ارشم با دو نفره دیگه در گیره
 فقط فهمیدم با سرعت به سمته هیراد رفتم پرتش کردم کنار

 و چاقویی که تو شکمم فرو شدو
 درد بدی تو کله بدنم

 و سیاهی....
 

 چشمامو با درد باز کردم نگاهم به اتاقه بیمارستان افتاد
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 که من داخلش رو تخت دراز کشیده بودم
 اینور اونور نگاه کردم سره هیرادو دیدم که رو تخت گذاشتهکمی 

 اومدم بلند بشم که درده بدی تو شکمم تیر کشید
 اخی گفتم

 با صدایه اخم هیراد بلند شد تا چشمایه بازمو دید 
 از جاش پرید داده بلندی از خوشحالی زد

 با صدایه دادش همه مثله مورو ملخ ریختن تو اتاق
 ا ارش نبود ماندانا هم نبودمبینا و مهدیار ام

 بعد از کلی اشکو اهو ایناها نمیدونم چرا ولی حس کردم
 یک چیزیو ازمخفی میکنن

 اما با خودم گفتم الکیه باوا زیادی حساس شدم و به رویه خودم نیاوردم
 راستی ماندانا و ارش کجان؟-

 مبینا در حاله پوست کندنه میوه برام بود گفت
 ندادن اقا ارش مواظبشه مبینا+ماندانا رو راه

 واقعا؟-
 مبینا+اره

 ارش*
 +عمویییی عمووووووو

 جانه دله عمو-
 یک دفعه از این حرفم ساکت شدم 

 چهره باران اومد تو ذهنم جلو چشمم
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 دختری که بهم خیانت کرد بدترین خیانتو
 رفتم تو گذشته ها و خاطراته تلخمونو یاد اوری کردم

 
 باران بودعاشقه یک دختر بودم اسمش 

 زیبایی افسانه ای داشت همهرو به طرفه خودش جلب میکرد
 عشقم کشک نبود عشق بود

 نه ه*و*س عشقه پاک بود
 اما.....

 با هم ازدواج کردیم خیلی راحت 
 یه روز صبح پاشدم دیدم نیستش

 باورم نمیشد چنین چیزی که تو نامش خوندم
 تو نامش نوشته بود

 اینکه دوستش عاشقم بوده و نخاستمشایدز داره و فقط به خاطره 
 و دوستش خودکوشی کرده

 فقط به خاطره همین باهام بوده
 و من ایدز گرفتم

 کاریم نشدا فقط خون تو رگام یخ بست
 رفتم ازمایش دادم 

 راست میگفت..
 من از اون دختره بیمار ایدز گرفته بودم
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 اون موقع بیهوش شدم
 همه دوستام از دستم فرار کردنو رفتن 
 تنها کسی که کنارم موندو پایبندم شد 

 نرفتو رفیقه نیمه راه نشد
 هیراد بود

 همینو بس
 هیراد خیلی مردونگی کردو پیشم بود

 دل داریم میدادو ارومم میکرد
 نمیدونم چرا ولی وقتی کنارش بودم

 خیلی احساسه خوبی داشتم 
 مثله ارامشی که

 کناره باران داشتم.....
 

 اتنا خیلی عاشقانه بودنگاهایه هیراد به 
 خیلی راحت میشد فهمید هیراد عاشقشه و دوسش داره اما

 من نظری در رابطه با اتنا نداشتم چون نه میشناختمش نه هیچی
 ولی از تمامه جنسایه مونث بیذار شده بودم

 اما هر طور شده بود با تمامه وجودم و کماله میل به هیراد واسه رسیدن به اتنا
 ر طور که شده بودکمکش میکردم ه
 این کارو میکردم

 خیلی به هیراد وابسته بودم و...
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 +عموووووووووو
 جان جان ببخشید حواسم پر ت شده بود-

 +عمو خسته شدم بیا بریم تو باغچه ها
 نه دختر جان تو باغچه ها بده نگهبان دعوات میکنه-

ــرم رفتم تو  ــت میگیا چون یه بار با دوس پس باغچه دعوامون +اهااااااا عمو راس
 کردن

 از دسته تو دختره نیم وجبی با این سنت دوست پسر داری؟ -با خنده گفتم
 +اره دیگه عمو اما دلمو شکوندش شکسته عشقی خوردم

 یا خدا تو دیگه کی هستی-
 +دسته مارو از پشت بستی

 خندم گرفته بود
 یک دفعه ساعته طالمو از دستم کش رفتو دیوید یکم که دور شد داد زد

 +عمو عمو بیا منو بگیر
 بعدم زبون درازی کردو فرار کرد
 منم سریع پاشدم دنبالش دویدم

 داد زدم
 بگیرمت میکشمت ای پدر سوخته-

 بازم زبون درازی کردو دوید
 

 باالخره بعد از کلی دویدنو بازی کردن گرفتمش
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 هه هه فکر کردی میتونی از دستم در بری؟-
 میخورد تا ازاد بشه اما نشدماندانا داشت هی تو بغلم ول 

 یدفعه چشمم به یه مرد افتاد خیلی مشکوک میزد
 ماندانارو با هزار تا قولو زور بردمش تو ماشین گذاشتم

 و مخفیانه دنباله مرد راه افتادم
 وارده بیمارستان شد از منشی چیزی پرسید که شکم بیشتر شد

 مرده مشکوک+ببخشید اتاقه خانومه اتنا فالنی کجاست؟
 منشی هم جوابشو داد و اون به سمته اتاقه اتنا رفت

 از زبان نویسنده*
 مهراد رویه پشتی لم دادو بود و با شونه ای که تو دستاش بود

 ادایه گزا رشگر هارو در میاورد
 و نیما و سامیار کشتی میگرفتن

 مهرداد+اها حاال نیما خاک میکنه و 
 شپلق

 استاد محکم زد تو سره مهرداد
 در حالی که دستاش رو سرش بود گفتمهرداد 

 +عهههههه چرا میزنی باوا
 استاد+خفه شین فرحناز خابه

 مهرداد+بابا انقدر ضایمون نکن وسطه بازیه کشتی دیه
 استاد+ببند پدر سوخته

 سامیار+خیره سرمون اومدیم کشتی بگیریما
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 تا بلند شد نیما گفت
 نیما+اها چیشد عقب کشیدی

 ته نیماسامیار با خشم برگشت سم
 

 سامیار+من؟من عقب بکشم هه )دستشو زد به سینشو (تو 
 هنوز اق سامیارو نشناختی

 و سریع به طرفه نیما حمله کرد
 مهرداد هم گزارشگریشون شروع کرد

 البته مهرداد در حاله گزارشگری تبلیغه پوشکه مای بیبی هم میکرد
 مهرداد+مای بیبی مای بیبی ما دوست داریم

 میشین یا نه؟استاد+خفه 
 یدفعه همه جارو سوکوت گرفت

.... 
 و یک کش از وسطه هوا رد شد

 استاد چپ چپ به مهرداد نگاه کرد 
 استاد خیز برداشت سمته مهرداد 

 مهرداد+او مای گاد 
 استاد سره جاش موند

 مهرداد+وایییی جوووون ببین اندامشو کثافت چه نانازه
 مهردادهمه در حاله ترکیدن از خنده بودن جز 
 مهرداد واسه استاد ب*و*س میفرستاد
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 نیما و سامیار غش کرده بودن از خنده
 استادم هم خندش گرفته بود هم عصبانی بود

 استاد+مهرداد بدونه شوخی میگم ساکت باش فرحناز خابیده
 یدفعه فرحناز با چشمایه نیمه باز از اتاق اومد بیرون

 استاد با خشم برگشت سمته پسرا
 ع پیشه استاد رفت دستاشو گرفتفرحناز سری

 استاد نگاهشو برگردوند سمته فرحناز
 فرحناز تا نگاهه استادو دید زد زیره گریه

 
 استاد کمی نوازشش کرد و قربون صدقش میرفت

 مهرداد ادایه اوق زدن رو در میاورد
 نیما و سامیار زیر زیرکی میخندیدن

 فرحناز با دیدنه خنده هاشون تو خودش جمع شد
 کرد دارن به اون میخندن فکر

 استاد تا حالتشو دید فریادی سره پسرا زد که خفه شدن
 بعدم استاد مهردادو از خونه پرت کرد بیرون البته با هزار تا زورو دردسر

 مهرداد+عه وا خاهر من برم بیرون تنها جامعه خراب زشته بوخودا
 استاد+یه ساعت بیرون باشی ادم میشی

 دزدیدنم عکسامو اتیش نزنیا خاهر به جاش پخششون کنمهرداد+باشه اگر 
 استاد+مهردادددددد برو دیگههههه

 مهرداد+باشه خوش هیکلم یه ب*و*سه نانازی بده برم
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 استاد با قدرت پرتش کرد بیرون
 بعد درو بست و از پشته در گفت

 +برو انقدر زر زر نکن سره راهت یکم نون بخر بیار
 مهرداد+باوا پول ندارم

 اد کمی پول از زیره در انداخت بیرونو گفتاست
 +بیا ایناهارو بردار نون بخر

 بعد به ارومی گفت
 +ای خدا یک ساعت دیگه باید چجوری تورو تحملت کنم

 مهردادکه گوشاش تیز بود گفت
 +عه وا خدا مرگم هوو اوردی؟دیگه دوسم ندالی؟

 استاد استغفر اللهی زیره زبون گفتو داخله خونه رفت
 با مهرداد رفت بیروننیما 

 سامیارم از خستگیه زیاد خابیده بود
 فرحنازم با استاد تو اتاق بودن

 
 مبینا*

 
 مهدیار امشب باز جایی دعوتیم؟؟؟-

 مهدیار+اره عزیزم
 واییی من خستم نمیتونممممم-
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 مهدیار+اخه چیکار کنم نریم  زشته که عزیزم
 نمیدونم نمیدونم خیلی حالم بده هی اوق میزنم-

 مهدیار به سمتم اومد
 تا بویه عطرشو حس کردم شروع کردم به اوق زدن

 مهدیار+چیشده؟؟ خودت مگه نمیگفتی این عطرمو بزنم؟
 نه نه عطرت خوبه ولی من-

 دیگه نتونستم تحمل کنم سریع به طرفه دسشویی رفتم
 یکمی اوق زدمو باال اوردم

 صورتمو تمیز کردم بیرون اومدم اما سرم گیج میرفت
 گه نتونستم خودمو رو پام نگه دارمو به زمین خوردمدی

 فقط صدایه مهدیارو شنیدم که اسممو صدا میزد

****** 
 چشمامو به سختی باز کردم 

 یکمی دورو برو دیدم مهدیار کنارم نشسته بود تا چشمایه بازمو دید
 سریع پرستار خبر کرد

 پرستار گفت
 ریدشونشه بعدم میتونید ببپرستار+تا سرمش تموم شد صبر کنید بعد چک می

 مهدیار+خیلی ممنون متوجه شدم
 پرستار+خاهش میکنم

 و بعد از اتاق خارج شد
 چیشده مهدیار من چمه؟-
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 مهدیار در حالی که چشماش برق میزد گفت
 +تو بارداری

 چیییی-
 

 مبینا *
 وای باورم نمیشد چنین چیزی

 هنم که خیلی ازام داداصال غیره قابله ممکن بود برام یدفعه فکری اومد تو ذ
 فکره اینکه مهدیار ماندانارو کنار بزاره

 و بچه یه خودشو بیشتر دوست داشته باش
 غیره قابله تحمل بود

 یکدفعه اشکی از گونم چکید
 مهدیار تا دید اومد سریع سمتم
 +چیشده بابا چیزی نیستش که 

 من واسه این ناراحت نیستم-
 +پس چی شده؟

 پرستار وارد شد سرممو که تموم شده بودتا اومدم حرف بزنم 
 از دستم بیرون کشید

 دکتر معاینم کرد
 بعد یه فرمو پر کردو مرخص شدم

 تو مشین به بیرون نگاه میکردمو غم داشتم
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 از اینه به ماندانا نگاه کردم
 باید یکاری بکنم نمیشه اینطوری که

 ماندانا و مهدیار خیلی شاد بودن
 شیشم ناراحت بودمو غمگیناما من خیلی از این حسه 

 اتنا*
 بهم خبر دادن مبینا بارداره خیلی خوشحال شده بودم اما معنیه این

 ناراحتیه مبینارو درک نمیکردم
 نمیدونم چش شده بود

 هر چی خاستم باهاش حرف بزنم هیچی نمیگفت
 انقدر تو خودش بود که مهدیار دست به دامنم شده بود

 
 از زبان نویسنده*

 مهرداد+حاال وای چقدر مستم من
 بعد به نیما اشاره کردو گفت

 مهرداد+اخ ببین بدنشو راه رفتنشو قره کمرشو
 نیما+درد بگیری پسر خفه شو یکیی ببینمون زشته بابا

 مهرداد تا دهن از باز کرد  چیزی بگه صدایه جیغی اومد
 سریع هر دوشون سرشون به طرفه صدا رفت

 بود با چادری خونی یک دختر رو زمین افتاده
 و سه مرد دورش با کمربند

 سریع نیما و مهرداد به سمته اون سه مرد رفتن
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 سه مرد داشتن دادو فریاد میکردن
 دختره داد زدو با گریه میگفت

 ساله رو چجوری بخام به عنوانه شوهر قبولش کنم 80+باباااااا من یه مرده 
 و بعد زد زیره گریه

 ومده بودن بیرونو نگاه میکردناز گریش همه همسایه ها ا
 نیما و مهرداد دلشون سوخت با پا درمیونی اون دخترو نجات دادن

 بعد مردی که سنش از همشون بیشتر بود داد زد
 +گمشو از خونه من بیرون دختره عوضی اگر با اون ازدواج نکنی

 دیگه به خونه برنگرد
 و خیلی راحت وارده خونه خرابی شدنو درو بستن

 نهههههه تروخدا تروخدا این کارو نکنین من کجا برمممممدختره+
 و بعد شروع کرد به هق زدن
 نیما و مهرداد ارومش کردنو

 مهرداد+خانوم خانوم لطفا اروم باشین
 نیما+مهم نیستش میتونین بیاین با ما زندگی کنید

 دختره داد زد
 +همتون مثله همین همتون اشغالین اشغاالااااا

 د زدمهرداد با خشم دا
+یک خانوم کوچولو حرفه دهنتو بفهم دادو قال نکن دو داریم کمکت میکنیم 

 سه مرد با مرد خیلی فرق داره
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 دختره ساکت شد سرشو پایین انداختو چیزی نگفت

 نیما و مهرداد بعد از کلی حرف زدن راضیش کردن ببرنش خونشون
 تا ببینن چی میشه

*** 
 استاد+این دو تا کجان پس؟؟؟

 سامیار+باوا ولگردی میکنن دیگه بچه که نیستن زود میان
 استاد+هه به نظرت اون مهرداد بزرگه؟؟

 سامیار+نظری ندارم
 فرحناز به ارومی غذا درست میکردو تو فکر بود

 باالخره در خورد نیما و مهرداد با اون دختر وارد شدن
شروع کرد به گفتنه  سنگین بود ولی دختر  سختی  زندگیهاول یکمی برایه همه 

 که داشته
 دختره+

 من تو یک مسجد با مادر بزرگم بودم از تحته خیریه بهمون همه چیز میدادن
 زندگیمون عادی بود یک پسروارده زندگیم شد اسمش سامان بود عاشقش بودم

 اما بعد فهمیدم زن داره
 وقتی فهمیدم که زن داره خاستم ولش کنم ولی گفت

 میکنیمو زندگیمونو میکنیمبا هم با مادر بزرگت فرار 
 داشتیم فرار میکردیم اما

 پدره سامان مارو گرفت و گیر انداخت
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 همه ارزوهامون نقشه بر اب شد
 مادر بزگم کشته شد

 ما سه نفر زنده موندیمو به عمارته شیخ بردنمون
 سامانو نگه داشتنو منو مادرشو تو بیابون ول کردن

 مادرش تموم کرد اما من زنده موندم
 ن سه مرد که داشتن کتکم میزدن بهم جا و غذا دادن تا براشون کار کنماو
 

 بعد از این که یکمی براشون کار کردم یکدفعه
 یه مردی اومد خونشون از نگاهاش بدم اومد

 ساله بود 80یه پیر مرده 
 نگاهاش هیز بود حالم بهم میخورد ازش

 بعد از چند روزه شادو سر مست اومدن خونه بهم گفتن
 ید با اون پیر مرد ازدواج کنمبا

 بعد بلند زد زیره گریه
 منم باهاشون دعوا کردمو بقیشم که دیدید

 همه سکوت کرده بودن
 سامیار خیلی خوب میتونست از چشمه انسان ها خیلی چیزا بفهمه

 و اصال حسه خوبی برایه این دختر نداشت
 بر عکس نیما که با نگاهایه خاصی بهش نگاه میکرد

 که کال نظری در مورده جنسه مونث نداشتمهردادم 
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 فقط میگفت باید یکم برجستگی داشته باشه غذا پختنشم خوب باشه
 اونوقت میشه جنسه مونث

 )به هر حاله دوستان عقایده دیگه کاریش نمیشه کرد(
 مهرداد+خوب بابا چرا گیل گیل میکنی؟؟؟

 داون زل ز همه برگشتن سمته مهرداد نگاش کردن حتی دختره ساکت شدو به
 و با خشم گفت

 +به تو چه پسریه پرو
 مهرداد اخمی کردو گفت

 +هووووو چخه چخه رم نکن خفه باش دیگه مثله این ازش یاد بگیر
 به فرحناز اشاره کرد

 دختره نگاهه تحقیر امیزی به فرحناز کردو گفت
 +هه این اینکه الله بدبخت بیچاره معلوم نیست زبونشو کی خورده؟

 ن به جز دختره و به استاد نگاه کردن که قرمز شده بودهمه خفه شد
 مهرداد+استاد اروم باشین این دختره زپرتی همه چی از دهنش میپره بیرون

 
 +زپرتی منم با تو پسریه داهاتی؟؟؟

 مهرداد+هه خانومو باش انگار تو امریکا بزرگ شده ما تو قلعه ساختمونه مشهد
 مهرداد پوزخندی زدو گفت

 ساحل چند نفر قورتت دادن با نگاشون تویه تحفه رو؟؟+الهی لبه 
 دختره+خیلیا اقا پسر فهمیدی؟

 استاد+تمومش کنینننن
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 بعد رو کرد سمته دختره و گفت
 +یک این خانومه الل که میگی نوه منه حرفه دهنتو بفهم

 دختر جان دو بخوای بی احترامی کنی مهمون ایناحالیم نیس
 مشتو لگد بعدشمپرتت میکنم بیرون بری زیره 

 ساله بشی 80زنه یه مرده 
 فهمیدی؟؟؟

 دختره اشک تو چشاش جمع شدو زد زیره گریه
 مهرداد+اوفففف باز شروع کرد ننره لوس

 دختره+حرفه دهنتو بفهما
 سامیار+خانومه امریکایی اسمت چیه؟

 دختره با نازو عشوه گفت
 +سارا جووون

 مهرداد+زارت سارا جون
 نذار کاری کنم به گوه خوردن بیفتیسارا+ببین اقا پسر 

 مهرداد+نه انگار یادت رفته کی داشت به اون سه مرد التماس میکرد
 به گوه خوردن افتاده بود

 سارا+ایش اصال ارزش نداری باهات حرف بزنم گمشو
 

 مهرداد اداشو در اورد
 +دددیششش اصال ارزش نداری باهات حرف بزنم
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 تمهرداد صدایه خودشو درست کردو گف
 +ببین دختر جون صد تایه تورو با خاک یکسان کردم ببند دهنتو

 دسشویی هم تو حیاطه نه اینجا
 سارا با خشمو نفرت به مهرداد نگاه کردو از خونه خارج شد

 مهرداد عداشو در اورد
 +دیییییشششش دختریه امریکایی به من میگه داهاتی عنتره تحفه 

 فک کرده کی هست
 ره امریکاستانگار دختره رئیس جمهو

 فرحناز با صدایه دستش همه رو به شام دعوت کرد
 همه با خوشحالی رفتن سمته شامو با ولع شروع کردن

 چند دقیقه بعد سارا هم اومدو سره سفره نشست
 مهرداد+اهم ببخشید خانومه رئیس جمهور چنین غذایی جلوتون گذاشتیم

 البته خودتون اومدید جلو
 مهرداد گفتو سارا فحشی زیره لب به 

 با ولع شروع کرد به غذا خوردن
 مهردادم کم نیاوردو شروع کرد

 یک لقمه اخر مونده بود که دسته مهردادو سارا رفت سمتش
 تا دستشون به اونجا رسید دعوارو شروع کردن

 فرحناز داخله اتاق رفت تا از دعوا دور باشه
 سامیارم با دقت به اون دختر نگاه میکرد

 ه نیما روش خیلی حساس شده بودو رویه نگاهای
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 اما حرفی نمیزد فقط میخاست بفهمه چه نقشه ای تو کله
 این دختره پرو میگذره

 
 ساناز*

 
 رفتم اماده شدم فاطمه رو هم خبر کردم اماده بشه هر دو اماده شدیم

 با چادرمونو پوشیدیمو با اقا علی از خونه خارج شدیم
 فتیم یه جایه سنتی بستنی بخوریمیکمی اینور اونور دور زدیم از اخر ر

 اقا علی یجورایی فاطمه رو انداخت دنباله نخود سیاه
 تا با من حرفاشو بزنه

 سرمو انداخته بودم پایین
 منتظر بودم حرف بزنه

 اما سکوت کرده بود به همه چی ور میرفت
 هی ام ام میکرد از اخر گفتم

 +اقا علی میشه بگید حرفتونو
 ندارید؟علی+شما قصده ازدواج 

 یکدفعه وا موندم
 واقعا جوابم برای این سوالش چی بود؟

 سرمو انداخت زیرو گفتم
 +واال نمیدونم چی بگم من وضعیته درستی ندارم
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 علی+میدونم اما خب فک کنید وضعیتش هست شما قبول میکنید؟؟
 کمی فکر کردم و گفتم

 +اره
 مه اومدعلی یکمی با خوشحالی نگام کرد تا خاست دهن باز کنه فاط

 یعنی بخشکی شانس
 تازه میخاست بهم بگه چیشده ها

 فاطمه+بفرما داداش اینم اب واسه شما
 علی هوفی کردو گفت

 +مرسی 
 ابو از دستش گرفت کمی خوردو گذاشت رو تخت

فاطمه یکمی اینور اونورو دید تا علی دهن باز کرد که بفرســتش دنبال نخود 
 سیاه فاطمه گفت

 ه+وایییی اون دوستمههه
 سریع از علی اجازه گرفتو به تخت روبه رویی رفت

 و با دختری که انگار دوستش بود هم صحبت شد
 

 از زبان نویسنده*
 مهرداد+عه وا مگه نمیدونی من انقدر خاستگارام زیادن اوف اصال سر سام

 گرفتما خواهر
 بعد با دستش زد به شونه سامیار

 همه از خنده غش کرده بودن
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 ه سارا رو در می اوردمهرداد داشت ادای
 همه هم غش کرده بودن

 یک روسری سرش کرده بود صداشم مثله سارا کرده بود
سارا یکدفعه وارد شد همه ساکت شدن اما مهرداد همین طوری با ادا و عشوه 

 گفت
 +ای جان خاستگاره جدیدمی؟؟منم دختر رئیس جمهوره امریکا اسمه تو چیه

 ناناس
 اونورسارا ایشی گفتو روشو کرد 

 مهرداد+بپا دیش نکنی اینجا زشته
 سارا+نه انگار خیلی تو نفهمی 

 مهرداد+عه وا نکنه تو پروفسوری به انیشتن گفتی هری من جات هستم
 سارا قری به گردنش دادو گفت

 +اره چی فک کردی اقایه دلقک
 مهرداد+زرت اینو باش دلقک هه

 سامیار+فرحناز خانوم غذا امادست؟
 شکله اره نشون دادفرحناز سرشو به 

 همه به سمته میزه غذا رفتن استاد گفت
 +خیلی خوب شد سارا هم اومده تا تو کارایه خونه به فرحناز کمک کنه

 مهرداد زد زیره خنده
 سارا هم دستاشو فشردو چیزی نگفت
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 علی*

 
 خب اینم از فاطمه حاال چجوری به ساناز بگم اخه

 فت رفت پیشه دوستش بخورهیدفعه بستینیارو اوردن فاطمه اجازه گر
 منم که از خدا خاسته

 اما از نگاهایه یکی از پسرایه رو تخته دوستش بدم میومد
 حرفی نزدم برگشتم سمته ساناز

 دیدم با گیجی به یه تخت نگاه میکنه
 نگاه کردم چند تا مرد بودن

 داشتن با عالمتو چشمک بهش چراغ سبز میدادن
 غلیظ کردمبا اخم برگشتم سمتشون یه اخمه 

 وناهم برگشتن سرشونو کردن اونور
 سانازم با گیجی به ما ها نگاه میکرد

 باالخره دیگه طاقت نیاوردم
 میخاستم بگم اما خب

 اونقدر شجاعتشو نداشتم که بگم
 دیگه دلمو زدم به دریا

 هر چی بشه دیگه سرنوشتمه باید بپذیرمش
 ام ساناز خانوم؟-

 +بله؟
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 بخورید بعد من بگماول اول بستنیتونو -
 یکمی نگام کرد سرشو انداخت پایینو شروع به خوردن کرد

 وقتی بستینیامون تموم شدش
 البته من به زور دادمشون پایین

 راستش من میخاستم از شما خاستگاری کنم-
 ساناز با تعجب سرشو اورد باال و گفت

 +بله؟؟؟؟؟
 فاطمه+هوووووو عروس بله رو گفتتتتتتتت

 گفتمرو به فاطمه 
 +تو چرا حرفایه مارو گوش میدی؟

 
 فاطمه سرشو اندخت زیرو گفت

 +فقط همین قسمتو کوچول موچولوشو گوشم شنید
 شیطون گولم زد

 هوفی کشیدمو گفتم
 +از دسته تو میکشمت حاال واستا

 ساناز+بله
 نگاهم چرخید سمته ساناز جوری گردنمو چرخوندم که 

 رگه گردنم گرفت
 چی؟؟؟-
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 که قرمز شده بود گفت ساناز در حالی
 +جوابم بله هستش

 فاطمه با شادی باال پایین میپرید من غرقه رویاهام بودم سانازم قرمز شده بود
 البته با لبخند

 خیلی خوشحال بودم از قبل با مادرم مشورت کرده بودم
 اونم سانازو قبول داشت

 هخیلی خوشحال بودمو شکر گذار شیرینی خریدیمو به خونه رفتیم فاطم
 هی سوت میزد

 صد بار بهش گفتم سوت ماله پسراست یکمی سنگین تر باشه
 خیره سرش

 مامانم هم خوشحال شدو سانازو ب*و*سیدو گفت
 +باالخره عروس خودم شدی

 ساناز بازم سرشو انداخت پایین
اعظم خانوم همسایه اومد تا فهمید شروع کرد به اسپند دود کردنو نقل انداختن 

 رو سره ساناز
 ا از ته دلم خوشحال بودمواقع

)اما نمیدونســتم چند وقته دیگه چه بدبختیارو باید تحمل کنمو چه زجرایی 
 باید بکشم(

 
 مهرداد+بفرما اینم فرحناز میگیره چپ چپ نگامون میکنه

 بابا من نمیدونستم بدنه دخترا با پسرا فرق داره
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 وگرنه از سوراخه حموم که نگات نمیکردم
 چشمکی زدو گفت

 خداییش خوش اندامیا+اما 
فرحناز با صـــدا بهش میفهموند عصــبیه اخماش تو هم بودو هی اینور اونور 

 میرفت
 استاد یکی اروم و پدرانه زد تو گوشه مهرداد

 استاد+اخه سگ پدر تو نمیدونی بدنه دخترا با مردا فرق داره دیگه اره؟
 مهرداد+نه فقط میدونم یکم برجستگی داره همین

 ادو گرفتو پیچونداستاد گوشه مهرد
 سامیارو نیما از خنده غش کرده بودن

 سارا هم به مهرداد پوزخند میزد
 مهرداد+بابا من فقط یه تیکرو دیدم نه چیزی

 اگر استاد با دمپایی نمیزد تو سرم که بیشتر میدیدم ولی خدا نخاست دیگه
 استاد+گمشو برو بیرون زر زر نکن

 مهرداد+عه وا عجقم دلت میاد؟
 استاد+اره میاد بیروننننن

 مهرداد+باج میرم پیش عباس جونم اصال تا چشت دراد
 استاد+باشه برو با عباس جونت چشمم در میادش

 مهرداد+نه من عجقه کور نمیخام
 استاد از خونه بردش بیرون
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 فرحناز قرمز شده بود رفت داخله اتاق
 نیما و سامیار رفتن تو حیاط
 و بلبل زبونی میکرد سارا هم چسبیده بود به نیما

 سامیارم هی سارا رو ضایع میکرد
 نیما هم اخمو تخمش واسه سامیار شروع شده بود
 فرحناز داغون بود درسته که استاد پیشش بود ولی

 خیلی تنها بودو زجر میکشید
 خسته بود نه جسمش

 روحش خسته بود
 

 چیزیانگار به غذایه روح نیاز داشت ولی نه امیدی به زندگیش داشت نه 
 تنها راهش برگشت دوباره به روستا بود
 چون اتنا اون رو اونجا تنها گذاشته بود

 حتما دنبالش به همون رو ستا میاد
 بلند شد از اتاق خارج بشه که مهرداد وارد شد

 مهرداد سرش پایین بود و گونش سرخ
شتباه نکنید قفله حموم خراب بودش  شید فرحناز خانوم اما فکره ا مهرداد+ببخ

 استم درست کنمخ
 قفل دره حموم جوریه که تو حموم دیده نمیشه 

 اما انگار یه اشکالی پیش اومده بود
 میخاستم همون طوری درستش کنم
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 که استاد فکر کرد دارم دیدتون میزنم
 من انقدر پسته بی ناموس نیستم

 هر چی بوده واسه شوخی بوده
 همین بازم معذرت میخام

 خدافظ
 بهش نگاه میکرد فرحناز با چشمایه گرد

 برایه بار اول بود که جدی میدیدش
 و خیلی جالب بود براش

 چیزی نگفتو فقط لبخند زد
 مهرداد جوابه لبخندشو دادو خارج شد

 فرحناز نمیدونست چرا ولی این شوخیایه مهرداد بهش ارامشو خنده میداد
 درسته حرصم میخورد اما

 بازم باعث خوشحالیو شادی بود
 سامیار*

کا من  ـــارا دختر رئیس جمهوره امری له این س یه چیزی تو ک مطمئنم مطئنم 
 میگذره

 به اشپزخونه نگاه کردم باز داشتن این دو تا دعوا میکردن
 مهرداد+عه وا چقدر تو به شکله بابات رفتی امریکایی

 سارا+من نوکرت نیستم بهت اب بدم
 مهرداد+دیگه بابات سیاهه توام سیاهی
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 پس نوکره منی
 

 دهنتو ببند پسریه الشیه ننه.........سارا+
 مهرداد یکدفعه قرمز شد یقه سارا رو گرفتو کشید باال و گفت

 +ببین دختر جون بهت رو دادم پرو نشو میخای فحش بدی
 عقده فحش داری به خودم بده به ننم چیکار داری بی ناموس

 سارا که متوجه اشتباهش شد چیزی نگفتو سرشو انداخت پایین
 با تحسین به مهرداد نگاه کرداستادم 

 مهرداد یقشو درست کردو از خونه با ناراحتیو
 کالفگی خارج شد
 سارا رفت تو حیاط

 نیما هم دنبالش رفت
 سامیار هم کالفه بودو تو فکر بود

 اصال فکره نقشه سارا از سرش نمیپرید
 مطمئن بود یه چیزی این وسط هست

 چون دور از چشمه نیما
 شوه خرکی میاوردسارا براش صد تا ع

 اما همه دور از چشمه هر کسی و فقط در تنهایی با سامیار
 سامیارم خیلی ازش دوری میکرد

 اصال نمیخاست نزدیکش بشه
 کال سارارو یجوره دیگه میدید
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 یکدفعه بویه دوده سیگار تو بینیش پیچیدو سرفه زد
 نگاه کرد و دید مهرداد داره سیگار میکشه

 ذیر بودواقعا براش غیر قابل پ
 مهرداد اصال از این کرا نمیکرد و دوست نداشت که بکنه

 همش با نیما بحث میکرد سره سیگار
 اما حاال...

 خودش سیگاری شده
 یک چیزه خیلی تاسف بار بود

 و نشون از یه درد از ته قلبه مهرداد بود
سامیار به ارومی رفت سمتش بازم سرفه زد تا مهرداد اونو دید سیگارو خاموش 

 دکر
 

 مهرداد*
 عه وا چرا دیدی منو؟؟؟ -

 سامیار نگاهی بهم کرد که خر خودتی  بعد هیچی نگفت
 سامیار داداش حالم خرابه یاده مادرم افت....-

شتموم  سامیار مردونه بغلم کردو پ ستم ادامه بدم  شد نتون شکام روون  یدفعه ا
 مالش میداد

 سامیار+گریه کن داداش درسته مردی ولی ارومت میکنه
 بیشتر گریه کردم وقتی تموم شد از بغلش اومدم بیرون اروم گفتم
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 +مرسی داداش
 سامیار لبخندی زد به ارومی گفتم
 +واقعا راسته گریه ادمو اروم میکنه

 سامیار+اره بهترین دوا حتی بهتر از این سیگارا گریه کردنه
 اروم ب*و*سه ای رو یه گونش گذاشتم 

 منو خوردی تموم شدم کهسامیار+عه وا خدا مرگم بده همه 
 به شوهرم چی بگم پس؟؟؟

 گو نخور باوا-
 زد زیره خنده

 اروم زد پسه کلمو گفت
 +بی ادب شدیااااا

 بودم نوکرم فقط االن وقت ندارم امضا بدم عزیز-
 +گمشو باوا

 شناسنامه دارم نفسم-
 خنده ای کردو گفت 

 +پس استاد چی اونکه عشقت بود؟
 سمینه دیگه اون عشقمه تو نف-

 +ای پدر سوخته
 منم لبخندی زدمو داخل شدم

 امیدوار بودم فرحناز بخشیده باشم
 همیشه از بچگی یاد گرفته بودم
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 بی ناموس نباشم چه برسه به انکه زورم به این بی زبون برسه
 

 اتنا*
 با فهمیدنه اینکه ناراحتیه مبینا سره چیه اول تعجب کردم بعد

 زدم زیره خنده
 مهدیارو میشناسم چنین ادمی نیست باباااا من -

 اونوقت تو که زنشی اینطوری فکر میکنی؟
 مبینا سرشو انداخت پایین و گفت

 +میدونم اما بازم میترسم  اتنا
 درکم کن من ماندانارو خیلی دوسش دارم اما وقتی ببینم مهدیار پسش بزنه

 اتیش میگیرم
 سرشو تو دستاش گرفتو گفت

 ن+اتنا خیلی میترسم درکم ک
 تا خاستم درد و دل کنم در باز شد

 مهدیار اومد تو 
 مهدیار+مبینا واقعا یعنی چنین فکری کردی؟

 مبینا اول با تعجب نگاه کرد بعد سرشو انداخت پایینو چیزی نگفت
 اهم گوش وایسادی بچه پرو؟-

 )کال من با مهدیار راحتم مبینا هم بهم اعتماد داره(
 مهدیار+اره دوس داشتم به تو چه
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 اوهوک-
 مبینا+مهدیار 

 بهش نگاه کردم تو چشاش اشک بود
ــرد  ــتتو بزار رو قران که با ماندانا س ــجد دس مبینا+مهدیار همین االن میریم مس

 نباشی
 مهدیار+باشه هر چی تو بگی

 منم مثله منگوال نگاشون میکردم
 تازگیا احساسه ترحمو تو چشاشون میخوندم

 نمیدونم چرا اما حسه بدی داشتم 
 ب این نگاه ها نسبت

 هیرادم خیلی داغون تر شده بود
 چرا شم خدا داند

 کال مردم خل شدن
 

 از زبان نویسنده*
 

 فرحناز تصمیمشو گرفته بود اماده رفت پیشه استاد که اخبار میدید
 دسته استادو گرفت

 استاد+چیزی شده دخترم؟
 فرحناز سرشو تکون داد که یعنی اره

 استاد اخمی کرد
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 باز این مهرداد پدر سوخته اذیتت کرده؟استاد+نکنه 
 فرحناز سرشو به عالمت نه تکون دادو دسته استادو کشید

 استاد با تعجب نگاش کردو به دنبالش رفت
 فرحناز کاغذ خودکاره اماده رو گذاشت جلوش و شروع کرد به نوشتن

 ودب)استاد من اول که تو زندان افتاده بودم دوستم اتنا فراریم داد اون دوستم 
 اتنا منو به روستا برد سپرد به ارباب اونجا

 و گفت همونجا بمونم تا برگرده
 منم باید برگردم به روستا(

 استاد یکمی تعجب کرد بعد جدی شدو سرشو تکون داد 
 استاد+باشه قبوله بریم همون روستا ولی با همگی میریم اونجا

 فرحنازم لبخندی از خوشحالی زدو سرشو تکون داد
 وابه لبخندشو داداستاد ج

 فرحناز با خوشحالی به سمته اشپزخونه رفت تا غذا اماده کنه
 استاد قرار بود سره سفره بگه که حرکت کنن به سمته روستا

 وقتی استاد این موضوع رو گفت کسی مخالفت نکرد
 همگی قرار شد اماده باشن تا فرا صبح به روستا برن

 بازی بود مهرداد یکمی مخالف بود البته همش مسخره
 مهرداد+ایش من برم پیشه اون روستاییا چیکار؟اصال منو ولش

 )به سارا اشاره کرد(
 این دختر رئیس جمهور چی؟ بره اونجا چیکار کنه اخه
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 استاد+بسه دیگه هی میپرین بهم عه
 

 سارا+وات؟ مگه من سگم بپرم پاچه اینو بگیرم؟
 این سگه میپره بهم

 مهرداد+زرتی اینو باش
 عصبانیتسارا با 

 پارچ اب یخ رو از رو سفره برداشتو خالیش کرد رو مهرداد
 مهردادم نا مردی نکرد ظرفه ماستو ریخت تو صورت سارا

 سارا+بیشعوررررر
 مهرداد+خودتیو عمت

 استاد+بسه دیگهههههه هی مثله بچه های کالس اولی میافتین به جونه هم
 بس کنین

 خجالت بکشین از سنتون
 میرم بکشم عجقممهرداد+باشه االن 

 استاد دمپایی رو پرت کرد سمتش
 مهرداد جا خالی داد خورد تو صورت فرحناز

 استاد+ای پسریه بیشعور خورد تو سره فرحناز گاو
 مهرداد+خو به من چه

 فرحناز یکمی سرشو فشرد بعد لبخندی زد که چیزیش نیست
 استادم جوابه لبخندشو دادو سرشو ب*و*سید

 رنگ تر شد و سفره رو جمع کردفرحنازم لبخندش پر 
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 سارا ههم با ایش گفتنو قرو ناز رفت تو اتاق لباساشو عوض کرد
 مهردادم اداشو در اورد

 همه خندیدن
 فرحنازم از ته دل میخندید واقعا شادو خوشحال بود

 استادم از خوشحالیه فرحناز خیلی خوشحالو سر زنده تر شده بود
 ترسناک ببیننتلویزیونو روشن کردن تا فیلمه 

 مهرداد سیدی رو گذاشت
 استاد گفت میره بخابه به فرحنازم این سفارشو کرد

 فرحنازم قبول کردو رفت خابید
 سارا هم لوسو ننر بازی در میارود

 و بلوف میزد
 سارا+من اصال نمیترسم این فیلما چیه بابا

 مهرداد+واستا بزارم بعد زر زر کن
 شته؟سارا+باز بهت رو دادم دور برت دا

 مهرداد+گو نخور
 

 سارا تا اومد جوابشو بده فیلم شروع شد
 همه سکوت کردن

 با دقت زل زدن به تلویزیون
 سارا رنگش سفید شده بود
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مهرداد صداشو که بلوف میزد ضبط کرده بود و حاال داشت از عکس العمالش 
 فیلم میگرفت

 سامیارم دید فیلم میگیره حواسش به فیلم نبودو زیر زیرکی
 ندیدمیخ

 نیما هم به سارا نگاه میکرد که چجوری ارومش کنه
 یکدفه یک صحنه خیلی بد اومد

 سارا جیغی کشید
 و سریع خودشو پرت کرد تو بغله نیما

 نیما اول تعجب کرد بعد اروم فشردش
 سارا پوزخندی زد 

 که از چشمه سامیار دور نموند
 سارا متوجه نگاهه سامیار شدو خودشو زد به اون در

 اد+عخی تو نمیترسی اره؟مهرد
 سارا اخمی بهش کردو رروشو کرد اونور

 مهرداد+عه وا ناالحت شدی؟؟؟
 سارا+گمشو نمیخام ریختتو ببینم

 مهرداد+نه که من میخام تورو ببینم
 انگار چه تحفه ایه

 سارا*
 +بابا رئیس من نمیتونم سامیارو خام کنم

 +باید بکنی
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 چرا اون؟سارا+خوب من دارم نیما رو خام میکنم 
 اردالن+چون اون ابرویه منو برده

 
 سارا+بابا سامیار به من شک داره چجوری خامه من بشه؟؟؟

 اردالن+نیماهم خوبه برادره بزرگه و سامیار روش حساسه
 سارا+اره دیگه منم همینو میگم

 اردالن +خوبه به کارت ادامه بده اما
 برگشت سمتش یقشو گرفتو گفت

 ی بالیی به سرت میارم که اون سرش نا پیدا+فقط اگر بخای دورم بزن
 هه فرحنازو که دیدی؟

 سارا اب دهنشو قورت دادو گفت
 +اره اره میدونم 

 اردالن+پس میدونی  که بر خالفم عمل کنی چیکارت میکنم
 سارا سرشو تکون دادو اردالن یقشو ول کرد

*** 
 مهرداد+حاال سینه بزن عاااااااا

 قرو بده تو بغلم قرو بده
 هوهوووووو 

 تکون بده او او
 سامیار+ببند دهنتو بیشعور ما االن داریم دزدی میکنیم تو شعر میخونی؟

 مهرداد+عزیزم دنیا دو   روزه



 231 زنند ینم ادیدخترها فر

صبو  شم تا بتونم این قفله الم نیما+میبندین دهناتونو یا نه؟ من باید با ارامش با
 باز کنم

 سامیار+بابا این نمی بنده
 بی ادبیمهرداد+وای وای چه بچه های 

 نیما و سامیار+خفه شوووو
 مهرداد+اه بدرک من میرم اشپزخونه

 و به طرفه اشپزخونه راه افتاد
 سامیار+نیما انقدر لفتش نده زود باش دیگه

 فردا باید بریم روستا خیره سرمون
 نیما+باز شد امیدوارم پوله زیاد باشه که واسه سفر مشکل نداشته باشیم

 ا پوال زیاد بود و عالیهمه پوالرو خارج کردن واقع
 به زور مهردادو راضی کردن تا از اونجا خارج شن

 مهرداد در حالی که یک ساندویچ تو دهنش بود گفت
 +حاال پوالش زیاد بود واسه سفر اندازست؟؟؟

 سامیار+اره به اندازست اگر بعضیا ولخرجی نکنن
 

 مهرداد+وا من کجا ولخرجی کردم؟؟؟
 الااااانیما+نه بابا تو یکی که اص

 مهرداد+خب یکمی پول خرج کردن که ولخرجی نیست
 نیما+اره ارواح عمت کی بود شلواره فالن تومنی خریده بود

 بعد هم نشست تو ماشین زرتتتتتتت
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 پاره شده بود
 مهرداد+اون شلواره جنسش بد بود

 سامیار+اگر یکمی تنگ تر نمیخریدی جنسش خوب میشد برات
 امه پامو به نمایش میذاشتممهرداد+نمیشه دیگه باید اند

 نیما+گمشو بابا خودشیفته
 سامیار +سقف ریخت حاال اسمون مونده بریزه

 مهرداد+عه بسه دیگه
 نیما و سامیار سکوت کردن تا دلش نشکنه

 مهردادم با خوراکیاش خوش بود و الکی حرفایه چرتو پرت میزد
ا که وللش سار+خب نگا کنین عجقم که کنار اون فرحنازم زبون بس تست که  

 از 
 بابایه امپراطورش پول میگیره میمونیم منو شما دو تا نکبت

 خب این سامیار که از خوشگلیش پول در میاره
 نیما میمونه
 تو خوبه؟ 20من  80نیما خوب 

 نیما+گو نخور
 تو  30من  70مهرداد+خب 

 نیما+میبندی یا نه؟
 تو 50من  60مهرداد+

 نیما +خفه شو دیگه
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 اینطوری که نمیشه اه مهرداد +بابا
 نیما+بابا ول کن تروخدا تو فکرم

 سامیار+نکبت من پوله خوشگلیه چیو به دست میارم؟؟
 مهرداد+بابا میری پول میگیری شماره میدی

 سامیار+گمشو بابا اون شوخی بود بعدم پولو برگردوندم دختره
 

 رومهرداد+هاها ما هم خر منکه میدونم الکی بودش تو بر نگردوندی پول
 سامیار+مهرداد اعصاب ندارم خابم میاد بس ک....

 و شروع کرد به سرفه کردن
 باز نیما شروع کرده بود به سیگار به همین خاطره سامیار سرفه میکرد

 نیما سریع سیگارشو خاموش کرد
 سامیار خیلی وضعش خراب بود قرمز شده بود شدید

ص ستو  سرد کن کمی اب خوردو د ستو سریع بردنش جایه یک اب  ش شو  ورت
 حالش

 بهتر شد
 نیما+ای بابا یک سیگارم نمیشه کشید؟

 مهرداد+میشه اما یکمی برادره من به فکر باش
 سامیار حاله سینش خرابه بیماریه ارثیه هواشو داشته باش

 نیما سرشو اونور کردو گفت
 +باشه

 سامیار باز سرفه کرد مهرداد بهش اب داد یکمی نشست تا اروم شه
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 خوب شد به سمته خونه راه افتادنوقتی حالش 
تا به خونه رسیدن خسته و کوفته پرت شدن رو رخت خاباشونو سریع خابشون 

 برد
 اما نیما مثله همیشه به حیاط رفتو به کشیدنه سیگارش

 ادامه داد
 سارا بیدار شد بره دست شویی

 با چشمایه خاب الود به سمته دستشویی تو حیاط رفت
 ورداما تا چشمش به نیما خ

 چشماش برق زد
 این موقع وقته خوبی برای خام کردن نیما بود

 با عشوه به سمتش رفت
 دستاشو مالیدو گفت

 +وای چقدر هوا سردههههه
 نیما یکم با تعجب نگاش کرد بعد گفت

 +اره یکمی سرد شده
 

 ساناز*
 امروز قرار بود بریم حلقه بخریم

 اماده شده بودم بقیه هم اماده شدن رفتیم 
 قه فروشی رفتیم دو تا حلقه ساده خریدیم بعد از اونبه حل
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 به محضر عقد رفتیمو صیغه خوندیمو محرم شدیم
 حلقه هارو دسته هم کردیمو با شادی برگشتیم خونه

 واقعا روزه خوبیو شادی برام بود
 اما کاشکی اتنا و مبینا و فرحنازم تو جشنم بودن

 خیلی بد بود که کسی کنارم نبود تا ارومم کنه
 بگه اروم چیزی نیست خوشبخت میشی ان شالله

 تنهایی من تنهایی بود
 نه اون فردی که با صد تا دوسته با صد تا مجازی

 چند تا قرار مدار
 بعدم اسمه خودشو میذاره تنها

 هه
 من تنها بودم که هیچکی از خانوادم که ندارم کنارم نبودن

 شکر میکردماما بازم الحمد الله خدا  رو کنارم حس میکردمو 
 بازم باید شکر میگفتم که علیو خانوادش پیشم هستن

 اتنا*
 دیگه از نگاهایه ترحمشون حالم داشت بهم میخورد

 هیرادم داغون بودو جدیدا سیگار میکشید
 سریع رفتم تو تراس

 که هیراد تنها به ارشو ماندانا که تو حیاط بازی میکردن نگاه میکرد
 هیراد اهم اقایه هیرادددد-
 گشت سمتم تا نگاهه غمگینشو دیدم قلبم لرزیدبر
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 احساس یک خورد شدنیو تو درونم حس کردم
 هیراد+جانم؟

ببین رکو پوس کنده بگو معنیه این نگاهایه ترحم چیه؟؟؟معنیه این ســیگار -
 کشیدنا چیع؟؟؟

 هیراد موهاشو با دستاش کمی کشیدو اخماشو تو هم کشید
 +بس کن اتنا حوصله ندارم

 داد زدم
 بس کنم؟؟؟ چیو بس کنم؟ ابا چیشده به منم بگیدددددد-

 هیرادم عصبی از اینکه داد زدم شروع کرد به فریاد زدن
 +اون موقع که شما رفتی بیمارستان چاقو تو شکمت خوردههههه

 چون زنده بمونی ما مجبور شدیم....
 

 همه خواب بودن فقط سارا و فرحنازو سامیار بیدار بودن
 میکردن تا بقیه رو بیدار کنن داشتن وسایلو جمع

 سارا خیلی حاالتش جالب بود
 سامیار به شک افتاده بود

 سارا دور از چشمه فرحنازو سامیار رفت بیرون از خونه
 سامیارم به طرفه در رفت تا خاست درو ببنده چشمش به فرحناز افتاد

 با اشاره بهش فهموند 
 که دنبالش بره
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 فرحنازم پاورچین دنبالش رفت
 سارا وارده یه کوچه بن بست شد

 رفت یه گوشش تکیه داد سریع یک گوشی از جیبش در اورد
 گوشیو گرفتو زنگ زد خیلی کاراش با استرس بود

 سامیار با تعجب به کاراش نگاه میکرد یکدفعه صدا اومد
 سارا+سالم رئیس

+..... 
 سارا+به خدا سامیار نگاهاش بد شده بهم

+...... 
 سارا+چشم چشم

+..... 
 سارا+میخاستم بگم که ما داریم میریم یک روستا

+...... 
 سارا+بابا نشد زودتر بگم اردالن خان

 با این کلمه اردالن خان فرحناز هینی کشید
 سامیار سریع دستشو گذاشت رو دهنه فرحناز ولی سارا متوجه شده بود

 سارا+هی کی هستی؟
 سامیار تا خاست با فرحناز فرار کنه 

 حکم با زمین برخورد کردفرحناز م
 سامیارم واستاد بلندش کرد

 
 سارا+اهاااااا عجب اقا سامیاره گل
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 سامیار به سارا نگاهی کرد و ماشینه بزرگی که پست سره سارا اومد
 واستاد و افرادی از توش خارج شدن 

 اون افراد افراده اردالن بودن
 سامیار با دیدنه وضعیت فرحنازو هل دادو گفت

 بدو برووووووووو به استاد بگو قضیه چیه بدوووووووو+فرحناز 
 فرحناز با چشمایه گریون خاست برگرده سمته سامیار

 سامیار هلش دادو گفت
 +با توام میگم برو دیگههههههه

 فرحناز با اشک سریع دوید سمته خونه
 سامیار تا برگشت پشت سرشو ببینه مشتی تو صورتش خورد

 و پرت زمین شد
 خوب برخورد کنم ولی خودت مجبورم کردی اق سامیارسارا+میخاستم 

 رو به افرادش گفت
 +ببریدش سریعععععع

 سریع به سمته سامیار اومدن هر کدوم لگدی بهش میزدن
 بعد از اون که بیهوش شد بستنشو انداختنش داخله ماشین

 چند نفرم میخاستن برن دنباله فرحناز که سارا گفت
 الله من جلویه حرف زدنشو میگیرمسارا+صبر کنید نرید اون دختر 

 اگر برید دنبالش زایست همه نقشه ها نقش بر اب میشه
 سامیارو ببرید رئیس به خدمتش برسه
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 افراد سرشونو تکون دادنو به سمته ماشینه ون رفتن
 سارا هم ریلکسو اروم به سمته خونه رفت
 فرحناز تو حیاط بودو داشت گریه میکرد

 رفت بلندش کردو گفتسارا به سمتش رفت یقشو گ
 +دختر جون بهره دهنتو ببندیو هیچی نگی وگرنه میفرستم بغله سامیار

 
 فرحناز با تری بهش نگاه میکرد اما یکدفعه محکم زد تو گوشه سارا

 با این حرکتش صدایه مهرداد اومد
 

 مهرداد+واووووووو فرحناز خشمگین میشود
 جیغ بکشهفرحناز برگشت سمتش با دیدنش از خوشحالی خاست 

 سریع رفت پشته مهرداد
 و یقشو کشید

 مهرداد+باشه باشه خفم کردی چتون شده؟
 سارا سریع رفت دسته فرحنازو گرفت

 تا کشید فرحناز دستشو گاز گرفت
 سارا جیغی زدو گفت

 +دختریه وحشی
 مهرداد +راستی شما دو تا سامیارو دیدین

 سارا با ترس به فرحناز زل زد
 سمته مهردادو دستشو کشیدفرحناز روشو کرد 
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 مهرداد که گیج شده بود همراه با فرحناز رفت
 سارا داشت از درد به خودش میپیچید

 رده دندونایه فرحناز رو دستش بود
اما تا دید فرحناز مهرداد تو اتاقنو دارن درو میبندن سریع دوید سمته درفرحنازم 

 سریع
 درو بستو قفل کرد

 گاه کردو مهرداد با گیجی به کاراشون ن
 سرشو برگردوند سمته فرحناز و گفت

 +چیشده چرا اینجوری میکنید؟؟؟
 فرحناز کاغذو خودکار اورد همه چیو نوشت 

 سارا میلرزید اگر اونا متوجه میشدن همه چی تموم شده بود
 سریع از خونه خارج شدو فرار کرد

 
 مهرداد با خواندنه نوشته های کاغذ 

 قاپید درو باز کردو دوید سمته دره خونه سریع کلیدو از دسته فرحناز 
 دنباله سارا

 استادم با تعج به این کارش نگاه کرد 
 چشمش به فرحناز افتاد که چشماش خیسه 

 سریع به سمتش رفت و گفت
 +چیزی شده؟؟؟
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 فرحناز نوشته هارو به استاد نشون داد
 استاد با تعجب بهشون نگاه کردو به طرفه در رفت

 شد و بازویه سارا تو دستش بودو اشت به زور میاوردشکه مهرداد وارد 
 مهرداد+به به خانومه جاسوس

نیما که تازه بیدار شـده بود به حیاط رفت با دیدنه این وضـع با تعجب بهشـون 
 زل زد

 سریع به سمته مهرداد رفت دستشو از رو بازویه سارا کنار زد
 استاد به سمته نیما رفت و دستشو گرفتو کشید عقب

 نوشته هارو به نیما داد بعد
 نیما با خوندن هر کلمه بیشتر میلرزید

 از درد
 درد قلبش

 دردی که داشت از جنس مونث
 یکدفعه

 دلش سنگ شد 
 تبدیل به سنگی شد که هیچ احساسی به جنسه مخالفش نداره

 چشماشو با خشم بست 
 دستاشو فشرد و نامه رو تو دستش له کرد

 
 اتنا*

 دههههه؟؟؟؟؟بابا بگید من چمه چم ش
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 هیراد+ما ما مجبور شدیم که...
 اتنا+که چیییییی؟؟؟؟؟؟؟

ارش+مجبور شـــدیم چون خون ریزی داخلی داشــتی رحمتو از بدنت بیرون 
 بکشیم

 با شنیدنه این جمله دستام سرد شد بدنم لرزید
 یعنی یعنی چی؟-

 هیراد سریع از تراس خارج شد
 کردنتونستم تحمله وزنمو بکنمو با زمین برخورد 

 ارش+یعنی اینکه دیگه حامله نمیشی 
 داد زدم

 از ته دلم
 داد زدم

 از دلی داد زدم که درد داره
 از دلی که نمیتونه خودشو روی زمین تحمل کنه

 داد زدم
 دادی که به گوشه نا مردای جهان برسه

 به گوش اردالن
 به گوش....

 یکدفعه سرم گیج رفت
 و چشمام سیاهی رفت
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 لبخندی رو لبم اومد
 یعنی میشه بمیرم؟؟؟

 و تاریکی....
 از زبان نویسنده*

 مبینا با خشم به ارش نگاه کرد ارشم شونه باال انداخت و گفت
 +به من چه پرسید جواب دادم

 
 نیما سرد تر از هر چیزی بود

 سارا رو زندانی کرده بودن تا بگه سامیار کجاست
 اما انگار سارا خانوم کار بلد بود و حرفی نمیزد

 و مهرداد خیلی کارا کردن تا حرف بزنه اما نشدنیما 
 فرحنازم نگرانه سامیار بود

 و ناراحت که برنامه رفتن به روستا کنسل شد
 استاد گرفته شده بود که سامیار بینشون نبود

 مهردادم ضربه بدی خورده بود
سامیار تو  ستن چیکار کنن معلوم نبود  شون گرفته بود واقعا نمیدون همگی حال

 وضعیتی بودچه 
 سامیار*

 چشمامو باز کردم نو خورد به صورتم
 یکمی چشمامو بازو بسته کردم تا به نور عادت کرد

 به رو به رو نگاهی انداختم
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 اردالن جلوم بود
 تا چشمایه بازمو  دید مشتی به صورتم کوبید

 صورتم چرخید اخی گفتم
 اما خیلی به روی خودم نیاوردم

 اردالن چونه مو گرفتو فشرد
 +حاال ابرویه منو میبری؟ادمت میکنم اقایه سامیار خان

 هه میدونی خیلی قر میدی خوشگل میشی -
 زنم میشی عشقم؟

 بعدم بلند بلند خندیدم
 مشتی دیگه تو دهنم فرود اومد

 اردالن+ادمت میکنم پست فطرت اشغال
 

 سامیار*
 اب دهنمو که همراه با خون بود تف کردم تو صورته اردالن

 و هم کشیداخماشو ت
 دستشو برد باال منتظره یک ضربه بودم

 اما دیدم هیچ عکس العملی وجود نداره
 چشمامو باز کردم سرمو باال کردم بهش چشم دوختم

 یک نفر از پشت دستشو گرفته بود
 چشمم به مردی افتاد که دستشو گرفته بود
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 چقدر چهرش اشناست
 من اینو کجا دیدمش؟

 اومد یکدفعه خاطرات بچگیم تو ذهنم

..... 
 بابا تروخدا نرو بابا نروووووو-

 برگشت سمتم سرمو ب*و*سیدو گفت
 +مواظبه برادره کوچیکت مهرداد باش من میرم اما قول میدم برگردم

 همراه با مادرتون برمیگردم
 بابا پس ما چیکار کنیم-

 +یه مرده مهربون کنارتون میمونه بهتون یاد میده چجوری بزرگ بشید
 میخوایم نه ما شمارو-

 +نمیشه پسرم
 و مردی که دور شد

 رفت
 مردو اسطوره زندگیم

 رفتو منو برادره کوچیکمو تنها گذاشت
 بعداز اون با نیما اشنا شدمو استاد و....

 برگشتم به حال
 این همون مرده

 همون اسطوره منه
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ــتم و به  ــمامو میبس ــب به امیده اینکه فردا میبینمش چش همون مردی که هر ش
 مخواب میرفت

 
 با چشمای گشاد شده به اون مرد زل زده بودم

 خیلی راحت اردالنو کنار زدو بیهوشش کرد
 دستامو باز کرد

 من با چشمایه پر از اشک بهش نگاه میکردم
 اونم با عشق

 بلندم کرد از اونجا خارج شدیم
ــتیم از این عمارته کثیف  ــتیم تونس البته با بدبختی و هنرهای رزمی که یاد داش

 مخارج بشی
 وارده یک ماشینم کرد

 چشم ازش برنمیداشتم
 با ماشین سریع حرکت کرد

 وقتی دور شدیم یکدفعه واستاد
 دیگه اختیارم دست خودم نبود

 اشکام ریزش کرد
 اشک میریختم

 تا واستاد یکمی  نگاهم کرد و بعد منو محکم تو اغوش قرار داد
 هق زدم 
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 برگشت 
 اسطورم برگشت

 برگشت کسی که سالها منتظرش بودم
 بعد به ارومی سرمو نوازش کردو گفت
 +هیس پسر جان مگه مرد گریه میکنه؟

 این مرده بزرگ پدرم بود
 پدری که به دنبال مادره الشیم رفت

 و حاال برگشته
 اما خیلی پدرم سنی نداشت وقتی من به دنیا اومدم

 سالش بوده که من به دنیا اومدم 15پدرم فقط 
 و بعدم مهرداد

 خاطر پدرم جوون مونده بودبه همین 
 به ارومی چشمامو پاک کرد گونمو ب*و*سید

 خیلی نامردی بابا خیلی-
 گفتی بر میگردی اما االن؟؟؟

 +هی درکم کن پسر مادرت
 و بعد چشماش بسته شدو صداشم ساکت شد 

 خوب میدیدم چه دردی داره میکشه
 خیلی بده زنی که کنارته با هزار تا مرد بگرده

 
 بود گذاشتم همین طوری باشهپدرم ساکت 
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 حقم داشت پر از درد بود
 سکوت کرده بودمو بهش نگاه میکردم

 چشماشو باز کرد صورتشو برگردوند سمتم لبخندی زدو ماشینو روشن کرد
 همه چیزو بهش میگفتم که مهرداد بزرگ شده اتفاقاته ساراو بقیه

 اونم با لذت بهم گوش میکرد
 ببینم اون مهرداد پدر سوخته چه شکلی شده +میدونی پسرم خیلی دلم میخاد

 مهرداد خب قیافش خوبه دیگه خوشگله-
 پدرم نگاهی بهم کردو دستشو کرد تو موهامو با شوخی گفت

 +بابا پدر سوخته تو که از همه خوشگل تری
 خجالت نمیکشی دخترایه مردمو چشم نا پاک میکنی پسر؟؟؟؟

 بلند بلند خندیدم
 م مونده بود خنده ای که سالها تو دل

 تا با پدرم بخندم
 و بلند خندیدمو

 عقده چندین سالمو خالی کردم
 

 مهرداد+د المصب بحرف دیگه
 سارا روشو کرد اون طرف

 مهرداد واقعا دیونه شده بود
 برادرش پیشش نبود
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کسی که تمامه رازهاشو میدونستو پشتت بود حاال نبود و مهرداد داشت خورد 
 میشد

 مهرداد دادی زد 
 ا به ارومی شونه های مهردادو گرفتو ارومش کردنیم

 نیما+هیسسسس اروم باش داداش
 مهرداد با خشم سری تکون داد بلند شد به سمته سارا رفت

 محکم یکی خابوند توی گوشش
 مهرداد

 +بگوووووووو کجا بردنش؟؟؟
 سارا زد زیره گریه با هق هق گفت

 +نمیدونم نمیدونم من فقط دستور اجرا میکردم
 مهرداد+یه دستوری نشونت بدم حال کنی

 تا دوباره رفت سمته سارا
 نیما جلوشو گرفت

 نیما+اینطوری به جایی نمرسیم
 مهرداد چشاش غرق اشک شد

 مهرداد ب بغض گفت
 +نمیتونم نیما سختمه به قران سختمه

 نیما+درکت میکنم اما اینم بدون به جایی نمیرسیم باید صبور باشی
 مهرداد داد زد

 +نمیتونممم چرا کسی نمیفهمهههه خداااااااا بسمهههههههه
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 به قران بسمه خدا بزن جونمو  بگیر تمومش کن
 من بدونه سامیار نمیتونمممممممم

 
 نیما+بس کن مهرداد مثال خیره سرت مردی باید محکم باشی دیوانه

 مهرداد+چیو بس کنم؟؟هان؟؟ داداشم معلوم نیس چشه 
 چیکار میکنه

 ینو میگی؟؟اونوقت تو ا
 نیما+فک نکن فقط تو درد میکشی

 ماهم مثله تو نگرانیم
 مهرداد دستاشو جای شقیقه هاش گذاشتو مالش داد

 از بی خوابیو سیگار سردرد هایه  شدید
 گرفته بود

 نیما+برادره من مطمئنم حالش خوبه
 مهرداد پوزخندی زد

 مهرداد+هه خیلی تو رویایی نیما
 در باز شد 

 وارد شدیک مرد غریبه 
 همه داشتن نگاه میکردن به این مرد

 مرد تا چشمش به مهرداد افتاد
 شونه هاش لرزیدو اشک صورتشو خیس کرد
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 مهرداد با تعجب بهش نگاه میکرد
 که یکدفعه تو اغوشه گرمه اون مرد غرق شدو خورد

 مهرداد+هوووییییی ایییی خاکه عالمممممم له شدممممم
 یرونمرد اروم اونو از بغلش کشید ب

 و سرشو ب*و*سیدو گفت
 +خوبی پسرم؟؟؟

 مهرداد با چشمایه گشاد شده بهش زل زد
یکدفعه تصــویری از مردی که پدرش بودو تو بچگی تو یادش بود به چشــمش 

 اومد
 

 با به یاد اوردن اونکه اون مرد کیه
 سریع اونو به اغوش کشید

 و بلند بلند گریه کرد
 یه بی رحم که به نیما پر درد رحم نداشتگریه بلندی سر داده بود که حتی سارا

 دلش لرزید
 با تمامه کینه ای که از مهرداد داشت

 اما دلش سوخت
 یکدفعه سامیار از پشته پدرش دیده شد

 مهرداد از شوق دادی زد
 سریع به سمته سامیار هجوم برد

 طوری بغلش کرد که پاهاش جای کمره سامیار بود
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 و وزنش رو سامیار
 خره اروم تر ای کمرمممممممسامیار+اووووف 

 مهرداد+عه وا عشقم کمر درد شد باشه میام پایین
 سریع از روی هیکله سامیار خودشو پرت کرد پایین

 سامیار+چی؟
 مهرداد+خو چیه عزیزه دلم مگه کمرت درد نمیکنه بریم واست کرم بمالم؟

 سامیار+گوه نخور
 مهرداد ریز خندید

 میکردو تحسینشون میکرد پدرش با عشق به دو تا بچه ش نگاه
 واقعا فکرشو نمیکرد بتونه دوباره ببینتشون
 و اونم اینطوری که انقدر سن داشته باشن

 استاد با خوشحالی دوباره مردو بغل کردو گفت
 +کجا بودی اق سعید بی مرام؟؟

 +هی داداش دنباله بدبختی
 

 سعید
 این اردالن رو باید ادم کرد 

 استاد رو به بقیه گفت
 نظری نداره؟؟؟؟کسی 

 همه به هم نگاه میکردند
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 فرحناز برگه ای با خودکار اورد و شروع به نوشتن کرد
 فرحناز

 +بهتره فعال بریم به روستا خدا خودش میدونه
 چجوری اردالنو ادم کنه

 همه موافقت کردن تا به روستا برن
 که فرحناز دوستاشو پیدا کنه

 نوه اون هستاستاد به اقا سعید توضیح داد که فرحناز 
 اقا سعید خیلی خوشحال شد که استاد نوه شو پیدا کرده

 اما وقتی فهمید که فرحناز الله
 دستاشو مشت کرد 

 و قسم خورد که انتقامه فرحنازو از اردالن بگیره 
 سارا+به خدا من کاره ای نبودم اردالن مجبورم کرد

 مهرداد با عصبانیت به سمته سارا رفت که 
 گرفت و گفتسامیار جلوشو 

 +سارا به دردمون میخوره بهتره فعال کاریش
 نداشته باشیم 

 مهرداد با ابروهای به هم چسبیده رو به سارا گفت
 +فقط به خاطره سامیار کاریت ندارم وگرنه بد میدیدی

 سارا به صندلیش چسبید و حرفی نزد
 نیما  به فرحناز نگاه کرد که بهش زل زده

 ه.خودش دید فرحناز تا نگاهه نیما رو ب
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 قرمز شد و روشو برگردوند سمته استاد
 استاد حرکاته هر دو نفرشونو دید و با تعجب بهشون زل زده بود

 نیما با خشم سرشو برگردوند و به مهرداد که داشت
 سامیارو می ب*و*سید چشم دوخت

 نیما دیگه قسم خورده بود که به جنسه مونث دل نبنده
 هم نمیدونست چرا به این پسرفرحناز غرقه نیما بود د خودش 

 با عشق نگاه مبکنه و دل بسته
 حتی باورش نمیشد که عاشقه چنین فردی شده

 
 استاد خوب میدید که نیما چقدر از جنسه مونث متنفر شده

 و از نگاه های فرحناز به نیما میترسید که فرحنار عاشقه اون شده باشه
 مهرداد+سامیار ازت انتظار نداشتم

 عجب به مهرداد زل زد و گفتسامیار با ت
 +مگه چیکار کردم اخه؟؟؟
 مهرداد+اوم نمیدونم وللش

 سامیار+ای الهی شفا بده خدا تورو
 مهرداد+وقتی تو هستی چرا من؟

 سامیار+منو داده
 مهرداد تا خاست جوابشو بده اقا سعید گفت

 +بسه دیگه تمومش کنید این کل کله بیخودی رو
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 بریم روستابرید وسایالرو جمع کنید که 
 سامیارو مهرداد قبول کردنو به سمته وسایالشون رفتن

 نیما دستایه سارا رو باز کردو سپردش ه استاد و خوش به حیاط رفت
 سیگارو با سیگار روشن میکردو میکشید

 دیگه هیچی براش مهم نبود فقط مرگو میخاست
 استاد از نگاهای عاشقانه فرحناز خیلی میترسید

 جنسه مخالفش و رفتاره نیما با
 سامیارو مهرداد هم اصال تو حالو هوای دیگه بودن

 اصال هواسشون به بقیه نبود
 سعید خوب تغییر حالته استادو دیدو گفت
 +چیشده؟ناراحتی برگشتم حالت گرفتست

 استاد+نه بابا یک چیزه دیگست که ان شالله خیلی جدی نباشه
 سعید یکمی با تردید نگاش کردو گفت

 +ان شالله
 
 هرداد+خب خب من میشینم پشته فرمونم

 سامیار+تروخدا تو یکی نشین که همرو به کشتن میدی
 نیما تو بشین

 نیما+حال ندارم خودت بشین
 مهرداد+چی چی این سامی خره بشینه؟ منکه نمیام

 سامیار+بدرک نیا یه دسته خر کمتر
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 مهرداد ادایه گریه در اوردو به سعید گفت
 خر +نگا سعید بهم میگه دسته

 سعید رو به سامیار گفت
 +به پسر خرم نگو دسته خر

 مهرداد+یعنی من واقعا محبت پدرانه رو تو این جمله زیباشون چشیدم
 اخه چرا انقدر بدبختم من؟

 همه میخندیدن اما استادو نیما تو حاله خودشون بودن
 فرحناز خیلی سر حالو شاداب بود که به روستا میره

 که اتنا و مبینا هم اونجا باشن و از ته دلش دعا میکرد 
 اما ساناز....

 یکدفعه نگاهه فرحناز کشیده شد به نیما
 نیما با چشمای پر از غم به بیرون چشم دوخته بود

 دله فرحناز از دیدنه ناراحتیه نیما لرزید
 استاد نگاهو تغییر حالته فرحنازو دید

 سریع قرصی خورد و قلبشو ماساژ داد
 و زیره لب گفت

 ا خودت مراقبه این دو تا بچه باش که شکست نخورن+خدای
 سعید صدای استادو شنید با تعجب روشو برگردوند سمتش

 استاد تا نگاهه سعیدو دید دره گوشش زمزمه کرد
 که قضیه چیه و چی شده
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 سعید کمی تعجب کرد بعد به فکر فرو رفت
 و بیشتر فرحنازو زیره نظر گرفت
 ن از جنس مونث متنفر بود و شایدبه نیما نگاهی کرد درست بود او

 برای اروم کردنه اتیشه خشمش از فرحناز سوئ استفاده میکرد
 و این نگرانی استاد بود

 کمی استادو دل داری دادو ارومش کرد
 و از ته دلش دعا کرد که این افکار که از فرحناز سوئ استفاده بشه غلط باشه

 
 از زبان نویسنده

 
 جوابشو دادم دیگه ارش+خب چیه اون پرسید منم
 مبینا+واقعا که خیلی بیشعوری

 ارش+هه من شدم بیشعور؟بابا تو با شعور برو اونور باد بیاد
 مهدیار+اقای ارش تمومش کن
 ارش تا میخاست دهن باز کنه

 ماندانا با گریه که دعواشونو دید پرید بغله مهدیار
 هیراد اتنارو بغل کردو به اتاق برد

 پتو بدنشو پوشوندروی تخت خوابوندش با 
 و ب*و*سه ای اروم روی پیشونیش گذاشت

 اتنا کمی اخم کرد و دوباره به خواب رفت
 هیراد با لذت به تمامو تک تکه اندامه اتنا نگاه میکرد
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 واقعا نمیدونست این چی بود که انقدر اونو مجذوبه خودش میکرد
 اتنا خیلی زیبایی خاصی نداشت اما جذاب بود

 و همین جذابیتش
هیرادو جذبه خودش کرده بود ماندانا تو بغله مهدیار ناله میکرد مبینا کمی غذا 

 بهش داد
 و خوابوندش 

 ماندانا به خواب رفته بود و صورتش از حالت شری و بامزگی تغییر کرده بود
 ارش به ماندانا نگاه میکرد و حسرت خورد که نمیتونه بچه سالم داشته باشه

 چون ایدز داشت
 ه به خودش اومد که باید خیلی از ماندانا دوری کنهارش یک لحظ

 که مبادا ماندانا از ارش ایدز بگیره
 حتی فکره اینکه چنین اتفاقی بیافته ارشو زجر میداد

 ارش با بی حالیو داغونی به سمته اتاقش رفت
 دراز کشیدو به گذشتش فکر کرد

 گذشتش که چقدر مردمو زجر میداد
 اراحتشون میکردچقدر دخترارو زجر میدادو ن

ــالم در کنارش به دلش  ــالمو بچه س ــش بود که ارزویه یک زنه س و اینم تقاص
 بمونه

 و نتونه به ارزوهاش برسه
 برای باره هزارم عشقه قدیمیه کثیفشو لعنت کرد



 259 زنند ینم ادیدخترها فر

 
 اتنا*

 چشمامو با درد باز کردم اولین چیزی که به چشمم خورد سره کنارم بود
 اشنا اروم شدم یدقعه ترسیدم اما با دیدنه صورته

 هیراد بود
 با یاد اوری اینکه چه بالیی سرم اومده

 شروع کردم به گریه کردن
 دستمو جلوی دهنم گذاشتم تا صدام بلند نباشه 

 تا هیراد از خواب بپره
 چشمام میسوخت

 یکدفعه یه اه بلند از ته دله پر دردم کشیدم
 که هیراد از خواب پرید

 دبا دیدنه وضعیتم چشماش نگران ش
 هیچی نفهمیدم فقط یه لحظه توی یک اغوش گرم فرو رفتم

 یدفعه یخ بستم اما از گرمای اغوش هیراد احساس امنیت کردم
 بلند بلند زدم زیره گریه

 هیراد بیشتر فشارم دادو پشتمو نوازش کرد
 مبینا *

 ای خدا اخه این چه کاری بود ارش کرد؟االنم که قهر کرده رفته اتاقش
 کنم رفتم داخله اتاق به ارومی درو بستمنتونستم صبر 

 خواب بود
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 وقتی دیدم خوابه از اتاق اومدم بیرون
 تا درو بستم

 چهره خشمگینه مهدیار جلوم ظاهر شد
 با ترس بهش زل زدم

اونم ســرشــو برگردوند ماندانارو بغل کردو رفت تو یک اتاقو درو محکم به هم 
 کوبید

 رفتم پشته در
 کن توضیح بدممهدیار عزیزم درو باز -

هیچ صــدایی نیومد هر چی گفتم هیچی نگفت منم با بی حالی رفتم ســمته 
 اشپزخونه

 
 با اهو ناله رو صندلی نشستم شروع کردم لقمه گرفتن خیلی گرسنه بودم

 تا خم شدم استکانه چاییو از اونوره میز بردارم
 دلم پیچید بهم از درد جیغی اروم کشیدم

 درد چشمامو فشار میدادم دستمو گذاشتم رو شکمم و با
 یدفعه دستی رو کمرو شکمم قرار گرفت و نوازشم کرد

 دردش کمتر شد به اون دسته مردونه نگاه میکرد
 سریع برگشتم ببینم اون فرد کیه

 مهدیار بود
 مهدیار بخدا تو نمیدونی من میخاستم-



 261 زنند ینم ادیدخترها فر

 مهدیار انگشتشو رو لبم گذاشتو گفت
 +هیس الزم نیست چیزی بگی

 کردم منم سوکوت
اونم اروم لقمه گرفت بهم داد وقتی ســیر شــدم یک لقمه بزرگ براش گرفتمو 

 بهش دادم
 اونم با لبخند ازم گرفتو لقمه رو بلعید

 ماندانا کو؟-
 مهدیار+از خستگی خوابش برد

 اها-
 میگم مهدیار نظرت چیه بریم روستا یه سر بزنیم ببینیم فرحناز برگشته یا نه؟

 نا بده بهتره بمونیممهدیار+فعال وضعیته ات
 اها از این نظر راست میگی-

 مهدیار+من برم بیرون یکم جیگر بخرم بیارم واست درست کنم بخوری
 وا چرا؟-

 مهدیار+خونه بدنت کم شده دیونه
 راست میگفت خیلی رنگو روم پریده بود

 باشه برو زود برگرد-
 مهدیار+چشم خانومم

 مهدیار از خونه خارج شد
 افتاد که جا گذاشتهچشمم به گوشیش 

 تا برداشتمش ببرم سمته در به مهدیار بدم
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 زنگ خورد
 شماره اون فردی که سیوش کرده بود ساناز بود

 و عکسی که خاموشو روشن میشد
 عکسه ساناز بود.....

 
 با چشمای گرد به عکس ساناز زل زده بودم باورم نمیشد چنین چیزی

 مهدیار اونم با کی؟
 ساناز؟؟؟

 نقدر رفاقت داشتیمو داریم؟سانازی که ا
 پس تکلیفه ماندانا بچه تو شکمم؟
 پس تکلیفه اون نفسم عشقم کنا؟

 چیشد؟؟
 هق میزدمو ناله میکردم

 گوشیم داشت خودکشی میکرد ول نمیکرد
 زنگ در خورد مهدیار بود

 سریع گوشیو پرت کردم یه گوشه
رفتم و درو محکم و چشمامو پاک کردم درو باز کردم بدون هیچ حرفی به اتاق 

 کوبیدم
 مهدیار در حالی که با تعجب به حرکاتم زل زده بود اومد پشت در

 مهدیار+چته مبینا درو باز کن؟
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 میخواستم حرفی نزنم اما نتونستم چیزی نگم گفتم
 شما برو جوابه تلفنای دوست دختراتو بده اقا-

 مهدیار+چی؟نکنه تو گوشیه من فوضولی کردی هان؟؟؟
 ری خیانت میکنی طلبکارم هستی؟خیلی بیشعو-

 مهدیار+بابا کدوم خیانت اخه؟ 
 برو با همون ساناز جون که دوسته بنده هم هست-

 مهدیار+واقعا دوست تویه همونی که دنبالش بودید؟
 ارههههه-

 خیلی نامردی مهدیار خیلی
 من چیکار برات نکردم که اینکارو با من کردی هان؟

 بعدا با هم حرف میزنیممهدیار+فعال حوصلتو ندارم 
 با شنیدنه این جملش نتونستم خودمو رو دو تا پام نگه دارم

 افتادم زمین
 با برخوردم به زمین درده بدی تو بدنم پیچید

 جیغی از درد کشیدمو
 سیاهی

 
 چشمامو با درد باز کردم اول از همه چشمم به سرنگه تو دستم خورد

 جاری شد با یاد اوری اون حرفا و بقیه چیزا اشکام
 علی*

 ساناز عوض شده بود همش جای گوشیش بود



wWw.Roman4u.iR  264 

 

 خیلی توجهی بهم نمیکرد واقعا متعجب بودم از کاراش
 خسته شده بودم

 هر بارم خواستم گوشیشو چک کنم چنان اخمو تخمی کرد که خدا میدونه
 سرمو رو مهر گذاشتمو سجده کردم

 فقط دعا میکردم که اتفاقه خاصی نیافته
 ه اومدیدفعه صدای فاطم

 فاطمه+داداش داداش
 جانم؟-

 فاطمه+داداش من چیزه
 چیشده عزیز رک بگو راحت باش-

 فاطمه سرشو انداخت زیر دستاشو بهم مالیدو به ارومی گفت
 +صبح داشتم میرفتم مدرسه دیدم سانازو با یک مرده دارن حرف میزنن

 اما چهره هاشون جدی بوداااا اصال خنده اینا نمیکردن
 ز حرفاش نفهمیدم بلند شدمدیگه هیچی ا

 به سمته اتاقه ساناز رفتم
 فاطمه هی دستمو میکشیدو میگفت اروم باشم

 اما نمیتونستم
 چرا نمیفهمید من نمیتونم

 چرا درک نمیکرد من روش حساسم
 ساناز بفهمممم



 265 زنند ینم ادیدخترها فر

 درو محکم باز کردم داخل شدم درو قفل کردمو کوبیدم بهم
 حالتمساناز دراز کشیده بود با دیدنه این 

 سریع بلند شد
 به سمتش رفتم دستشو گرفتمو فشار دادم داد زدم

 این فاطمه چی میگه؟میری با کی قرار میذاری ؟؟هان؟؟؟-
 ساناز دستشو به زور از دستم بیرون کشیدو گفت

 +تروخدا بذار توضیح بدم
 اونقدر اعصابم خورد بود که نفهمیدمو یک دفعه

 دستمو کوبوندم تو دهنه ساناز
 دستاشو گذاشت رو دهنشو با صورته غمناکو پرسشگر خیره شد بهم ساناز

 
 علی*

 ساناز باهام قهر کرده بود تو اتاقش بود
 فقط واسه غذا فاطمه میرفت تو اتاق و هر چی میگفت که علی

 ناراحته و اشتباه کرده ساناز اصال قبول دار نبود
 مادرم حالش بدتر شده بود

 داشته اماهمش به ساناز میگفت علی قصدی ن
 ساناز اصال به حرفاشون کاری نداشت

 سرم درد گرفته بود 
 دستامو رو شقیقه هام گذاشته بودم و فشار میدادم

 دوباره تک تک لحظه های اینکه زدم تو گوش ساناز یادم اومد 
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 دستمو فشردم
 اخه چرا چنین کاری کردمو زود قضاوت کردم؟

سانازو پیدا کرده  ضیه این بود که مهدیار  سوپرایز ق ست مبینا رو  بود اما میخوا
 کنه 

 و هنوزم مطمئن نبوده که این ساناز همون سانازه
 بادرد چشمامو باز کردم

 چشمای ساناز اومد جلوی چشمم
 چشمای پر از اشکش

 دیگه تحمل نداشتم سریع رفتم سمته دره اتاقه ساناز
 در قفل بود

 اعصابم خورد بود
 محکم به در ضربه میزدم 

 که ساناز درو باز کنه داد میزدم
 مادرمو فاطمه هی میومدن جلومو بگیرن اما کنار میزدمشون

 از اخر  وقتی که در داشت شکسته میشد ساناز درو باز کرد
 جلوی روم ساناز بود با چشمای اشکی و طلبکار

 و من رو به روش در حال نفس نفس زدن
 نفهمیدم چیشد اما یکدفعه

 می ب*و*سیدملبامو رو لباش گذاشتمو به ارو
 درو بستمو قفل کردم
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 مهدیار*

 همه چیزو واسه مبینا توضیح دادم اونم حالش بهتر شد و خوشحال شد که 
 ساناز پیدا شده

 وقتی خبرو به اتنا دادیم حالش بهتر شد
 هیراد با مهرو محبتش داشت بهش میفهموند

 خیلیم مهم نیس که این اتفاق براش افتاده
 و پشته اتنا میمونه

 ا هم با تشکر و قدر دانی با هیراد رفتار میکرداتن
 مبینا رفت سونوگرافی وقتی ازمایش داد فهمیدن بچه یک پسره

 خیلی ذوق کرده بودن
 یک اتاق براش درست کرده بودن و غیره

 تا شبی که

****** 
 از زبان نویسنده*

 اتنا+وای دارم میمیرم از خستگی
 مبینا+منم

 زنگ در خوردتا مبینا چشماشو رو هم گذاشت 
 همه تو خونه بودن و کسی منتظره هیچکی نبود

 با  تعجب به  هم نگاه کردن
 ارش رفتو درو باز کردی
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 مردی اندامی خوش هیکل وارد شد
تا وارد شد مردا اومدن جلوشو بگیرن تو نیاد ولی با صدای اتنا همشون پریدن 

 هوا با سقف سک سک کردن برگشتن پایین 
 یییییی داداششششششاتنا+وااااااااااییی

مرد با خستگی سرشو بلند کرد در حالی که خستگی از سرو صورتش میبارید 
 گفت

 +سالم ابجی
 همه با تعجب نگاشون میکردن که اتنا توضیح داد
 اتنا+ایشون برادره نا تنی بنده سینا )ارباب روستا(

 هستن که قرار بود تو روستا باشن تا خبری
 از فرحناز بشه

 
 کنه خبری از فرحناز شده؟؟اتنا+سینا ن

 سینا لبخندی زدو گفت
 +درست حدس زدی

 همه با خوشحالی دادو فریاد میکردن
 حتی ماندانا که متوجه نمیشد هم جیغ میکشید

 اتنا گفت بهتره سینا که تازه از روستا اومده استراحت کنه
 و بعد به روستا میرن

 هارو اماده کردنهمه موافقت کردن مبینا و اتنا با خوشحالی همه غذا 
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مهدیار هم وقتی کسی متوجه نبود با ساناز قرار گذاشت تا به روستا برن و همه 
 همدیگرو ببینن

همگی خوشــحالو شــاداب بعد از اســتراحتو خوردن غذا به ســمته روســتا راه 
 افتادن

*** 
 مهرداد+ای بابا از بس میوه و اینجور چرتو پرتا خوردم خسته شدم

 چرا اینا نمیان؟
 کرد سمته استادو گفت روشو

 +استاد اوم فرحناز دوستاشو پیدا کرد بعد برمیگردیم خونه؟
 مادر ارباب در حالی که چشم از استاد نمیتونست برداره گفت

 +نه عزیز همینجا میتونید بمونید
 چرا برگردید شهر؟

 اینجا با این هوا و زیبایی چرا شهر اخه؟
 مهرداد به حرکاته مادر ارباب نگاه میکرد

 خیلی ضایع بود که چشمش استادو گرفته
 مهرداد تو دلش تو فکره این بود که استاد داماد شه و بر*ق*صه

 از این فکر بلند زد زیره خنده
 همه برگشتن سمتش با تعجب بهش چشم دوختن

 
 مهرداد با نگاه بقیه خودشو جمعو جور کردو روشو برگردوند یک سمته دیگه

 رکی نگاهای بقیه رو به خودشاما بازم با خنده های زیر زی
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 جلب میکرد
 فرحناز از پنجره بزرگ زل زده بود به بیرون

 و بی صبرانه منتظر بقیه بود
 استاد از فکره نیما و فرحناز سردرد شده بود

 سعید با ناراحتی به استاد نگاه میکرد
 سامیار با تعجب به کاراشون

 همسر ارباب همش در حال پذیرایی بود
 هیز به استاد زل میزدو با نگاهای 

 مهردادم میخندید
 مهرداد+اهم اهم به نظرم بسه حاج خانوم داریم میترکیما

 مادر ارباب نگاهی بهش کردو گفت
 +به هر حال پذیرایی باید انجام بشه

 مهرداد+ما به یک پذیرایی ساده راضیم نه نگاهای عاشقانه بعضیا که بخورنمون
 همه با تعجب به مهرداد نگاه کردن

 مهردادم پوزخندی زدو سرشو انداخت پایین
 مادر ارباب روشو برگردوند طرفه دیگه و از اونجا خارج شد

 مهردادم خنده ای کرد 
 و خوشحالو شاداب از اینکارش روشو کرد سمته دیگه

شتن  ستای فرحناز برگ سمته در فکر کردن دو شد همه برگشتن  یک دفعه در باز 
 اما...
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 نی یک دختر با سرو صورته خو
 در حالی که دستاشو دو مرد گرفته بودنو میکشوندنش

 وارد سالن شد
 همه با تعجب نگاه کردن

 که مادر ارباب وارد شد
 

 دختر بهوش اومد به مادر ارباب با التماس نگاه میکرد
 با صدایه گرفته و غمناک گفت

 ++تروخدا ولم کنید 
 مادر ارباب پوزخندی زدو گفت

 یک نظافت چیو خدمتکار یعنی چی+این کارو کردم تا بدونی 
 دختر با گریه گفت

 +فهمیدم خانوم فهمیدم
 مادر ارباب )گیسو(+پوزخندی زدو روشو کرد سمتی دیگه

 بعد اشاره کرد که دخترو ببرن سمته یک اتاقی
 مهرداد با دقت به اون دختر زل زده بود

 بقیه عادی شد که یک تنبیه بوده 
 نمیداشت تا وارد اتاق شداما مهرداد نگاهشو از دختر بر 

 مهرداد روشو کرد سمته دیگه که به سامیار زل زد
 سامیار داشت بهش چشمک میزد

 مهرداد با تعجب بهش نگاه کردوبه ارومی گفت
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 +چته؟
 سامیار زیر لبی گفت

 +بابا چشه؟
 مهرداد+چه میدونم

 سامیار+خاک
 مهرداد+ایش ریدی برادرم اه برو باوا

 سعید+چتونه شما دو تا؟
 سامیار+هیچی هیچی

 مهرداد+نه هیچی نیسش بابا سامیار االن یه چیزیو به من گفت که باورم نمیشه
 سعید+چی گفت؟

 مهرداد+سامی جون عاشق شده
 

 سامیار+چییییی؟؟؟؟؟؟من عاشق شدمو خودم خبر ندارم؟؟؟
 مهرداد+عه عه توله رو نگا یادش رفت عنتر

 همین االن کی بود داشت میگفت عاشق شدم؟
 سعید+سامیار جان حاال عاشقی که جرم نیست کی هست طرف؟

 سامیار+بابا به قران دروغ میگه
 سعید خنده ای کردو گفت

 +وقتی عاشقی دروغ نگو عزیز
 سامیار+ای بابا عشقه چی کشکه چی
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 مهرداد ترکید از خنده 
 سعید با تعجب بهش نگاه کرد بعد خندید با شوخی زد پس گردنش

 سعید+ای پدر سوخته
 سامیار سریع بلند شد جهش به طرفه مهرداد برداشت

 مهردادم سریع بلند شدو با سرعت به طرف بیرون دوید
 یکدفعه یکی داد زد

 +اومدن اومدن اربابو همراهاش اومدن
 لرزش بدنه فرحناز رو همه خوبی دیدن 

 فرحناز دستاشو جلو دهنش گذاشت و سریع از عمارت خارج شد
 گریه دخترها کله عمارتو پر کردو چند لحظه بعد صدای 

 استاد لبخندی رو لبش نشست
 همه با تعجب بهش زل زدن

 تاحاال لبخنده اینجوریه استادو که از ته دلو قلبش باشه ندیده بودن
 سعید استادو بغل کردو ب*و*سه ای به سرش زد

 سعید+درست شد حاجی همه چی حل شد
 استاد از بغله سعید بیرون اومد

 کرد که چقدر بی احساس به اطراف نگاه میکنه به نیما نگاه
 دیگه تحمل نداشت

 دسته نیمارو گرفت و داخل یه اتاق شد تا باهاش حرف بزنه
 مهرداد به دخترا نگاه میکرد

 سامیار دم گوشش گفت
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 +هوی هوی درویش کن
 مهرداد+به تو چه عنتر

 سامیار+عخی عاشق شدی؟حاال کدوم؟
 مهرداد+عشق کدوم اسکولیه بابا

 
 سامیار+چرا لقبای خودتو به عشق نسبت میدی؟

 مهرداد+چرا تو انقدر رو عشق غیرتی شدی؟
 سامیار+به تو چه

 مهرداد+پس به تو چه
 سامیار+ایشاال یکی با خودت همین رفتارارو بکنه ضایت کنه من بخندم 

 مهرداد+اون فرد وجود نداره دلتو خوش نکن
 سامیار+اگر وجود داشت؟

 انقدر زر نزنی؟مهرداد+میشه 
 سامیار+باش

 مهرداد+یعنی خوشم میاد قبول داری
 سامیار+درد ایش تو به هیزیت برس

 مهرداد+دیوانه دارم به اون بچه نگاه میکنم خیلی خوشگله نه؟
 سامیار+هرهرهر منم خر عرعر
 مهرداد+تو که از اول خر بودی

 سامیار+گمشو ها
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 مهرداد+نمیشم شناسنامه دارم
 تو حرف زدن نتیجه نداره فعالسامیار+نه با 

 مهرداد+برو مواظب باش ندزدنت البته تورو بدزدن فقط کلیتو در میارنو تمام
 سامیار+هوف

 مهرداد+کوفت
 سعید+ای بابا بسه دیگه چقدر میپرید بهم خیر سرتون چند تا مرد بزرگید

 مهرداد+بابا این نمیفهمه پریده به من
 سامیار+عنتره دروغ گو

 گیری خواهر انقدر فحشم ندهمهرداد+درد ب
 سامیار+حقته اخوی

 مهراد+کو ریشام؟؟من بسیجیم که میگی اخوی
 سامیار+برو بابا

 بعد به سمته در رفت و از عمارت خارج شد
 همگی از عمارت خارج شدن بجز نیما و استاد که داخل اتاق بودن

 سعید نمیتونست چشم از اتاق برداره
 یما درست بشه تا فرحناز ضربه ای نخورهو فقط تنها دعاش این بود این ن

 )اما تازه داستان عشق فرحناز شروع شده بود(
 

ــت  ــنگ داش مهرداد رو کاناپه لم داده بودو به ماهواره زل زده بود یک فیلمه قش
 نشون داده میشد
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نمیدونست چرا نمیتونه از اون بچه چشم برداره همش چشمش به همون دختر 
 بود

 نتونست بگیره از اخر جلوی خودشو 
 از مبینا پرسید

 +ببخشید این دختره شماست؟
 مبینا+بله

 +اسمش چیه؟
 مبینا+ماندانا

 +بهبه چه اسمه قشنگی
 ماندانا قرمز شد و بیشتر عروسکشو به خودش فشار داد

 مهرداد به سمتش رفت جلوش زانو زدو گفت
 +خب ماندانا خانوم میای بریم بازی کنیم؟؟

 ه و خجالتیش گفتماندانا با صدای بچگون
 +اوهوم

 مهرداد از مادرش اجازه گرفتو به حیاط رفت
 و با ماندانا مشغول شد

یه داده و  یک نفر بهش تک که  به درختی خورد  تو این بین مهرداد چشــمش 
 سیگار میکشه

 خوب که دقت کرد اون فردو شناخت
 نیما بود..
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 ماندانارو فرستاد دنبال نخود سیاه
 شونش گذاشتو گفت رفت سمته نیما دستشو رو

 +چته اخوی؟
 نیما سرشو کمی برگردوند با دیدنه مهرداد محل بهش ندادو

 دوباره به کارش ادامه داد
 مهرداد یکمی بیشتر نگاش کرد

 مهرداد+باشه اگر وجوده من کنارت باعثه ازارته من میرم
 

 تا برگشت که به سمته دیگه بره نیما دستشو گرفتو کشید
 یه بزنه یکدفعه نیما سرشو رو شونه مهرداد گذاشتو هق زدمهرداد تا برگشت کنا

 همون لحظه ماندانا اومد و با دیدنه صحنه چشاش پره اشک شد
 مهرداد که تو این وضعیت مونده بود نیمارو یکمی نوازش کرد

 بعد به ماندانا چشمکی زدو ارومو با اشاره بهش گفت اب بیاره
 کردو به سمت عمارت رفتماندانا هم لبخندی زدو چشماشو پاک 

 مهرداد+نیما داداش مگه خودت بهم یاد ندادی مرد گریه نمیکنه؟
 نیمابا صدای اروم گفت

 +اره یادت دادم
 مهرداد+خب پس چیشد؟

 نیما+داغونم داداش داغونم
 از زمینو اسمون برام میباره
 به قران خسته شدم خسته
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 مهرداد+میدونم سختی میکشی
 با این المصبدرکت میکنم اما اینکه 
 )به سیگار اشاره کرد(

 میگیری خودتو اروم میکنی اشتباهه
 نیما+با چی اروم کنم؟

 مهرداد+دیوانه روانی کم کم سیگار بعد مواد بعد فالن
 نیما+ول کن بابا واسه کی مهمه

 مهرداد+واسه خیلیا اما درک نداری ببینی کی هستن
 چون برات ارزش ندارن

 و شونه مهرداد بودنیما چیزی نگفت فقط سرش ر
 ماندانا اومد و لیوان ابو به سمته نیما گرفت

 بعد در حال که لبایه قرمزشو با اب دهنش تر گفت
 +بفرمایید اب

 نیما نگاهی بهش کرد لبخندی زدو ابو ازش گرفت
 بعد از خوردنش گونه ماندانارو ب*و*سید

 و بلند شد
 یکدفعه ارش ظاهر شد و بهشون چشم دوخت

 بادیدنه ارش به ذوق اومدو پرید بغلشماندانا 
 ارش سرشو ب*و*سه ای زد

 و با شک به نیما و مهرداد زل زد
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 مهرداد از نگاهش بدش اومد و گفت

 +نگاه داره؟؟
 ارش دسته ماندانارو گرفتو بدون هیچ محلی به سمته عمارت رفت

 نیما+دیوانه
 مهرداد+ولش میگم چت بود حاال

 گرفتمنیما+هیچی داداش یه تصمیمی 
 مهرداد+چی؟

 نیما+میخام با فرحناز ازدواج کنم
 مهرداد +واقعا

 یعنی دوسش داری؟
 نیما+نه خیلی اما ازش خوشم میاد چرا ازدواج نکنم؟؟

 مهرداد+ببین نیما اگر دوسش نداریو به خاطره استاده بهتره دورشو خط بکشی
 زجرش ندی

 نیما+تو از کجا اینارو میدونی
 ونم درگوشی وای نستممهرداد+من هیچوقت نمیت

 نیما+ای ای ای
 مهرداد+اما خداییش درست گفتم داداش زجرش نده

 نیما+نمیدم اما مجبورم  واسه خاطره استاد
 مهرداد+بخدا مجبور نیستی
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ــیه تو و فرحنازو  ــتاد اینقدر میگه میخوام عروس نیما+مجبورم مجبورم وقتی اس
 ببینم

 اال سرتون هستبعد بمیرم چی؟حاال تو و سامیار اقا سعید ب
 اما منو فرحنازو گیر داده

 اگر اینکارو بکنم همه چی تموم میشه
 استاد با خیاله راحت

 بقیه حرفشو ادامه نداد
 سرشو انداخت پایین

 مهرداد+استاد ارزوش درست اما تو به فرحناز بی تفاوتی
 تا دهن باز کرد بقیه حرفشو بگه

 یکدفعه سینا )ارباب روستا(پرید وسط حرفشون
 سینا+عجب پس فرحناز خانوم میخواد مزدوج بشه

 
 نیما و مهرداد به سینا)ارباب روستا(نگاه کردند 

 اونم پوزخندی همراه با حرص زدو سریع از اونجا دور شد
 مهردادو نیما نگاهی بهم انداختنو شونه باال انداختن و به سمته عمارت رفتن

 سینا*
 اعصابم خراب بود 

 تیکه نیما با هم ازدواج کنن؟یعنی چی فرحنازو اون مر
 مگه چرته؟
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 نه نه نمیذارم
 یکدفعه گوشیش زنگ خورد اما از بس اعصابش خراب بود

 گوشیشو پرت کرد یک سمت یکدفعه صدای ناله  یک نفر اومد
 سریع برگشت اون سمت که چشمش به دو تا چشمه پر از اشک ابی خورد

 اون چشما چشمای فرحناز بود
 شقش شده بودکه خیلی وقت بود عا

 با تعجب بهش یکمی نگاه کردم بعد سریع رفتم سمتش
 زانو زدمو گفتم

 خوبی؟طوریت که نشد؟-
 اونم سرشو انداخت پایینو قرمز شد

 بعد بلند شدو رفت
 اما من..

 همونجا روی زانو نشسته بودمو به جای خالیش نگاه میکردم
 و به گوشیم که اون جا افتاده بود

 کردمبرداشتمش یکمی نگاش 
 بعد با شدت بیشتری به زمین کوبیدمش که خورد شه

 بلند شدم موهامو تو دستام گرفتم
 خدایا من چم شده

 پس اون ارباب مغرور کو؟
 همونی که ازش میترسیدن حاال شده یک فرده عاشق

 اونم عاشق یک دختره الل
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 که هیچ حسی بهش نداره
 وای سینا

 چرا انقدر عوض شدم؟
 یدم لرزیدمچرا وقتی فرحناز رو د

 
 بغض لعنتی گلومو گرفته بود

 اما نمیتونستم خالیش کنم
صال اون اینجا چیکار  به رفتن فرحناز نگاه کردم که چجوری بدون توجه رفت ا

 میکرد؟
 سرمو انداختم پایین به سمته تندر)اسبه ارباب(رفتم سوارش شدم

 به ابشار رفتم 
 جایی که فرحنازو تو بغلم داشتم

 اهاش اشنا شدماولین جایی که ب
 اتنا و فرحناز رو اونجا دیدم که اتنا التماسم کرد فرحنازو مراقبت کنم

 و بعد اونو انداخت تو بغلمو رفت
 اولین چیزی که تو فرحناز دیدم چشمای ابیش بود

 بعد از اون فهمیدم که الله
 خدا میدونه چقدر زجر کشیدم وقتی فهمیدم الله

 مادرم همیشه اذیتش میکرد
 میکردخوردش 
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 چرا شو هم نمیدونستم کال با فرحناز لج افتاده بود
 خوب یادمه به فرحناز دستور میادو تنبیهش میکرد

 یادم نمیره اون روزی که میخواست تنبیهش نه و شالق بهش بزنه
 من قبول کردم فرحنازو شالق بزنم

 همه رو از اتاق بیرون کردم
 ترس و اشکه تو چشماش یادم نمیره

 چشمک اشارره کردم که ادا در بیارهو بعد با 
 از اون موقع یکمی با هم بیشتر صمیمی شده بودیم

 نه نمیتونم بزارم فرحناز با اون نیما ازدواج کنه
 اما چرا 

 هه بابا بذار خوشبخت شن
 برن راحت زندگی کنن

 اخه به تو چه اون عاشقه نیماس
 مگه ندیدی نگاهاشو به نیما؟

 داده بلندی کشیدم
 ای بلند داد زدمو با صد

شه - سننننن فرحناز ماله من می سم میخورممممم نذارم فرحنازو نیما بهم بر ق
 حتی بازوررررر

 قققسسسممم میخورممممممممم
 تندر از شنیدنه دادم رفت اونور تر و پشت درخت پنهان شد
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 به سمته تندر رفتم افسارشو کشیدمو سوارش شدم و با تمام
 سرعت به سمته عمارت رفتم

 بو به اسطبل بردماس
 به سمته عمارت رفتم داخل شدم

همه با تعجب بهم زل زده بودن خوب میدونستم که صورتم قرمز شده و اصال 
 ظاهرم خوب نیست

 اما بقدری داغون بودم که برام مهم نبود
 به سمت اتاقم رفتم داخل شم

 درو محکم بهم کوبیدم
 سرمو تو دستام فشردم
 رو تخت دراز کشیدم

 سیگارو از زیر تخت دراوردمپاکته 
 سیگارو با سیگار روشن میکردم 

 چشمامو بستم تا چشمام رو هم اومد تصویر عروسی فرحنازو نیما اومد
 جلوی چشمم 

 بلند شدم دادی کشیدمو سیگارم به یک گوشه پرتاب کردم
 بعد بلند شدم رفتم سیگارو برداشتم خاموشش کردم

 اشک تو چشمام حلقه زده بود 
 ی میشه اخرشیعنی چ

 فرحناز فرحناز
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 بخدا نمیبخشمت که انقدر زجرم میدی
 اما خدا مراقبش باش

 هر چی نباشه فرحناز عشقمه
 نیما*

 با تعجب به رفتن ارباب به اتاقش نگاه کردم
 یعنی چی انقدر عصبانی بود؟

 دلیلش برای گفتم اون جمله با حرص چی بود؟
 خیلی گیج شده بودم

 میگفت این کارا رواما فقط یک حس ششم بهم 
 یک ادم عاشق انجام میده...

 
 تو افکارم بودم که یکدفعه پای ماندانا که داشت میدوید

 به پام گیر کردو محکم به زمین خورد
 تا بخوان بقیه به سمتش بیان سریع به سمتش رفتم بغلش کردمو 

 به صورتش زل زدم
 به چشمای خوش رنگش که اشک توش حلقه زده بود نگاه کردم

 اروم زمزمه کردم
 هیس هیچی نشده اروم باش عزیز-

 اونم بدون توجه به حرفام خواست بزنه زیر گریه
سمتش گرفتم تا  شتم به  شکالت از رو میز بردا شردم و یک  سینم ف شو به  سر

 شکالتو دید
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 چشماش برق زدو شکالتو از تو دستم گرفت
 بعد ب*و*سه ای به صورتم زد

 و بلند شدو رفت
 ما دو نفر زل زده بودنهمه به حرکات 

 مهرداد+اوه مای گاد یه بخاری از اقا نیما بلند شد
 همه زدن زیر خنده 

ــمت حیاط  ــریع به س ــمته مهرداد دویدم اونم س ــدم به س ــبانیت بلند ش با عص
 عمارت رفت

 سریع به سمته در عمارت رفتم
 خارج شدم تا خارج شدم صدای داد مهرداد اومد

 کردم با چشمای گشاد به صحنه نگاه
 مهرداد داشت به سمته من میدوید و یک سگ بزرگ سیاه پشت سرش

 تا خواستم چیزی بگم صدای داد مهرداد اومد
 +یا ابر فضللل

 تا خواستم دهن باز کنم
 مهرداد دستمو گرفتو به همراه خودش به داخل عمارت کشید

 بعد در عمارتو محکم بست
 سگ هم پارس میکرد

 دن زیر خندههمه به ما نگاهی کردن بعد ز
 تازه یادم اومد میخواستم مهردادو بزنم
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 سریع برگشتم سمتشو یکی زدم تو گوشش
 البته به شوخی

 اونم یکمی نگام کرد روشو کرد اونور مثله دخترا گفت
 +ایششش مرتیکه خر

 
 نیما*

 کوفت اخه عنتر تو چرا انقدر گو میخوری؟؟-
 +تورو نمیخورم

 غذای سگ نمیشم-
 گوهی؟+عه پس قبول داری 

 کوفت گمشو برو اونور نبینمت-
 +یعنی دلت میاد از منه به این نانازی دل بکنی؟

 اخه بیشعور چرا نمیفهمی سرم درد میکنه گمشو اونور دیگه عه-
 +خب بدرک که درد میکنه

 مبینا+اهم اهم اقایون بهتره بحثو بذارید کنار بیاید بریم غذا بخوریم
 جمعو گرفتی مهرداد+بفرما اقا نیما جلوی تغذیه

 حیا کن محله رو رها کن
 اوف ریدی برادرم ریدی-

 به سمت اشپزخونه رفتم
 مهردادم همون زر زرارو میکرد اما رومو بر نمیگردوندم

 حوصلشو نداشتم
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 سرم وحشتناک درد میکرد
ستا یا  سمو راجبه رفتارایه عجیبه ارباب رو صمیم گرفتم خوب حوا بعد از غذا ت

 همون سینا جمع کنم
 اردالن*

 عجب پس این چهار تا دختر به هم رسیدن
 بادیگارد+بله قربان

خب بهم برسن اما من هنوزم کارم با اون سه تا پسرا و اون حاج سعیده احمق -
 تموم نشده

 بادیگارد+میخواید چیکار کنید؟
 نمیدونم اما مطمئن باش من انتقام ابرومو همه چیمو از اون کثافتا میگیرم-

 کرد و به زمین زل زدبادیگارد سکوت 
 اردالن با خشم راه میرفت

 نمیتونست باور کنه که شکست خورده و اون چهار دختر کنار هم هستن
 برای ارامشش پیش برادرش اراد رفت تا با زجر دادن اون ارامش پیدا کنه

 
 درو با خشم باز کرد بهم کوبید

 سرشو باال اورد به مرد خمیده رو به روش زل زد
 رسید که فرحناز به دوستاش رسیده و کنار هم هستن میدونی خبر-

 با شنیدن اسم فرحناز مرد لرزید
 اردالن خنده ای کردو گفت
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 چیشد؟؟اسمش که میاد میلرزی؟از شادیه نه؟-
 مرد پوزخندی زد و به ارومی گفت

 +درست حدس زدی از شادیه شکست خوردی اردالن شکست
شاد بودن- به فکره این باش که چقدر میخوام  ببند دهنتوووووووو فعال به جای 

 امشب زجرت بدم
به فرحناز زدیو بهش  که  تا حقه ای  بدی من زنده میمونم  +هر چقدرم زجرم 

 بگم
 اما قبل از شروع شکنجت جوابه یک سوالمو بده

 بپرس-
 +چرا حقه زدی که زنده بمونم؟چرا نذاشتی بمیرم؟

 خم چاقوچون میخواستم با زجر بمیری نه خیلی ساده با یک ز-
 +خیلی بی شرفو بی ناموسی

 نظر لطفته -
 +فرحناز دخترته ناموسته اونوقت این چه کاری بود باهاش کردی؟

 چرا انقدر اناهیتا مادرشو زجر دادی؟
 چرا؟

ــت تا انتقام مادرو از اناهیتا - ــوز بودی اما پدرمون از من خواس از اولم تو دلس
 بگیرم

 +چی چه انتقامی؟؟برای چی؟
والنیه و حوصــله ندارم بگم فعال میخام زجرت بدم برادره نادونه داســتانش ط-

 من
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 +باشه زجرم بده اگر اروم میشی اما قول بده بعدا قضیه رو به من بگی
 اووف باشه-
 

 از زبان نویسنده*
 اردالن فریاد کشید فریادی که به تن همه رعش انداخت

 +بیاید این الشه رو ببریدددد
 رد شدنبادیگاردا با ترسو لرز وا

 اردالن خشمگین از این بود که با این همه شکنجه اما بازم اراد زنده مونده بود
 اراد با تنی خونی و بیهوش خارج شد

 اردالن با خشم همه وسایلو میریخت اینور اونور
 هیچی براش اهمیت نداشت

 داد میکشیدو فریاد میزد
 بادیگاردا ارادو داخل یک اتاق انداختنو درو قفل کردن

 اراد با درد بدنشو کمی تکون داد تا راحت تر دراز بکشه
 به سقف نگاه کرد

 دستشو روی بازوش گذاشتو فشرد
 درد بازوش از همه جا بیشتر بود

 دستاشو رو زمین گذاشت اما تا خاست بلند بشه از درد پخش زمین شد
 اخ بلندی گفتو ساکت روی زمین دراز کشید

 فرحناز داده بلندی زد
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 ابا دختر جان یکمی اروم باش چیزی نیس کهاستاد+ای ب
 فرحناز چشماشو با درد بسته بود و هیچی نمیگفت

 فقط اشک از چشماش میریخت پایین
 سعید+همش تقصیر تویه مهرداد

 مهرداد+بابا به من چه
ســعید+کوفت به من چه اگر تو اون نمکدونو نمیشــکوندی نمیرفت تو پای 

 فرحناز
 عید اومد زد به پاشو گفتماندانا با سینه سپر جلوی س

 +عمو مهردادم دعوا نکن بیجول
 

 مبینا+عه بزرگترته ها ماندانا
 ماندانا+خو داره عمو مهردادو دعوا میکنه

 مبینا+شما دخالت نکن
 سعید+نه مبینا خانوم دعواش نکنید خوشم اومد خوب پشت مهرداد و داشت

 مهرداد+بعله پس چی فک کردین عموش منم دیگه
 ی جیغ بلند فرحناز پارازیته حرفاشون شدیکدفعه صدا

 همه چشم ها دوخته به فرحناز شد
 سینا دسته پر از خونشو کنار بردو گفت

 +تموم شد شیشه رو در اوردم اوه اوه چه تیزم بود
 بعد به فرحناز چشم دوخت و گفت

 +خوبی فرحناز؟
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سیاهی رفتو تو بغل  شماش  شو تکون داد و لبخندی زد اما چ سر ینا سفرحناز 
 ولو شد

 تا فرحناز تو بغل سینا افتاد
 سینا از گرمای وجود فرحناز لرزش زیادی بهش وارد شد

 همه با تعجب به سینا و عکس العملش نگاه میکردن
 مخصوصا نیما که خیلی وقت بود اونو زیر نظر گرفته بود
 سینا به خودش اومد سریع دستاشو با دستمال پاک کرد 

 ت اتاق رفتفرحنازو بغل کردو به سم
 درو به ارومی و با بدبختی باز کردو فرحنازو داخل برد

 بقیه هم به باغ رفتن
 سینا*

 به ارومی رو تخت گذاشتمش به صورتش نگاه کردم
 روی پیشونیش قطره های عرق پر شده بود

 از درد و واقعا هم حق داشت
 تیکه بزرگ شیشه تو پاش رفته بود
 سینا موهای فرحنازو نوازش کرد

 
 حالو هوای خودش بود که استاد یکدفعه وارد شد تو

 با دیدن اون وضع چشماش گرد شد
 سینا سریع بلند شدو خودشو جمع جور کرد
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 منتظر هر اتفاقی بود
 اما استاد منطقی تر از این جور حرفا بود

 استاد نفس عمیقی کشید زیر لب چیزی زمزمه کرد و اروم از سینا پرسید
 +دوستش داری؟

 تعجب به استاد نگاه کرد سرشو پایین انداختو گفتسینا با 
 +اره

 استاد+واقعا؟
 سینا+واقعا

 استاد +صادقانه میگم بهتره فکرشو از سرت بیرون کنیو ولش کنی
 سینا کمی با تعجب نگاه کرد خشکش زده بود

 اما سریع به سمته استاد دویدو گفت
 +اخه چرا؟؟گ*ن*ا*هه من چیه عاشقش شدم؟

 خودش عاششقه یکی دیگست استاد+چون اون 
 سینا نتونست وزنشو تحمل کنه و رو زمین افتاد

 استاد نگاهی بهش کرد نفسی از درد کشیدو از اتاق خارج شد
 اما نفهمید

 که 
 سینا چجور خورد شدو شکست

 نفهمید سینا داره هق میزنه
 نفهمید ارباب روستا چجوری غرورشو به خاطر یک دختر الل از دست داده

 ساده از کنار این موضوع گذشتو خیلی 
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 در حالی که روحو روان سینا از بین رفت
 

 سینا*
 اروم روی زمین دراز کشیدم به بدبختیم نگاه کردم

 مادرم که اصال به فکره اینجور چیزا نبود
 فقط میگفت باید ازدواج کنم

 به سمت پنجره بزرگ اتاق رفتم درشو باز کردم 
 سیگارمو روشن کردم

 به دختری افتاد که توی حیاط دراز کشیده بودیکدفعه چشمم 
 یکی از همراه های فرحنازو اون نیما اینا بودش

 فک کنم اسمش سارا بود
 سامیار خیلی بهش حواسش جمع بود انگار گروگانشون بود

 راستی مگه این سارا کیشون میشه؟
 خیلی تو مغزم این فکر داشت رژه میرفت

 این قضیه رو بپرسم که سارا کیه به هر حال تصمیم گرفتم سره میز 
 نیما*

 طبق معمول تو حیاط واستاده بودمو به سارا نگاه میکردم
 خیلی اروم دراز کشیده بودو ساکت بود

 یکدفعه چشمم به دوده دیگه ای جز سیگار من توی هوا خورد
 رده دود به اتاق سینا میرسید
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 که به سارا زل زده بود
 ت شداصال متوجه نبودم اما دستام مش

 اخمام رو پیشونیم اومد
بدم اومد که یک مرد جز من به ســـارا زل زده اره باید اینو قبول میکردم که من 

 عاشق سارام
 اما اون دیگه برام شده خیانت کار
 فقط به خاطر اردالن اومد سمتم

 
 پس چطور میتونه عاشقم باشه وقتی به خاطره ی نقشه به سمتم اومده؟

 از افکارم اومدم بیرون
 زل زدم به پنجره

 سینا دیگه نبود
 نفس راحتی کشیدم 

 سرمو برگردوندم تا سارا رو ببینم
 که به جاش سره سامیارو دیدم

 تا چشمم به سامیار خورد سریع سیگارمو خاموش کردم تا حالش بد نشه
 چیشده؟-

 سامیار+هیچی اما فکر نمیکردم هنوزم عاشقه سارا باشی
 چشمام گرد شد

 میدونستن که سامیار خوب میتونهالبته اینو همه 
 نگاهای دیگرانو بخونه
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 من عاشقش نیستم اگرم باشم اون نیست-
 سامیارهوفی کردو گفت

 +نمیدونم چرا نمیتونی درک کنی اون یک خیانت کاره
 میتونم درک کنم اما قلبم...-

 وسط جمله ساکت شدم
 سامیار دیگه همه چیو فهمیده بود ما بازم نمیخواستم چیزی بگم

 سامیار+به به  ...
 مهرداد پرید وسط حرفه سامیار

 مهرداد+او مای جفر جمعتون جمعه که
 سامیار+اره عنمون کمه که اومد

 مهرداد+دارم برات عجقم
 سامیار+گوه نخور خیر سرم ازت بزرگترم یه احترامی چیزی

 مهرداد+ننم بهم یاد نداده
 سامیار ساکت شد

میدونست به خاطر همین چنین حرفی مهرداد هیچی از قضیه هرزگی مادرش ن
 زد

 
 از زبان نویسنده*

 نیما که عکس العمل سامیارو دید به ناراحتیش پی برد
 مهرداد+ای بابا هر وقت میگم ننه تو که بادت میره هوا
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 نیما+خفه مهرداد دیگه اه
 سامیار+نه باوا ولش کن

 مهرداد خیلی جدی حرف زد
 ابا یکی به منم بگهمهرداد+قضیه مادره منو سامیار چیه؟؟ب

 نیما+هیچی نیست
 مهرداد+عرعر

ســـامیار+ببین مهرداد اینو تو گوشـــت فرو کن ما مادری نداریم و وجود نداره 
 اوکی؟

 و خیلی سریع از اونجا رفت
 مهرداد+ای بابا فلنگو بست که

 نیما+کوفت خو زر نزن تو چیکار به مامانش داری؟
 اطالعمهرداد+مادره اون مادره منم هست محض 

 نیما+کوفت برو گمشو ریدی بهش
 مهرداد+باشه بابا واال هر وقت اسمه مادر میاد دیگه هیچی

 نیما+خب کره بز نیار اون اسمو
 مهرداد+یعنی حق ندارم بدونم قضیه چی بوده؟

 نیما+اقا سعید وقتی بدونه باید قضیه رو بدونی بهت میگه
 ز که هنوزه بهم نگفتهمهرداد+واال من فقط یکم از سامیار کوچیکترم هنو
 نیما+سنت اره اما عقلت اندازه نخود خیلی بچه ای

 تا نیما اسمه بچه ای رو اورد مهرداد ساکت شد
 چشماشو بست و برگشتو خیلی اروم به سمت عمارت رفت
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 نیما با تعجب به رفتارش نگاه کرد
 اهی کشیدو سکوت کرد

 
 حساسهسینا خیلی خوب متوجه شد که نیما روی سارا خیلی 

 و اینم فهمیده بود که فرحناز عاشق نیماست
 برای اینک حرص نیمارو در بیاره با سارا بیشتر میگشت و حرف میزد

 و معلوم بود که سارا هم بهش عالقه داره
 سینا خیلی حرص نیما رو در میاورد نیما هم بیشتر سیگار میکشید

 حتی یک بار کارش به بیمارستان کشید
 یمارو زجر بدهسینا فقط میخواست ن

 چون بهش حسادت میکرد
 و خوب نقطه ضعف نیمارو تو دستش داشت

 با سارا میگفت و میخندید
 فرحنازم نگرانه نیما بود
 و همه چیزو میدونست

 توی خودش غرق شده بود
 استاد وضعیتو که میدید عصبی تر میشد

 ساناز و علی با هم ازدواج کردن زندگی خوبی داشتن
 تصمیم گرفتن توی روستا زندگی کنناما چهار دخترا 

 اتنا خیلی ناراحت بود که رحم نداره
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 اما هیراد کاری کرده بود کمتر یادش بیادو بیشتر شاد باشه
 ارشم با ماندانا خوش بود اما مواظب بود تا به بچه بیماری وارد نکنه

 همه چیز خوب بود اما این وسط
 جنگ سینا و نیما بود

 فرحناز شکسته تر شده بود استاد از دیدن سرد شدنه
 سعید نگران استاد بود

 سینا هم از حرص خوردن نیما لذت میبرد
 سانازو اتنا و مبینا به فرحناز دل داری میدادن

 اوناهم قضیه رو میدونستن
 مبینا وضعش به خاطر دوران بارداری بدتر شده بود

 
 مبینا*

 خیلی شکمم درد میکرد داشتم به خودم میپیچیدم
 راز کشیدم بلکه بهتر شمرو تخت د

 با دستام شکمو کمرمو ماساژ میدادم
 یک دفعه مهدیار وارد شد

 تا وضعیتمو دید سریع اومد سمتم گفت
 مهدیار+خوبی مبینا؟درد داری؟این طبیعیه؟

 ار اره طبیعیه-
 مهدیار+مطمئنی؟

 اوهوم-
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 مهدیار به ارومی کنارم دراز کشید
 م شداز روی بلوزم شروع به ماساژ دادن کمر

 اخی گفتم اما گرمای دستش حالمو بهتر کرد
 در همون حالت از فرحناز خواست کیسه اب گرم بیاره

 وقتی که اب گرم اماده شد
 به ارومی روی شکمه من قرارش داد خیلی حالم بهتر شد

 لبخندی زدمو گفتم
 مرسی-

 مهدیار جوابمو با لبخند دادو گفت
 +وظیفست خانومم

 ماندانا وارد شد
 ماندانا+چیشده؟؟نی نی اومده؟

 خندیدمو گفتم
 +نه عزیزم هنوز نیومده

 ماندانا+ای بابا اخه من نی نی میخوام
 مبینا+باید بازم صبر کنی گلم

 ماندانا لبشو به دندون گرفت بعد گفت
 +باشه

 مهدیار با لبخند ماندانارو بغل  کردو به سمت در رفت
 تنهام گذاشتن
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 خواب رفتممنم چشمام سنگین شد و به 
 

 ساناز*
 وقتی سارا رو دیدم خیلی تعجب کردم 

 اما وقتی فهمیدم گروگان  استادو بقیست
 و خودشون میتونن کاری کنن تقاص پس بده

 چیزی نگفتم
 برام بخشیدنش سخت بود اما راهی نداشتم و دم نمیزدم

شقه خودش  شوهرم بود رو عا شوهرمو که گرچه اجباری بود اما  که چجوری 
 کرد
 د تقصیره یکی دیگست شایدم تقصیره خودشهشای

 اما به هر حال با دل داری علی با این قضیه کنار اومدم
 نیما*

 سارا و سینا رو تاب نشسته بودن 
 با هم بستنی میخوردنو میخندیدن

 اما من...
 به اونا زل زده بودمو اشک میریختم

 سیگار میکشیدم
 یکدفعه حس کردم یه نفر کنارمه

 فرحناز بودنگاه کردم 
 یکمی بهم نگاه کرد
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 بعد سرشو انداخت پایین
 نمیدونم چیشد اما یکدفعه دستشو تو دستم قرار داد

 مثل برق گرفته ها مونده بودم
 اونم قرمز شده بود اما دستش رو از دستم بیرون نمیکشید

 نمیدونم چرا اما دستش گرما رو به وجودم داد
 لبخندی رو لبم اومدو بهش زدم

 گارمو خاموش کردمو بعد سی
 سرمو به درخت تکیه دادمو چشامو بستم

 
 سینا*

 خوب میدونستم نیما داره نگاهمون میکنه
 یکدفعه سرمو کمی برگردوندم تا زیر چشمی ببینم داره چیکار میکنه

 و لذت ببرم اما...
 با دیدن صحنه اتیش گرفتم

 دستش تو دست فرحناز بود
 و چشماش بسته

 زده بود فرحنازم با عشق بهش زل
 پوزخندی زدم

 اعصابم خراب بود
 بدون توجه به سارا وارد عمارت شدم
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 دره عمارتو جوری کوبیدم که همه برگشتن سمتم
 با تعجب بهم زل زده بودن

 اما من هیچی نمیفهمیدم
 برای اینکه بیشتر از این ابرو بری نکنم به سمت اتاقم رفتم

 درو محکم کوبیدم
 دوش اب سرد بودبهترین راه برای اروم شدن 

 سریع داخل حمام شدم دوش گرفتم
 چشمم به تیغ افتاد

 طبق معمول رفتم سمتش با تیغ دستمو خط خطی میکردم
 با رنگ قرمز

 هه خیلی قشنگ بود
 نمیتونستم خودکشی کنم چون مادرم کسیو نداشت جز من

 اهی کشیدمو از حمام خارج شدم
 خارج شم که سارا وارد شدلباسامو پوشیدم به طرف در  رفتم تا از اتاق 

 چیه؟-
 سارا+چیشدی یکدفعه؟

 هیچی بریم پایین-
 سارا +باشه

 
 نیما*

 فرحناز دستمو کشید نگاهی بهش کردم بعد اشاره کرد دنبالش برم
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 منم دنبالش به راه افتادم 
 از عمارت خارج شدیم داخل روستا رفتیم
 بعد از اونجا دور زدیم داخل جنگل شدیم

 یم وارد یک راهی شدیماز جنگلم دور زد
 فک کنم راهه کوه بود

 با تعجب به اینور اونور نگاه میکردم
 یک دفعه یک جا واستاد با تعجب به منظره رو به روم زل زدم

 یک ابشار خیلی قشنگ بود
 با حیرت به همه جا نگاه میکردم

 فرحناز لبخندی زد
 منم جواب لبخندشو دادم

 دستشو تو دستم گرفتمو فشردم
 خنده نازی کردو بهم زل زداونم 

 منم با چشمای برق زده به زیبایی اونجا نگاه میکردمو
 خدامو شکر میگفتم

 واقعا باید سپاس گذار این همه نعمت میبودم
 ابشار خیلی زیبا بود

 کنارش پر از درختو گل بود
 فرحناز رفت جای ابشار زانو زد

 دستو صورتشو کمی شست
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 دممنم کنارش نشستمو همین کارو کر
 دیگه برام سارا ارزشی نداشت

 اون از چشمم افتاده بود
 وقتی فرحناز انقدر بهم لطفو محبت داره چرا برم دنبال کسی که خیانت کاره؟

 
 سینا*

 سوار اسبم شدم با اسبم به سرعت به ابشار رفتم
 تا رسیدم اونجا جوری بود که از پشت در خت ها باید میرفتی سمت ابشار

 دم کههنوز پشت درختا بو
 دیدم فرحناز نشسته یه گوشه ابشارو دست و صورتشو میشوره

 با لبخندو خوشحالی خواستم به سمتش برم اما...
 یکدفعه نیما هم اومد کنارشو دست و صورتشو شست

 لبخنده مهربونی بهش زد
 به درخت تکیه دادم تا نیافتم

 واقعا این صحنه قابل هضم نبود
 اشک تو چشام بود

 شوخی کمی اب ریخت تو صورت فرحنازکه نیما با 
 فرحنازم دادی با خنده کشیدو اب ریخت روی نیما

 اب بازیشون شروع شد
 اما من جای اب بازی

 تکیه مو به درخت داده بودمو اشک میریختم
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 بعد لبخندی به خوشبختیشون زدمو سوار اسبم شدم
 و خیلی اروم اهسته از صحنه خارج شدم...

 وقتی به خونه رسیدم 
 سبمو تو اسطبل بردما

 با حاله بدی وارد اتاقم شدم
 چشمم به سارا خورد که منتظر به در چشم دوخته بود

 و بعد با دیدن من با شادی بلند شدو گفت
 +چیشدی عزیزم؟

 پوزخندی بهش زدم
 دستشو گرفتمو از اتاق انداختمش بیرون

 اون فقط وسیله بود برای حرص در اوردن نیما
 ش مهم نیستوقتی نیما دیگه برا

 چه احتیاجی به سارا داشتم؟
 

 سارا*
 با اشک به این صحنه شم دوختم

 یک دفعه چیشد؟
 مگه سینا انقدر باهام نبود انقدر دوسم نداشت

 یعنی کشک؟
 اشکام گوله گوله میریخت پایین درک چنین احساسی قابل حضم نبود برام
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 یکدفعه یکی بهم برخورد کرد
 کرد و راهشو گرفتو رفت ساناز بود نگاه پر نفرتی بهم

 اما یکدفعه با تعجب برگشتو داد زد
 +گریه کردی؟چرا؟؟؟؟؟

 از حرکتش خندم گرفت اما نتونستم لبخندی به لب بیارم 
 ساناز اومد سمتم با مهرو محبت صورتمو تو دستاش گرفت

 نوازش کردو گفت
 +چت شده؟

 هیچی مهم نیست-
 به زور لبخندی زدم

 نگاه کردسانزم یکمی با شک بهم 
 بعد روشو برگردوند که بره اما جلوشو گرفتمو گفتم

 حاللم کن-
 ساناز برگشت لبخنده تلخی زدو اروم گفت

 +خیلی وقت بخشیدمت
 لبخندی از ته قلبم زدمو

 ب*و*سه ای روی گونش نشوندم
 اونم جواب لبخندمو دادو به سمت اتاقه خودشو علی اقا رفت

 
 نیما*

 ون چون خشک شه تو افتاب نشستیمبعد از کمی اب بازی لباسام
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 فرحناز رو کاغذ مینوشت منم حرف میزدم
 بعدش که خسته شدیم برگشتیم عمارت

ــکل قلبی داره به قلبش  ــتاد مش ــعید یک عالمه دعوامون کرد ه دیر کردید اس س
 صدمه خورده

 منم معذرت خواستم
 فرحناز خیلی خوشحال بود

 منم همین طور بودم
 ولی به دله من نمینشستفرحناز ادم بدی نبود 

 که حاال نشست
 از سارا دوری میکردم
 بیشتر با فرحناز بودم

 تو همین مدت کم که باهاش بودم
 عاشقش شدم.....
 از زبان نویسنده*

 
 فرحناز احساس خوبی داشت

به زودی خبر عروســی نیما و فرحناز همه جا پیچید و قرار شــد با هم ازدواج 
 کنن

 نمینشست تا عروسیه فرحناز رو نگاه کنهاما سینا همین طور 
 مطمئنا یک فکری تو سرش داشت
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 و استادو نیما از همین موضوع میترسیدن
 

 مهرداد*
 

 حاال دل من شکسته اروم نداره وای وای وای-
 سامیار+وای وای وای

 کوفته وای کجا؟-
 سامیار+تو کجا شالو کاله کردی؟

 بیرون خونه اقدس ژون-
 سامیار+منم میام

 ی خواهر مادر من میخوام با اقدس تنها باشمب-
 سامیار+گوه نخور اومدم

 سامیار سریع رفت لباس عوض کردو اومد
 به به تیپه دختر کشتو فداش بشم-

 سامیار+انقدر حرف نزن بپر بریم
ــت میرفتیم که یکدفعه  ــمت یک دش ــدیم باید به س هر دو از عمارت خارج ش

 سامیار گفت
 سامیار+مهرداد مهرداد

 ها-
 سامیار+کوفته ها میای از اونور بریم

 به راهی که با دست نشون داد نگاه کردم
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 یک راهه دیگه بود که معلوم نبود تهش کجاست
 دیوانه گم میشیما-

 سامیار+بیا بریم بابا فوقش با گوشی میزنگم نیما بیاد دنبالمون
 زارت فکر کردی اون از فرحنازش دست بکشه بیاد دنبال ما؟-

 سامیار+تروخدا انقدر زر نزن بیا بریم
 هوف باشه-

 به اون راهی که سامیار نشون داد رفتیم
 اولش یک رودخونه بود

 از رودخونه رد شدیم که یک راهه بزرگ بود که پر از سنگ بود
 به نظرم اینجا یک عمارت دیگست-

 سامیار+دقیقا فکر منم همینه
 

 به نظرم بهتره خارج شیم-
 خوام بقیشم برم سر در بیارمسامیار+نه نه می

 کال سامیار ماجرا جو بود برعکس من
 ای خدا کی بشه از دست تو راحت شم-

 سامیار+وقت گل نی
 بعد راه افتادو رفت منم پشت سرش

 یکدفعه واستاد
 بهش نگاه کردم که به یک نقطه ای زل زده
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 رد نگاهشو گرفتم
 نشسته و به ما نگاه میکنهبه یک زن نه خیلی پیر نه خیلی جوان رسیدم که 

 سامیار+یا خدا دیدمون
 بفرما حاال بیا باقالی بار کن-

 اون زن تا مارو دید فهمید غریبه ایم با بی سیم تو جیبش زنگ زد
 تا خواستم دسته سامیارو بگیرمو بکشم

 چند تا غول اومدن باالی سرمون
 یا خدا سرعتتونو الهی سامیار فدای سرعتتون بشه-

 سامیار+ببند دهنتو
ضربه خوردو  شدم فقط در لحظه اخر حس کردم یک چوبی به گردنم  ساکت 

 به زمین افتادم
 و سیاهی....

 نییما*
 ای خدا این دو تا کدوم گوری رفتن اخه

 به تلفن دستم زل زدم دوباره و دوباره شماره سامیارو گررفتم اما جوابگو نبود
 احتی نگاهم میکردفرحنازم نگران بود نشسته بود با نار

 منم جلوش رژه میرفتم
 

 مهرداد*
 بابا اون گوشی المصب خودشو کشت بدید ما جواب بدیم دیگه-

 یکی از بادیگاردا 
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 +ببند 
 ببندم از کجا میخوری؟-

 کثافت با مشت اومد تو حلقم
 سامیار اونور بسته شده بود

 سامیار+بابا ول کنید مارو ما مگه چیکار کردیم؟
 *ا*و*ز به حریم خصوصی عمارتبادیگارد+ت*ج

 بابا این گوها چیه تو میخوری؟-
 بادیگارد +نه انگار تو یکی ادم بشو نیستی

 اومد سمتم که یک دفعه در باز شد
 همون زنه داخل شده

 +جاسوسن؟
شما - شتباهی یک راهیو اومدیم از عمارت  شکه چی بابا ما ا سه چی ک سو جا

 سر در اوردیم
 زنه+میبندی دهنتو یا نه؟

شید در اول رمان یک  شته با ستان توجه دا شید)دو یادیگارد+اذر خانوم اروم با
 زن به اسمه اذر بود

 که به اراد خدمت میکرد
 منظوره منم همون زنه(
 اذر+تو باز چی میگی؟

 بادیگارد سرشو پایین انداختو چیزی نگفت
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شون تا رئیس بیاد  شون غذا و اب ندید حرفم زدن بزنید شون به گه باذر+ببندین
 چیکارشون کنیم

 همگی چشمی گفتنو مارو بستن
 هر چی داد یا هر چی که میگفتیم جوابمون جز مشت چیزی نبود

 
 مهرداد*

 لبام خشک شده بود زیر چشمام سیاه شده بود
 رو بدنم پر از ضربه و کبودی بود

 سامیارم مثل من بود
 هر دو دستامون به یک میله بلند اویزون شده بودیم

 باز شد در یکدفعه 
 نور زد و قامت اردالن ظاهر شد

 تا چشمم به ماها افتاد خنده بلندی سر داد
 با ترس به سامیار نگاه کردم مطمئن بودم اردالن سامیارو بیشتر زجر میده

 اردالن بعد از خنده ی بلندش گفت
 +تو اسمونا دنبالت میگشتم سامیار خان رو زمین پیدات کردم

 اردالن به سمته سامیار رفت
 سامیار از من بیشتر کتک خورده بود به همین خاطر گفتم

 اردالن ولش کن سامیار بیا هر عقده ای داری رو من خالی کن-
 اردالن+اونکه حتما اما مطئن باش از این اق پسر نمیگذرم

 ترسیده بودم تا به سامیار اسیبه بدی بزنه
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 سامیارم تو خماری بود از بس کتک خورده بود
 بود به زور میتونست باز نگهش دارهچشمش باد کرده 

 اعصابم خورد شده بود
 اردالن دستی به صورت سامیار کشیدو گفت

 +الهی صورتتو زخمی کردن؟
 سامیا خواست دهن باز کنه چیزی بگه گفتم

 خفه شو مرتیکه-
صبانیت  سط حرفش میومدم با ع شده بود که هی و صابش خورد  اردالن که اع

 اومد سمتم
 چه تنبیهی بکنه اما برام مهم نبود نمیدونستم میخواد

 فعال مهم این بود که سامیار کتک نخوره و بیشتر من بخورم 
 به همین خاطر باید دست میذاشتم روی نقطه اردالن

 که حرص خوردناش بود
 

 نیما*
 

 دست بردار نبودم انقدر زنگ زدم که گوشی جواب داد
 البته انگار دستشون خورده 

 سامیار سامیار؟؟-
 رد از  پشت گفتیک م
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 +عههه دیونه چرا جواب دادی؟
 مرده دیگه

 +بخدا دستم خورد
 مرد اول

 +بدو تا اذر نیومد قطع کن
 و صدای یک زن

 +چه خبر شده؟؟؟
 بوق بوق بوق

 چشمام گشاد شده بود
 همینطوری واستاده بودم

 این این زنه؟
 اذر؟

 اینکه همون خدمتکار اردالنه
 یعنی یعنی 

 اردالنن؟ سامیارو مهرداد پیش
 وای مخم هنگ کرده بود

 اصال نمیدونستم دارم چیکار میکنم اما گوشیو محکم پرتش کردم سمت دیوار
 که خورد شد

 فرحناز با وحشت اومد سمتم
 که به ارومی کنارش زدم

 بعد یک شیشه اب باز کردمو رو سرم خالی کردم
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 لعنتی کجاستتنها راهش اینه که از سینا عنتر بپرسم اون عمارته اردالنه 
 تا برم دنبالشون

 
 نیما*

 مونده بودم چیکار کنم برم از سینا بپرسم؟؟خب باید بهش بگم موضوعو
 اونم مطمئنم میره به بقیه میگه چیزی که من نمیخوام

 استاد فقط کافیه اردالنو پیدا کنه دیگه هیچی
 وضعیته قلبشم خوب نیست

 تو چه کنم چه کنم مونده بودم
 گرفتمکه دیگه تصمیممو 

فرحنازو به زور فرســتادم خوابوندم همش بیدار بودو نگران من چشــاش گود 
 شده بود

 رفتم سمت اتاق سینا نفس عمیقی کشیدمو در زدم
 سینا+بفرمائید
 وارد اتاق شدم

 اول که منو دید یکمی تعجب کرد بعد ژست خاصی پشت میزش گرفتو گفت
 +بله؟

 رین؟اینجا توی روستا شما عمارتای دیگه هم دا-
 یکم با تعجب نگام کرد بعد گفت

 +اره عمارت زیاده
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 عمارتی دارید که اربابش مردی به اسم اردالن باشه؟-
 تعجبش بیشتر شد
 +اره داریم چطور؟

 دستامو مشت کردم محکم زدم رو میز
 با چشمای گشاد گفت

 +چته؟
 مهردادو سامیار پیشه اون عوضی اسیر شدن-

 خوبیه+هه باور نمیکنم اردالن مرده 
 خنده یه بلنده عصبی کردمو گفتم

+میدونسـتی همین مرده خوبی که میگی پدر فرحنازه؟؟میدونسـتی همین مرد 
 خوب زبونشو قطع کرده؟

 با تته پته گفت
 +د..درو...غ...م..ی..گی

اگر فک میکنی دروغه از اســتادو بقیه بپرس اوال دوما ادرســه اون عمارتو بده -
 خودم باید به خدمتش برسم

 تی جدیتمو دید حرفمو باور کردو گفتوق
شماها با نگهبانا  صبر کن اطالعات جمع کنیم بعد خودمو  +عجول نباش اول 

 میریم سر وقتش
 شاید راست میگفت من عجله داشتم

 اما نمیتونستم صبر کنم تا دو تا داداشم زجر بکشن
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 نیما*
 سینا رفته بود نگهبانارو اماده کنه منم توی اتاق رژه میرفتم

 اعصابم خورد بود
 یکدفعه فرحناز وارد اتاق شد اونم اعصابش خراب بود

 با عصبانیت روی یک کاغذ شروع به نوشتن کرد
 نوشته های فرحناز

 +دیگه حوصلمو سر بردی بگو اونا کجان که سینا داره نگهبان اماده میکنه؟؟
 با عصبانیت گفتم

نا یگه حق نداری به سی+اوال پیش پدر جنابعالی دارن کتک نوش میکنن  دوما د
 همین طوری دختر خاله شی بگی سینا 

 میگی اقا سینا
 شیر فهم شد؟؟

 اول با تعجب نگاهم کرد بعد سرشو انداخت پایین و ساکت شد
 بعد روی کاغذ نوشت

 +منم باهاتون میام
صابم خورده تروخدا برو تو اتاقت در این مورد چیزی به - حرف نزن فرحناز اع

 کسی نگو
 سرشو به عالمت نه تکون دادفرحناز 

 با ناراحتیو عصبانیت دستشو گرفتمو دنبال خودم کشیدم
 پرتش کردم تو اتاق درو قفل کردم
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 با وحشت بهم نگاه میکرد
 دستمو گذاشتم رو بینیم گفتم

 +هیس هیچی نگو فقط بخواب همین
 اشکی از گوشه چشمش افتاد روی صورتش

 طاقت دیدن اشکاشو نداشتم
 تشو پوشوندمو اشکشو پاک کردمو گفتمبا دستام صور

 بسپرش به منو سینا خواهش میکنم-
 اونم بدون توجه به من از اتاق خارج شد

 
 نیما*

 میخواستم یه دادی چیزی سرش بکشم
 که دیدم رفته تو حیاط پشت نگهبانا قایم شده تا باهامون بیاد

 به هر حال هر کاری میکردم ادم بشو نبود
 ادمو به لجبازیاش نگاه کردمنفسمو با حرص بیرون د

 از اخر ساکت شدمو چیزی نگفتم
 اونم با خوشحالی اومد طرفم

 بغلم کرد منم بغلش کردم
 به سینا نگاهی انداختم که چطور با حرص به ما زل زده بود

 منم به ارومی فرحنازو از اغوشم بیرون کشیدمو پیشونیشو ب*و*سیدم
 توجهی نکردم سینا از حرکتم جا خورد اما به این کارش

 رفتم سمتشو گفتم
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 +نگهبانا امادن؟میتونیم بریم؟
 اول ساکت بودو فقط نگاهم میکرد بعد گفت

 +اره امادن همین االن راه میوفتیم
 به فرحناز نگاهی کردم

 داشت میلرزید
 خوب میدونستم بایدم بترسه از پدره بی رحمی که زبونشو بریده

 زدم تا اروم شهبه سمتش رفتم ب*و*سه ای به پیشونیش 
 اونم سرشو رو سینم گذاشت

 سینا داد زد
 +بهتره زودتر حرکت کنیممم

 صداش پر از حرص بود
 عشق یک طرفه درده بدی بود

 که منو سینا داریم میکشیم
ــارا  ــه مثله من که انقدر به خاطر س ــتم اون زجر بکش به همین خاطر نمیخواس

 زجر کشیدم
 

 اردالن*
 به بیرون نگاه میکرداذر داشت با وحشت از پنجره 

 اذر از وقتی که اراد قدرتاشو از دست داد
 به اردالن خدمت کرد
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 اذر+تو اصال نمیترسی اونا نفلمون کنن؟؟
ست که اونارو نفله - سی ندارم چون اگر نفلمون کنن یکی ه شون تر صال از ا

 کنه
 اذر+چی؟؟

 نخود چی فقط صبر کنو ببین-
 زندانی شده بودسریع به اتاق مخصوصه اراد رفتم که 

 درو باز کردمو فورا بستم
 قفل کردم

 به به اراد خان خوبی؟-
 اراد+باز چی میخوای از جونم؟

 هیچی فقط این سرنگ بره تو رگت همه چی حله-
 اراد با تعجب بهم چشم دوخت

 منم بدون هیچ فاصله ای سرنگو تو رگش فرو کردم
 اخی گفتو ساکت شد

 +چیکار کردی لعنتی؟
 با این سرنگ کاری کردم بیماریه رضایی بگیریهیچی فقط -

 اراد+چیییی؟چی یعنی چی بیماری رضایی؟؟
یعنی بیشتر از حد تو بدنت یک موادی ترشح میشه که بیشترا از حد به دخترا -

 تمایل پیدا کنی
 جوری که حتی به دخترتم رحم نکنیو ت*ج*ا*و*ز کنی

 +عوضی چرا اینکارو کردیییی؟؟
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 چراحاال بعدا میفهمی -
 +خیلی پستی خیلیییی

 و بعد چشماش بسته شد
ــش کردم تا نتونه حرفی بزنه و یک موادی  ــت بیهوش ــیم داش چون مواد بیهوش

 ریختم تا این حرفا یادش بره
 چون اگر به بقیه لو میداد همه یه نقشم نقشه بر اب میشد

 
 اردالن*

 
 به چهره اراد زل زدم پوزخندی کنار لبم نشست

 صدای تیرو دعوا میومدبعد از چند دقیقه 
 پس سینا با افرادش رسید

 هه
 دستشونم به من برسه من این ارادو مثل سم میفرستم تو جونشون

 برام مهم نیست گیر میوفتم
 مهم اینه که اونا از بین برن

 در اتاق با شدت باز شد
نیما اذرو که با صورته خیس تو بغلش بود و تفنگ کنارش شقیقه اش بود داخل 

 داتاق اوم
 منم تاخیری نکردم
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 دستامو جلو بردم تا دستبند بزنن
 نیما یکم تعجب کرد اما چیزی نگفت

 پشت سرش فرحناز با ترسو لرز وارد اتاق شد
 وقتی چشمش به اراد خورد

 دو زانو به زمین افتاد
 سریع به سمتش رفتو ازادش کرد

 نیما کمی با تعجب به کاراش نگاه کرد
 همراه با افراد سینا از اتاق خارج شدماما من فقط یک پوزخند زدمو 

 از زبان نویسنده*
 اراد همراه با بقیه به عمارت رفتند

 مهردادو سامیار ازاد شدن
همگی به عمارت رفتن ســینا خبر کرد چند تا دکتر به عمارت بیان و اونارو در 

 مان کنن
 کسی ارادو نمیشناخت جز استاد که فرحناز همه چیزو واسه همه توضیح داد

 همگی فهمیدن اراد عموی فرحنازه به همین خاطر بهش احترام گذاشتن
 اما اراد هنوز بهوش نیومده بود

 
 اراد*

 چشمامو به سختی باز کردم  به جایی که توش بودم چشم دوختم
 یک اتاق بزرگ بود

 کمی فکر کردم تا گذشته یادم بیاد 
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 اما جز اینکه اردالن وارد اتاق شد و نور تو چشمم زد
 هیچی یادم نیومد

 با تعجب به اطراف نگاه میکردم
 یک دفعه فرحناز دختر اناهیتا دختره عزیزم وارد اتاق شد اما...

 چرا اینطوری شدم اخه
 با هیزی به فرحناز زل زده بودم

 نمیتونستم چشم ازش بردارم
 هی چشمامو بازو بسته میکردم تا بهش زل نزنم

 یکدفعه سرم تیر کشید
 اخی گفتم

 فرحناز به ارومی مجبورم کرد دراز بکشم
 و بعد از اتاق خارج شد

 هوف خدارو شکر که رفت بیرون وگرنه میخوردمش
 راستی من جدیدا چم شده؟

 من که انقدر هیزو کثافت نبودم که به دخترم زل بزنمو با هیزی نگاهش کنم
قته وبا خودم گفتم حتما تاثیره قرصـو مرس شـایدم واسـه اینکه فرحنازو خیلی 

 ندیدمش
 و توجه خاصی نکردم

 اما چقدر احمق بودم که به این موضوع توجه نکردم...
 به سقف زل زده بودم تو فکر اتفاقات بودم
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 که در باز شد
 دکتر داخل شد

 منو معاینه کرد بعد از گفتنه چرتو پرته قرصو اینا از اتاق بیرون رفت
 

 اراد*
 خیلی هیز شده بودم

 م نگاه بدی داشتنطوری که نیماو بقیه به
 خیلی با خودم کلنجار میرفتم تا درست بشم

 خدایا اخه من چم شده
 سرمو تو دستام گرفته بودمو شقیقه هامو ماساژ میدادم

 فرحناز وارد اتاق شد
 ای خدا چرا انقدر این میاد جلو چشمه من 

با هیزی بهش نگاه میکردم و اونم متوجه  ما چون  بدم نمیومد ا من از فرحناز 
 ه بود ازش خجالت میکشیدمشد

 سرمو پایین انداختمو سکوت کردم اونم اومد سمتم
 دستشو گذاشت رو پیشونیم

 لعنتی لعنتی نکن نکن
 فرحناز لبخندی زدو از اتاق خارج شد

 نفس عمیقی کشیدم
 خدارو شکر رفتش

 هه خاک تو سرم که از دخترا فراری شدم
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 یک دفعه سرم تیر کشید
 شقیقه هام فشردماهی کشیدمو دستامو رو 

 کم کم سوزش سرم بیشتر شد جوری که میخواستم داد بزنمو گریه کنم
 که صدایی تو سرم پیچید

 صدای اردالن بود
 +جوری که حتی به دخترتم رحم نکنیو ت*ج*ا*و*ز کنی

 چشمام گشاد شد
 سردردم کمتر شد

 منظورش از این حرف چی بوده؟
 خدایا خودت کمکم کن

 
 اراد*

 
 دراز کشیده بودم سعی داشتم بخوابمبا سردرد 

 اما نمیتونستم
 بلند شدم

 یکم اب خوردمو دراز کشیدم زل زدم به سقف
 داشتم به این کارایی که اخیرا میکردم فکر میکردم که چم شده

 یکدفعه در با شدت باز شد
 با ترس نیم خیز شدم
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 به اون سایه نگاه کردم
 م شعله بخاری تشخیص بدمیک  سایه بود تازه اونم  تونستم با نور ک

 میخواستم چیزی بگم که انگار اون فرد زد زیر گریه
 از صدای گریه متوجه شدم  که یک زنه

 اما نمیدونستم کیه
 میخواستم یک حرکتی کنم اما این کارو نکردم

 شاید مزاحم خلوتش میشدم
 اونم اصال متوجه من نبود

 جوری نشست بود که انگار پشتش به منه
 به حرکاتش نگاه میکردمساکت بودمو 

 کم کم فین فینی کردو اروم از اتاق خارج شد
 منم نفس عمیقی کشیدمو سکوت کردم

 سرمو روی بالشت گذاشتم 
 بعد از یکمی فکر کردن چشمام به ارومی بسته شدو به خواب رفتم

 
 سارا*

 
 چشمام خیس از اشک بود طبق معمول هر شب داشتم گریه میکردم

 تاق شدیکدفعه نیما وارد ا
 با چشمای گشاد بهش زل زده بودم

 اونم خیلی اروم اومد سمتم



wWw.Roman4u.iR  328 

 

 چشماش..
 قرمز بود

 بوی الکل میداد
 سریع بلند شدمو چسبیدم به دیوار

 اونم دستاشو دو طرفم گذاشت اروم زمزمه کرد
 +خوبی عشقم؟

 به زور اب دهنمو قورت دادم 
 اونم تا اومد سمت گردنم
 منم سریع زدم وسط پاش

 زانوش خم شدروی دو 
 با سرعت از اتاق خارج شدم

 درو از پشت قفل کردم نیما مست بود
 میتونست به هر کی اسیب بزنه

 پس بهتره اون تو بمونه
 اونم به در می کوبید از ترس زهره ترک شده بودم سریع از اونجا خارج شدم

 برای خالی کردن خودم
 به سمت یک اتاق رفتم

 کردم همونجا نشستمو اشک ریختم نمیدونستم مال کیه اما درو باز
 بعد از اینکه اروم شدم بلند شدمو از اتاق خارج شدم

 



 329 زنند ینم ادیدخترها فر

 اراد*
 

 یا خواب بدی که دیدم سریع از تخت پریدم پایین
 نفس نفس میزدم

 دستمو بردم سمت پارچ تا اب بخورم اما پارچ خالی بود
 اه بخشکی شانس

 بلند شدم از اتاق خارج شدم
 رفتم از بس تشنم بود هیچی نمیفهمیدمبه ارومی به پایین 

 به حال رفتم
 یک میز اونجا بود بهش نگاه کردم

شیده و  سیگار ک سوخته یعنی کی  سیگار های نیمه  شیدنی بودو  روش پر از نو
 رفته؟

 از تشنگی هیچی نمیفهمیدم
 تو تاریکی نتونستم چیزی بخونم که روی شیشه چی نوشته

 یی همه رو کردم تو دهنماز تشنگی زیاد سرشو باز کردمو هوا
 اما یکدفعه قرمز شدم

 واییییییی
 این چقدر تلخههههه

 گلومو همه چیم شروع به سوزش کرد
 تازه فهمیدم چه کوفتی خوردم

 چشمام سیاهی میرفت
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 سرم گیج میرفت
 نمیتونستم خودمو درست نگه دارم

 به اینور اونور میرفتمو دنبال یک تکیه گاه
 دیدم یک دفعه نوری رو توی حیاط

 بهترین راه این بود به حیاط برمو ابی به دستو صورتم بزنم
 با تمام وضعیت بدی که داشتم به سمت حیاط رفتم

 یکدفعه چشمم به یک دختر خورد که با ژست خاصی به ماه زل زده
 و موهاشو ازاد گذاشته

 مثل یک گاو وحشی شده بودم که یک پارچه قرمز دیده
 هیچی نمیفهمیدم

 هیچی
 ریزن لحظه ای که یادم موند این بود که...فقط اخ

 فرحناز روی تخت زیرم بودو داشت زجه میزد
 همین....

 
 اراد*

 
 چشمام رو به زور باز کردم

 چشمام میسوخت 
 از دیشب سردرد داشتم
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ــار  ــتر به مغزم فش ــبمو یادم بیاد اما انگار هر چی بیش ــعی کردم کارای دیش س
 میاوردم 

 سردردم بیشتر میشد
 نگاه کردم به ساعت

 صبح بود 7و 6ساعت 
 کسی بیدار نبود

 من رو مبل ولو بودم
 در اتاقمم نیمه باز بود

 دستی به موهام کشیدمو به سمت اتاقم رفتم
 درو کامل باز کردم

 وقتی چشمم به اتاق خورد وا موندم
 فرحناز یه گوشه نشسته بودو زجه میزد

 یک مالفه هم دورش گرفته بود
 دیکدفعه سرم سوتی کشی

 دستامو رو سرم گذاشتم و همه چیز یادم اومد
 تمام حرکاتو کارهامو به یاد اوردم

 چشمام از اشک پر شد
 خدایا چیکار کردم

 ای خدا اخه چرا چنین کاری کردم
 فرحناز فقط گریه میکردو با ترس نگاهم میکرد

 منم اشک از چشمام روان شد
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 واقعا نمیدونستم چیکار کنم
 خدا بهم توانایی داد نمیدونم چرا اما انگار

 و شروع کردم
 مثل این بود که جسمم مرده بود

 اما یکدفعه سلوال مشغول به کار شدنو مشغول شدم
 

 سریع فرحنازو با ب*و*سه و قربون صدقه به حمام فرستادم
 کل اتاقو سریع جمع کردم

 نمیدونستم به کی موضوع رو بگم 
 اما یادم اومد میتونم به اقا سعید بگم

اســتاد بگم با اون بیماری قلبیش مطمئنا چند روز دیگه باید خرماشــو  اگر به
 پخش میکردم

 نیما هم غیرتی میشد همین طور سینا
 دخترا هم سکته رو میزدن

 
 تصمیم گرفته بودم بعد از اینکه وضعیت فرحنازو درست کردم

 یک کاری بکنم که همه چیز تموم شه
 ست میشهمطمئنم اگر اون کارو انجام بدم همه چی در

 فرحناز از حمام بیرون اومد بعد از لباس پوشیدن نشوندمش رو تخت
 هنوزم میلرزیدو ازم میترسید
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 همش خودمو نفرین میکردم
 بهش توضیح دادم که موضوعو با اقا سعید درستش میکنم

 اما فرحناز فقط سرشو پایین انداخته بود
 منم دیگه چیزی نگفتمو به اتاق اقا سعید رفتم

 خوابه اما بیدار بود فکر کردم
 منو دید یکم تعجب کرد
 اما تعارف کرد که بشینم

 منم نشستم اما انگار با نشستنم
 همه جراتم ریخت

 اخه چجوری بهش میگفتم که...
 سرم پایین بودو تو چشمام غم بود

 برای هزارمین بار خودمو نفرین کردم
 اقا سعید فهمید نمیتونم حرفی بزنم روبه روم نشستو گفت

 یشده؟میتونی اعتماد کنیو بهم بگی؟+چ
 نمیدونم چی توی اون چشمای سیاه اقا سعید موج زد

 که تونست قلبمو اروم کنه
 به همین خاطر شروع کردم به توضیح دادن که چه اتفاقی افتاده

 
 اراد*

 اقا سعید اول اخم کرد بعد سرشو انداخت پایینو به ارومی زمزمه کرد
 ماله نیما بود +مطمئنن اون مشروب و سیگارا
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 من هیچی نمیگفتم قرمز شده بودمو سرم پایین بود
 اب دهنمو به زور قورت دادمو گفتم

 +فکر میکنید فرحناز این وسط چی بشه؟
 نگاهی بهم انداختو گفت

+ 
این به نیما بســتگی داره چون از اولم نیما و فرحناز واســه هم بودن باید به نیما 

 بگیم
 میدهتا بفهمیم چه کاری انجام 

اره خب به نیما مربوطه اما به نظرم همون لحظه که چنین چیزیو بفهمه در جا -
 منو میکشه

 اقا سعید یک لبخند زوری زدو گفت
شت هیچ وقت این  شروبارو اون جا نذا شاید تندی کنه اما اگر اون م سته  +در

 اتفاق نمیوفتاد
ه و بســاکت شــدم اونم با ســکوت بلند زدو  به ســمت پنجره رفت اهی کشــید

 بیرون نگاه کرد

**** 
 نیما*

 چشمام میسوخت سرم داشت از درد میترکید
 به زور تونستم چشمامو باز کنم

 نگاهی به اطرافم کردم
 توی اتاق سارا بودم همه چیز بهم ریخته بود اما خودش نبود
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 تازه یادم اومد که از دستم فرار کردو درو روم قفل کرد
 شه اما اشتباه کردمسمت در رفتم انتظار داشتم قفل با

 در باز بود
 به ارومی از اتاق اومدم بیرون نگاهی به بقیه اتاقا و بیرون کردم

 همه داشتن سرو صدا میکردن
 عمارت پر از جنب و جوش بود

 با تعجب به همه نگاه میکردم
 فقط یک خدمتکار از کنارم رد شد
 دستشو گرفتمو برگردوندمشو گفتم

 +چیشده؟
 پاسخ داد اونم خیلی سریعو رک

 +فرحناز خانوم گم شدن
 

 نیما*
 با چشمای بیش از حد باز بهش زل زدمو گفتم

 صبر کن ببینم چرا گمشده؟یعنی چی؟-
 خدمتکار+گم نشدن انگار فرار کردن

 چییییی؟؟-
 دیگه داشتم از تعجب شاخ در میاوردم

 همه تو جنب جوش برای پیدا کردن فرحناز بودن
 زحمت میکشید سینا بودفردی که بیشتر استرس داشتو 
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ستاده  شت نامرتب بود اما بازم همه نگهبانارو دنبال فرحناز فر ضعیته بدی دا و
 بود

 نمیدونستم اخه برای چی به چه دلیلی اینطوری شده

***** 
 یک ماه از فرار فرحناز میگذشت

 +خدا بیامرزتشون
 و یک خرما از توی دیس خرمایی که دستم بود برداشت

 مرسی-
 ه روم نگاهی انداختم روش با خط زیبا نوشته شده بودبه قبر روب

 اراد سپهری
 اهی کشیدمو سرم پایین انداختم

 هیچکس دلیل خود کشی ارادو نمیدونست
 اما بیشتر همه میگفتن به خاطر فرحناز بوده

 اما من  چنین فکری نداشتم
 فقط یک نامه برای سعید گذاشته بود

 و سعید هم خیلی تو خودش بود
 وضعیت سختی بودبرام 

 و بدتر این که
 با رفتن فرحناز توجهم به سارا بیشتر شده بود

 حداقل یه زمانی فرحناز بود کنارمو اروم میشدم
 اما حاال که نیست همه نگاهام روی سارا بود
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 استاد بعد از این اتفاقات تو بیمارستان بودو هنوز به هوش نیومده بود
 خیلی وضعیت بدی بود

 
 سعید*

 هنگ مونده بودم نمیدونستم چیکار کنمواقعا 
 تو وصیت نامه ازم در خواست کرده بود موضوعو بگم

 اما من از وضعیت استاد میترسیدمو دهنمو گل گرفته بودم
 سامیارو مهرداد نگرانم بودنو باهام حرف میزدن تا اروم شم

 اما نمیتونستم اروم باشم
 نمیدونستم چیکار کنم 

اســتاد حالش بهتر شــد و فرحناز فراموش شــد این  بهترین کار این بود وقتی
 موضوعو بگم

 اما میترسیدم اون زمان دیر باشه
 همگی تو عمارت سیاه پوش نشسته بودیم

 یکی سیگار دستش بود
 یکی سرش درد میکرد

 هیچکس باورش نمیشد به خاطر فرحناز انقدر داغون بشیم
 یکدفعه در با شدت باز شد

 همگی به در زل زدیم
 بادیگارد های سینا بود یکی از

 بادیگارد+سالم ارباب ما فهمیدیم چه اتفاقی واسه فرحناز خانوم افتاده
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 و بعد سرشو پایین انداخت
 همگی بلند شده بودنو با التماس به بادیگارد زل زده بودن تا چیزی بگه

 اونم به ارومی شروع کرد به گفتن
کسی شده که به یک جایی +مردم اون حوالی فرحناز خانومو دیدن  سوار یک تا

 بره اما اون تاکسی موقع 
 رانندگی به خاطر خواب الودگی پرت میشه توی دره

 چون شب بوده کسی نفهمیده فردا صبحش به همگی این خبر رسیده
 اما فقط جنازه راننده تو ماشین بوده

 سینا که به زور خودشو نگه داشته بود که رو زمین نیوفته گفت
 ز کجاست؟+یعنی چی پس فرحنا

 
تاق کاهگلی  په که چه عرض کنم مثل یک ا رفتیم داخل یک جنگلی یک کو

 بود
 رفتیم داخل پسرارو اونجا گذاشتیم که سامیار گفت

 +صبر کنید برم دارو و غذا بیارم
 سرمو به عالمت باشه تکون دادم و سمت اونا رفتم

 اون یکی هم یکمی به هوش اومده بود
 واسه همین گفتم سعی کردم باهاشون گرم بگیرم

 +خب اسماتون چیه؟اسمه من مهرداده
 اونی که از اول بهوش بودو التمسمون میکرد گفت
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 +منم فرزادم
 دومی هم اسمشو اعالم کرد

 +منم فربدم
 عجب خوشبختم-

 اونا هم با درد سری تکون دادن گفتم
 قضیه اون حرفاتون که سینا پدر مادرتونو کشته چیه؟

 مخصوصا فرزاداخماشون تو هم رفت 
 فرزاد با عصبانیت شروع به تو ضیح دادن کرد

 +ببین اقا درست مارو نجات دادی اما اینا جزو چیزای شخصیه ماست
 اگر دخالت نکنی ممنون میشم

 راستم میگفت خو به من چه که چه اتفاقی براشون افتاده
 باشه ای گفتمو از اونجا بیرون اومدم درو بستمو منتظر سامیار شدم

 حرفاشونو شنیدم اما
 فربد+چرا اینطوری با بنده خدا حرف زدی؟

 فرزاد+چون که حرف  زدم   راستی خوبی؟
 فربد+اره

 فرزاد+ببخشید داداش تو بیشتر کتک خوردی
 فربد+فدات 

 با اومدن سامیار بقیه حرفاشونو نشنیدم
 با سامیار  وارد اتاق شدیم و شروع کردیم به پانسمان کردن زخمای اونا

 مای فربد رو پانسمان میکردممن زخ
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 سامیارم زخمای فرزاد رو
 

بادیگارد+میگن اون جا یک رودخونه هســتش و ما فکر میکنیم اون رودخونه 
 جنازه فرحناز خانومو برده

 سینا به زمین نشستو اشک ریخت
 نیما با اعصابی خورد به سمت حیاط عمارت رفت

 مهردادو سامیار اخماشون تو هم بود
 میزدنو گریه میکردن دخترا هم زار

 بودن تو این وضعیت خیلی برام سخت بود
 سریع به سمت اتاقم رفتم

 روی تخت نشستمو برای هزارمین بار وصیت نامه رو خوندم
 سیگاری از جیبم بیرون کشیدم

 شروع کردم به پک زدن
 بعد از اینکه سیگارم تموم شدو خاموشش کردم

 تصمیم گرفتم شب موضوع رو بگم
 رستان بوداستاد بیما

 پس بهتر بود تو جمع خودمون موضوعو بگم
 و بعد به استاد بگم که حالش بهتر بود

 اگر تو این وضعیت این قضیه رو به استاد میگفتم
 مرگش حتمی بود



 341 زنند ینم ادیدخترها فر

 شقیقه هامو ماساژ میدادم
 و وصیت نامه رو نگاه میکردم

 خدایا خودت همه چیزو ختم به خیر کن
 از زبان نویسنده*

کردو زار میزد هر چی هیراد خواســـت ارومش کنه اتنا بهش محل اتنا گریه می
 ندادو از اتاق بیرونش کرد

 هیراد با ناراحتی بیرون اومد چشمش به ارش خورد که ماندانارو بغل کرده بود
 ماندانا ترسیده از گریه های بقیه چشماش اشکی بود

 و ارش زیر گوشش زمزمه میکرد تا اروم شه
 هیراد به سمتشون رفت

 ارش+هاهاها از اتاق انداختت بیرون؟حقته
 هیراد+کوفت

 ماندانا خنده ای کردو از بغل ارش بیرون اومد
ارش+بد شــد میخواســتیم کم کم واســه عروســی تو و اتنا اقدام کنیم اما با این 

 اتفاقات عقب میوفته
 هیراد سرشو به زیر انداختو چیزی نگفت

 
 موقتی زخما پانسمان شد از اتاق بیرون رفتی

شون  ضیحی از پدرو مادر ضیح دادم که جوابمو چی داده و نمیخواد تو بهش تو
 بده

 سامیارم فقط سر تکون داد
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 اونارو به زور راضی کردیم که با خودمون ببریمشون
 اولش قبول نمیکردن اما به زور بردیمشون

 وقتی به عمارت رسیدیم نمیذاشتن اونارو داخل ببریم
 که سینا اومدو اجازه رو داد

 بردیمشون اتاق سامیار که بزرگتر بود
 سعید اومد داخلو گفت

 +چیشده؟اینا کین؟
 سامیار+بعدا توضیح میدم

 پسرارو گذاشتیم استراحت کنن
 بعدش سامیار دستمو کشید که به حیاط عمارت بریم

 وقتی به اونجا رفتیم 
 سامیار دستمو کشید رو چمن ها یک گوشه نشستیم

 ه زور اوردیچته؟چرا اینارو برداشتی ب-
 سامیار+میخوام تعلیمشون بدم

 چیییی-
 سامیار+میخوام مثل استاد تعلیمشون بدم

 دیونه هرگز نمیتونی مثل استاد باشی حوصله داری؟-
 سامیار+اره حوصله دارم اوف گیر دادیا

 فقط باید یکمی زیر دست نیما هم باشم اون بیشتر از من بلده
 اونکه اره بابا-
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شم  شن مثل ما دو تا سامیار+خیلی خو شون بدم فکر میکنی بزرگ  میاد تعلیم
 بشن؟

 اوم شاید-
 

 سینا*
 راه میرفتمو سر بادیگاردها داد میزدم

ــیدو جنازتونو رو برام  ــو برام میارید یا خودتونو بکش _همین که گفتم یا جنازش
 بیارن

 بدون جنازش بر نمیگردین
 حتی اگر چند سال هم بگذره بر نگردید

 شوخی ندارم
ظب زنو بچه هاتون هستم فقط باید جنازه ی فرحنازو برام بیارید تا باور کنم موا

 مرده
 من تا صد سال دیگه جنازشو نبینم باور نمیکنم مرده

 فهمیدید؟
 بادیگاردا هیچی نمیتونستن بگن فقط به من نگاه میکردند

 با ترس بهم زل زده بودن
 از بس داد زده بودم 

 گلوم میسوخت سرفه ای کردم
 رم سریع به سمتم دویدو اب بهم دادماد

 به سختی ابو خوردم
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 هیچی از گلوم پایین نمیرفت
 داشت اشکم در میومد از سر این موضوع

 به همین خاطر که غرورم پیش بادیگاردا از بین نره 
 سریع به سمت اتاقم رفتم

 به اتاقی که راحت میتونستم ارباب عاشق رو توش پنهان کنم
 ب مغرورو رو جلوه بدمو در بیرون اون اربا

 اشک میریختمو سیگارمو پک میزدم
 سیگارم وقتی داغ بود

 به ارومی به سمت بازوم حرکتش دادم
 و روی بازوم فشردمش

 اشک از چشمام جاری شد از درد
 اما تصمیمم همین بود که هر روز تا دیدن فرحناز این کارو تکرار کنم

 نه عشق من زندست
 اون نمرده

 فرحناز برام سخت بودباور مردن 
 دوباره شروع کردم به پک زدن و اشک ریختن

 
 نیما*

 فرحناز برام کمرنگ شده بود
 بیشتر به سارا توجه میکردم
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 وقتی سارا متوجه نگاه های من شد
 خودشو همش از من دور میکرد

 ساکت تر شده بود
 استاد بعد از فهمیدن موضوع اونم بعد از چند ماه

 فت تو کماهمونجا سکته کرد و ر
 هیچکی از دکترا امیدی بهش ندارن

 روز دیگه از کما بیرون نیاد 7و اگر تا 
 وسایلو از بدنش بیرون میکشنو

... 
 نمیتونستم بقیشو حتی تصور بکنم

 با تصور این که استاد..
 اشکی از گوشه چشمم چکید

 مهردادو سامیار درسته با استاد بزرگ شدن
 اوناهاولی من بیشتر با استاد بودم تا 

 سعید تا اشکمو دید با حال بدشو وضعیت غیر مناسبش اومد سمتم
 پدرانه بغلم کردو اروم گفت

 +توکل به خدا کن ان شالله درست میشه
 پوزخندی زدمو گفتم

سط نبودو به فرحناز ت*ج*ا*و*ز نمیکرد همه  ضی این و _هه اگر اون اراد عو
 چی درست میشد

 سعید به ارومی دستشو رو لبام گذاشت
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 +هیس اون بنده خدا بیماری داشته 
داشته باشه چجوری جرات کرده به دختره برادرش که به عنوان دختره خودش -

 قبولش داشته
 ت*ج*ا*و*ز بکنه

 هان؟
 

 سعید اعصابش خورد شده بود داد زد
+اون با بیماریش با اون سختی تونسته کنار بیاد اما توی لعنتی با اون مشروبایی 

 که رو
 و اون تو تاریکی نفهمیده جوری میتونسته جلوی خودشو بگیره میز گذاشتی

 با چشمای گرد شده بهش نگاه میکردم
 اونم شروع کرد به توضیح دادن که قضیه چه ربطی به من داشته

 تازه متوجه شدم
 خدایا اخه چرا یعنی اگر من اون مشروبارو اونجا نمیذاشتم

 فرحناز این بال سرش نمیومد
 یشد؟استاد حالش بد نم

 اما دیگه واسه ای کاش های من دیر شده بود
 مهردادو سامیار رفته بودن زندان به دیدن اردالنو حالشو گرفته بودن

 گرچه با سند بیرون اوردیمشون 
 اما بازم اونقدر معرفت داشتن که رفتن اونجا
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 سعید میگفت اون لحظه ای که اراد خواسته خودکشی کنه
 اردالن چه چیزی بهش تزریق کردهمتوجه میشه و یادش میاد که 

 و داخل وصیت نامش مینویسه
 که سعید همه رو متوجه میکنه که اراد بیماری داشته

 اراد واقعا زندگی سختی داشته
 و اشتباه کرده اما اشتباه اصلی رو من کردم

 فرحناز با اینکه مردی اما منو ببخش
 روی صورتم راه برنسرمو تو دستام فشردمو به ارومی به اشکام اجازه دادم 

 سعیدم وضعیتش بد بود از اونجا بلند شدو به بیرون عمارت رفت
 مهردادو سامیار هم همش به دیدن استاد میرفتن

 با کمال تاسف مهرداد سیگاری شده بود
 بعد از یک عالمه حرف زدن مهردادو سعید باهاش

 تصمیم به ترک گرفته
 اما هنوز که هنوزه ما چیزی از ترکش ندیدیم

 انگار فقط واسه دل خوشی سامیار و سعید  این تصمیمو گرفته بود
 

 وضعیت هیچکی اصال مناسب نبود
 استادو اراد رفته بودن زیر خاک

 مهرداد سیگاری شده بود
 سامیار چند بار به خاطر اسم که داشت کارش به بیمارستان کشیده شده بود

 سعید هم خیلی داغون بود
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 قط بچه کنهمبینا هر لحظه امکان داشت س
 به همین خاطر مهدیار خیلی مواظبش بود

**** 
 سامیار*

 داشتم تو حیاط عمارت قدم میزدم
ــر بچه حدودا  ــاله رو به  17یک دفعه چند تا از مردم با چوب و کتک دو پس س

 حیاط عمارت اوردن
 بعد از یکم وقت سینا به حیاط اومد

 اون دو پسر ناله میکردنو التماس میکردن تا ازاد بشن
 منم نظاره گر بودم که سینا قاضی رو صدا زدو باهاش حرف زد

 منم حرفاشون رو شنیدم
 سینا+چه اتفاقی افتاده؟

ستگیر  ستا دزدی میکردن د ضی+ارباب ما اون دو تا دزد رو که از بزرگای رو قا
 کردیم

 ایناشون
 سینااخمی کرد به سمتشون رفت

 سینا خیلی تو کارهاش جرات داشت
 ناخود اگاه اطاعت میکردیجوری که از جذبش 

 سینا به سمتشون رفت اونا با ترس بهش زل زده بودن
 دستشو بلند کردو یه چک به گوش هر دوشون زد

 جوری که از شدت ضربه پخش زمین شدن
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 سینا+بلند شیدددد
 سریع اطاعت کردنو بلند شدن

 
 سینا+به چه حقی میرید دزدی هان؟مگه مادر پدر ندارید شما دوتا

 اد زدیکیشون د
 +نه عوضی پدر مادر نداریم

 سینا از جرات اون پسر کمی تعجب کرد
 بعد داد زد

 +چطور جرات میکنی چنین حرفی به من بزنی؟هان؟
 یکی دیگه از پسرا گفت

 +همون طور که تو جرات کردی پدرو مادرمونو به کشتن بدی پست فطرت
 سینا یک داد بلند از خشم کشید 

 به یک مکانی ببرنبعد دستور داد اون دو نفر 
 و به بند بکشن 

 با تعجب به اون دو پسر نگاه میکرد 
 بعد به ارومی و مرموزانه به اون اتاقی رفتم که اون دو پسرو بردن

 از یک جای پنجره تونستم نگاهی بندازم
 اون دو پسر رو اویزون کرده بودن و بسته بودن

 و اونا سعی داشتن خودشونو ازاد کنن 
 تاق شدکه سینا وارد ا

 سینا+جالبه تاحاال هیچکس سر من داد نزده بود
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 باید جوری ادبتون کنم که واسه بقیه درس عبرت بشه
 یکی از پسرا با ترس بهش نگاه میکرد اما اون یکی با خشم

 سینا به سمت یک شالق رفت اون رو برداشت و به سمت پسرا رفت
 دیگه حوصله نداشتم ببینم چی میشه

 افتادم و به سمت عمارت رفتمبلند شدمو به راه 
 اما صدای داده پر از درد اون دو تا پسر رو میشنیدم

 به سمت اتاقم رفتم توش دراز کشیدم و به قبل فکر کردم
 عجیب اون دو پسر منو یاد مهردادو نیما خودم مینداخت

 اصال نمیتونستم از فکر اون دو تا بیرون بیام
 همش تو فکر اونا بودم

 بود؟ معنی حرفاشون چی
 یعنی یتیم شده بودن؟

 و اونم پدر مادرشون به دست سینا کشته شدن؟
 راست میگفتن یا دروغ؟

 
 مهرداد*

 حوصلم سر رفته بود تصمیم گرفتم برم پیش سامیار
 رفتم در زدم وارد اتاقش شدم

 رو تخت دراز کشیده بودو تو فکر بود
 جالبه سامیار خیلی تو فکر نمیره
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 نمیگیره و اگرم بره اینطوری ژست
 سامیار+هوم؟چیشده؟

 هیچی حوصلم ریدست-
 سامیار+مگه دلقکم من حوصله ریدتو درست کنم؟

 عه مگه نیستی؟-
 سامیار+نخیر نیستم هری

 حاال چرا تو فکری چیشده؟-
 سامیار+هیچی باوا راستی اون دو تا پسر دزدارو دیدی؟

 اره دیدمشون اما بدجوری سینا زدشون هااما فک کنم حقشونه-
 میار+نه خیر نمیدونم چرا از فکر اونا نمیتونم در بیامسا
 عاشق شدی؟-

 سامیار+مرگگگگ
 خخخ خب ولشون بابا چهارتا شالق خوردن ادم میشن دزدی نکنن-

 سامیار+اخه با دیدنشون یاد خودمون سه تا افتادم
 او مای جفر-

 سامیار+کوفت توام با دردو دل کردنات
 کوچیک شما هستیم-

 رفتن راستی اون دو تا؟سامیار+کجا 
 ازادشون کردن پرتشون کردن وسط روستا-

 گفتن درس عبرت واسه همتون باشه و اینا
 مردمم مثله چی ترسیده بودن
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 هخیچکیشون حتی نمیتونست از ترس بره جمع کنه اون دو تا نصفه جونو
 بیهوش شده بودن پر خون بودن

 سامیار سریع از رو تخت بلند شد و گفت
 دنبالشون +پاشو بریم

 برو باوا حوصله داریا-
 سامیار+به درک خواستی نیا

 اوووف باشه میام-
 

 مهرداد*
ــتن همراه هم برامون  ــدیم بماند که خواس ــامیار رفتیم از عمارت خارج ش با س

 بذارنو با چه بدبختی نذاشتیم
 رفتیم وسط روستا رو نگاه کردیم که چشممون به اون دو تا پسر دزدا خورد

 درموردشون کنجکاو بود اما من سامیار خیلی
 اصال برام اهمیتی نداشت

ست اون یکیو  شون میخوا شون که یکی سر وعض خونی دیدم اما وقتی با اون 
 بلند کنه

 از اونجا دور کنه اما نمیتونه
 دلم خون شد
 بغضم گرفت

 یاد یه زمانی افتادم که خودمو سامیار اواره بودیم
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 درواقع قبل از پیدا کردن استاد
 با سامیار سمت اون دو تا پسر رفتیم سریع

 بلندشون کردیمو رو دوشمون گرفتیمشون
 یکیشون بیهوش بود اون یکی یکمی تو بی هوشی بودش

 اما چشمام تا حدی باز بود
 با صدای گرفته گفت

 +چیکارمون دارید ولمون کنید
ــامیار ــعیت برادرت خیلی بده بهتره باهام همکاری کنی بیای رو -س هیس وض

 کولم
 می به ماها نگاه کردو رو کول سامیار رفتک

 اما تا دید داریم میریم سمت عمارت
 شروع به دادو بی داد کردو گفت

 +تروخدا ولمون کنید بذارید بریم باز میخواید مارو ببرید اونجا که چی؟
 حداقل منو ببرید داداشمو نبرید

 تروخدا التماستون میکنم
 دیگه به گریه افتاده بود

 نگاهی به هم انداختیم و به این فکر بودیم که چه کاری بکنیممنو سامیار 
 

 از زبان نویسنده*
 بعد از فهمیدن موضوعات و صبر کردن که فرحناز دوباره برگرده

 اما وقتی به نتیجه ای نرسید
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 بیشتر سارا به چشمش اومد
 همش به سارا نزدیک تر میشد

 هر چند سارا ازش دوری میکرد
 دو به سمتش میرفتاما نیما بازم سمج بو

 سامیار به نیما موضوعه اموزش رو گفت
 نیما هم کمی از اموزشایی که سامیار ضعف داشتو کمکش کرد

 سامیار هم به تعلیمه فرزادو فربد سرش گرم شده بود
 البته اونا باور نمیکردن بخوان اموزش ببینن

 ولی چیزی نگفتنو قبول کردن
 از دزد بودنه به گفته خودشون حداق اموزش دیدن بهتر

 سامیار خیلی شاد بود که مثل استاد میشه و به اونا درس میده
 نیما هم پی چشم چرونیو مخ زدن سارا بود

 مهرداد که سرش تو کار خودش بود
 سعید هم مثل مهرداد بود

 اما سینا...
 کسی که ضربه بدی به خاطر این موضوع خورد

 سینا بود
 کسی کهجلوی همه زار زد

 سینا بود
 که داد میزدو جنازه فرحنازو میخواست کسی
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 کسی که هنوز باور نداشت فرحناز مرده
 کسی که هر شب بدون فرحناز روی بدنش یک خط مینداخت

 کسی که بدنش پر از خونو زخم بود
 و روحش خسته از زندگیش

 سینا بود....
 

 مهرداد*
 

 دم گوش فربد میگفتم
 شاخ میشهنگا کن این سامیار یکمی اسکوله بعضی اوقات -

 کم تو فکر میره اگر بره دیگه رفته
 خیلی خوب میتونه از چشمات چیزیو بفهمه

 عاقلم هست اما بعضی اوقات به کره االغ کد خدا میگه هری
 جات هستم

 خب نوشتی؟
 فربد که گوشش با مهرداد بودو دستش به نوشتن گفت

 +اره اره بقیشو بگو
شو یه - شه که من دهنم کف کرد پا شو خو نمی لیوان ابی چیزی به من بده تا بقی

 بگم
 لیوانی که روی میز بود اشاره کردو گفت 13فربد به 

 تا ابو ابمیوه مختلف خوردی تروخدا بقیشو بگو انقدر اذیتم نکن 13+بابا 
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 میخوام بیشتر استادو بشناسم
 اخه نمیشه که تو بردار یک لیوان ابسیبو موز بیار منم در خدمتم-

 یگه پسر گلیدهنم کف کرده د
 فربد هوفی کردو بلند شد

 مهردادم منتظر موند
 فربد با یک لیوان ابمیوه اومدو گفت

 +خب حاال بقیشو بگو
 بقیه نداره دیگه-

 بعد لیوان رو خیلی راحت سر کشید
 فربد+عه نامردیه

 خیلیم مردونگیه-
 فربد اخمی کردو روشو کرد اونور

 ادی بهمای بابا دارم میترکم از بس ابو ابمیوه د-
 فربد با تعجب

 +خودت خواستی دهنت کف کرد
 اره خب اما یه نیت دیگه داشتم-

 فربد+چه نیتی؟
ــر کچل من - ــت از س ــی بری ازدواج کنی دس ــپزخونه بش ــق دختر تو اش عاش

 برداری که هر روز
 میای اخالقای اون سامیار نکبتو میپرسی
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 مهرداد*

 اره دیگه چرا اینطوری نگاه میکنی-
 کردی هر روز میای دم گوش من وز وز وزبابا کالفم 

 سامیار اینطوریه یانه فالنه یا نه
 باو تو اموزشتو ببین دیگه چیکار داری به اینجور چیزا اخه

 فربد+خیلی بیشعوری
به بزرگترت توهین کنیو  نداری  ســـامیار+فربدددد هر چی مهرداد بگه تو حق 

 فوش بدی
 خاطر تعلیم سخت بود فربد که مثل خر از سامیار میترسید اونم به

 با تته پته گفت
 +ببخشید..م..ن...منظو...ر خا..صی...ند..اشت..م

 سامیار+برو به فرزاد تو پوست کندن پیازا کمک کن
 فربد چهرش خیلی جالب شده بود تو اون لحظه

 به همین خاطر بلند بلند خندیدم
 اون هم چشم غره ای به من رفتو سریع از اونجا دور شد

 به بدبختا پیاز دادی؟؟بابا چرا -
 سامیار+هوووف خلم کردن این دو تا حاال فرزاد یه چیزی

 موندم با این فربد چیکار کنم اخه
سرت به چیزی بنده یه هدفی داری - شکر کن  شه برو خدارو ست می هعی در

 اما من چی؟
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 جز رسوندنه چند تا جوون به همدیگه
 عروسی کنن سامیار+به جای اینکه بری باغچه بقیه رو بیل بزنی

 برو خودت زن بگیر از بالتکلیفی دربیای
 هوف ول کن بابا تا وقتی دختر هست زن چرا-

 سامیار+خاک تو سرت کنن
 خواهش میکنم نظر لطفته-
 

 نیما*
 نتونستم دوم بیارم قضیه رو که میخوام با سارا ازدواج کنم به سعید گفتم

 اون اول خیلی تعجب کرد 
 شق سارا بودمو هستمبهش توضیح دادم از اولم عا

 سعید بهم با دقت گوش میداد
 سکوتش نمیدونم عالمت چی بود

 شاید عالمت اینکه خیلی پستم
 یا شاید عالمت اینکه درکم کرده

 امیدوارم درکم کنه
بعد از تموم شدن حرفام سرشو تکون دادو گفت باید خصوصی با سارا صحبت 

 کنه
 بعد خبرشو بهم میده

 راستم میگفت



 359 زنند ینم ادیدخترها فر

 سارا بوداصل کاری 
 به هر حال نمیتونستم دووم بیارم

 که سارا جلوم زرتو زرت رژه بره اما هیچی  نگم
 شاید خیلی پستم که هنوز جنازه فرحناز پیدا نشده دارم خواستگاری میکنم

 اما منم یک ادم عاشق بودم
 که به زور به فرحناز تحمیل شده بود

 ودو حاال از دست این دختر تحمیلی نجات پیدا کرده ب
 و داشت سمت عشق خودش میرفت

 فقط دعا میکردم که سارا قبولم کنه
 اگر اینکارو نمیکرد

 خودمو میکشتم تا از این زندگی خالص شم
 تنها امید زندگیم سارا هستو بس

 همین
 

 سعید*
 
 

 به ارومی دره اتاق سارا رو زدم
 اونم درو باز کرد

 با تعجب بهم نگاه میکرد
 نمیشناختم اونم منو حقم داشت خب من اونو زیاد
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 حتی جلوی در مونده بود درو باز نمیکرد
 اهم میشه بیام تو؟-

 سارا+بله بله بفرمائید
 وارد اتاق شدم نشستم روی تخت

 اینور اونورو نگاه میکردم 
 نمیدونستم چجوری شروع کنم

 سارا+اتفاقی افتاده؟
 اوم راستش دخترم تو قصد ازدواج داری؟-

 کرد بعد گفتیکمی تعجب زده نگاهم 
 +واال نمیدونم خیلی ناگهانی پرسیدید

 نمیخوام مقدمه چینی کنم-
 تو نیما رو دوستش داری؟ازش خوشت میاد؟؟

 سارا+اقا نیما فرد خوبیه اما
 سرش پایین بود هیچی نمیگفت

 مطمئن بودم یه چیزی هست
 سعید+اما چی؟چیشده؟

 اد دوست دارمسارا+راستش من از عشقی که توش شک و تریدی باشه بدم می
 همسرم بهم اعتماد داشته باشه

 خب؟-
 سارا سرشو پایین انداخته بود زیر چشمی نگاهم میکرد
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 فهمیدم حتما یه چیزی هست اینطوری شده
 بیشتر به سمتش رفتم

 و به ارومی گفتم
 +بهم اعتماد کن حرفتو بزن مطمئن باش میتونم بهت کمک کنم

 
 سعید*

 رف زدنمنتظر بودم سارا شروع کنه به ح
 کمی مکث کردو بهم چشم دوخت

 بعد سرشو پایین انداختو گفت
 +من مامور شده بودم سامیارو خام کنم اما...

 تا فهمیدم منظورش چیه سریع وسطه حرفش پریدمو گفتم
 عجب پس ناراحتیت به همین خاطره-

 سارا+اوهوم
مد ازت - ـــت نمیو ـــک داش هت ش ما ب ما اگر نی جای دختر من ا ببین تو 

 خواستگاری کنه
 سارا با تردید نگاهم کرد

 شروع کردم به بیشتر توضیح دادن

*** 
 مبینا جیغ میزدو فریاد میکشید

 از درد دستشو رو شکم برامدش میکشیدو داد میزد
 و کمک میخواست
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 همه با تعجب بهش چشم دوخته بودن
 تا اینکه دردشو فهمیدن

 سریع به سمتش رفتن و کمکش کردن
 اورژانسزنگ زدن به 

 مهدیار دل تو دلش نبود
 هم مبینا رو اروم میکرد هم منتظر اورژانس بود

 ارش ماندانا رو که گریه میکرد تو بغلش گرفته بودو میب*و*سید
 تا اروم شه

 باالخره اورژانس رسید
 اما یکی از حرفای پرستارا که مبینا رو داخل ماشین میکرد

 مهدیارو خورد کرد
 داره اگر هر دوشون سالم بمونن یک معجزست پرستار+خیلی وضعیت بدی

 
 مهرداد*

 به زور ماندانارو تو بغلم گرفته بودمش
 اونم هی میخواست ولش کنم اما اینکارو نمیکردم

 میخواست بره مادرشو ببینه که در چه وضعیه
 اما این کارو نمیکردم

 ماندانا+ولم کنننن میخوام برم پیش مامانممم
 ولش نمیکردمبه گریه افتاده بود اما 
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 گفتم
اروم باش بگیر بخواب مطمئن باش چشــماتو باز کنی مادرتو با یک نی نی -

 کنارت میبینی
 ماندانا لباشو بهم پیچوندو گفت

 +راستی میگی؟
 اره راسته راست حاال میخوابی؟-

 ماندانا+اره میخوابم ولی قول دادیا
 باشه-

 بعد از یکمی الالیی خوندن به خواب رفت
 ن همه گریه بایدم خسته میبود که زودتر بخوابهالبته با ای

 اهی کشیدم
 بعد به سامیار زنگ زدم

 اونم گفت بهتره برم بیمارستان
 هنوز دکترا خبری از وضعیت مبینا ندادن

 مبینا تو اتاق عمله
 لباسامو پوشیدمو چند تا خدمتکار واسه ماندانا گذاشتم

 ود رفتمه سینا برام فرستاده بسریع به سمت بیمارستان با یکی از ماشین هایی ک
 تا وارد بیمارستان شدم رفتم سمت پذیرش

 شماره اتاقو گرفتم
 رفتم سمت اتاق اما..

 یکدفعه موندم
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 همه داشتن جیغو داد میکردن

 مهدیار یه گوشه با صدای بلند گریه میکرد
 هیراد داشت اتنارو اروم میکرد

 علی هم سانازو
 نو داشتسارا هم قصد کمک به اروم کردنشو

 سریع رفتم سمت نیما و سامیار
 چیه چیشده؟-

 سامیار با ناراحتی گفت
سامیار+هیچی اما انگار مبینا رفته تو کما ولی بچه سالمو زندست تو دستگاهه 

 البته
 چرا رفته تو کماااا-

 سامیار+چمیدونم این دکترا که همش ادمو میذارن تو خماری
 توضیح درست که نمیدن

 به ماندانا قول دادمنه نه خدایا من 
 اخه چرا باید اینطوری بشه؟

 ماندانا چی؟
 گریه هاش چی؟

 اون بدون مادر نمیتونه طاقت بیاره
 اون فقط یک بچست



 365 زنند ینم ادیدخترها فر

 اخمامو تو هم کشیدم
 شدم مهرداد جدی که شاید سالی یه بارر جدی بشه

 دبدون توجه به دادو قال دکترا و پرستارا رفتم تو اتاقی که مبینا توش بستری بو
 و تو کما بود

 هیچی برام معنی نداشت فقط داد میکشیدم
 داد میزدم تا بلند شه

 
 مهرداد*

 بلند شووووو-
 چرا افتادی روی تخت چشمات بستست؟

 هان؟
 تکلیف ماندانا چیه؟؟

 تکلیف مردی که ان کنار هق میزنه چیه؟
 تکلیف اون بچه تو دستگاه چیه؟؟

 هان؟
 میخواست؟میدونی چقدر بچت زجه زدو تورو 

 چی بهش بگم؟
 هان؟

 بگم ادرت تو کماست؟
 اره اینو بهش بگم؟
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ــمش  ــو باز کرد تو جلوی چش ــماش اخه لعنتی اون ازم قول گرفته که وقتی چش
 باشی

 پاشووووو
 به زور از اتاق پرتم کردن بیرون

 قرمز شده بودم نفس نفس میزدم
 مردم با تعجب بهم زل زده بودن

 من نداشتن بقیه هم انتظار چنین کاری از
 بازم خواستم برم سمت اتاق که سامیارو سعید پا درمیونی کردن

 و نذاشتن من داخل اتاق بشم
 یک کنار به زور منو نشوندنو یک لیوان اب دادن دستم

 اما من به فکره گلوم که میسوخت نبودم
 به این فکر میکردم قرار چه بالیی سر مانداناو بقیه بیاد

 
 ستارا ریختن تو اتاقیک دفعه همه دکترا و پر

 سریع رفتم سمتشون به زور دست یکی از دکترارو گرفتمو گفتم
 چیشده چیشده؟-

 دکتر+وضعیت اورژانسیه دستمو ول کنید
 دستشو ول کردمو بهت زده به اتاق خیره شدم

 یعنی چی؟
 اورژانسیه یعنی چی؟
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 خدایا ماندانا چی میشه؟
 نا یادم اومداشک تو چشمام جمع شده بود دوباره حرف ماندا

 تو مغزم صداش پیچید
 ماندانا+راست میگی؟

 اره راسته راست حاال میخوابی؟-
 ماندانا+اره میخوابم ولی قول دادیا

 باشه-
 با صدای جیغ اتنا از فکر دراومدم به وضعیت نگاه کردم که چی شده

*** 
 نیما*

 سیگارمو خاموش کردم
 به دود تو هوا زل زدم

 بیرونهوای تو دهنمو فوت کردم 
 یکدفعه چهره سارا جلوی چشمم نقش بست

 چهرش خیلی خیلی مظلومو اروم بود
 اما فرحناز

 چشمای ابیش خیلی جذاب بود
 دستی به صورتم کشیدم بلند شدمو به سمت پنجره رفتم

 به حیاط زل زدم
 سامیار در حال اموزش به فرزادو فربد بود

 فرزاد خیلی جدیو با اخم بود
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 از تمرینا خوشش نمیومد اما فربد انگار اصال
 همش تو فکرو دانشو اینجور چیزا بود

 فرزاد کپی سامیار بود
 تمام اخالقو روحیاتش

 اما فربد فرق داشت
 نه مثل من بود نه مثل مهرداد شوخ بود نه مثل سامیار جدیو اخمو

 همش تو فکر بود
 

 سامیار*
 

 بود فربد اصال به کارایی که من میگفتم توجه نمیکرد همش تو فکر
 به ارومی تو سرش زدمو گفتم

 +کجایی تو؟یک ساعته دارم اموزش میدم ها خیر سرم
 فربد سریع از فکر اومد بیرون حواسشو به من جمع کردو گفت

 +ببخشید ببخشید
 یک لحظه رفتم تو فکر

 سرمو به نشونه تاسف تکون دادم و رفتم پیش فرزاد
 با دقتو جدیت تمرین میکرد

 فرزاد؟-
 گفت برگشت سمتمو
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 +بله استاد؟
 از شنیدن صدای استاد دلم زیر و رو شد

 میدونی فربد چش شده؟همش تو فکره-
 فرزاد نگاهی بهش انداختو گفت

 +نمیدونم
 بعدم خیلی راحت روشو کرد اونورو به تمرینش ادامه داد

 خیلی میگفتن شبیه منه
 اما باید اعتراف میکردم که فرزاد

 از من جدی ترو اخمو تره
 لی نشستم متوجه نگاه های نیما شدمروی صند

 اونم متوجه من شد
 سرمو به نشونه چیه؟تکون دادم

 اونم شونه ای باال انداختو رفت توی اتاقشو پنجره رو بست
 سریع بلند شدم به سمت اتاقش رفتم

 باید چند تا تمرینو باهاش کار میکردم
 درو زدمو با اجازش وارد شدم

 اما بهت زده واستادم
 اتاقش خیلی بد بودوضعیت 

شتم اما از  شه از مهرداد انتظار دا شلخته با هرگز تاحاال ندیده بودم نیما انقدر 
 نیما نه

 یعنی چیشده که این بالهارو سر خودش میاره؟
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 صورتش ریش داشتو به خودش نرسیده بود

 لباسای نا مرتب داشت
 چت شده نیما این بالها چیه سر خودت اوردی؟-

 فقط به خاطر اتفاقات اخیرنیما+چیزی نیست 
 اینطوری شدم

 منظورش مرگ استاد بود
 با به یاد اوردن استاد اشک تو چشمام جمع شد

 هیچ وقت یادم نمیره محبتاشو
 سیلی زدنشو

 نصیحت کردنشو
 هیچوقت اینارو یادم نمیره

 نتونستم اتاق نیما بمونم تا خورد شدن غرورمو ببینه
 اقم رفتماز اتاق خارج شدم سریع به سمت ات

 درو باز کردمو خودم پرت کردم روی تخت
 زیر پتو قایم شدم

 نمیخواستم کسی ببینه و بگه این سامیار چقدر ضعیف شده
 نه من باید قوی میبودم باید مثل استاد میشدم

 اشکای چشمامو پاک کردم
 چشمامو که میسوخت بستمو پتو رو روی سرم انداختم
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 تا سوزشش کمتر شه
 شدکه در اتاق باز 

 پتو رو کنار زدمو به نیما که واستاده بود نگاه کردم
 چیزی شده؟-

 نیما+اینو باید از خودت بپرسی
 هیچیم نیست فقط یکمی حالم بد شد-

 نیما+عر
 بعد از اتاق خارج شد و من بهت زده نگاه میکردم

 برگشتم چشمم به خودم تو اینه خورد
 بودوافعا هم عر رو راست میگفت چون خیلی وضعم خراب 

 خیلیم ضایع بود که گریه کردم
 هوفی کشیدم

 بلند شدمو رفتم پایین تا ببینم فرزادو فربد چه میکنن
 بعدا از نیما اون تمرینارو میپرسم

 
 طنین*

 
 دستامو میفرشدم از سرما یخ زده بود

 به اناهیتا  که کنارم میلرزید نگاه کردمو گفتم
 +خوبی؟

 اناهیتا سرشو تکون داد



wWw.Roman4u.iR  372 

 

 یک ماشین بودیم تا بیادو مارو سوار کنههر دو منتظر 
 تا به خونه بریم

 داشتیم از سرما یخ می بستیم
 مهرداد*

 خدایا شکرت خدایا شکرت
 مبینا حالش خوب شده بودو داشتن میبردنش عمارت

 به منم یه ماشین دادن تا باهاش راه بیوفتمو برم
 اخه تعداد زیاد بود

 ترجیح دادم خودم تنهایی برم
 میدادمو میرفتمداشتم قر 

 که چشمم به دو تا خانوم کنار جاده خورد
 خواستم ازشون رد شم اما یک لحظه بهت زده موندم
 ترمزو زدمو با چشمای گرد چند دقیقه به جلو زل زدم

 یکدفعه سریع به خودم اومدم دنده عقب گرفتمو نگاه کرد
 نه نه خودشه خوده خودشه

 یکیشون درو باز کردو گفت
 میشه مارو برسونید؟+ببخشید اقا 

 هیچی نمیگفتم فقط به دختر کنارش زل زده بودم
 +اقا اقا میشه مارو برسونید؟

 اره اره بفرمائید-
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 سریع سوار شدن
 اما اخه چرا با دیدن من منو نشناخت 

 شاید یکی دیگست
 خاک بر سرت مهرداد یعنی انقدر شباهت؟

 ک کجا باید برم؟-
 +لطفا برید به.....

فا نارش زل زده بودم هیچی هیچی از حر به دختر ک یدم فقط  ش نمیفهم
 نمیفهمیدم

 درسته اون ادرسو گفت
 اما مطمئنا کور خونده اونارو به ادرسی که داد ببرم

 
 طنین*

 متوجه شدم داره به یک جای دیگه ای میره غیر از ادرسی که دادم
 اقا دارید اشتباه میرید-

 تاهیچی جوابمو نداد فقط زل زده بود به اناهی
 صدامو بلند تر کردمو گفتم

 +اقا با شمام
 سرشو بلند کرد بهم از اینه نگاهی کردو گفت

 +بله بله؟؟
 اقا داری اشتباه میری بزن کنار-

 ترسیده بودم بدجور
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 اونم فقط اخمی کردو با سرعت بیشتر راه افتاد
 مهرداد*

 نه نه خودشه خود خود فرحنازه مطمئنم خودشه
 باز بهش چشم دوختم

 خودشه خودشه
 خدایا مگه فررحناز پرت نشده تو دره؟

 پس چرا االن زندست؟
 اون دختره هی جیغ جیغ میکرد اما من فقطو فقط حواسم به فرحناز بود

 باالخره به عمارت رسیدم
 اون دختره به گریه افتاده بودو التماس میکرد

 اما فرحناز فقط با بی چارگیو ترس بهم نگاه میکرد
 گرفتمو کشیدم به زور بیرون دسته هر دوشونو

 دیگه از گریه گذشته بود
 فرحناز جیغ میزد

 اون دختره هم التماسو گریه میکرد
 به زور پرتشون کردم تو اتاقی که توی جنگل مخفی شده بود

 هیچکی داخل اتاق نبود
 پرتشون کردم تو اتاقو درو قفل کردم

 هر چی میگفتنو دادو بیداد میکردن محل ندادم
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زمانی اینجا بمونن بعد از اینکه متوجه شدم وقتش هست فرحنازو نشون باید تا 
 همه میدم تا متوجه بشن که زندست

 
 مهرداد*

 امشب شب عروسیه نیما با ساراست
 و اناهیتاو طنین تو اون اتاق وسط جنگل زندانی هستن

 داشتم از استرس میمردم
 دستی به شونم خورد به اون فرد چشم دوختم

 را انقدر استرس داری؟خیر سرت ساق دوش دامادیسامیار+بابا چ
 اوف ول کن-

 از اونجا دور شدم
 جلوی اینه قدی به خودم نگاهی کردم

 تیپمو همه چیم کامل بود
 اما ساعتمو یادم رفته بود
 سریع رفتم سمت اتاقم

 داشتم تو کشو دنبالش میگشتم که گوشیم زنگ خورد
 طنین بود

 میخواستم قطع کنم اما جواب دادم
 طنین+توروخدا ازادمون کن باید بریم

 اوف باز شروع شد؟-
 طنین+چی از جونمون میخوای چرا ولمون نمیکنی؟
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 گفتم که وقتش برسه تو و فرحنازو ازاد میکنم-
 طنین+هه فرحناز؟اسمش اناهیتاست اقا

 اره فرحناز اسمش فرحنازه-
 طنین+نخیر روی دسبندش نوشته اناهیتا

 مادرش بهش داده خودش فرحنازه چرا نمیفهمی؟ خانوم عاقل اون دستبندو-
 طنین +تو تو از کجا میدونی؟

 فهمیدم که گند زدم پس تماسو قطع کردم
 واقعا داشتم روانی میشدم

 
 مهرداد*

 باالخره ساعت لعنتی رو پیدا کردم
 دستم کردمشو به سمت پذیرایی رفتم

 کل عمارت اماده بود برای جشن
 منتظر عروسو داماد بودیم

 الخره اومدنبا
 نقلو دردو همه چی ریختن سرشونو نشستن رو مبل

**** 
 بعد از تموم شدن عروسی نیما و سارا راه افتادن سمت خونشون

 که یک عمارت بزرگ بود
 منم سریع پریدم تو یکی از ماشینا که سینا بهم داده بود

 رفتم سمت خونه که فرحنازو طنین اونجا بودن
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 درو باز کردمو داخل شدم
 همه خونه تاریک بود

 یکدفعه چراغا روشن شد
 طنین با ترس و لرز با یک چاقو دستش اومد سمتم
 طنین+زود باش برو کنار بذار بریم وگرنه میکشمت

 پوزخندی زدم رفتم سمتش
 چاقو رو از دستش بیرون کشیدم
 هر چی التماس کرد گوش ندادم

 وقتی چاقو رو بیرون کشیدم یکی زدم تو گوشش
 ابر بهار گریه میکرداونم مثل 

 روی مبل دراز کشیدمو گفتم
 بسه انقدر گریه نکن زدم تا دیگه چاقو کشی واسه من نکنی-

 اگر میخواستم کاریتون کنم از اول میکردم
 چند روز دیگه فرحنازو میبرم خونش توام برو هر گورستونی که دلت میخواد

 طنین با صدای بلند جیغ زد
 جا با توعه عوضی نمیاد+ببند دهنتوووو فرحناز هیچ 

 
 مهرداد*

 
 پوزخندی رو لبم نشست گفتم

 +اگر اومد؟
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 طنین با حرص نگاهم میکرد
 اه اه دختره به این پروئیه نو برشه

 اصال به اون چه
 کاشکی همونجا تو جاده ول میکردم اینو پرو خانومو

 طنین+ولمون کن بذار بریم
 هوف باز شروع کردی؟-

 طنین به سمت در رفت
 قفل بوددر 

 محکم به در می کوبید
 ببین خانومه من اونو به زور میتونم بشکنم اونوقت تو با این جسمه ضعیفت-

 میخوای این کارو بکنی؟
 طنین سر خورد کنار

 دیوار و اشکاش سر میخورد
سر خونه زندگیت فرحنازم با - سه انقدر گریه نکن چند روز دیگه تو میری  اه ب

 من میاد
 م سوختیک دفعه کنار صورت

 با چشمای گرد شده برگشتم و چشمام به چشمای سبز گریون طنین خورد
 تو تو به چه حقی؟-

 اونم با ترسو لرز عقب رفت
 تا بلند شدم اون افتاد زمین



 379 زنند ینم ادیدخترها فر

 خیلی حرکت جالبی بود
 بدجور خورد زمین اما چشم از من بر نمیداشت

 نا خود اگاه زدم زیر خنده
 طنین که چنین انتظاری نداشت

 سو تعجب بهم نگاه میکردبا تر
 

 مهرداد*
 بعد از این که خوب خندیدم درحالی که دلم درد گرفته بود

 سرفه ای کردم بعد چهره جدی به خودم گرفتمو گفتم
 خیلی باحال خوردی زمین-

 باز دوباره تصویر این که مثل کوفته به زمین خورد یادم اومد
 خنده ای کردمو گفتم

 نخیلی دلقک باحالی هستی طنی-
 طنین+دلقک عمته اوال دوما طنین خانوم نه طنین خالی

 اوهو اوهو عجبا-
 طنین+کوفت عجبا اه برو تو اشپزخونه غذا کوفت کن

 اهم اهم باشه میرم غذا میل کنم گوشت بشه بچسبه به تنم-
 بعد هم بلند شدم با غرور به سمت اشپزخونه میرفتم

 که طنین اومدو یک زیر لنگی بهم انداخت
 بود بیوفتمنزدیک 

 با چشمای قرمز شده برگشتم سمتش
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 که خنده بلندی کردو فرار کرد تو اتاق
 در رو هم قفل کرد

 بعد هم از تو اتاق داد زد
 +خیلی شبیه دلقکایی

 بعدم کرکر خندید
 پوزخندی زدمو با خودم زمزمه کردم

 اسکول فکر کرده نمیتونم دره اتاقو باز کنم-
 حیف گرسنمه

 ترس داشتم نمیتونستم غذا خوب بخورمتو عروسی از بس اس
 رفتم تو اشپزخونه

 ای جان خورشت کرفس درست کرده بود
 برای خودم کشیدمو با ولع شروع به خوردن کردم

 
 چند روز بعد*

 سارا*
 تمام حواسم به نیما بود که داشت با گوشی حرف میزد

 یکدفعه اصال حواسم نبود که دستم به قابلمه خورد
 دقابلمه هم داغ بو

 با احساس سوزشی که تو دستم کردم
 جیغ ریزی کشیدم
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 نیما سریع برگشت سمتمو تماسشو با سامیار قطع کرد
 نیما+چیشد؟

 هیچی دستم سوخت-
 نیما سریعو با نگرانی اومد سمتم

 خمیر دندون رو برداشت یکمی سر انگشتش زد
 و به ارومی روی جای سوختگی کشید

 اخی گفتم
 اما بعد دردم کمتر شد

 راحتی کشیدم نفس
 سرمو بلند کردم به نیما نگاه کردمو گفتم

 مرسی که انقدر نگرانمی-
 نیما با لبخند جوابمو داد

 بعد دستشو شستو تو کارای اشپزخونه کمکم کرد
 وقتی کارا تموم شد سریع رفتیم به ست تلویزیون

 تا فیلم ترسناک ببینیم
 مروی مبل ول کردم بدنه خستمو و به حرکات نیما زل زد

 نیما سیدی داخل دستگاه گذاشت
 سیستم رو اماده کرد

 فیلم با صداهای وحشتناکی شروع شد
 اولش ترسیدمو بالشت تو دستمو فشردم

 اما بعدش که نیما کنارم نشستو بغلم کرد
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 احساس ارامش بهم دست داد
 

 سارا*
 یکدفعه زنگ گوشی نیما به صدا دراومد
 با چشمای گیجو منگ بهش نگاه کردم

 هم خیلی اروم سرمو ب*و*سیدنیما 
 بعد رفت سمت گوشیشو جواب داد

 نیما
 +بله؟

 +چیشده؟چته؟
 یکدفعه از جاش بلند شد با چشمای گرد شده داد زد

 +زندست؟؟؟؟
 گوشیشو خاموش کرد

 بدجور تو فکر بود
 اخماشم تو هم بود

 چی چیشده نیما؟-
 نیما ساکت بود 

 لباس عوض کردناما سریع به سمت اتاق رفتو شروع کرد به 
 نیما چیشده؟نصفه جونم کردی-

 نیما+هیس فقط سریع حاظر شو بریم عمارت
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 باشه باشه-
 سریع رفتم تو اتاق حاظر شدم

 بعد که اماده شدیم راه افتادیم سمت عمارت
 خدایا یعنی چه اتفاقی افتاده؟

*** 
 از زبان نویسنده*

 طنین+هی اقا مهرداد اینجا کجاست مارو اوردی؟
 ساکت پیاده شو-مهرداد

 طنین پوفی کردو از ماشین خارج شد
 فرحنازم با کمک طنین خارج شد

 اما تا چشمش به عمارت افتاد
 سرش تیر کشید

 دستاشو رو سرش گذاشتو فشرد
 از درد زیاد جیغ بلندی کشید

 
 سینا*

 سیگارمو خاموش کردم
 صدای ماشین از توی عمارت میومد

 برام اهمیتی نداشت
 گونم بود با دستام پاک کردماشکاییئ که روی 

 چشمامو بستم
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 فرحناز
 فرحناز

 باهام چیکار کردی لعنتی
 اشک تو چشمام جمع شد

 داشتم اجازه میدادم تا راهشو بگیره بره
 اما

 با صدای جیغی که از توی حیاط عمارت شنیدم
 چشمام گرد شد

 باورم نمیشد
 این صدا چقدر شبیه فرحنازه

 سریع بلند شدم
 نگاهی بیرون انداختماز پنجره 

 با دیدن چیزی که تو حیاط بود
 سست شدمو روی زمین افتادم

 اما سریع مثل جت بلند شدمو وارد حیاط عمارت شدم
 خدایا خدایا شکرت

 اما
 زانو زده بودو رو زمین افتاده بود

 و سرشو میفشردو جیغ میزد
 سریع به سمتش رفتم بدون توجه به هیچکس 
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 دمسرشو بغل کردمو ب*و*سی
 

 سینا*
 

 فرحناز سرشو بلند کرد نگاهی بهم انداخت
 اما یکدفعه چشماش بسته شد

 دختری که کنارش بود داد زد
 +اناهیتاااا

 با تعجب بهش نگاه کردم
 چرا بهش گفت اناهیتا؟

 فرحناز چش شد؟
 سریع بلندش کردم

 به سمت عمارت رفتم
بردمش به سمت اتاق تو همون حالت دستور دادم دکتر رو بیارن خودمم سریع 

 خودم
 نشوندمش رو تخت

 بعد از چند دقیقه دکتر اومد
 خدا میدونه اون چند دقیقه چجوری بهم گذشت

 دکتر سریع وارد شد همه رو از اتاق بیرون کرد
 بعد از تموم شدن کارش از اتاق اومد بیرون

 روی مبل نشست
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 منم قلبم مثل چی میزد
 دکتر+قبال سرشون ضربه دیده؟

 ره که همراه با فرحناز بودو فهمیدم اسمش طنین هست گفتاون دخت
 +بله دکتر

گذشــتش مربوطه  به  که  با دیدن هر چی  ته بوده و  دکتر+اون فراموشــی گرف
 اینطوری میشه

 هر وقت این اتفاق براش افتاد باید....
 و شروع کرد به توضیح دادن

 بعد از تموم شدن حرفاش سریع به اتاق خودم رفتم
 های فرحناز کشیدمو زمزمه کردمدستی توی مو

 +خدایا شکرت
 

 سینا*
 دست از نوازش برداشتم

 باید موضوع زنده موندنه فرحنازو میفهمیدم
 سریع رفتم تو حال

 مهردادو طنین روی یک مبل نشسته بودن
 و همه بهشون زل زده بودنو منتظر جواب بودن

 نیما و سارا هم اونجا بودن
 رفتم نشستم



 387 زنند ینم ادیدخترها فر

 رو به طنین گفتم
 فرحنازو از کجا پیدا کردید چجوری زنده مونده بود؟-

 طنین به ارومی جواب داد
 +من همیشه عادت دارم کنار رودخونه بشینم

 فرحنازو کنار رودخونه پیدا کردم
 ضربه به سرش خورده بود اما نفس میکشید

 زخماشو درمان کردمو زنده موند
 اما فهمیدم الله

 و هیچی رو به یاد نمیاره
 وت کردبعدشم سک

 +طنین خانوم چرا اناهیتا صداش میکنید؟
 طنین زل زد به چشمامو جواب داد

 +چون اسمشم یادش نبود
 اما روی دسبنده روی دستش نوشته بود اناهیتا

 منم فکر کردم اسمش همینه
 عجب-

 رو به مهرداد کردمو پرسیدم
 +چیشد که اونارو پیدا کردی؟

 مهرداد هوفی کشیدو گفت
 ه مبینا خانومو میاوردید عمارت+خب راستش شبی ک

 منم تو جاده بودم
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 که دو نفرشونو دیدم
 با تعجب پرسیدم

 چرا همون موقع نیاوردیشون عمارتو بگی زندن؟-
 مهرداد سرشو پایین انداختو گفت

ــی که فقط  ــد با فرحناز ازدواج کنه کس +اگر این کارو میکردم نیما مجبور میش
 بهش تحمیل شده

 
 سینا*

 پایین انداخته بودو تو فکر بود نیما سرشو 
 همگی سکوت کرده بودن

 طنین+شماها خانواده ی فرحناز هستید؟
 مبینا لبخندی به طنین زد دستشو گرفتو به سمت یک اتاق برد

 فکر کنم میخواست بهش توضیح بده که چی شده
چشــمامو  بســتم لبخندی رو لبم اومد دوباره خداروشــکر گفتمو رفتم ســمت 

 اتاقم
 سارا*

 به نیما چشم دوختم یعنی شاید منو طالق بده بره با فرحناز؟
 اشک تو چشمام جمع شد 

 نه خدا نمیتونم اینو تحمل کنم
 اون از سامان اونم از سینا
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 خدایا نیما رو دیگه ازم نگیر
 سریع بلند شدم به حیاط رفتم

 به هوای ازاد نیاز داشتم
 وارد حیاط شدم رو سبزه ها نشستم

 منفس عمیقی کشید
 از پشت یک نفر بغلم کرد

 سریع با حیرت برگشتم
 اما تا نیمارو دیدم لبخندی زدمو به ارومی بهش تکیه دادم

 نیماا کنار گوشم زمزمه کرد
 نیما+چته؟

 هیچی-
 نیما+گوشام درازه؟

 خنده ای کردم حالت جدی به خودم گرفتمو گفتم
 نیما؟-

 نیما+جونم؟
 لبمو پیچوندمو گفتم

 برگشته میری با اون..حاال که فرحناز 
 نذاشت بقیه حرفمو ادامه بدم
 دستشو رو لبم گذاشتو گفت

 +هیس دیونه پس واسه این ناراحت بودی؟
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 مهرداد*
 اب دهنمو قورت دادم به سمت اتاقی که طنین توش بود رفتم

 گل قرمز تو دستمو فشردم و به ارومی در زدم
 طنین+کیه؟

 اهم منم-
 طنین+بیا تو

 ل رو پشت سررم گرفتمدرو باز کردم گ
 داخل رفتم

 اول با کمی تعجب نگاهم کرد بعد لبخندی زدو گفت
 +جانم چیشده؟

 تا گفت جانم دلم لرزید
 هیچی هیچی فقط خواستم یه هدیه بهت بدم-

 ابروهاشو باال دادو گفت
 +هدیه؟

 اوهوم-
 طنین+خب منتظرم

 بهش نزدیک تر شدم جلوش زانو زدم
 گفتمتا خواست چیززی بگه سریع 

 +با من ازدواج میکنی؟
 طنین با حیرت بهم نگاه کردو گفت
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که میخواس...تی منو..ب..ک..ش..ی....ســـایم..و...بـا  +چی..چ..ی تو 
 تیر..می..ز..دی

 لبخندی زدمو گفتم
 +حاال عاشق همون فرد شدم

 طنین گل رو از دستم گرفت بو کردو گفت
 +وای عاشقتم مهرداد

 و پرید بغلم
 ون موقع بهم دست دادبهترین حس دنیا ا

 
 سارا*

 اشک تو چشمام جمع شد گفتم
 +خب اره میترسیدم

 نیما لبخندی بهم زدو گفت
 +دیونه ای

 منم سرمو رو شونش گذاشتم
 مبینا*

 بعد از توضیح دادن به طنین به اتاقی که ماله منو مهدیارو بچه ها بود رفتم
 به ارومی ماندانارو که خواب بود ب*و*سیدم

 زو کوچیکمو ب*و*سیدمو بچه یه نا
 مهدیارم بهم لبخند میزد

 رفتم سمتشو گفتم
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 مهدیار؟-
 مهدیار+جونم؟

 خیلی دوست دارم-
 مهدیار لبخندی زدو گفت

 +منم عزیزم
 اتنا*

 هیراد بغلم کرد ب*و*سه ای به سرم زدو گفت
سی میدید به  شد؟اجازه عرو ست خوب  ستتونم زند هیراد+اتنا خانوم بفرما دو

 ما؟
 ته دلم کردمو گفتم خنده ای از

 چرا که نه حتما
 ساناز*

 علی؟-
 علی+جون دلم؟

 اوم نظرت درمورد بچه چیه؟-
 چشماش برقی زدو گفت

 +مثبته مثبته
 سامیار*

 اهای فربدو فرزاد-
 هر دو سریع اومدن سمتم با نفس نفس گفتن
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 +بله استاد؟
 لبخندی بهشون زدمو گردنبند هایی که دستم بود بهشون دادمو گفتم

 ن واسه شماهاستای
 یکمی با تعجب به گردنبند ها نگاه کردنو گفتن

 +ممنون استاد
 و منم جوابشونو با لبخندم دادم

 
 از زبان نویسنده*

 
 مبینا و مهردادو ماندانا و بچه یه کوچیکشون به خوبی زندگیشون رومیکنن

 ساناز و علی بچه دار میشن و اسمه بچه پسرشون رو حسین میذارن
 د ازدواج میکنن و زندگیشونو اغاز میکنناتنا و هیرا

مهرداد بعد از انجام تمام مراسم و خواستگاری رسمی از طنین باهاش ازدواج 
 میکنه

 سامیار به اموزش دادن فربد و فرزاد ادامه میده
 سعید هم با خوشحالی به زندگیش ادامه میده

 فرحناز بعد از چند ماه همه چیز رو به یاد میاره
 درخواست ازدواج میکنهسینا ازش 

 فرحناز که نمیخواسته ازدواجی بکنه بهش جواب رد میده
 اما یک روز سینا رو که در حال زخمی کردنه خودش بوده میبینه

 و سینا هم اعتراف میکنه که از وقتی گفتن که فرحناز مرده چنین کاری میکنه
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 بده اون زمان الهه عشق کاری میکنه که به اسونی فرحناز به سینا دل
نیما و ســـارا بعد از چند ماه بچه دار میشــن و زندگی خودشــون رو بیشــتر 

 سروسامون میدنو خوشبخت میشن
 اردالن توی زندان معتاد میشه و هوا داخل رگش میکنه و جون میده

 اذر هم توی زندان میپوسه
 اما ارش دوست هیراد....

 ارش به خارج میره اونجا شروع میکنه به خیرات مردم
سته با این چون م سیاه پوش میکنه میخوا سته هر چه زودتر مرگش همه رو  یدون
 کارش

 گ*ن*ا*هاش رو کمتر کنه تا اسوده تر باشه
 اون بعد از خیرات کردن تمام اموالش به خواب مرگ فرو میره
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