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 اخ جون امروز جمعست ومیتونم هرکاری دلم بخوادودوست دارم انجام بدم .

 روزایه جمعه به منومانی اجازه دادن

 تا کارایه شخصیه خودمونو انجام بدیم و خوش بگذرونیم . 

 نفره خوشبخت هستیم . 4ما یه خانواده 

 وگالب میباشم ،من ک کانی خانم گل 

 سالمه و ته تغاریه خونم . 21

 سالشه بچه اول خونه . 24مانی

 سالشه  45بابارضام ک عشقمه 

 سالشه . 43ومامان گلیم ک بابا رضا خانم گلی صداش میکنه

 مینه توشیرین عقل شدی  (مامانم و ازبچگی نافشو بنام بابام زدن ،اخه دخترعموپسرعموان )البته این مانی میخوادحرص منودراره میگه بخاطر ه

 وقتیم بزرگ شدن بهم عالقمندشدن وباعشق ازدواج کردن .

 حاصل ازدواجشونم مادوتاشدیم .

 تادوستم هستیم . 4نفر ن تنها یه خانواده ایم بلکه انگار  4ما 

 خیلی باهمدیگ خوبیم  .

 سال به پدرمادرش هدیه داد . 9مامانم تک فرزند بود ک خدابعداز 

 یه خواهر سه سال کوچیکتر ازخودش داره به اسم زهرا .ولی بابام 

 عمه زهرام یه دختر به اسم رز داره ،
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 ک اگه خدابخواد قراره عروسمون بشه .رز همسن منه .

 مانی ورز همدیگه رودوست دارن .

 سالش بود براثر نیش یه مارسمی فوت کرد . 5عمواکبر بابایه رز وقتی 

 کمک خرج عمه ایناباشه .بابامم خونشون و اجاره داده تا

 عمه زهرا هم طبقه پایین خونه مازندگی میکنه .

 خونه مادوطبقست .یه حیاط بزرگ داره بایه حوض وسط حیاط با درختایه میوه .

تنهایی یه طویله هم گوشه ی حیاط سمت چپ حیاط .منومانی وبابا اسب داریم ولی رز چون میترسه اسب سواری نمیکنه البته باماسوارمیشه ولی 

 نمیتونه .

 اسم اسب من سیاهه ،واقعا هم سیاهه ،

 اسب مانی اسمش خال خالیه ک قهوه ای با لکه های سفید .

 اسب بابا هم اسم نداره ،

 بابا میگ خوشم نمیاد اسم رواسب باشه.

 ولی چون سفیده منو رز بهش میگیم برفی ..... 

 کانی 

 تصمیم گرفتم امروز برم اسب سواری،

 ش جیب پسرونه ک مخصوص سوارکاریم بودپوشیدم.یه شلوارشی

 چقدر مامان گلی سراین شلوارازم ایراد گرفت ک تودختری ونبایدابنجوری لباس بپوشی .

 یکی از پیرهنایه مانی رو هم برداشتم ک اگ بفهمه موتوسرم نمیزاره ،

 )مدیونین فک کنین چون ازاون پیرهنا بدم می اومد،ازقصدالبته داداشم خسیس نیستا چون چنددفعه پیرهناشوپاره کردم دیگ نمیزاره بپوشم 
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 میپوشیدم تا پارشون کنم(

 یه روسری کوتاه مشکی پوشیدم وکاله مشکیمم روسرم گذاشتم .

 بعدازبرداشتن سیاه به سمت جنگل رفتم .

 همیشه دلم میخواد تویه جنگل برم ،

 ولی میدونم اگ برم دیگ برگشتنم با کرام الکاتبینه .

 سواری به سمته چشمه رفتم تاهم خودم آب بخورم هم سیاه . بعداز

 ماتویکی از روستاهایه قشنگ کردستان زندگی میکنیم ،

 البته دوتا روستاکنارهمه ،روستایه باال و روستایه پایین ک گل دره نام داره وروستایه ماست .

 یه دخترو پسر داره ک دست ننه رو از پشت بستن .ارباب روستایه مامرد خوبیه ،ولی چشمتون روز بدنبینه یه زنه جادوگرو 

 همیشه دلم واسه ارباب میسوزه .

 اما ازارباب روستایه باال بگم ک نگم بهتره .

میگن یه ارباب خشن و مغروره ،بکل از زنهاهم متنفره و هیچ زنی حق واردشدن به عمارتشونداره ،فقط چندتازن واسه آشپزی ونظافت داره ک 

 دارن جلوش ظاهربشن .هیچ کدومم حق ن

 فک کنم همه یه تخته کم دارن این بکل تخته هاش کمه .

 ولی درعوض میگن خیلی خوشگل وخوش هیکله ،

 قیافشم انقدرجذبه داره ک ناخودآگاه ازش میترسی .

 البته من ندیدمش فقط شنیدم .

 ارباب روستایه باال ساالر نام داره ک برادرزاده سلطان ارباب ماست .
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 کانی 

 بعداز دوسه ساعت سواری وگشتن 

 به سمت خونه رفتم .

 عمه زهرامثل همیشه درحال اب پاشی جلودرحیاط بود ..

 کانی :سالم عمه جونم ،خسته نباشی.

 :سالم عزیزم ،درمونده نباشی ،سواری -

 خوش گذشت ؟

 :جایه شما خالی ،خیلی ، حیف ک رز باهام نیومد .-

 وتوخودشه .:نمیدونم عمه چرا ازدیشب گرفتست -

 :غمت نباشه عمه ،کانیت ک نمرده االن میرم ببینم چشه وردیفش میکنم .-

 :عمه به قربون دل مهربونت ک تو انقدر خوبی عزیزم ،سفیدبخت بشی .-

 :قربونت برم عمه ،خودتون خوبین ،فک میکنین منم خوبم .-

 ؟ :ن عزیزم فکر نمیکنم مطمئنم ،برو دخترم ببین میفهمی این دختر چشه-

 :چشم ،بااجازتون -

 به داخل حیاط رفتم وبعدازگذاشتن سیاه به سمت خونه عمه رفتم .----

 باصدایه مامان گلی  ک بااخم و دست به کمرتوایوون وایستاده بود ،

 یه لبخند زیبابهش زدم ک انگار بجایه اینکه اوضاع بهتربشه بدتر شد ...
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 کانی 

 بخندی .مامان گلی :اره بخند ،بایدم منوببینی و

 کانی:خوب عزیز دل کانی میبینمت ذوق میکنم میخندم دیگه .

 :بسه بسه برو خودتورنگ کن .دختر-

 توخجالت نمیکشی بااین سرو وضع میری بیرون ؟

 :واسه چی خجالت بکشم ؟-

 :اخه دخترم اینجوری میگرده ؟-

 :چشه به این خوبی ؟ببین خانم گلی اومدی ونسازیا .-

 توواینکارات دیوونه میشم.:اخرم ازدست -

 باصدایه بابا رضابرگشتم سمتش ک پشت سرم وایستاده بود .---

 :بازچیکارکردی خانم منو شاکی کردی ؟-

 :همش تقصیرتوعه این دختراینجوری میگرده ،اگ هردفعه ازش دفاع نکنی و دعواش بکنی اینجوری واسه خودش نمیره نمیاد.-

، بدشم عزیزم حرص نخور ،رضات تحمل ناراحتی تو نداره ،پدرسوخته درست لباس بپوش :منک اومدم ازتودارم دفاع میکنم-

 ،انقدرخانمموحرص نده.

 ید.ب*و*سبابابعداززدن این حرفش یه پس گردنیم بمن زدو به سمت مامان رفت وصورتشو----

 مامان هم ازخجالت بامشت به بازویه بابا زدوسرشو پایین انداخت.

 داشتی ک پیداکردیا،همش تقصیرتوعه بچه ، خانمم خشن شده .:خانم گلی دست بزن ن-

 ش کردین .ب*و*س:بمن چه شما--
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 کنم ؟ ب*و*سنکنم؟ تورو ب*و*س:خانممو-

 :بسه رضا این حرفاچیه جلوبچه ،خجالت بکش .-

 :چشم خانمم بریم تواتاق ؟-

 ه سمت خونه رفت ..بااین حرف بابا ودیدن قیافه مامان زدم زیر خنده ،مامان هم حرص کردو ب----

 :بایدم بخندی ،تو بدلباس میپوشی ،حاالمن بایدبرم منت کشی .-

 :واسه شماهم ک بد نمیشه .-

 :بدوبرو دختره چشم سفید یه زره حیانداری.-

 باخنده رفتم پیش رز ،باباهم رفت سراغ مامان تامنت کشی کنه ،البته اسمش منت کشیه ....---

 کانی 

 ونه شدم ...یه تقه به درزدمو واردخ

 :رز ؟؟؟رز؟؟رزکجایی؟؟زنده ای ؟؟رز-

 :رزوکوفت ،چه خبرته انقدرداد میزنی ؟-

 :چرا جواب نمیدی ؟؟یه ان گفتم مردی راحت شدم ازدستت .-

 :مگه تومهلت میدی به ادم .-

 :عمه میگفت گرفته ای ،کشتیات غرق شدن ؟؟چته ؟؟-

 :چیزی نیست مامان شلوغ میکنه .-

 حرف رز به سمتش رفتمو دستشوگرفتم شروع کردم بخوندن رزم همراهیم میکرد ...بعداززدن این ---

 :داری به چی فکرمیکنی ؟؟-
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 :دارم به این فکرمیکنم چراساعت شش نمیشه ؟-

 : مانی جانت کی  میاد خونه .بری پشت پنجره ،نگاهش کنی  دلبرتو .-

 :داری به چی فکر میکنی ؟-

 منودیدی یانه ؟:دارم فکرمیکنم جورابایه -

 :بگووقتی جورابامودیدی میدیشون بمن .-

 :داری به چی فکرمیکنی ؟-

 :همش دارم به این فکرمیکنم به اون صورتت بی ریختت .-

 :من دارم فکرمیکنم اگ تونباشی چقدرخوبه .-

 :منم دارم فکرمیکنم چقدر قیافت شبیه چوب بستنی شده .-

 . بعداززدن این حرف دوتایی خندیدیم-----

 :حاالجدی رز بگوببینم چته ؟-

 :کانی بنظرت مانی واقعا منو دوست داره .-

 :ن عزیزم اون دوست نداره، دیوانته ،حاال چراهمچین چیزی میپرسی ؟-

 :کلثومودیروز دیدم میگفت مانی ازش خوشش میاد .گفتم چطور؟گفت بهم نگاه میکنه .-

این کلثومنو ولی ترشیده .بالنسبتت ادم میرینه هم نگاه میکنه این که دیگه ادم   :توهم باورکردی ؟من نمیدونم چرا همه خاطر خواهه-

 ،هرچندمطمئنم دروغ گفته حرص تورو دراره .

 :نمیدونم شایدم حق باتوباشه .-

بکنیم توبیخ  :شک نکن من برادرمومیشناسم خدایکی رزم یکی .بدشم اون مخ اکبندتو کاربنداز زودی حرف دیگرونوباورنکن.هرچندماهرکاریم-

 ریش مایی .
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 بااین حرفم رز به سمتم حمله کردو موهامومیکشید ،---

 کلی تو سروکله هم زدیم وصدایه خندهامون توکل خونه پیچیده بود.

 کانی 

 بااومدن مانی به خونه به سمتش رفتم وبایه لبخندپلیدرولبم تابه خودش بیادموهایه سرشوگرفتموکشیدم .

 .همیشه عاشق اینکاربودم 

 مانیم عین یه گاوزخمی به سمتم حمله ورشد.

 بایه جیغ ازدستش فرارکردمو خودموپشت بابا قائم کردم .

 مانی :بیا این ورجونور ،خودتوپشت بابا قائم نکن .

 :نچ مگه دیوونم بیام تومنوبگیری .-

 :منکه میگیرمت وحسابتومیرسم  ،-

 ت وسرم دردمیگیره .صددفعه بهت گفتم موهایه سرمونکش بدم میادازاین حرکت

 درحالیک میخندیدموزبونموبراش درمی اووردم ،باباروهم بخاطراینکه  ازپشت لباسشوگرفته بودم بامن میچرخید .---

 بابانمیدونست بخنده یا جلویه ماروبگیره .

 مانی ک دید نمیتونه بخاطر بابامنوبگیره پشیمون شدوبه سمت درحیاط رفت .

 به سمت پله هارفتم تابرم توخونه .منم باخیال اینکه دیگ رفته 

 هنوز چندقدم بیشتربرنداشته بودم ک احساس کردم روهوام .

 مانی منو انداخت روکولشو دیدم داره به سمت حوض پرازاب میره ،

 تازه فهمیدم میخوادچیکارکنه ،
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 شروع کردم به تقال وجیغ ودادکردن ...

 بزاربرم .غلط کردم ببخشید ،مانی ولم کن .مانی :مانی میکشمت منو بندازی تو حوض .ولم کن 

 ازصدایه من مامان اینا وایستاده بودن وبما میخندیدن ،رزم پشت پنجره وایستاده بود .---

 کانی :چرا وایستادین میخندین بیان کمکم کنین .رز بیا جلواین  شوهردیوونتو بگیر.

 توحوض . مانی نداشت تا به دادوبیداد کردنام ادامه بدم وپرتم کرد---

 همیشه ازاینکه خیس بشم یاخیسم کنن متنفربودم .

 وقتی بلندشدم عین موش اب کشیده شده بودم ...

 ساالر

 باعصبانیت گلدون رومیزو محکم کبوندم تودیوار.

 حاال کارشون بجایی رسیده ،ازمن 

 دزدی میکنن؟فقط منتظرم نادرو بچه هاگیرشون بیارن ،

 میدونم چه بالیی سرشون بیارم .

 کاری میکنم ک دیگه هیچ احدالناسی 

 جرات نکنه دیگه این گوروبخوره .

 تاحاال کسی جرات نکرده روحرفم حرف بزنه چه برسه به اینکه دزدی کنه ازم .

 خودم ورومبل انداختموچشماموبستم .

 :سالم اقا -،

 گلوشوازترس قورت میده باصدایه نادر چشماموبازمیکنم و منتظر ادامه حرفشم ،بادیدن قیافه عصبیم اب ----
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 ویه قدم عقب میره ..

 نادر:اقا گرفتیمشون االنم توحیاطن . 

 ازرویه مبل بلندمیشم وبه سمت حیاط میرم .

 نادرم ازپشت دنبالم میاد.

 بادیدن اون دوتا به سمتشون میرم .

ک توحیاط بودن ترسوقشنگ میشدتوچشماشون  وقتی چشمشون بهم می افته، ترسو قشنگ تو چشاشون میبینم .نه تنها اون دوتا حتی کساییم

 حس کرد.

 به سمتشون میرم و اروم اروم دورشون میچرخم ، بعدازدودور چرخیدن ،محکم بانوک کفشم به پهلویه حسن میزنم .

 اززور درد یه لحظه نفسش بندمیاد .

 مجتبی بادیدن حسن به گریه والتماس کردن می افته..

 ا توروخدا ببخشمون ،نادونی کردیم،:اقا گوخوردیم ،غلط کردیم ،اق-

 مون بگذرین ،اقا توروخداکاری بهمون نداشته باشین،جوونی کردیم اقا.گ*ن*ا*هدیگ همچین غلطی نمیکنیم .اقا خاک زیرپاتونیم از

 بدون توجه به التماس کردناشون به سمت نادربرمیگردم .---

 همن درافتادن با ساالرخان یعنی چی .ضربه شالق ،تا بقیه هم بف 100:میبرینشون وسط روستا و نفری-

 بعدم ازروستا بیرونشون میکنی و به مردم میگی اگ کسی بهشون جاومکان بده به سرنوشت اینا دچارمیشن ..

 :چشم اقا .-

 دوباره وارد سالن شدم و رومبلی ک درقسمت باالیه سالن و مخصوصه خودمه میشینم و سیگاری روشن میکنم ....

 کانی

 م انگاریکی کنارگوشم داره وزوز میکنه .احساس میکرد
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 :کانی ؟کانییی؟؟باتوام دختربلندشو .-

 :هوم ..بزاربخوابم،خوابم میاد .-

 :بلندنمیشی باشه ،پس منوفاطی دوتایی میریم پیش بی بی .-

 بااین حرف رز هوشیارشدم وباقیافه خواب الود بهش نگاه میکردم .----

 :گفتی کجا میخواین برین ؟-

 ل اینکه واقعاگیج خوابی ،مگه قرارنبودامروزبریم خونه بی بی ؟پاشودیگ فاطی منتظرمونه .:ن مث-

 :وای اصال یادم نبوداالن دوسوته حاضرمیشم ،نمیتونستی زودتر بلندم کنی ؟-

 :روتوبرم سه ساعته دارم صدات میکنم ،زودباش االن فاطی ،قاطی میکنه واسمون .-

 :باشه بابا -

 بعدبا رز به سمت خونه فاطی اینا رفتیم ،ازدورفاطی رو جلودر دیدیم .بیست دقیقه ---

 هرچی جلوترمیرفتیم قیافه اخموفاطی هم بیشترتودید بود .

 :چ عجب پرنسسا تشریف اووردن ،میزاشتین شب می اومدین . -

 :بجون خودت مقصر کانی بود ،خانم خوابش برده بود.-

 شدی چرا ؟ :بجایه سالم صب بخیرت عین برج زهرمار-

 :واقعا ک کانی خیلی روداری .نیم ساعته منواالف کردین .- 

 :این حرفاروبیخیال بیان زودتربریم -

 بی بی منتظرمونه .

 سه تایی به سمت خونه بی بی رفتیم .
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 ازبچگی با فاطی دوست بودیم .

 بشه .فاطی تک فرزنده ،مادرش بعداز فاطی به خاطر ضربه اسب توشکمش دیگه نتونست باردار

 البته اسمش فاطیماست مافاطی صداش میکنیم .

 مانی بما سه تا همیشه میگه سه تفنگدار....

 کانی

 :راستی خبردارم دست اول .-

 :ماشاهلل فاطی همیشه یه خبرداری واسه گفتن .-

 :رز خانوم ازخداتم باشه براتون خبرایه دست اول میارم .-

 :حاال بگو بینیم خبرت چیه ؟-

 میگن دیروز ساالرخان دوتا ازجوونایه روستاشونوک ازش دزدی کردنودستورداده وسط روستانفری صدضربه شالقشون بزنن،:وای کانی -

 ازروستاهم بیرونشون کنن ،

 گفتن کسیم حق نداره بهشون جابده.

 :وای چقدظالمه، چه خبره صدضربه .-

 :رزهرکی کاراشتباهی بکنه باید تاوانشم بده.-

 به ،رز راست میگه این مردک خیلی ظالمه ،یه ادم عوضیه .:ولی فاطی نه صدضر-

 :ولش کنین بچه ها یه موقع یکی حرفامونو میشنوه شرمیشه برامون .-

 :اره کانی، رز راست میگه دیگ حرفی نزنیم منکه اصال نمیخوام گیرارباب بیفتم .-

 رسیدیم جلودرخونه بی بی ،فاطی درحیاط وچندمرتبه زد ...---
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 :کیه ؟-

 بی بی باز کن کانیم بابچه ها اومدیم .:-

 :اومدم ننه صبرکنین -

 کارایه بی بی روانجام دادیم بعدازخوردن نهار پبش بی بی به سمت چشمه رفتیم ...---

 رزو فاطی درحال صحبت کردن بودن ،

 به شدت حوصلم سررفته بود ..

 . :اه بسه دیگ چقدرحرف میزنین ؟حوصلم سررفته پاشین یه کاری بکنیم-

 :چیکارکنیم مثال ؟-

 :رز راستی میگه ،توبگو همون کارومیکنیم .-

 :نمیدونم .-

 :پس مزاحم نشوبزار ماهم حرفمونوبزنیم .-

 :رز دیگ حالم ازتو فاطی با این حرف زدناتون بهم میخوره توبگومانی اون بگه علی ،بسه دیگ خسته نشدین ؟-

 بزن .:خوب توهم برو یکی روپیداکن بیا درموردش حرف -

 :فاطی توهم دلت خوشه ها حاال یکی مثل داداش منو علی خرشدنوگیرشما افتادن من ازکجا برم پیداکنم ؟-

 :ازبس بی عرضه ای .-

 :رزخانوم توام اگ داداش من نبود ببینم میتونستی یکی رو خرکنی .-

 :معلومه ،به این خوبی و خوشگلیم صد درصد پیدامیکردم.-

 :کانی توک ماشااهلل اکثر پسرایه روستا خاطرخواتن ،یکی روقبول کن دیگه -
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 :فاطی ازهیچ کدومشون خوشم نمیاد .این بحث وبیخیال پاشین یه حرکتی بکنیم .-

 :میخوای پاشیم برات برقصیم ؟-

 .....:ایول رز پیشنهادخوبیه ،مخصوصا یه اهنگ مخصوص خود فاطی میخوام بخونم ،فاطیم باهاش برقصه -

 کانی

 شروع کردم بخوندنو اون دوتا هم از خداخواسته همراهیم کردن....

 فاطی  فاطی  فاطی 

 یکی یدونم  فاطی 

 خل ودیوونم فاطی 

 اروم جونم فاطی 

 فاطی فاطی فاطی فاطی 

 سرتوبزار روشونم فاطی 

 بی تونمیتونم فاطی 

 نمیتونه کسی بجز تو

 منوبخندونه فاطی 

 فاطی فاطی فاطی 

 عاشقتم قرو قاطی 

 فاطی فاطی فاطی 

 فاطی نمیدونست بخنده یا حرص بخوره به خوندمو رقصیدن مسخرم --
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 ،رز ک از خنده ولو شده بود .

 همینکه خواستم باز بخونم ،

 با صدایه یه مزاحم ک اشناهم میزد برگشتم سمتش .

 دیدم بله این پسره نچسب حسامه ،

 پسرارباب .

 رکردیم وسه تایی خودمونوجمع وجو

 جدی بهش نگاه کردیم .

 کانی

 حسام :به به جمعتون جمعه عشقتون کمه .

 کانی :خرمگسمون کم بود ک اونم پیداش شد .

 فاطی :رودل نکنی یه موقعه؟

 حسام :نترس عشقم قشنگ هضمت میکنم .

 رز:بهتره بری مزاحم نشی .

 حسام:یه کالم بشنوازعروس خانم .

 .کانی :شرتوکم کن ،گورتوگم کن 

 فاطی :برودنبال دردسر نگرد .

 حسام :کجابرم وقتی عشقم تواینجایی .

 حسام بعداززدن این حرف به سمت فاطی رفت ،--
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 خودم وسریع رسوندم وسط فاطی وحسام.

 حسام با دیدن حرکتم یه لحظه تعجب کرد ،

 منم ازفرصت استفاده کردمو با پام محکم کبوندم وسط پاهاش  

 شد.ک از درد توخودش جمع 

 سه تایی با دیدن وضع حسام زودی در رفتیم .

 اگ دستش بما برسه مطمئن به راحتی ولمون نمیکنه .

 مخصوصا ک پسر اربابم هست .

 ساالر

 امروز اومدم ده پایین تا به عموایناسربزنم .

 بادیدن عمو به سمتش رفتم و همدیگرودراغوش گرفتیم .

 ساالر:سالم عمو

 ماتورودیدیم ،خوش اومدی پسرم .خوبی ؟ سلطان :سالم پسرم  ،چه عجب

 ساالر :ممنونم شماخوبین ؟چ خبر ؟

 سلطان :سالمتی پسرم .هستیم خداروشکر .

 باصدایه خالم ک زنمومم میشد از جام بلندشدم وباهم دست دادیم .

 خاله :افتاب ازکدوم طرف دراومده ساالرخان افتخاردادن به ما .

 ساالر :سالم خاله خوبین ؟

 ازاحوالپرسیایه تو ،خوبه یه خاله بیشترنداری .خاله :
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 ساالر :درگیر کارامو مردم روستام .

 سلطان :شنیدم ساالرجان دیروزدوتا از جوونایه روستاروتنبیه کردی وازروستابیرون کردی .

 ساالر :بله ،دزدی کردن منم جواب کارشونودادم .

 ارکنیخاله :خوب کردی خاله ،بااین جماعت باید همینطوری رفت

 وگرنه سوارت میشن . 

 سلطان :این چه حرفیه خانم اون بنده خداهابماچیکاردارن؟

 حاال این دوتا جوون نادونی کردنو

 یه کاراشتباهی کردن، 

 ی ندارن .گ*ن*ا*هتنبیه هم شدن، بقیه ک  

 خاله :خوبه خوبه نمیخوادازشون طرفداری کنی .

 بتوباشه ازگل باالتر بهشون نمیگی .

 تانباشد چوب تر فرمان نبرد گاو نر . ازقدیم گفتن

 سلطان :حریف تویکی من نمیشم با این طرز فکرات .

 خوب پسرم کاروبارت چطوره ؟

 ساالر :خوبه خداروشکر ،امسال فراوونیه وباغا محصوالت خوبی دادن .

 شن .بااین حرفم چشایه خاله برق زد فک کرده میام اون دخترنچسبشومیگیرمو صاحب مال ومنالم می---

 خاله :خداروشکر .هواست باشه خاله به این مردم بازم دزدی نکنن ازت .

 ساالر :دیگ کسی فکر همچینکاری رو نمیکنه چه برسه به انجام دادنش .
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 خاله :یادبگیر سلطان خان باید جذبه داشته باشی.

 ..بعداز دوسه ساعت حرف زدن با عمواینا تصمیم گرفتم برم تا چشمه یه قدمی بزنم ---

 ساالر

 همینطورسرم پایین بودوتوفکربودم ،یه دفعه کسی باشتاب بهم خوردوچون توحال خودم نبودم خوردم زمینواونم افتادروم .

 سرشو ک بلندکرد متوجه شدم دختره ،چندلحظه به چشایه هم زل زدیم .

 ساالر :راحتی؟؟؟انگارجات خوبه ک نمیخوای بلندبشی ؟

 نه ؟ بلدنیستی جلوتونگاه کنی ؟:نبابا کجاش خوبه همش استخوو-

 ساالر:توخوردی به من طلبکارم هستی ؟

 استخوونم ک ازروم بلندنمیشی ؟

 با این حرفم دوتادستاشو گذاشت روسینمو بافشاری ک به سینم اوورد بلندشدازروم .---

 سرشوانداخت پایین انگار تازه بعداز دوساعت خجالت کشید .

 وصداش زدن ..همون لحظه دوتا دختر بما رسیدن 

 :چیشده کانی؟-

 کانی :چیزی نیست رز ،هواسم نبودخوردم به این اقا .

 :بهترزودتربریم تا حسام نیومده .-

 بعداز حرف اون دختر سومیه ازکنارم --

 ردشدن ک بازویه دختره رو ک حاالفهمیدم اسمش کانیه گرفتم ..

 کانی :هی چرادستموگرفتی ولم کن.
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 دت رفته .ساالر:فک کنم یه چیزی یا

 کانی :چی باید یادم باشه ک حاال یادم رفته باشه ؟

 ساالر :یه معذرت خواهی .

 کانی :چییییی  ؟؟؟معذرت خواهی ؟

 توهم زدی ؟عمرا .

 بااین حرفش عصبانی شدم و باچشایه عصبی یه نگاه بهش انداختم ک ازترس یه قدم عقب گذاشت و دستشو کشیده شد .---

 باصورت خوردتوسینم  .. طوری دستشوکشیدم ک محکم

 ساالر:تااون رویه سگمودرنیاووردی از جلو چشام گمشو ،سری بدم دیگ سعی کن جلوچشم نباشی فهمیدی ؟؟

 کانی :ب...بله .

 دستشو ول کردم اونم نفهمیدچطور دربره.--

 ساالر

 چنددقیقه بعدازرفتن اون سه تادختر 

 حسامودیدم ک به سمتم می اومد .

 تا دختروندیدی ؟حسام :ساالر سه 

 ساالر :دیدم چنددقیقه پیش رفتن .

 چیشده؟؟

 حسام :لعنتیا فقط دستم به اون دختره عوضی برسه ،

 میدونم چه بالیی سرش بیارم  .
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 ساالر :کدوم دختر ؟

 حسام :اون دختره کانی .تونمیشناسیش .

 ساالر :چیکارت کرده ک انقدرجوش اووردی ؟

 پام از زور درد نفسم بنداومد ، حسام :ناکس همچین بی هوا زد وسط

 گفتم عقیم شدم ..

 بااین حرف حسام خندم گرفت ک اونم بیشتراتیشی شد.--

 حسام :بایدبخندی ،توک کتک نخوردی از یه دختر .

 ساالر :تاتوباشی دست ازاین کارات برداری .نمیخوای ادم بشی ؟

 ز زن جماعت فراری باشم .حسام :کدوم کار یه خوشیم ازمانمیبینی ؟خوبه مثل توباشم ک ا

 ساالر :هه ،ازاین زن جماعت همه چیز برمیادو هرکاری میکنن

 ،ارزش هیچی روندارن

 )البته خانمایه گلم  قصدبی احترامی به زن هاروندارم بخاطر رمان مجبورم بگم شرمنده ( 

 ،توهم خودت بخاطر این جماعت بیشترازاین درگیروخراب نکن.

 درگیراون دختر فاطی شدم ،حسام :نمیشه حسابی 

 ولی هردفعه این کانی مویه دماغم میشه .

 اخرم یه روز سرش تالفی میکنم .

 توکجابودی ؟

 ساالر :اومدم به عموایناسرزدم ،
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 االنم اومدم یه دوری بزنمو بعدبرم خونه .

 حسام :بیابریم خونه ما یه امشب وعشق وحال .

 بسه . ساالر:توعشق وحال میکنی واسه هفت جفتمون

 کانی

 هرکاری میکنم خوابم  نمیبره ،انقدر ازاین دنده به اون دنده کردم خسته شدم .

 ،همش یاداون پسره می افتم ،

 لعنتی چه چشایی داشت،چقدر 

 باجذبه بود ،همیشه عاشق پسرایه 

 باجذبم .

 یعنی کی بوداون پسره ؟

 تاحاال ندیده بودمش .

 نم .هنوزم گرمایه دستاشوروبازوهام حس میک

 واقعا ازش ترسیده بودم ،منی ک از هیچ کس نمیترسم ،حاال ازاون 

 .ترسیده بودم ،

 حتی رزو فاطیم نمیشناختنش  ،لعنتی کی میتونه باشه ؟

 چرا از ذهنم بیرون نمیره ؟،هرکاری میکنم چشاش میاد جلوچشمم .

 اخ اخ اون حسامو بگو اگ دستش بهم برسه زندم نمیزاره ،

 شده ،این ازپسرارباب اونم از علی دوست مانی ک فاطی رومیخواد . چه خوشبحال فاطی
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 البته فاطیم علی رو میخواد ،

 هروقت با رز کنارهم میشینن سرمنومیخورن .اون از مانی میگه 

 اونم از علی.

 ای خدامیشه یکی مثل این پسرامروزیم بیادتوزندگیه من.

 من ازاین مدل پسرامیخوام مخصوصا این .پسرایه روستا اکثرا منومیخوانو خواستگارمم ،ولی 

 وای فک کن شوهرم عین این پسره باشه ،چقدر حال میده .

 انقدر به این چرت وپرتا فکر کردم تاخوابم برد.

 راوی

 گل بهار نمیدونست کجا بره وچیکارکنه ؟

 شکایت این شوهرنامردو پیش کی بکنه ؟

 یه مادر،پدرپیرداشت ک حریف این نامردنمیشدن .

 خانواده شوهرشم ک بدترازخودش .

 ساله ای بود ، 15سال پیش وقتی دختر 6

 بخاطر بدهی، پدرش  اونوبه پدرشوهرش جایه پول داد .

 سال ازشون ندیده بود . 6هیچ وقت خیری تواین 

 تمام بدنش بخاطرکتک وخوابیدنو نشستن روزمین درد میکرد .

 خداروشکر ک بچه هاش حداقل توخونن .

 رون ازخونه نیستن .مثل اون بی
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 دیشب منصور شوهرنامردش بخاطر اون زن شهری ازخونه بیرونش کردو اون زنواوورده توخونه .

 نگران بچه هاش بود ک دیشب شاهدکتک خوردن مادرشونو عشق بازیه پدرشون بودن .

 کثافتکاریایه پدرشون .یاشایدم بهتربود بچه هاش پیش خودش روزمین میخوابیدن تا اینکه تواون خونه باشن وشاهد 

 انقدرادمایه کثیفین ک جلودوتابچه کوچیکم مراعات نمیکردن ،

 گل بهاراینواز صداشون ک توحیاط می اومدفهمید درچه حالین .

 بیچاره بچه هاش تا صبح چی کشیدن ازدست اون دوتا،

 سالش بود باز روناک دخترسه سالش کمتر میفهمید . 5بیشتر نگران برمک پسر 

 گرفت بره پیش ارباب روستاساالرخان ،تصمیم 

 بااینکه میدونست از زنها متنفره .

 ولی تنهاکسی بودک شایدمیتونست کمکش کنه .

 راوی 

 گل بهاربلندشدتابه دیدن ارباب بره .

 نزدیک خونه ارباب از اضطراب ودلشوره زیاد توان

 راه رفتن ونداشت . 

 نمیدونست ارباب جوابشومیده 

 نتش یانه ؟و قبول میکنه ببی

 نزدیک خونه ارباب نادرو دیدی .

 بادیدن نادرازاومدنش پشیمون شد .
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 نادری ک عشقش شده بودو قبل ازادواجش مرد رویاهاش بود.

 همیشه دلش میخواست بانادر ازدواج کنه ،ولی قسمتش اون منصورعوضی شد .

 همین ک خواست برگرده

 ،نگاه نادر به گل بهار افتاد.

 نادر بادیدن گل بهاراونم نزدیک خونه 

 ارباب تعجب کرد.

 سال بادیدن گل بهار دلش سرناسازگاری میزاشت .8هنوزم بعداز 

 ادمی نبود چشمش به ناموس کس دیگه ای داشته باشه ،

 ولی گل بهارعشق اولو اخرش بود .

 اگ یه مدت به شهرنمیرفت ،نمیزاشت گل بهارشو عروس منصورکننو

 ونشومادر بچه هاشاالن خانم خ

 شده بود. 

 اون  وقت گیراون مردک عوضی ای ک میشنید هرزست وسرگوشش میجنبه  نمی افتاد.

 وقتی میشنید گل بهارشو کتک میزنه 

 دلش میخواست بره ودندوناشوخورد کنه .

 میخواست به سمت گل بهار بره ک گل بهارخودش به سمتش اومد.

 راوی 

 :سالم -
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 :سالم .خوبی ؟-

 ونم .:ممن-

 :چیشده گل بهار اومدی اینجا ؟-

 :میخوام ارباب وببینم با ارباب کاردارم .-

 صب توبا ارباب چیکارداری ؟7:ساعت -

 چیشده ؟

 :خواهش میکنم نا..ببخشیداقانادر من باید ببینمشون .-

 :ارباب ک االن خوابه دیشب تا دیروقت کارانجام میداد.-

 :باشه همینجامنتظرمیمونم .-

 میخوای جلودر خونه ارباب وجلو این همه مرد وایستی ؟:تاکی -

 :تاوقتی ارباب وببینم .-

 نادربا این حرف گل بهار بیشتراخم کردو عصبی دستشو توموهاش کشید ،---

 صب با ارباب چیکارداره کالفه شده بود ،7ازاینکه نمیدونست گل بهار 

 سرشو بلندکردو بادقت به گل بهار

 نگاه کرد ، 

 بادیدن زخم کنارلبش دستاشو از عصبانیت مشت کردو با صدایه عصبی .... 

 :راه بیفت بریم تواشپزخونه پیش زنا وایستا تا ارباب بیداربشه بیام دنبالت .-

 :چشم .-
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 گل بهار بخوبی متوجه عصبانیت نادرشدو دنبالش راه افتاد ،----

 ه مرد وایسته .هنوزم نادر نمیتونست تحمل کنه گل بهار جلویه این هم

 اونو به سمت اشپزخونه بردو از کبری خواست هواشو داشته باشه وبهش صبحونم بده .

 ازاینکه گل بهارش گیر اون مردک بودو کتک میخوردو

 ،اون نمیتونست کاری انجام بده ،

 بیشترعصبانی میشد ..

 کانی

 ازصبح ک پاشدیم منو رز داریم کارایه 

 خونه روانجام میدیم .

 یناباعمه رفتن شهرخرید .بابا ا

 همه کاراهم افتاده گردن منو رز.

 دیگ نایی نداریم عالوه بر خونه ،

 حیاطم به دستورعمه تمیز کردیم .

 کارامون تموم شده بودک سروکله فاطی پیداش شد ..

 فاطی:سالم بچه ها )فاطی بادیدن ما گفت(،چرا عین لشکر شکست خورده شدین شما ؟

 ریم کارمیکنیم .کانی :سالم ازصبح دا

 رز :دیگ جونی توتنمون نمونده.

 فاطی :خاله اینا کجان ؟
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 رز:رفتن شهر،دایی میخواست واسه زندایی النگوبخره ،مامان منم رفت باهاشون .

 فاطی :بسالمتی ،خوشبحال خاله گلی .

 کانی :اره خوشبحال مامانم ک 

 همچین شوهری داره .

 رز:خدایا یه شوهرم بما اینجوری بده .

 بااین حرف رز یه پس گردنی-----

 بهش زدم ک باصورت کمی اومد جلو . 

 رز:چته وحشی؟

 کانی :داداشم به اون خوبی داره گیرت میاد نازمیکنی ؟

 فاطی :کانی راست میگه دیگه .داداش مانی به اون خوبی .

 کانی :داداش علیم بچه خوبیه .توهم شوهرایندت خوبه ...

 زدیم وخندیدیم تا مامان اینااومدن ....کلی بافاطی اینا حرف ---

 راوی 

 دوسه ساعت بعد نادر به سمت  اتاق ساالر رفت تا باهاش درمورد گل بهار 

 صحبت کنه .

 چندتقه به در زدو باصدایه ساالر وارد اتاق شد .

 ساالر :بیاتو 

 ساالر باصدایه در بیدار شد،---
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 دیشب تاکی داشت به حسابا

 رسیدگی میکرد،

 با اینکه حسابداردار داشت 

 ولی باز اخرهر برج خودش حسابا روچک میکرد.  

 نادروارداتاق شد ،

 ساالربادیدن نادر که

 انگارکمی عصبی وکالفه بود ،

 ازروتخت بلندشد.

 نادر دست راست ساالربودو بعدازساالر همه ازاون حساب میبردن .

 توکارش واقعا درستکاروصادق بود.

 یه خواهر ک شوهرکرده بودوتوشهر زندگی میکرد ،یه مادرپیرداشت و

 خداروشکر شوهرخواهرشم ادم خوبی بود .

 ولی خودش تااالن زن نگرفته بود....

 نادر:سالم اقا.

 ساالر :سالم ،چیزی شده ک اومدی دم اتاقم ؟

 نادر:راستش گل..ببخشید یه خانم اومدن باشما کاردارن.

 ساالر :خودت بببن چی میگه .

 صب اومدن .7گفتن حتمابایدشماروببینن از  نادر:ولی
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 ساالر:نمیدونی چیکارداره ؟کی هست اصال؟

 نادر :نگفت اقا گفت فقط باخودشما 

 میخوادصحبت کنه .گل بهاره اقا یکی از روستاییاست .

 ساالر :باشه برو تانیم ساعت دیگه میام .

 نادر:چشم اقا.

 اینکه قبول کرده بود ببنتش ،ساالر ازدیدن برق چشایه نادرو خوشحالیش از---

 کنجکاو شد اون زنو ببینه .

 نکنه این همون زنیه ک نادر میخواستش ،

 انقدری میدونست چندسال پیش کسی رومیخواست ک به خاطر بدهی دختر روشوهرداده بودن .

 راوی 

 نادر به دنبال گل بهار رفت تا به دیدن 

 ارباب بیاد.

 وشه ای کز کرده بود ،بادیدن گل بهار ک غمگین وگرفته گ

 انگار یه چیزی رودلش سنگینی میکرد.

 کاش میتونست دست گل بهاروبگیره وواسه همیشه ازاون روستابرن .

 

 گل بهار بادیدن نادربلندشدو به سمتش رفت .

 :سالم اقا نادر،چیشد؟ارباب بیدارشدن ؟منو میبینه ؟-
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 :سالم ،اره بیا بریم توحیاط االن ارباب میاد .-

 گل بهار به همراه نادر به سمت حیاط رفتن ک چنددقیقه بعدارباب اومد ،----

 گل بهارازدیدن ارباب ترسو نگرانیش بیشتر شد ،ازبرخورد ارباب میترسید.

 

 ساالر بعدازخوردن صبحونه به سمت حیاط رفت ،

 نادرو کناردختری دید ک قیافه مظلومو ودلنشینی داشت ،

 انداخت....دختربادیدنش زودی سرشو پایین 

 گل بهار:سالم ارباب 

 ساالر:سالم ،نادر میگفت کارم داری ، بگوکارتو.

 گل بهار بادیدن افرادتوحیاط ک به اونا نگاه میکردن خجالت میکشید ولبشو به دندون گرفت .---

 دلش میخواست میتونست جایه دیگه ای با ارباب حرف بزنه ،

 اینجوری بیشتر معذب بود.

 ازطرفیم دلش نمیخواست نادرمتوجه 

 مشکالتش بشه،

 ازطرفیم وجودنادر درکنارش واسش یه دلگرمی بود . 

 

 ساالر ک متوجه معذب شدن اون دختر توحیاط شده بود پوفی کشیدو ...

 ساالر :بهتربیان داخل تا حرف توبزنی .
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 ساالر به داخل سالن برگشت و اون دوتاهم پشت سرش .---

 صوصش رفت و یه نگاه ب دخترو نادر ک سرپا وایستاده بودن انداخت ...به سمت مبل مخ

 ساالر:میشنوم حرفاتوبگو زودتر ،کاردارم .

 راوی 

 گل بهاربااین حرف ساالر سرشوبلندکردو

 یه نگاه به ساالر کرد،

 بعدیه نگاه به نادرک دید اونم نگاهش میکنه ، 

 ارومی سرشو به معنیه اینکه اروم باش تکون داد.نادرچشماشوبازوبسته کردوبایه لبخند به لب ،به 

 نگاهشوازنادرگرفت و سرشو پایین انداخت.

 بعداز اینکه نفسی کشیدتا بخودش مسلط بشه ،درحالیک اشکاش جاری شده بود،شروع به صحبت کرد.

 :ارباب اومدم اینجا چون ن جایی رو داشتم ،ن کسی روکه بهم کمک کنه .-

 شما شکایت کنم وازتون کمک بخوام.اومدم ازدست شوهرم پیش 

 ساالر باشنیدن حرفایه گل بهارو چشمایه گریونش اخماشوتوهم کردو منتظر حرفایه گل بهار.   ---

 سال پیش بخاطربدهی پدرم مجبور شدم زن منصوربشم و صاحب دوتابچه شدم.6:ارباب -

 سال ک همه جورخفت وخاری وکتکی روتحمل کردم . 6بعداز 

 وهرم  بخاطر یه زن شهری پولدارک صیغش کرده، منوجلوچشم بچه هامواون زن کتک زدواز خونه بیرونم کرد.دیشب منصورش

 دیشب تاصبح توحیاط خونم بودم .

 ارباب میخوادبچه هاموازم بگیرهو بده به اون زن ک بچه دارنمیشه .
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 اوناهمه زندگی  منو وجوده منن ،.

 چطوربچه هاموبدم به اون زنی ک خونه خراب کنه 

 ،اون دوتا حتی دیشب جلو بچه هام مراعات نکردن وباهم وگذروندن.

 چطوربچه هامو دست چنین زنی بدم .

 ارباب من نگران شوهرم نیستم من نگران بچه هام .

 ارباب توروخدا التماست میکنم کمکم کن بچه هاموازم نگیرن.

 ومیده وبچه هاموازم میگیره .منصوردیشب گفت طالقم

 ارباب تااخرعمرکنیزیتونومیکنم کمک کنین .

 شمااربا وبزرگ مایین ،من جز شما کسی روندارم ک به..بهم ک..کمک ک...کنه .

 گل بهار دیگ به هق هق افتاده بودونمیتونست حرف بزنه .----

 من پشتتم ،من همه کست میشم .نادربادیدن گل بهاردلش میخواست به سمتش بره ودراغوشش بگیره وبگه 

 وبی غیرتت دراره . ه*ر*ز*هقصم خورد تالفیه این اشکاروسراون منصور 

 از پارچ ابی ک رو میزبود لیوانی اب ریخت و به گل بهارداد تا بخوره وکمی اروم بشه .

دیگ مطمئن شداون دختری ک نادر میخواست ساالر بادیدن کارا و عصبانیت نادرو حرف گل بهار درمورد اینکه بجایه بدهی زن منصور شده، 

 همین گل بهاره ....

 :نادریکی روبفرست دنبال منصور بگو بیاداینجا بااون زنه وبچه هاش ..-

 : چشم اقا.-

 :دختر بیابنشین سرپاواینستا.-

 :خوبه ارباب .-
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 :گل بهاربروبشین  روحرف ارباب حرف نزن ،حالتم خوش نیست .-

 ادررونزدیک ترین مبل نشست ونادرم رفت تا اکبروبفرست پی منصور...گل بهار بااین حرف ن---

 تقریبا نیم ساعت بعد ک برایه گل بهار یه قرن گذشت سروکله منصور ایناپیداش شد .

 بچه ها بادیدن مادرشون دستاشونوازتودستایه اون زن دراووردن وبادو،توبغل مادرشون رفتن .

 عزیزایه من ؟ گل بهار:مادربه قربونتون بره ،خوبین

 روناک:مامانی توجابودی دلم بالت تنگ شده بود.

 برمک: سالم مامان

 گل بهار:سالم گل پسرم ،خوبی ؟

 روناک :مامانی اون خانم بده برمی رو زد.

 گل بهار باشنیدن این حرف سرشوبلندکردوبانفرت به زنیک با پوزخند درحالیک دستش دور بازویه منصوره نگاه کرد.--

 ساالربادیدن اون زن کنارمنصور بشدت عصبانی شده بود ولی در ظاهر اروم بود.

 واقعا ک منصور خیلی احمق بودک ازاین زن بیریختو چندش اور خوشش اومده بود.

 منصوربادیدن نگاه ارباب روخودش خودشو جمع جورکرد باگذاشتن یه دست روسینش کمی جلو ارباب واسه 

 خودشیرینی خم شد..

 سالم ارباب ،خوب هستین؟امرکردین خدمتتون اومدم ارباب.درخدمتم ارباب بفرمائید.منصور:

 نادر بادیدن منصورواون زن دلش میخواست بره سراغ منصوره واون زنو تاجایی ک میتونه بزنتشونو تالفیه اشکایه گل بهارو دراره .----

 

 ساالر :این زن اومده اینجاوشکایت توروپیش من میکنه .

http://www.roman4u.ir/


 

 
35 

 

 ربااین حرف ارباب باخشم وعصبانیت یه نگاه به گل بهار انداخت ک گل بهارازترسش سرشو پایین انداخت...منصو---

 منصور:ارباب من ک کاری نکردم ک بخوادشکایت کنه .

 ساالر :میگ تومیخوای طالقش بدی و بااین زن ازدواج کنی ؟

 منصور:بله ارباب دیگ ازدستش خسته شدم ،

 زندگی نیست برام .جونموبه لبم رسونده زن 

 مادرخوبیم برایه بچه هام نیست.

 میخوام طالقش بدم وبااین زن ازدواج کنم .

 ساالر:رو چ حساب میگی زن زندگی نیست ؟ بچه هاک انگار عاشق مادرشونن.

 منصور:همش فیلمه ارباب .وظایفشودرست انجام نمیده .

 راوی 

 ساالر :چرامیگی وظایفشوانجام نمیده ؟

 ونه زندگی نمیرسه ،شام ونهارمون اماده نیست ،لباسایه تنمون همیشه کثیفه ،بچه هاهمیشه کثیفنو لباساشون کثیف .منصور :به خ

 گل بهار دیگ تحمل این همه دروغ ونداشتو باعصبانیت ازجاش بلندشدو روکرد سمت منصور .-----

بودوکارامو درست انجام میدادم ،)روکردسمت ارباب(ارباب بخدادروغ گل بهار:خجالت نمیکشی دروغ میگی مرد؟من ک همیشه خونه زندگیم تمیز 

 میگه ،میتونین ازدرو همسایه بپرسین .

 منصور: وظایف زناشوییت چی ؟؟اصل اونه ک انجام نمیدی .اونم درهمسایه خبرداره ک شوهرتوتمکین نمیکنی ؟

 

 گل بهار بااین حرف منصور ازخجالت سرشو پایین انداخت ،----

 تونست بگه ک هرشب چطورمی
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،شب تاصب ازدست این مرد اسایش نداره و شب ک موقع خواب میشه باترس ولرز وارد رختخوابی میشه ک این مرد عین یه وحشی باهاش 

 رفتار میکنه ،

 از خجالت وحرصش دستشو مشت کردو اشکاش سرازیر شدن.

 

 اونو نادر صحبت کرد به شدت عصبانی شدساالر از وقاحت این مرد ک  درمورد شخصی ترین مسائل زندگیش جلو 

 وسر منصور داد زد ،طوریک منصور ازترس یه قدم عقب رفت....

 ساالر:خفه شو ،خجالت نمیکشی ؟

 این چه وضعه حرف زدنه ؟

 

 نادرازاینکه ساالر سرمنصوردادکشید ---

 خوشحال شد ،

 اون مطمئن بود گل بهار توهمه چیز تکه ومنصوردروغ میگه ..

 ترسش یه قدم عقب رفت وروکرد به ارباب ...منصور از

 منصور:ارباب من فقط خواستم بگم مشکل ازچیه ،

 من واسه چی میخوام طالقش بدموزن بگیرم ..

 ساالر:واقعا میخوای طالقش بدی ؟

 منصور :بله ارباب .

 بااین حرف منصور ساالر رو کرد سمت نادر ...---
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 به میرزایی بگهساالر :نادر،اکبرو بگوبره محضرمیرزایی و

 باهرچیزی ک واسه ثبت طالق احتیاجه با اکبربیاد اینجا. 

 نادر:ارباب برایه چی ؟

 ساالر :منصور بتونه زنشو طالق بده ،زنی ک وظایفشو انجام نده همون بهتر ک طالقشو بده .

 نادر:امااربا...

 ساالر:حرف نباشه کاری ک گفتم وبکن ،

 خودتو زن وبچتو بیار.منصورتوهم بروخونه مدارک شناسایی 

 

 گل بهار نمیتونست باورکنه ارباب همچین کاری درحقش بکنه ،

 اون به ارباب پناه اوورده بود.

 حاالواقعا به حرف مردم رسید ک ارباب از زنها متنفره .

 با چشمایه گریون و ناباور زل زد به ارباب ،بدون اینکه ارباب نگاهش کنه .

 افتاد رویه مبل ،سرشوپایین  انداخت وبی حال 

 حاال دیگ هم طالقشو میدادن هم بچه هاشوازش میگرفتن .

 

 منصورازاینکه ارباب پشتشوگرفته بودو خودش داشت گل بهار و طالق میداد احساس خوشحالی وپیروزی میکرد .

 گل بهار احمق فک کرد اربابی ک از زنها متنفره میاد پشتشوبگیره ،

 فت.بااین فکرا زودی به سمت خونش ر
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 نادر باورش نمیشد ارباب به همین راحتی پشت به گل بهاری بکنه ک بهش پناه اوورده بود.

 انگارنفرت ارباب اززنا دامنه گل بهارم 

 گرفته بود .

 گل بهاری ک بخاطر نجابتو سنگینی نتونست درمقابل حرف منصور ک از وظایف زن وشوهری میزد دفاع کنه.

 راوی 

 ،ساالر به سمت حیاط رفت 

 بادیدن رمضون صداش کرد...

 :رمضون ؟؟رمضون -

 رمضون باشنیدن صدایه ارباب ک صداش میکرد باعجله به سمتش رفت.

 رمضون :سالم ،بله ارباب ؟؟؟

 ساالر :باید بری یکاری واسم انجام بدی .

 رمضون :چشم ارباب ،امرکنین .....

 

 ساالر بعدازحرف زدن با رمضون به سمت سالن برگشت ،

 اون زن ک جلویه گل بهار وایستاده بودو بادیدن

 میخواست توصورتش بزنه باعصبانیت وصدایه بلند....

 ساالر:داری چ گوهی میخوری ؟؟؟
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 گل بهاربعدازرفتن نادرو ارباب از سالن رو کرد به سمت زری ،زن صیغه ایه منصور....

 چه هاموازم نگیر.گل بهار:خواهش میکنم دست ازسر بچه هام بردار ،شوهرموک گرفتی ولی ب

 زری: تودهاتی بدبخت لیاقت این بچه هارو نداری ،

 اگ لیاقت داشتی و عرضه،

 شوهرت االن سرت هوو نمی اوورد ، 

 غصه نخور نمیزارم به توله هات بدبگذره

 .فقط بی ادبی وبکنن وسرناسازگاری بزارن، 

 بد میبینن و تنبیهشون میکنم.

 همه حرفام اطاعت کنن . بهتره اینوتوگوششون فروکنی باید از

 گل بهار:خفه شو توحق نداری بچه هایه منو اذیت کنی،

 ،خونه خراب کن چه به بچه هایه من . ه*ر*ز*هتوعه 

 

 بااین حرف گل بهار ،زری با عصبانیت به سمت گل بهار رفت ،

 همینکه دستشوبلندکرد تا بکوبه توصورت گل بهار،

 باصدایه اون مرد ک 

 وهواموندوارباب بود ،دستش ت

 نگاش به قیافه برزخیه ارباب افتاد... 
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 گل بهار از حمایت ارباب در مقابل این زن حس خوبی بهش دست داد،

 ولی نمیدونست چرا ارباب داره اینکاروباهاش میکنه ،

 ن جرات پرسیدن داشت ن جرات مخالفت.

 مردایه روستاجرات مخالفت باهاشونداشتن،

 این ک دیگ زن بود. 

 کایت  وگله ای بکنه ارباب باهاش لج کنه وعصبی بشه.....میترسیدش

 ساالر: بتمرگ سر جات ،تا منصور شوهرت بیاد.تو خونه من کسی حق نداره دست روکسی ک بمن پناه اوورده بلندکنه ،

 اون دست وقلمش میکنم .

 زری:ولی ارباب این زن بمن بی احت...

 ساالر:بسه نمیخوام چیزی بشنوم .

 حرف بزنی ،میگم مثل سگ پرتت کنن بیرون .یه کالم دیگ 

 

 همگی توسالن نشسته بودن منتظر بودن تا محضردار بیاد .

 هرکسی تویه حال وهوایی بود .

 منصورو زری خوشحال ،نادرنگرانو دلواپس ،گل بهار غمگین ودلشکسته .

 فقط ساالر بود ک بیخیال نشسته بود.برمک وروناکم ک تو حیاط بازی میکردن .
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 رمضون بعدازانجام دادن کارارباب به سمت عمارت برگشت ورفت سراغ ارباب ....

 

 دوساعت بعد میرزایی به همراه اکبر وارد سالن شدن ،

 همگی به احترام میرزایی ک مردی مسن بود بلندشدن ،

 حتی ساالر، ک این مرد باخدا احترام خاصی پیش ساالر داشت ...

 ل بغلی کنارش نشست ...میرزایی به درخواست ساالر رومب

 ساالر:خوش اومدین .

 میرزایی:ممنونم پسرم ،اکبراومد دنبالم گفت واسه کارطالق ،چیشده پسرم ؟کی میخوادطالق بگیره ؟

 ساالر با دست به گل بهارو منصور اشاره کرد تا جلو تربرن ،

 دوتایی رو یه مبل دونفره روبه ساالر نشستن .

 ق بگیرن اقایه میرزایی.ساالر:این زن وشوهرمیخوان طال

 میرزایی:چرا جوونا میخواین طالق بگیرین ؟

 حیف نیست زندگیتونوخراب کنین ؟

 منصور :حاجی زنم بدرد زندگی نمیخوره ،اربابم گفت طالق بگیریم ...

 

 گل بهار ساکت بودو حرفی واسه گفتن نداشت فقط بی صدا اشک میریخت .

 

 بدین من چندتاشرایط بنویسم ک منصورمیتونه زنشوطالق بده و بعدازطالق هیچ حقی بهم ندارن ، ساالر:البته اقایه میرزایی  یه برگه
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 ولی اول بدین بی زحمت امضاش کنن دوتایی، بدمهرمحضریشوبزنین تا طالق انجام میشه منم شرایطشو بنویسم .

 منصور:بله حاجی ،حق با اربابه بدین ما امضا میکنیم .

 وراون برگه روامضا کردنو میرزایی مهرمحضریشوزدوبرگه روداددست ارباب ....بعدازاینکه گل بهارومنص

 راوی 

 کارایه طالق گل بهارو منصور انجام شد.

 

 .گل بهار واقعا داغون بود ن دیگ شوهری داشت ن زندگی ای .

 بچه هاشم ک ازش میگرفتن ،،تنهادلخوشی ای ک داشت وجودهمین بچه هاش بود .

 وامروز نمی اومد پیش ارباب ، کاش قلم پاش میشکست

 حداقل هنوززن منصور بودومادربچه هاش.

 

 منصورازخوشحالی توپوست خودش نمیگنجید .

 حاالازشرگل بهارراحت شده بودو میتونست با زری ازدواج کنه و 

 صاحب پول و ثروت زری بشه .

 درسته بچه دارنمیشدو

 چندسالی ازش بزرگتربود ولی درعوض پولداربود.

 ز طرفی خوشحال بود ک گل بهارازدست منصورخالص شده .نادرا

 ازطرفیم طاقت دیدن حال وروز غمگین گل بهارو نداشت .
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 گل بهاری ک ازاول تااخر جاری شدن صیغه طالق فقط بی صدا گریه میکرد .

 دلش واسه بی کسی وبی پناهی گل بهار میسوخت .

 

 باصدایه ساالر همه به ساالر نگاه کردن .

 ب درمورد این برگه وشرایط وقرارداد طالق ،من شرایط وقرارداد ونوشتم وهیچ کدوم از طرفین حق مخالفت ندارن .ساالر:خو

 اقایه میرزایی بی زحمت ،زحمت خوندن این قراردادوبکشین.

 

 میرزایی برگه رو ازارباب جوان گرفت و شروع به خوندنش کرد،

 که باهرکلمه ازخوندن اون قرارداد، 

 زده کرد. حاضرینوشک 

 هرچی میرزایی بیشتر میخوند شکه واردشده به حاضرین هم  بیشترمیشد . .... 

 کانی 

 امروز واقعا حوصلم سررفته ،

 طاقت خونه موندنم ندارم .

 پاشم برم سراغ رز بریم بیرون فاطیم ک رفته خونه خالش .

 به سمت خونه عمه میرم ورزو صدامیکنم ....

 کانی :رز؟رز؟؟ررررز؟؟؟

 رز:بله ،بیاتو دستم بنده دارم خورشت واسه شب بارمیکنم .
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 کانی :تونمیام ،میای بریم دور دور ؟

 رز:ن کاردارم باید شام درست کنم مامانمم نیست رفته خرید .

 کانی :باشه پس من میرم بیرون .

 رز:باشه 

 

 دوباره رفتم توخونه ولباس سوارکاریم ک همون شلوارشیب جیب اینابودوپوشیدم .

 بعدازاینک به مامان خبردادم اونم بادیدن تیپم ک باز اخم کرد به سمت حیاط رفتم . 

 ،سیاه وبرداشتم وازخونه بیرون زدم .

 به سمت جنگل رفتم ،

 امروز کرم افتاده بود توتنم ک یه مقداری برم داخل جنگل .

 واسه خودم هردفعه یه چیزی رونشون میکردم ک بتونم برگردم .

 اروم میرفتیم ک یه دفعه سیاه رم کرد با سیاه اروم

 و دوتا پاهایه جلوشوهی بلندمیکردو میکوبوند زمین ،

 بادیدن یه مار جلو ،سیاه تازه متوجه رم کردن سیاه شدم

 ،یه دفعه سیاه باسرعت به سمت جلو باسرعت حرکت کرد. 

 بابدبختی تونستم ارومش کنم ،

 ، همینکه اروم شد تازه متوجه دورو اطرافم شدم

 باورم نمیشد ک راه وگم کردم .
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 تصمیم گرفتم راه وبرگردم ،

 ولی هرچی میرفتم به هیچ جانمیرسیدم ودورتادورم جنگل بود .

 واقعاترسیده بودم ،

 هیچ کسم خبرنداشت ک من کجام .

 ازشدت ترس به گریه افتاده بودم ،

 دوسه ساعت واسه خودم میچرخیدم دریغ از یه جایه اشنا .

 ته شده بود ،سیاه هم خس

 تصمیم گرفتم باز کمی جلوتربرم شاید فرجی شد. 

 یه نیم ساعت ک باز میرفتم تا جایی اشنا پیداکنم،

 بادیدن یه کلبه باخوشحالی به سمتش رفتم ، 

 صددرصدکسی بودک بتونه کمکم کنه برگردم خونه .

 شد ...باخوشحالی به سمت کلبه رفتم ک بادیدن قفل رودرکلبه اه از نهادم بلند 

 راوی

 گل بهار باورش نمیشد عالوه برسرپرستیه بچه ها خونه ایم ک توش زندگی میکنن برایه اون وبچه هاش  شد،

 حاال دیگ یه سرپناهم داشتن  ،

 کنه وتشکر کنه و ب*و*سازخوشحالی دلش میخواست بره دست اربابو 

 ازاینکه ازدست ارباب دلگیرو ناراحت بودوزود داوری کرد ،

 خجالت میکشید ،ازخودش 
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 تصمیم گرفت دراین موردم ازارباب معذرت خواهی کنه .

 

 نادرازاینکه ارباب همچین لطفی درحق

 گل بهار کرد خودشومدیون ارباب میدونست .

 ازاینکه درمورد  اربابم زودقضاوت کرده بود احساس شرمندگی میکرد.

 ولی ازاینکه ارباب حق گل بهارو گرفت احساس خوشحالی میکرد.

 بادیدن خوشحالیه گل بهار خوشحالیش دوچندانم شد.

 

 منصور باورنمیکرد ارباب اینجوری بهش رودست بزنه ،ک نه تنها بچه هاروازش گرفت ،بلکه خونه توروستاشم ازش گرفت .

 خشم و عصبانیت تموم وجودشوگرفته بود ،

 د..با عصبانیت ازرومبل بلندشدوروکردسمت اربابی ک بانیشخند بهش نگاه میکر

 منصور:ولی ارباب این کار شمادرست 

 نیست ،

 این چجورشرط وقراره ؟من بچه هامو باخونمو به این زنی ک زن زندگی نیست نم...

 

 ساالر ک تاحاال ساکت شده بود با این حرف منصور با عصبانیت  و صدایه بلندی سر منصور دادزد...

 ساالر :خفه شو مردک عوضی ،

 فی ،فک کردی بابچه دوساله طر
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 اومدی گفتی زن زندگی نیست منم باورکردم ،

 من رمضونوفرستادم درموردتون تحقیق.

 چطور زن زندگی نیست ک همه درو همسایه رو نجابتوخانومیش قسم خوردن وکلی ازش تعریف کردن.

 چطور به وظایفش نمیرسه که تو،دوتابچه داری ؟

 پیش خودت گفتی ارباب بازنا بده 

 پشت منومیگیره .پشت زن منم نمیگیره 

 اگ دیدی طالقشو گرفتم واسه خاطر اینه ک تولیاقتشونداری ،

 حیف این زن ک بخوادعمرشوپایه ادم بی چشم ورویی مثل توبکنه .

 بخاطر خودش طالقشوگرفتم .

 خوب گوش کن ببین چی میگم .

 وای بحالت خونه روبهش ندی یا بخوای بیای اذیتش کنی .

 و بچه ها نزدیک بشی نداری.حق اینکه به ده فرسخی خودش

 تواگ پدرخوبیم بودی جلوچشمشون مادرشونو نمیزدی ودیشبم جلوشون کثافتکاری نمیکردی .

 بخداوندیه خدا دورو ورشون ببینمت 

 یابفهمم دوروورشون بودی واذیتشون کردی،

 میدم وسط روستا پوستتو بکنن . 

 هرجاییم بری پیدات میکنم .

 یکه عوضی ترازخودتوبگیری وگورتونو گم کنین .حاال هم بهتره دست اون زن
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 تاندادم پرتتون کنن بیرون .

 راوی

 منصورو زری سرخورده وعصبی از عمارت بیرون زدن .

 زری ازاینکه ارباب به همین راحتی گولشون زد به شدت ازارباب متنفرشده بود.

 واقعا دلش اون بچه هارومیخواست .

 سراغ مادرش و نمیگرفت کتک نمیخورد . امروزم اگ برمک لجبازی نمیکردو هی

 اون حرفارم واسه سوزوندن گل بهار گفت .

 ازحسادت اینکه اون دوتابچه  داره ولی خودش بچه دارنمیشد .

 

 میرزا هم یه رب بعد، از ارباب اینا خداحافظی کردو رفت.

 گل بهار ساکت و اروم نشسته بود .

 بیشتر خودشو زندگیشو مدیون ارباب میدونست .از اینکه ارباب اونجوری ازش دفاع کرد 

 حاال فهمیدارباب برخالف اینکه میگن ظالم ولی ادم خوبیه.

 بعدازرفتن میرزا ازجاش بلندشدو با چشایه اشکی ک ازخوشحالی بود به ارباب نگاه کرد...

 گل بهار :ممنونم ارباب ،تاعمردارم این خوبی ولطف تونو فراموش نمیکنم .

 دیونتونم .تااخرعمرم م

 بخاطراینکه زود درموردتون قضاوت کردمو پیش خودم فکرکردم پشت منصورو میگیرین شرمندم .

 ساالر:احتیاج به تشکرنیست من وظیفموانجام دادم .
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 بگو..حاالباخیال راحت برو وبا بچه هات زندگیتوبکن .نگران منصورم نباش جرات نداره بیادسمتتون ولی اگ مشکلی ایجادکرد بمن یانادر

 گل بهار:چشم ارباب بازم ممنونم ازتون با اجازه .

 

 گل بهاربعداززدن این حرف از نادرم خداحافظی کردو به سمت بچه هاش ک توحیاط بودن رفت،

 تابخونشون برن وزندگیه جدیدی واسه خودشون درست کنن ...

 

 نادر رومبل کناریه ارباب نشست وباسرپایین افتاده...

 ازتون معذرت خواهی کنم ، نادر:اقا منم باید

 منم بهتون شک کردمو فک کردم بخاطر نفرت از زنا پشت منصورو میگیرین ،شرمندتونم اقا.

 ساالر:بهتربجایه معذرت خواهی ازمن ،تکیه گاه خوبی واسه گل بهارو بچه هاش باشی .)نادربااین حرف ارباب باتعجب سرشوبلندکردو به ارباب

 ، نگاه کرد(اونجوری نگام نکن

 امروز فهمیدم اون دختری ک میخواستی گل بهاره ،

 بهتره سعی کنی  دوباره دلشو بدست بیاری و جبران گذشته روبکنی .

 اون دختر واقعا حقشه یه زندگی خوب  ویه مردخوب مثل توداشته باشه. 

 

 نگی بود از عمارت بیرون زد...ارباب بعداززدن این حرفا از سالن بیرون زدو بعدازده دقیقه با اسبش طوفان ک اسب سیاه ر

 

 نادر خشک زده از حرفایه ارباب همونجا نشسته بودو به حرفایه ارباب فکر میکرد .

 ارباب درست میگفت حاال ک موقعیت پیش اومده دیگ نباید گل بهارو تنهابزاره .
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 گل بهار دیگ فقط واسه اونه ونمیزاره دست کس دیگه ای بیفته،

 اومدوبلندشد تابه کاراش برسه . بااین فکرلبخندی رولباش

 

 کانی

 به سمت دررفتم و بادیدن قفل تکونش دادم ببینم بازمیشه یانه ؟

 ولی فایده ای نداشت ،

 اخه یکی نیست بگه دختره احمق کی بتوگفت بیای توجنگل که حاال این بال سرت بیاد .

 درکلبه باز رفتم .به سمت سنگی ک اونور ترافتاده بود رفتم و برداشتمش وبه سمت 

 چنددفعه زدم توسرقفل تابازبشه ولی فایده ای نداشت .

 انگارن انگار این همه توسرقفل زده بودم .

 باحالت زاری پشت درنشستم و سرمو رو زانوهام گذاشتم.

 نگران خانوادم بودک تااالن حتما نگرانم بودن .

 حاال چطوری ازجنگل برم بیرون ؟

 رد جنگل نمیشدم.کاش قلم پام میشکست و وا

 باشنیدن صدایه پایی سرمو بلند کردم .

 کانی 

 بادیدن اون دوتا پسرواون لبخندایه کج رو لباشون ازجام بلندشدم .

 حس خوبی اصال ازدیدن اون دوتا نداشتم .
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 یکیشون ک الغرتربود ،چندقدم جلوتراومد....

 :هی دخترتو اینجاچیکارمیکنی؟-

 برگردم .شمامیتونین منوببرین .کانی:گم شدم راهوبلدنیستم 

 :رضا خانم گمشده ،بهتره به این خوشگله کمک کنیم .-

 رضا:اره منک ازخدامه،به خانم کمک کنیم،یه ثوابم میبریم .

 کانی:ممنونم

 با این حرفشون خوشحال شدم ولی با حرف اون یکی پسره ازترس خودموچسبوندم به در.

 لی ک فایده نداره .:خواهش میکنم عزیزم ولی تشکرخشک وخا-

 بایدعملی تشکرکنی .

 رضا:احمد راست میگ خوشگله ،

 باید یه چیزیم بمابماسه ،تا کمکت کنیم ،حاالچجوری میخوای تشکرکنی .

 کانی :نمیخواد راهونشونم بدین ،

 همینجاراحتم ،فقط دست ازسرم بردارین .

 به امون خدا .احمد:ن دیگ عزیزم حاال ک دیدیمت دلمون نمیاد تنها ولت کنیم 

 کانی:برین گمشین دست ازسرم بردارین ..

 

 بعداززدن این حرفم همون پسره ک اسمش رضابود به سمتم اومدو بازوموگرفت ،

 هرکاری کردم ولم کنه نشد
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 ،پاموبلندکردمو محکم کوبوندم روپاش ک ازشدت درد بازومو ول کرد،  

 منم ازفرصت استفاده کردمو فرار کردم ،

 وئیدم دستی دور شکم قرارگرفت .....یه مقدارک د

 جیغ بلندی کشیدمو دست  وپامیزدم تاولم کنه ..

 کانی:ولم کن کثافت ،کمک ،کمک ،

 خواهش میکنم ولم کن .

 :هیس بیخودسروصدانکن کسی کمکت نمیکنه .-

 کانی 

 احمد:رضا مراقب باش از دستت درنره ،

 لعنتی چنان زد توپام انگشت پام گفتم شکست .

 خیلی چموشه ولی گرفتمش ،رضا :

 فک کنم امروز یه حال درستو حسابی ببریم .

 

 بااین حرفشون صدایه هق هقم بلندتر

 شدتااومدم دوباره کمک بخوام ،

 دستشو گزاشت جلودهنمو،

 بلندم کردو به سمت اون پسره احمدرفت .

 بادیدن احمد ک درحال دراووردن کمربندش بود ،
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 روصدامیزدم وازش کمک میخواستم تانزاره  بی ابروبشم .بیشتر تقال کردمو ،تودلم خدا

 رضا منومحکم هول دادو افتادم روزمین ،

 باترسو لرز زل زدم به رضا ک حاال کمربندشودراوورده بودو دکمه های پیرهنشوبازمیکرد.

 جلوم رضا وپشتم احمد .باگریه و ترس شروع کردم به التماس کردن .

 نداشته باشین ، توروجون عزیزتون بزارین برم .کانی :توروخدا کاری بهم 

 خواهش میکنم ،

 اقارضاغلط کردم زدم توپات بزاربرم .

 اقا احمد جون مادرت بزاربرم .

 

 انگارالتماسام هیچ فایده ای نداشت ،

 رضا طرفم اومدو خوابوندم روزمین ، 

 بلند اسم خداروباتمام توانم صدازدم .

 ....خدااااااا

 تودهنم و دست برد سمت لباسم ،دستموگزاشتم رو دستش ک دستمو گرفت ومحکم پیچوند . رضا محکم کبوند

 اززور دردجیغ بلندی کشیدم .

 احمداومد سمتمو دوتا پاهام و نگهداشت .رضاهم دست برد سمت پیرهن تنم ....

 باچشایه وحشت زده واشکی به رضانگاه میکردم وسعی کردم دوباره تقالکنم 

 تاولم کنن.
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 ستشو ازرو پیرهنم برداشتو بلندکردتابکوبه توصورتم رضاد

 که باصدایه شلیک یه گلوله هرسه برایه چند لحظه بی حرکت موندیم

 وباصدایه یه مرد برگشتیم سمتش ... 

 ..:دارین چه غلطی میکنین بی همه چیزا ؟

 

 احمدورضا بادیدن اون مرد ک اسلحه رو به سمتشون گرفته بود

 ازش برنمیداشتن عقب کشیدن ، باترس ودرحالیک چشم 

 منم بلندشدم وخودموجمعوجور کردم ،

 نمیدونستم خوشحال باشم ک نجات پیداکردم 

 یا اززور دست درد گریه کنم .

 مطمینن بالیی سردستم اومده بود .

 

 اون مرد قدم به قدم بمانزدیک شدو 

 به سمت اون دوتا رفتو با پشت اسلحه محکم اول کبوندتودهن رضا ،

 بعد بایه لگدم محکم کبوند

 توشکم احمد .

 رضا ازشدت ضربه پرت شدروزمین 

 و احمدم دوالشدو شکمشوگرفت 
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 ک دوباره اون مرد با ارنج محکم کبوندتوکمرش ک پخش زمین شد،

 بسمت رضارفت ویه لگدمحکمم کبوند  توپهلوش ...

 :بلندشین ازجلوچشمام گمشین تا بیام روستا حسابتونو برسم ،-

 ن باشین ولتون نمیکنم.مطمئ

 بعدازحرف اون مرد اون دوتا

 باترسی ک توچشماشون بود ازاونجا رفتن . 

 مرده بایه اخم برگشت سمتم ک ازترس یه قدم رفتم عقب .

 

 ...:تواینجاتنها توجنگل چه گوهی میخوری ؟

 نمیگی ممکنه هزارتابالسرت بیاد؟

 اگ من نمیرسیدم ک معلوم نبود چ بالیی سرت میاد..

 :من اومدم توجنگل ک اسبم بادیدن یه مارجلوش رم کرد-

 و منم گم شدم ،به هوایه پیداکردن راه سرازاینجا دراووردم ..

 توروخداتوک منوازدست 

 اونانجات دادی حاالهم کمکم

 کن برگردم خونمون  

 االن پدرمادرم نگران منن ....

 کانی
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 چندلحظه بعدبعداززدن این حرفم ،از زور درد دستم چشماموبستم 

 وقتی باز کردم بادیدن اون مرد ک خیلی نزدیکم بود

 ازترس هینی کشیدموعقب رفتم . 

 بادیدن این حرکتم دست انداخت وبازوموگرفتو منونزدیک خودش کرد.....

 

 : خواهش میکنم ولم کن ،توروخدا اذیتم نکن .--

 :ببرصداتوکاریت ندارم میخوام دست توببینم بادکرده .-

 سرش اووردی ؟ چه بالیی

 :اون پسره ک اسمش رضابوددستمو پیچوند.-

 

 بااین حرفم اخمش غلیظ ترشدو یه چیزی زیرلب گفت ک نفهمیدم .

 وقتی دستموتودستش گرفتو کمی تکونش داد اززور درد جیغ کشیدم.

 

 :دستت در رفته ،میتونی تحمل کنی جابندازم ؟-

 وگرنه دردش بیشترمیشه واذیت میشی .

 ظست تحمل کن .دردش یه لح

 

 همینطوری ک داشتم بهش نگاه میکردمو به حرفاش گوش میدادم
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 یک ان درد وحشتناکی بجون افتادم  

 ک اززور درد جیغ بلندی کشیدم .

 گفتم حنجرم پاره شد.

 باصداش چشم ازدستم گرفتموبهش نگاه کردم ...

 :دستتوجاانداختم ،دیدی کاری نداشت .-

 شدم از زور درد بدتومیگی کاری نداشت .:کاری نداشت من مردموزنده -

 :هی دختراینم بجایه تشکرته اگ جانمینداختم ک پدرت درمی اومد .-

 حاالهم بجایه بلبل زبونی بزار برم توکلبه یه چی بیارم هم بخوری رنگ به رونداری هم دستتو ببندم .دستتم تکون نده .

 بعد میبرمت خونتون .

 

 واسمش چیه به طرف کلبه رفت وده دقیقه بعدبایه پارچه ویه لیوان اب قند برگشت . اون مرد ک هنوز نمیدونستم کیه

 اب قندوبه طرفم گرفت وبعدازخوردنش کمی بهتر شدم .

 اونم مشغول بستن دستم شد .

 دوباره بدون هیچ حرفی به سمت کلبه رفت .

 بعدازقفل کردنش به سمت سیاه رفت وباسیاه به سمتم اومدن .

 رشم خودشم جلویه چشمایه گردشده من جلوم نشست کمکم کرد سوا

 ومنم پشتش، بدون هیچ حرفیم راه افتاد .
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 :هی عمو توچراسوارشدی ؟صبرکن من میخوام پیاده شم یاخودت پیاده شو ..-

 

 ...اصال هیچ جوابی بهم ندادوبدون توجه وبه حرفم بالگدارومی ک به سیاه زد باعث شدتندتربره ،بامشتم کبوندم توپشتش 

 :باتوبودم بادی...-

 

 بادادی ک زد کال الل شدم ....

 :خفه میشی یاهمینجاولت کنم برم ....-

 

 منم ترجیح دادم خفه بشم تا تویه جنگل ولم کنه.

 بعداز نیم ساعت ازجنگل بیرون اومدیم واز اسب پیاده شد...

 اد...:دیگ بقیه راهو خودت برو من نمیتونم باهات بیام تابرات مشکلی پیش نی-

 

 همینک حرفش تموم شد برگشت ک بره صداش زدم ...

 :اقا ممنونم ازتون ،هیچ وقت این لطف وکمکتونوفراموش نمیکنم امیدوارم یه روزی بتونم جبران کنم ،فقط میشه اسمتونوبدونم .-

 

 

 بدون اینکه حرفی بزنه یا حتی برگرده سمتم،راهشوگرفت ورفت ،حتی اسمشم بهم نگفت .

 سرعت به سمت خونه رفتم ....منم با 
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 کانی

 وقتی رسیدم خونه صدایه گریه مامان اینا رومیشنیدم .

 باعجله درخونه روباز کردم  ک مامان وعمه ورز بادیدنم چندلحظه نگام کردن ،

 یه دفعه مامان اومد سمتم تا رفتم بگم مامان خوابوندزیرگوشم .....

 :معلومه تااالن کدوم گوری بودی ؟-

 مردیم وزنده شدیم تابیای ؟میدونی 

 باباتو مانی  از بعدازظهرتاحاالباچندنفررفتن دنبالت .

 اخه توچراانقدربی فکری دختر .

 تاحاال کجابودی ؟باتوام جواب بده .

 :مامان بخدا توجنگل گم شده بودم .-

 

 دوباره بااین حرفم مامان یکی دیگ خوابوندزیرگوشم ک عمه ورز از من دورش کردن .

 :بزار زهراجان اینوادم کنم ک انقدرسرخودشده سرازهمه جادرمیاره ،-

 همش تقصیر رضاست ک این، اینجوری باراومده ببین سرووضع... 

 

 انگارتازه متوجه دستم شد ک حرفش نصفه موندو  دوباره بانگرانی اومد سمتم ..

 :دستت چیشده ؟الهی مادرت بمیره چه به روز خودت اووردی ؟-

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 ن مادرمنم معلوم نیست چندچنده باخودش ن به اون دادوبیدادوکتکش ،واقعا ای

 ن به این نگرانی وقربون صدقه رفتنش.

 باصدایه عمه نگام به صورت گریونش افتاد...

 :عمه جان چه بالیی سرخودت اووردی؟-

 بیا بشین ک رنگ به رونداری . 

 رز بپردختریه چی بیاربخوره رنگش عین گچ دیوارشده .

 ،بیا ک مامردیم ازنگرونی . خداروشکر ک برگشتی .بیاعمه

 منم برم قاسم ،پسر صغراخانموبفرستم پی بابات اینابهشون بگه برگشتی ...

 

 بعدازنیم ساعت بابا اینابرگشتن ،

 بابا بادیدنم بااخم به سمتم اومدک گفتم االن اونم مثل مامان تنبیهم کنه ک یه دفعه منودراغوش کشید ...

 ،خداروصدهزارمرتبه شکرک برگشتی ،:خداروشکر -

 مردموزنده شدم دختر تا قاسم بهم خبر دادخونه ای .

 :ببخشیدباباشرمنده نگرانتون کردم .-

 بخدامن اول جنگل رفتم، سیاه بادیدن یه مار،رم کرد باعث شدگم بشم .

 :دیگ ازاینکارانکن دختر ،با ما اینکارونکن .-

 اد ماچیکارمیکردیم .زبونم الل اگه اتفاقی  واست می افت
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 ید.ب*و*سازبغل بابا بیرون اومدم ک مانی منوکشیدتوبغلشو صورتمو

 

 :دیدی باباگفتم بادمجون بم افت نداره هیچ چیش نمیشه ،-

 هرکاریشم بکنی بازم وبال گردنمون .

 گفتم راحت شدم از دستتا .ولی میبینم ن بابا ول کن مانیستی ..

 عشقوعالقت ..:واقعا ممنون ازاین همه -

 

 ید.ب*و*سمانی منوازخودش جداکردو درحالیک توچشام نگاه میکرد پیشونیمو

 :خوشحالم ک برگشتی و خونه ای.-

 

 اونشب همه قضیاراواسشون نگفتم فقط گفتم خوردم زمین، دستم در رفته ولی مطمئنم مانی حرفموباور نکرد.

 اده وفقط مسکن اینابهم دادنو خوبم بستنش ...بابامنو برد درمانگاه روستا، بادیدن دستم گفتن جاافت

 ساالر

 بعدازیکی دوساعت اسب سواری به عمارت برگشتم .

 به اتاقم رفتموبعدازبرداشتن یه دست لباس به سمت حموم رفتم .

 واقعا ک حموم ادم وسروحال میکنه .

 به سمت سالن رفتم و از کبری خواستم تابرام یه نوشیدنیه خنک بیاره.

 ازنی بودک توسالن کارمیکردو اوامرموانجام میداد.کبری تنه
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 واقعا هم از کارش راضی بودمووزن زحمت کشی بود.

 باصدایه بلندغالم ،بلندشدموپشت پنجره رفتم ،

 بادیدن غالم ک بایه پیرمرد درحال دعواکردن بود به سمت حیاط رفتم .

 پیرمرد بادیدنم به سمتم  اومد...

 . :سالم ارباب ،خسته نباشید-

 :سالم .چه خبر باغالم جروبحث میکنین ؟-

 :شرمندم ارباب ولی غالم زورمیگه .-

 

 غالم هم بادیدن پیرمردکنارم اومدسمتمون ..

 ارباب:غالم این مرد چی میگه ؟

 غالم :هیچی اقا بهش میگم باید بیشترکارکنی،

 میگه توداری زورمیگی من توان این همه کاروندارم . 

 میگم پس دیگ نیاتوباغ ،میگ چطورخرج زنموو جهاز دخترموبدم 

 غروب سرکاربمونی . 7ساعت کارمیکنم ولی غالم میگ باید تا 8پیرمرد: ارباب بخدامن کارموخوب انجام میدم 

 غالم :ارباب محصوالت زیاده باید زودتر جمع اوری بشه .

 کنی ؟ساالر: مگه توپسرنداری پیرمرد ک بااین سن وسالت کارمی

 پیرمرد :دارم ارباب یه پسرناخلفم دارم ک صب تاغروب به فکر خوش گذرونی ورفیق بازیه ،

 حریفش نمیشم ،همش مارواذیت میکنه تازه پول توجیبشم ازمن پیرمرد میگیره .
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 ساالر :پسرت کیه ؟اسمشوبگو بهم .کجامیشه پیداش کرد؟

 .پیرمرد :جعفراقا ،همش بادوستاش توقهوه خونه عموحسنن

 ساالر :غالم برواین پسروپیداکنه وبیاراینجا ،

 ساعت وکارمیکنه ، 8ازاین به بعدم همون 

 به نادرم بگوتوجهیزیه دخترش کمکش کنه .

 غالم :چشم ارباب به رویه چشمم .

 پیرمرد:خداحفظتون کنه ارباب ،ممنونم ....

 ساالر

 :بروپیرمرد سرکارت نگران پسرتم نباش ،خودم ادمش میکنم .-

 )روکردم سمت غالم ک وایستاده بودپیش ما(غالم چرا وایستادی برو دنبال کاری ک بهت گفتم .

 :چشم ارباب االن میرم بااجازتون .-

 

 پیرمرد چشم ازرفتن غالم گرفت ورو کرد سمتم ...

 ،:ارباب پسرم انقدربدنبود ازوقتی رعنا دخترهمسایمونو بهش ندادن بدشدوشروع کرد به لجبازی باماها -

 دوروورشم دوستایه ناخلف گرفته ،

 هرکاری میکنیم بهتربشه بدترمیشه ومارواذیت میکنه .

 :خیالت راحت سربراش میکنم .-

 :خداخیرتون بده ارباب ،اجرتون باخدا،-
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 بااجازتون ارباب منم برم بکارم برسم .

 

 بعداززرفتن پیرمرد منم به سمت باغ رفتم.

 کارگرافتاد ک راحت واسه خودشون لم داده بودن و نشسته بودن .وقتی به باغ رسیدم چشمم به چندتا 

 باعصبانیت به سمتشون رفتم ک بادیدنم ازجاشون بلندشدنو باترسو نگرانی بهم نگاه میکردن .

 

 :شماهابه چه حقی نشستین واستراحت میکنین  ؟-

 مگه االن وقت استراحتتونه ؟

 این دومین بارتونو ک اینکارو میکنین .

 الن گورتونوگم میکنین ودیگ پاتونوتواین باغ نمیزارین .همین ا

 من کارگر تن لشو تن پرورنمیخوام .

 

 یکی ازکارگراک درشت ترازاون دوتایه دیگه بود یه قدم اومد طرفمو.. 

 :ارباب تااالن کارمیکردیم گفتیم چنددقیقه است ...-

 ؟ :خفه شو ،مگه وقت استراحت نداشتین ، ک االن استراحت کردین-

 این حسن کجاست ک شماهاراحت واسه خودتون نشستین ؟

 :ارباب رفته دنبال جعبه .-
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 همون لحظه بعداززدن همون مرد ک  حرف زد سروکله حسن پیداش شدواومد سمت ما ..

 :سالم ارباب ،خسته نباشین ،اتفاقی افتاده ارباب ؟-

 ؟ :مگه توسرپرست این کارگرانیستی ک انقدرراحت اززیرکاردرمیرن-

 :ارباب رفتم دنبال جعبه .-

 :کس دیگه ای نبود بره ک تورفتی ؟-

 وظیفه تواینه ک هواست به این کارگراباشه ،

 همین االن پولشونومیدی و 

 بیرونشون میکنی ،

 دیگ دلم نمیخوادتواین باغ ببینمشون ،

 سریه بدم همچین چیزی ببینم اول تورو اخراج میکنم .

 

 ه ای بهشون بدم راه افتادم به سمت دیگ باغو تابه کارگراسربزنم ومحصوالتو ببینم...بدون اینک اجازه حرف دوبار

 کانی 

 دیشب تاصب اززور دست دردو فکروخیال نخوابیدم .

 هنوزم یاداون دوتامی افتم از ترس موهایه تنم سیخ میشه ،

 ، دیشب مانی بهم گفت چطور خوردی زمین ک لبتم کبود شده ؟منتظرم حقیقت وبهم بگی

 االن بهت گیرنمیدم چون حال وروزت خوب نیست ولی فک نکن منم حرفاتوباورمیکنم .
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 ازاون طرفم فکروخیال اون مردی ک نجاتم داد، نمیدونم کی بودوکی هست ؟

 جدیدناادمایه ناشناس وارد زندگیم میشن ک نمیدونم کی هستن .

 امروز روز و فاطی به همراه مانی وعلی رفتن بیرون ،

 تایی باهم نرفتن دراصل دزدکی رفتن سرقرار. 4البته 

 منم انقدر سرم درد میکنه ودلشوره بدی دارم که هرچی اصرارکردن ، باهاشون نرفتم .

 نمیدونم چراازصبح ک بلندشدم همش دلشوره دارم وحس بدی دارم، هرچیم صلوات میفرستم بهترنمیشم .

 

 یه ساعتی ازرفتن رز اینا گذشته بود ،

 میرفتم شایداینجوری سرم گرم میشدواین دلشوره لعنتی ولم میکرد.کاش منم 

 مامانو عمه هم رفتن عیادت عروس زهراخانم ک تازه زایمان کرده .

 باباهم رفته سرکار من تنهاخونه موندم .

 اومدم توایوون نشستم تا کمی حالم عوض بشه .

 احالت گریون و بادواومدن توخونه ده دقیقه بیشترازنشستنم نگذشته بود ک رزو فاطی رو دیدم ک ب

 و وسط حیاط جفتشون رو

 زانوهاشون نشستن و بلندبلند زدن زیرگریه ... 

 بادیدنشون نفهمیدم چطوری خودموبهشون رسوندم ...

 

 :این چه وضع ازتون ؟چیشده  ؟چراگریه میکنین ؟-
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 چه اتفاقی افتاده ؟باشمادوتام حرف بزنین دلم اومد تودهنم .

 نی ..بد...بدبخت...ش..ش..شدیم .:کا....کا-

 :منظورت چیه رز حرف بزن ،فاطی تویه چیزی بگو رز چی میگه ؟-

 رزو بایه دستم تکون میدادم تاحرف بزن درحالیک خودمم اشکام سرازیر شده بود..

 :رز حرف بزن توروقران بگو چیشده ؟-

 مانی ..مانی کجاست ؟

 نمیزنین ؟رزاتفاقی واسه مانی افتاده ؟شماهاچراحرف 

 واسه چی بدبخت شدیم ؟

 لعنتیاحرف بزنین ..

 :کانی ،مان..مانی ،پسر ارباب وک...کشت.-

 انگارواسه چندلحظه زمان وزمین ایستاد ...وحشت زده وشکه به فاطی نگاه میکردم ...

 :ت...تو..چ..چیییی.گفتی؟پسره اربابو کشت ؟؟مان...مانی پسرارباب وکشت ؟-

.شوخی میکنی مگه نه ؟مگ..مگه نه فاطی ؟)درد دستموفراموش کرده بودمو دودستی بازوهایه فاطی روتکون میدادم منظورت چیه ؟داری شو..

 وباصدایه بلندحرف میزدم(بگوشوخی میکنی ،بگودروغ این حرف.،مانیه من همچین کاری نمیکنه ،چطورامکان داره مان...

 

 دیگ نفهمیدم چیشدو ازحال رفتم  ..

 ساالر

 ازباغ به سمت عمارت برگشتم .بعدازبازدید

 توحیاط غالم وکنار یه پسره ریزه میزه دیدم .
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 اوناهم بادیدنم  ،غالم به پسره یه چی گفت ک سرشوبلندکردو منونگاه کرد .

 دوتایی به سمتم اومدن .

 :سالم اقا ،اینم پسر مشت عباس ،ارشه.-

 :سالم ارباب -

 .:سالم ،غالم بروبکارت برس توهم دنبالم بیا -

 

 باارش به سمت سالن رفتیم .بهش اشاره کردم بشینه منم جایه همیشگیم نشستم .

 یه چندلحظه سرتاپاشودقیق نگاه کردم ک اونم یه نگاه بهم کردوسرشوانداخت پایین.

 :ارباب گفتین بیام اینجاکارم دارین .-

 :توچندسالته پسر ؟-

 سالمه ارباب  19:-

 غیرت نداری ک اون پدرپیرت جایه تومیادسرکارو تو ول میگردی،:نوزده سال سن داری ولی یه جربزه -

 توخجالت نمیکشی ؟

 کارک نمیکنی اذیتشونم میکنی ؟

 چیه ک یه دختر بهت ندادن ،

 عوض اینکه کاروباری جورکنی دهن خانواده دخترروببندی بدتر رفتی پی ولگردیت ؟دختروخیلی میخوای ؟

 نمیده میخوادبده به یکی ک دستش به دهنش برسه .:بله ارباب ،پدرش چون پول ندارم بهم -

 :باپدرش صحبت میکنم دخترشوبهت بده )بااین حرفم باخوشحالی سرشوبلندکرد (اما به شرط وشروطا .-
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 :قبوله ارباب ،همه روقبول میکنم .-

 :هنوزشرطمو نشنیدی قبول کردی.-

 بهتره اول همیشه شرطاروبشنوی بدقبول کنی .

 :چشم ارباب -

 فردامیای پیش خودم و کارمیکنی ،:از-

با  اولین کارتم این تایه ماه هرروز اصطبل ومرغدونی  روتمیزمیکنی تاظهر ، حتما هم بایدتاظهرتموم کنی وگرنه تنبیه میشه ،بعدازاونم میری

 رمضون هیزم جمع میکنی و علفایه هرز باغ عمارتو میچینی .

 وای بحالت تنبلی کنی واززیرش دربری .

 خوب انجام بده منم سرقولم هستم .حاالهم میتونی بری...کاراتو

 ساالر 

 :چشم ارباب با اجازه .-

 ارش بلندشدتاازسالن بیرون بره ک وقتی صداش کردم برگشت سمتم...

 

 :ارش؟؟؟-

 :بله ارباب -

امش باهات حرف نمیزنم وراحت از این :خوب هواستوجمع کن بفهمم بی احترامی ای به خانوادت کردی ودورو ور رفیقاتی باز مثل امروز با ار-

 سالن بیرون نمیری .

 :چشم ارباب خیالتون تخت .-
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 یه رب ازرفتن ارش میگذشت ک با بازشدن در سالن ودیدن فریدپسرعمم با اون حال وروز داغونش از جام بلندشدم ورفتم سمتش..

 

 :باز چیشده انقدر داغونی توپسر ؟-

 زجویی کن .:سالم ،بزاربشینم ساالر ،بعدبا-

 :بروبشین ،باز دعواکردی بانیال ؟-

 :اسم اون لعنتی رو نیارک هرچی میکشم ازدست اونه .-

 :بازچیشده ؟-

 :لعنتی بعداز سه سال بایکی دیگ دیدمش دست تودست هم توپارک میگفتنو میخندیدن.-

 کارن ،کی اومدی ؟خ*ی*ا*ن*ت:هه بیشترازاین نباید اززناتوقع کنی همشون -

 :دیروز -

 :پس چرا ازدیروز نیومدی اینجا ؟-

 :خواستم خلوت کنم امروزم توروستا کاری داشتم انجام دادم اومدم اینجا یه راست .-

 :به نیالهم گفتی دیدیش ؟-

 :اره همون موقع رفتم جلوشون ویکی خوابوندم زیرگوشش ،-

 اون پسره هم تااومد حرف بزنه گرفتمش زیرمشت ولگد .

 ی گفت ؟:خوب نیال چ-

 :هیچی تازه خانم یکیم خوابوندزیرگوشم بخاطرزدن اون مرتیکه که باهاش بود ..-

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
71 

 

 تااومدم جوابشوبدم یه دفعه نادر اومد داخل ...

 :سالم اقا یه اتفاقی افتاده .-

 :چیشده ؟-

 :پسرعموتون،اقا حساموکشتن .-

 

 بااین حرف نادر منو فرید

 جفتمون ازروصندلی بلندشدیم...

 ؟؟حساموکشتن ؟:چی -

 :بله ارباب -

 :کی کشته؟سرچی؟-

 :سالم اقافرید ،یه پسرازروستاشون به اسم مانی ،میگن دعواشون شده ولی معلوم نیست سرچی فعال .-

 :فرید زودباش باید بریم عمارت عمو .-

 

 بافریدو نادر رفتیم روستایه پایین وعمارت عمو .

 

 کانی

 تاده ،هنوزم نمیتونم باورکنم این اتفاق اف

 ن تنهامن توشکم همه انگار توشکن .
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 خونه شده عین ماتم کده ها.

 بعدازاینک هوش اومدم فهمیدم مامانم ایناهم فهمیدن ،

 رز برامون تعریف کرد ک حسام و

 علی سرفاطی دعواشون شده .

 وقتی رفته بودن هموببینن ،

 حسام انگارمچشونوگرفته بود.

 با علی کتک کاریشون میشه ،

 مانی میره سواشون کنه حساموهول میده 

 ک اونم پاش میره تویه چاله کوچیکو وقتی پرت میشه روزمین سرش محکم باسنگ اصابت میکنه .

 بخاطر شدت ضربه همونجادرجاتموم میکنه .

 مانی ،رزو فاطی رومیفرسته خونه تا کسی متوجه اونانشه

 وحرف وسخنی براشون درست نشه ، 

 شتن ک چیشد .دیگ ازبعدش خبر ندا

 ولی بابا وقتی میره دنبال مانی متوجه میشه مانی، خودش، خودشولوداده وبه ارباب گفته .

 بماگفت فقط مانی روتوانباری زندونی کردن ،

 ولی وقتی واسه عمه یواشکی توضیح میدادشنیدم

 بودو نزاشته بودن بره جلو . ک گفت انقدر مانی روزدن صورتش معلوم نبوده وقتی داشتن میبردنش توانبارازدور دیده 

 وقتی شینیدم انگارجیگرموتیکه تیکه کردن .
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 الهی بمیرم واسه داداشیم ،

 االن معلوم نیست توچه وضعی وچقدردرد میکشه .

 قرارفردا باباباز بره خونه ارباب ،

 مامان هم لج کرده باهاش بره .

 هرکاری کرد حریفش نشد .

 هیچ کس حال خوشی نداره ،

 ونه زدبیرون تاکسی متوجه غموغصش نشه ،باباک ازخ

 انقدرک گریه کردیم چشمایه هیچ کدوممون بازنمیشه .

 نمیدونم نگران مانی باشم یا نگران خانوادم یانگران رز ک اصال اوضاعش خوب نیست واروم نمیشه .

 حاضرم هرکاری بکنم تابرادرمو نجات بدم .

 من نمیتونم بشینم برادرمو بکشن .

 ارباب بگذره زنش نمیزاره .مطمئنم 

 نمیتونم بزارم اینده رزم خراب بشه اون بدون مانی تحمل نمیکنه .

 تموم ارزوها ورویاهاش بامانی بود .

 خداکنه فردا ارباب پدرموببینه .

 ای خداخودت بهمون یه رحمی بکن .

 خودت داداشمونجات بده .

 اخ داداش نازنینم االن تنهااسیردست اوناست .
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 کانی

 شب تاصبح چشم روهم نزاشتم .دی

 االنم منوعمه ورز منتظر مامان ایناییم

 تااز خونه ارباب بیان.

 منورزعین مرغ پوست کنده شدیم ،

 یه دم میشینیم یه دم راه میریم .

 عمه ک نشسته قران میخونه وذکرمیگه .

 بعدازدوساعت ازرفتن مامان اینا ،

 باصدایه درحیاط به سمت ایوون رفتیم .

 ن سروصورت خونیه بابام ،عمه زهرا دودستی کبوندتوصورتشوهمونجانشست روزمین ودوباره زدزیرگریه .بادید

 منورزم بادوازپله ها پایین رفتیم و رفتیم سمت بابا اینا .

 :وای خدایه من ،باباجونم چه به روزت اومده ؟چراسروصورتت خونیه ؟مامان چیشده ؟-

 بابا:چیزی نیست دخترم .

 رچیزی نیست ک این شکلی اومدین خونه ؟زندایی شمابگین چیشده ؟رز:دایی چطو

 کانی :مامان توروخدابگوچیشده ؟ ارباب ودیدین ؟ازمانی خبرگرفتین ؟

مامان :چی میخواستی بشه دخترم ن تنها راهمون ندادن ارباب ومانی روبببنیم ،نمیدونم اون دختره ازخدابیخبرش ازکجا پیداش شد سنگ پرت 

 خوردتوسر بابات .کردسمتون ک 

 کانی:گو خورده دختره عوضی ،بیا بابا بریم بشینین روحوض صورتتون بشورم .
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 بابا:من خوبم بابا ،مادرتوببرتوخونه .

 رز:من میبرمشون دایی شما برین کانی صورتتونو بشوره ،زندایی شماهم بیان بریم انقدرگریه نکنین حالتون بدمیشه .

 گلم اسیر دست اوناست ، مامان :چطور گریه نکنم پسردست

 وقتی باداییت این برخوردوکردن معلوم نیست چه بالیی سراون اووردن ،

 ای خدا،جون منوبگیرو مانیم وسالم برگردون خونه .مانیموبخودت میسپرم .

 بابا:بسه خانمم حالت بدمیشه ،انقدر گریه نکن دلمو بیشترازاین خون  نکن ،

 ودم هواسم بخودم هست .کانی بابا مامانتو ببرین تو .من خ

 کانی:چشم بابا ،کارداشتین صدام کنین .

 

 به همراه رز مامانوبردیم باال ک عمه ومامان بادیدن هم ،همدیگروبغل کردن باصدایه بلندزدن زیر گریه ...

ارم دق میکنم ،جیگرم داره مامان :دیدی ابجی زهرا چه بسر پسردست گلم اومد ،میخواست دامادت بشه ،حاال معلوم نیست چه بسرش بیارن .د

 اتیش میگیره .

 عمه زهرا :عمه فداش بشه ،الهی عمش بمیره این روزارونبینه ،خداخودش کمکمون کنه ..

 

 منورزم پا به پایه مامان اینا گریه میکردیم ،واقعا اخرش چی میشه ؟...

 ساالر

 وقتی رسیدیم عمارت ،عمارت شلوغ شده بود .

 مارت توحیاط نشسته بودبه سمتش رفتیم ...بادیدن عمو ک تنها روپله ع

 ساالر:سالم عمو 
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 باشنیدن صدام سرشوبلندکردوباچشمایه اشکیش بما نگاه کرد ،

 فریدجلورفت وعمورودراغوش گرفت ...

 فرید:خوبی دایی ؟چیشده ؟

 سلطان :بدبخت شدم ،یه دونه پسرمو ،همه کسموازدست دادم ،

 درسته اذیتم میکرد،ولی بچم بود،

 پاره تنم بود ..

 ساالر:تسلیت میگم عمو ،اخرین غمتون باشه .

 فرید:متاسفم عمو ،خدابیامرزتش ،غم اخرتون .

 نادر:تسلیت میگم ارباب .

 سلطان :ممنونم پسرا ،منک حال خوشی ندارم ،ساالرجان بابچه ها به کارابرس .

 ساالر :چشم عمو ،خاله ایناکجان؟

 ازحال رفته ،جونش به حسام بندبود ،سلطان :تواتاقش ،چنددفعه تاحاال 

 نمیدونی چقدربی تابی میکنه ،

 کلیم اون پسره مانی روزد .

 فرید :چه اتفاقی افتاده دایی؟

 سلطان :واال خود پسره ودوستش ک میگن مانی هولش داده

 اونم پاش گیرکرده توچاله خورده زمین، 
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 سرش به سنگ خورده ، 

 میگفت رفته حساموازدوستش جداکنه ،

 هولش داده اینجوری شده.

 ساالر :سرچی دعواشون شده بود؟

 سلطان :نمیدونم ،نگفت .

 نادر:شایدناموسی بوده اقا ک حرفی نزده . 

 فرید :اره فک کنم همینطوره .

 ساالر بهتره بریم پیش زندایی اینا .دایی مایه سربریم میایم

 پیشتون نادرهست تامابیام ، 

 انمونین.شماهم پاشین بیان توسالن اینج

 بافریدپیش خاله رفتیم ،

 بادیدن ما دوباره زدزیرگریه ..

 ساالر

 حمیراهم بادیدن ماخودشوانداخت تو

 بغل فریدو زد زیر گریه ،

 همیشه یه بهونه واسه بغل کردن اینواون داره .

 به سمت خاله رفتم وکنارش روتخت نشستم ..

 ساالر :تسلیت میگم خاله .
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 ه دونه پسرموکشتن .:دیدی ساالر جان ،دیدی ی-

 دیدی عزیز دل مادرو کشتن ،

 اخ خدا دارم میمیرم پسرنازنینمو ،

 پسردست گلموپرپرش کردن ،

 پسرموجوونموجوون مرگ کردن ،

 خدا ازشون نگذره ،

 میخواستم دامادش کنم ، رخت دامادی رو توتنش ببینم ،

 ولی نامردانزاشتن ،

 حسام گلم، دیگ نیستش بهم بگ مامان ،واسش دختر دیده بودم ،ای خداااااا،حسامم 

 دیگ نیست حرصمودراره ،

 بخدا اگه دوباره برگرده میرم واسش خواستگاری فاطی ،همونی روک میخواست ومن مخالف بودم ،

 ساالر خاله پسرموبرگردون ،

 عزیزممو برگردون ..

 ساالر:بسه خاله حالت بدمیشه .

 .فرید :زندایی تسلیت میگم ،خداصبربهتون بده 

 :چه صبری فرید جان ؟پسرم ک دیگ برنمیگرده ،حسامم ک دیگ برنمیگرده ..-

 :مامان توروخدا بسه دوباره از حال میریا ،بلندشو مامان باید حاضربشیم بریم سرمزار.-
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 حال رفت . دوباره خاله بااین حرف حمیرا بلندبلند زد زیر گریه و بادستش میکوبوند توسروصورتش ک دوتادستاشوگرفتموتوبغلم از

 حسامو همون روز چال کردن ،

 منوفرید تمام کاراروبه عهده گرفته بودیم ،نادرم فرستاده بودم عمارت تاهواسش به اونجا باشه .

 اخرشبم به سراغ اون پسره رفتیم ،

 بادیدنش تواون وضعیت جفتمون جاخوردیم،

 صورتش اصال مشخص نبود ک چه شکلیه ، 

 ل رفته بود .خونریزی شدیدیم داشت واز حا

 فرید باعجله از انباری بیرون زد .

 منم نزدیکش شدم بادیدن بدن سردش جاخوردم .

 چنددقیقه بدفریدبرگشت .

 ساالر:فریدزودباش بایدببریمش درمونگاه این جوون میمیره .

 فرید: دیوونه شدی میخوای زندایی ودایی روبندازی بجونمون ،

 اره باالسرش .امروز ازچندنفر پرسیدم ،یه ادم مطمئنو فرستادم یواشکی دکتربی

 ازاین پسرخیلی تعریف میکردن و واسش دعا میکردن کارش به خیربگذره ،

 میگن ازارش به هیچ کس نمیرسیدو نور چشمیه روستاست .

 ساالر:پس چطور اینکاروکرده ؟

پسره علی روازهم جداکنه،هولش ک داده واقعاپاش فرید:یکیشون میگفت ،دوستش همراهش بوده قصم میخورده ازقصدنبوده اومده حسامو اون 

 گیرکرده به چاله و خودش خورده زمین .

 ش بگذرن ،عموبگذره خاله وحمیرانمیزارن ،تا جونشونگیرن ولش نمیکنن .گ*ن*ا*هساالر:به هرحال فک نکنم از
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 یه ساعت بعد دکتر به همراه یکی از کارگرایه عمورسید ،

 ریمش درمونگاه وگرنه تاصب دووم نمیاره ،بادیدن مانی ،گفت حتما باید بب

 بابدبختی بافرید یواشکی بریدیمش درمونگاه و صبح زودم برگردوندیمش .

 به قول فرید باید هواسمون بهش باشه ،

 درانباری روقفل کردمو به بقیه هم گفتم کسی حق نداره وارد انباری بشه تاتکلیفش مشخص بشه .

 کانی 

 یگذره ،االن ده روز ازمرگ حسام م

 تواین ده روز بابام ایناهرکاری کردن نتونستن با ارباب صحبت کنن .

 ده روز خبری از مانی نداریم

 فقط تنهاخبری ک داریم  

 اینه ساالر برادرزاده سلطان، مانی روتوانبار زندانی کرده 

 ونمیزاره کسی سمت انبار بره .

 این خبر هم خوب بود هم بد ،

 ای خوب واسه اینکه کسی دیگه

 اذیتش نمیکنه ، 

 بدم واسه اینکه زندونیه ساالره .

 قراره تادوروز دیگ تکلیفش مشخص بشه ،
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 دیگ ازمون چیزی نمونده ،

 رزک اصال ببینیش دیگ نمیشناسیش انقدر تواین ده روز اب شده ،

 کمر بابامم خم شده 

 ،به زور وانمود میکنه سرپاست ،

 مادرم ک هرروزه خدازیر سرمه ،

 هم بدترازمادرم ، عمه زهرا

 فقط انگارمن تونستم کمی خودموجمع وجورکنم ،

 البته مجبورم باید سرپاباشم تا بتونم به مادرم اینابرسم ،

 منم بظاهرسرپام ولی ازدرون متالشیم ،

 ازدیشب کلی فکر کردم باید هرطورشده ارباب وببینم .

 تصمیم گرفتم امروز برم ،

 هرجوری شده ارباب وببینم .

 منتظرم بابا بره بیرون تابتونم برم .فقط 

 چون اگ خونه باشه نمیزاره برم .

 خداروشکر یه ساعت بعدبابا رفت ،

 رفتم خونه عمه پیش رز ،

 عمه هم باالپیش مامان نشسته بود ...

 واردخونه عمه شدم ک دیدم رز زانویه غم بغل گرفته
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 وبه عکس مانی نگاه میکنه، 

 ه اشکیش زل زدبهم ..باصدام سرشوبلندکردوبا چشمای

 

 :رز؟؟رز؟؟-

 :بله ؟-

 :رز من میخوام برم سراغ ارباب ،فقط تومیدونی این قضیه رو،-

 بابا ایناپرسیدن بگو رفت چشمه .

 

 

 بااین حرفم رز باچشمایه گردشده زل زدبهم ...

 :تو..تومیخوای چیکارکنی ؟--

 :گفتم میخوام برم سراغ ارباب هرطورشده امروز میبینمش.-

 یوونه شدی ؟فک کردی اونامیزارن ارباب وببینی؟:د-

 پدرت ک یه مردبود اونکاروباهاش کردن ،

 معلوم نیست اون زنو دخترش چه بالیی سرتوبیارن .

 :مهم نیست ،هربالییم سرم بیارن ولی  بازم میرم سراغه ارباب .-

 :منم میام -

 :ن توخونه بمون ،دوتایی نمیشه رفت ،-
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 زودتربرم تابابانیومده ،من خودم میرم ،من 

 یادت نره من رفتم چشمه ،دعا کن بتونم ببینمش .

 :کانی مطمئنی ازکاری ک میخوای بکنی ؟من میترسم اذیتت کنن .-

 :نترس توکانی رودست کم گرفتی )هرچندخودمم میترسیدم(،من رفتم فعال ...-

 

 ..همینک نزدیک درشدم باصدایه رزبرگشتم ک خودش بادوانداخت توبغلم 

 :کانی مواظب خودت باش .-

 :باشه ،توهم دعاکن .-

 

 ازدرخونه زدم بیرونو به سمت خونه ارباب رفتم .

 اظطراب ونگرانی بجونم افتاده بود ،

 تاخودخونه ارباب صلوات فرستادمو

 ایت الکرسی خوندم تابتونم ارباب وببینم ..

 داخل ،به درخونه ارباب رسیدم ،خداروشکردرحیاط بازبودومیتونم برم 

 همینک ازدرپاموگزاشتم تو یه دفعه مردهیکلی ای جلوموگرفت ...

 :کجاخانم ؟باکی کاردارین ؟-

 :سالم ،باارباب کاردارم .-

 :توکی هستی ؟بگم کی کارش داره ؟-
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 :بگیدکانی اومده ،خواهرمانیم .-

 :خواهرقاتله پسرارباب ؟-

 :برادرمن قاتل نیست ،اون ازقصدکاری نکرده .-

 رو وقت منم نگیر بمن دستوردادن نزارم خانواده :خانم ب-

 اون پسره بیاد داخل ،

 بهتره توهم بری ودنبال دردسرنگردی .

 :ولی من باید حتما ارباب و ببینم تاارباب ونبینم از جام تکون نمیخورم .-

 :نکنه میخوای دستتوبگیرم پرتت کنم بیرون ؟-

 بازبون خوش بروبیرون تاپرتت نکردم .

 دلت میخوادبکن ولی من بایدارباب وببینم . :هرکاری-

 :ن انگار حرف ادم حالیت نمیشه .-

 

 بعداززدن این حرفش ،

 بازوموگرفت پرتم کنه بیرون ،

 منم هی تقال میکردم ولم کنه ...

 :ولم کن قل چماق ،من بایدارباب وببینم .-

 ولن کن میگم .بزاربرم داخل ..
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 تا .. 4نامی اومد برگشتم سمتش ، بادیدن کسی ک پشت سرم بود چشام شد یه دفعه باصدایه یه مرد ک انگار اش

 

 :چه خبره اینجا ؟.-

 :سالم اقا ،خواهرپسره مانیه ،-

 اومده ارباب وببینه ،  

 هرکاریم میکنم نمیره .

 :من بایدارباب وببینم خواهش میکنم بزارین برم )درحالیک اشکام راه افتاده بود التماس میکردم (.-

 ه ،اون ازقصدکاری نکرده ،گ*ن*ا*هش من بی دادا

 من بایدبا ارباب حرف بزنم ....

 :میخوای باارباب حرف بزنی ک چی بشه ؟-

 :اقا بگو این گوریل انگوری بزاره برم داخل )بااین حرفم احساس کردم خندش گرفت(خودم میدونم چی به ارباب بگم .-

 :باشه همراه من بیا .-

 ه قاتل ..:ولی اقا بمن گفتن خانواد-

 

 نزاشتم حرف بزنه وپریدم وسط حرفشوباصدایه بلند..

 

 :داداش من قاتل نیست ،این داره میگه بیا ،رئیسته بد توحرف میزنی ؟-

 :نمیخوادتودخالت کنی مسعود ،-
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 همراه من میادداخل ،بیابریم دختر .

 همراه اون مرد وارد سالن شدیم ،

 وایستادم .بادیدن اون مردکنارارباب چندلحظه 

 ازدیدن ارباب ک شکسته شده بود دلم گرفت ،

 هرچی نباشه اونم تک پسرجوونشو ازدست داده بود،

 دوباره نگام به اون مردکنارارباب  افتاد،

 ای خداحاال چراامروز من اد بایدایناروببینم ،

 اونم درست توخونه ارباب.

 این ازاین ک تو جنگل کمکم کرد ،

 دعوام کرد .اونم از اون ک توچشمه 

 باصدایه سالم مردجنگلی ،

 ارباب اون مرد چشمه ای بمانگاه کردن ...

 

 

 :سالم .دایی این دختر باشماکار داره .-

 

 چیییی؟دایی ؟یعنی این خواهرزاده اربابه .

 ارباب و اون مرده چشمه ای هم جوابشو دادن.
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 ارباب :سالم فریدجان )پس اسم این مرد جنگلی فریده (

 بیابشین دیگ فرید چرا وایستادی پیش اون دختر ؟نکنه بادیگاردش شدی؟ :سالم ،-

 

 یکی نیست بهش بگ بتوچه مگه توفضولی ؟

 دوست داره وایسته ،

 نمیدونم چرادوست نداشتم این مرد جنگلی ازکنارم بره ،

 شایدبخاطرکمکی ک درحقم کرده ،

 حاال یجورایی بین اینا واسم دلگرمیه .

 کانی اسمش فریده ، مردجنگلی ،ای بمیری

 حاالهمون فرید به سمت ارباب اینا رفتو رومبل کنارارباب نشست .

 منم سرمو انداختم پایین ، 

 .حتی عین  این گاوا سالمم نکردم ،

 باصدایه همون مردچشمه ای سرموبلندکردمو بهشون نگاه کردم ..

 

 :سالم ک بلدنیستی ،حداقل کارتوبگو،-

 الل شدی ..وقت ماروتلف نکن ،یانکنه 
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 یه نفس عمیق کشیدمو سعی کردم بخودم مسلط باشم ،تابتونم حرف بزنم .

 

 :سالم ،ارباب ،راستش ارباب -

 میخواستم باهاتون صحبت کنم.

 :اگ بخاطر برادرت اومدی برودخترخونتون .-

 :بله ارباب بخاطر برادرم اومدم ،ارباب توروخداشماک مانی رومیشناسین ،-

 نیست ،میدونین ادم بدی 

 اون ک ازقصد اینکارو نکرد ،

 ارباب توروخدابهش رحم کنین ،

 میدونم شماهم جوونتونوازدست دادین ،

 شمامیدونین چقدرسخته ،ارباب توروخدا توروارواح خاک اقا حسا....

 

 با دادی ک ارباب زد ،ساکت شدمودرحالیکه گریه میکردم بهش نگاه کردم .

 

 پسرجوونم قسم میدی ؟:بسه دختر ،به چه حقی منوبخاک -

 درسته داداشت بچه خوبیه ولی به هرحال قاتل پسرمه ،

 چطورتوقع داری ازخون پسرم بگذرم ؟

 بهتره هرچه زودترازاینجا بری .
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 ن من نمیتونم برم من نمیتونم بدون ازادی برادرم ازاینجا برم ،

 زدم ...همه اعتمادبنفسمو جمع کردمو حرفی رو ک بخاطرش اینجا اومده بودمو 

 

 :ارباب ازخون پسرتون نگذرین ،منم اومدم جایه خون پسرتون ،-

 میخوام خون بس بشم ،خون بسه برادرم ....

 راوی 

 ارباب باورنمیکرد ک کانی دختری ک همیشه ارزوداشت مال اون باشه بعنوان دخترش ،

 حاال میخوادخون بس بشه.

 چطورراضی بشه این دختر خون بس بشه ،

 ر فشارزنودخترش نبود مانی روهم ازادمیکرد ،هرچنداگ بخاط

 مانی واقعا حیفه بود، بخواد بمیره ،

 بجز خوبی ن چیزی دیده بود ن چیزی شنیده بودازاین پسر ،

 مطمئنن هیچ وقت قصدکشتن حسامشونداشت .

 با اعصابی داغون روکرد سمت کانی ...

 

 اومدی اینجا وچه حرفی میزنی ؟ :میفهمی چی میگی دختر ؟گمشوبروخونتون ،پدرمادرت میدونن-

 اصالبرفرض مثال  هم  بخوای خون بس بشی ،منکه دیگ پسرندارم .
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 :ولی ارباب من سر حرفم هستم ،-

 بخاطرازادیه برادرم میخوام خون بس بشم ،

 شاید همه بگن این دختردیوونست ک با پایه خودش اومده خون بس بشه ،

 ولی من میخوام اینکاروبکنم ،

 شاهدمرگ برادرمو ازدست رفتن پدرمادرم باشم ،نمیتونم 

 نمیتونم ببینم رز دخترعمم ک قراربود زن مانی بشه روز به روز اب بشه .

 من تصمیمو گرفتم ،پایه همه چیزشم وایمیستم .من میخوام خون بس بشم .

 

 

 ساالرنمیتونست باورکنه این دختربخوادخون بس بشه ،اونم بامیلو اراده خودش ،

 که همه دخترابزور یا مجبوری قبول میکنن خون بس بشن ،درصورتی

 حاال این دختراومده ومیگه میخوادخون بس برادرش بشه ،یعنی اینقدرخانواده دوسته؟

 

 فرید باچشایه گردشده به دختری نگاه میکرد ک یه روز ازدست دوتاپسر نجاتش داد حاال برایه نجات برادرش میخوادخون بس بشه ،

 نرفته وقتی  برگشت روستاها چه بالیی سراون دوتا اوورد ک تایک ماه گوشه رختخواب افتادن .هنوزم یادش 

 انگار همه مونده بودن از حرفش .

 دوباره باصدایه داییش برگشت سمتش .
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 ارباب:برو دخترمنک گفتم پسری ندارم ک توبخوای خون بس بشی .

 کانی :میدونم ارباب .

 س بشی ؟ارباب :پس چطور میخوای خون ب

 

 ساالر و فریدمنتظر جواب کانی بودن ،

 انگاراین دختر براشون جالب شده بود ،

 ولی باجوابی ک داد ن تنها اونا بلکه ارباب هم شکه شد ..

 

 کانی روش نمیشد توچشمایه اونا نگاه کنه وبگه ک چطور میخواد خون بس بشه ،

 ه اربابو......ولی برایه اینکه راسخ بودنشو نشون بده زل زد تو چشمای

 

 کانی :میخوام بعنوان خون بس زن ....

 راوی

 ساالر بابهت به اون دختر نگاه میکرد باورش نمیشد ،

 این دختر این حرف وبزنه .

 

 فرید واقعا از حرف اون دختر ک نمیدونست اسمش چیه باتعجب 

 یه نگاه به اون یه نگاه به
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 داییش کرد ک دیداونم  

 شکه شده ،

 بعدترازاون دوتا .ساالرم 

 باصدایه داییش برگشت سمتش ..

 

 ارباب ازحرف کانی به کل جاخورده  بود ،

 همیشه دلش میخواست این دختر ،دخترش باشه ولی حاال ...

 درحالیک ک هنوز توشک حرفش بود ،

 روکرد سمت کانی ....

 

 

 ارباب :تو..تو چی گفتی ؟گفتی میخوای بعنوان خون بس زن کی بشی ؟

 

 درحالیکه هنوز ارباب ونگاه میکرد دوباره بااعتماد بنفس بیشتری جواب سوال ارباب وداد... کانی

 

 کانی:گفتم میخوام بعنوان خون بس زن شمابشم تا برادرم ازاد بشه .

 

 ارباب باشنیدن این حرف بلندبلند زد زیر خنده ،تاحاال توعمرش حرف به این مضحکی نشنیده بود ...
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 شدی دختر ؟:تو..تو دیوونه -

 میفهمی اصال چی میگی ؟

 توجایه دخترمنی حاال میخوای زن من بشی ؟

 :بله ارباب ،واسه ازادی برادرم هرکاری میکنم ،میخوام خون بس بشم ،-

 خودتونم میدونین این یه رسم و بااین رسم میتونم جلو مرگ داداشمو بگیرم .

 :پدرمادرت میدونن توهمچین کاری میخوای بکنی ؟-

 قبول داره توبخوای زن من بشی بعنوان خون بس ؟ پدرت

 

 

 همینک کانی خواست جواب بده با صدایه چی یه زن برگشت سمتش ک بادیدن قیافه عصبیه اون دوتا زنا ازترس اب گلوشو قورت داد.

 

 :چیییی؟؟-

 

 ساالر وفریدو ارباب از دیدن اون دوتا ،

 نگران به کانی نگاه کردن ،

 راحتی ول کانی نمیکنن ،چون میدونستن به 

 هم بخاطر برادرش ،هم باشنیدن این حرف ....
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 راوی 

 زن ارباب چنان بانفرت وکینه به کانی نگاه میکرد ،

 ک کانی دلش میخواست هرچی رودترازاونجا بره ،

 ولی وقتی یادبرادرشو خانوادش می افتاد ،

 استوارترمیشد تا سرحرفش بمونه ، 

 توچشماش نگاه کرد،باصدایه زن ارباب مستقیم 

 ک این کارش باعث بیشترعصبانی شدن 

 زن ارباب شد .

 حمیراهم با کینه وخشم نگاهش میکرد،

 همیشه ازاینکه موردتوجه پدرش بود باعث حسادتش میشد .

 هرجا میرفت سخن ازاین دختروبرادرش بود.

 واقعاباتمام وجودازش متنفربود.

 

 

 ون بس بشی تابرادرتونجات بدی ،:توعه دختره پاپتیه داهاتی ،اومدی  خ-

 اونم زن ارباب ،

 یعنی بشی هوویه من ؟

 برادرت گندزد به زندگیمو پسر
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 جوونموازم گرفت ،

 حاال نوبت توعه ،ک هرروز ریخت توببینموعذاب بکشم .

 مگه ازروجناره من رد بشی ک بزارم همچین اتفاقی بیفته ،

 تا مرگ برادرتونبینم اروم نمیشم ،

 گورتوگم کن تا با دستایه خودم خفت نکردم .حاالهم 

 

 کانی بااینکه از خشم وکینه تونگاه این مادرو دختر ترسیده بود ولی بازم رو حرفش وایستاد....

 

 :ولی من نمیرم میخوام خون بس برادرم بشم .-

 

 بااین حرف کانی ،زن ارباب با عصبانیت به سمت کانی رفت و محکم خوابوندزیرگوشش ،

 صورت کانی  برگشت به طرف دیگه ای ،طوریک 

 بعد انگشتشو بعنوان تهدید جلو کانی تکون دادو...

 

 :اگ همین االن گورتوگم نکنی میدم فلکت کنن .دختره عوضی تورویه من وایمیستی ؟-

 اصال توروباید فلکت کنن تا ادب بشی و دلم منم خنک بشه .

 

 بعداززدن این حرفش یکی از خدمتکاراروصداکرد...
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 :سکینه ؟؟؟سکینه ؟؟؟-

 

 باصدازدنش یه زن الغراندام واردسالن شد .

 

 :بله خانم جان .-

 ضربه بهش بزنه . 30:همین االن اینومیبری و به اصغرمیگی ببندتش به فلک و  -

 :چشم خانم جان -

 

 با این حرف زن ارباب ،سکینه اومد سمت کانی و بازوشوگرفت وباخودش کشوند.

 

 ،نشنیدی خانم جان چی گفت ؟ :راه بیفت دختر-

 راوی 

 ارباب ک ازدیدن زنودخترش شکه شده بود ،

 بخودش اومدو باصدازدن سکینه همه هواسا رفت سمت ارباب ...

 

 :سکینه ؟-

 :بله اقا ؟-
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 :ول کن دختره رو برو دنبال کارت .-

 :امااقا خان..-

 :بسه من بتوچی گفتم ؟گفتم چیکارکن ؟-

 

 رو ول کردوازسالن بیرون رفت ،سکینه به ناچار کانی 

 زن ارباب  باعصبانیت رو کرد سمت ارباب ...

:واسه چی جلو سکینه رومیگیری ؟نکنه این دختره عقل وهوشتوبرده ؟پسر یکی یدونت جوون مرگ شده بعد تونمیزاری این عفریته روببرن فلک -

 کنن .

 :بسه زن بگیربشین با ارامشم میشه حرف زد .-

 م وقتی برادرش پسره دست گلموزیرخاک کرده ،خودشم اومده بشه هووم .:چطوراروم باش-

 

حمیرا ک بادیدن وضعیت پیش اومدهوازاینک باباش نذاشت کانی روفلک کنن خون خونشومیخورد رفت سمت کانی وموهایه سرشو گرفتوکشیدو 

 کنارگوشش .... 

 

 :اومدی اینجا چه گوهی بخوری کثافت ؟-

 رم بشی ؟اومدی نمک روزخم دل ماد

 برادرت جون برادرموگرفت حاال خودتم میخوای مادرموعذاب بدی ؟

 

 حمیرابعدازاین حرفش کانی رو محکم هول داد ک محکم خورد به میز کناردیوار،
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 همینکه حمیرا خواست دوباره سمت کانی بره باصدایه فرید وایستاد...

 

 :ولش کن حمیرا -

 

 ، فرید سمت کانی رفت وازروزمین بلندش کرد

 واقعادلش بحال این دخترمیسوخت ک بخاطر برادرش این همه داره عذاب میکشه ،

 اماساالر عین خیالش نبود ،ساکت نشسته بودو انگارداره فیلم نگاه میکنه .

 فرید روکردسمت کانی واروم باهاش صحبت کرد...

 

 :بهتره ازاینجابری وگرنه عقده وکینشونوسرتوخالی میکنن .-

 کن ،نمیتونم بزارم برادرم بمیره ،ارباب وراضی کن من خون بسه برادرم بشم .:توروخداکمکم -

 :دیوونه شدی ؟هنوز خون بس نشدی اینجوری باهات دارن رفتارمیکنن ،-

 وای بحال روزی که خون بس بشی ،

 زنداییموحمیرا خونتو میکنن توشیشه ،

 ازاینجا برو تابالی بیشتری سرت نیاووردن .

 حاضرم بدم ولی داداشم هیچ چیش نشه . :ن نمیرم ،جونمم-

 

 فرید کالفه ازیکدنگی کانی پووفی کشیدو اونورتروایستاد تا زنداییشو حمیرا اگ خواستن سراغش بیان جلوشونو بگیره .
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 زن ارباب بادیدن فریدوارباب ک از کانی دفاع میکردن ،خشمش بیشترشدو دلش میخواست کانی رو بادستایه خودش زجرکش کنه ،

 ک ان فکری به سرش زد و ازفکرش لبخند کجی رو صورتش نشست ..ی

 

 ساالر ک محوخالش بود بادیدن لبخند رولب خالش متوجه شد ک خالش فکرخوبی واسه این دختر توسرش نیست ،

 هرچی نباشه ذات کثیف وپلیدخالشو میشناخت ..

 راوی

 زن ارباب روکرد سمت کانی ...

 

 ری ؟:هی دخترخیلی برادرتو دوست دا-

 :بله خانم -

 :برادرت چی اونم دوست داره ؟-

 :بله خانم ،جونمونو واسه هم میدیم .-

 

 ساالر باسواالیه خالش دیگ مطمئن شد فکری توسرشه ،ک اصال فکرخوبیم نیست حداقل برایه کانی خوب نیست .

 

 شت ..ارباب از اینکه زنش  یه دفعه ای اروم شده بودو این سواال رومیپرسید حس خوبی ندا
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 زن ارباب با فکرپلیدی ک توسرش بودروکرد سمت ارباب...

 :سلطان من قبول میکنم این دختر خون بس بشه .-

 

 بااین حرف زن ارباب کانی باخوشحالی به ارباب وزنش نگاه میکرد ولی وقتی نگاش به فرید خورد نگرانیش قشنگ معلوم بود.

بشه چون میدونست زنداییشوحمیرازندگی رو ن تنها برایه کانی بلکه برایه  خانوادشم جهنم فرید اصال خوشحال نشد ک کانی بخواد خون بس 

 میکنن.

 حمیراازاینکه مادرش قبول کرده بود شاکی شدو روکردسمت مادرش ...

 

 :مامان میفهمین دارین چیکارمیکنین ؟-

 میخواین این بشه زن پدرم ؟مام...

 

 لیک بلندمیشد پرید وسط حرف دخترش ..زن ارباب نزاشت حمیرا ادامه بده ودرحا

 

 :توساکت باش به نظرتواحتیاجی ندارم ،-

 خودم میدونم دارم  چیکارمیکنم ،حاالهم راه بیفت بریم تواتاقم .

 

 حمیرا ساکت شدوبه همراه مادرش به سمت راه پله رفتن تا به اتاق مادرش برن ،

 زن ارباب روپله اول برگشت و روکرد سمت ارباب ....
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 :سلطان کاراروانجام بده تاچندروز دیگ این دختروعقدش کن،-

 برادرشم ازاد کن ،درضمن حق اینک باخانوادش رفت وامدم  

 بکنه وببینتشونو نداره 

 و یه عاقدمیاری عقدش کنه بدون سروصدا .

 

 زن ارباب بعداززدن این حرفش به سمت اتاقش رفت .

 

 ی توپوست خودش نمیگنجید ولی از طرفیم بخاطر ندیدن خانوادش ناراحت بود ،کانی ازاینکه برادرش ازاد میشد از خوشحال

 ولی حداقل اینجوری برادرش زنده بودو رزم به ارزوش میرسید ...

 راوی

 ارباب حاال دیگ اگ میخواست جلو کانی روهم بگیره دیگ بااین حرف زنش نمیتونست ،

 همیشه ازنظر فکری بازنش مشکل داشت ،

 دختروبه عقد خودش دربیاره ؟ولی چطوراین 

 روکرد سمت کانی ک انگارازاینکارش خوشحال بود ..

 

 :بروخونت دختراخرم کارخودتوکردی ،-

 برو به خانوادت بگو ،
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 چندروز دیگ میفرستم دنبالت ک واسه عقدبیای ،

 بعدازعقدم برادرتو ازادمیکنم .

 زادی مانی روبدم .:چشم ارباب،ممنونم  ،با اجازتون من برم به پدرمادرخبر ا-

 :برو دختر .-

 

 بعدازرفتن کانی ،فرید روکرد سمت ارباب...

 :دایی واقعا میخوای این دختروعقدکنی ؟-

 ولی این بچست ،حیفه واسه خون بس شدن ،

 زندایی وحمیرا و راحتش نمیزارن .

 :خودمم میدونم ،ولی چیزیه ک خودش خواست ومنم دیگ حریف زنداییت نمیشم .-

 

 

 ک تاحاال ساکت نشسته بود روکرد سمت فرید....ساالر 

 

 :خوددختره قبول کرد ،پس همه چیزشم باید بپذیره ،-

 خودش میدونه چه بالهایی سرخون بس میاد ولی قبول کرد ،دیگه هم بما ربطی نداره .

 خترخالتومیشناسی ،:این چه حرفه ساالر ؟واقعا توادم بی احساسی هستی ،زندگیه این دخترمیشه جهنم ،خودت ک خالتود-

 دایی از دست این دوتا اسایش نداره، چه برسه به اون دختر .
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 دایی باید یه کاری کنی ،نزاری این اتفاق بیفته .

 :چیکارکنم دایی جان ندیدی دختره توروهمه وایستادوگفت میخوام خون بس بشم ،االنم یابایدخون بس بشه یا برادرشو بکشم .-

 

 هرسه تاشون ساکت شدن،هرکی یه فکری میکرد... بعداززدن این حرف ارباب

 

 حمیرابه همراه مادرش باعصبانیت وارداتاقش شد،اخرم تحمل نکردوروکرد سمت مادرش....

 

 :مامان شما واقعا میخواین این دخترخون بس بشه ؟-

 :اره-

 :ولی مامان چراهمچین کاری میکنین ؟-

 میخواین بادیدنش یادمرگ حسام بیفتین .

 وقت حسامو،مرگشوفراموش نمیکنم ، :من هیچ-

 ولی وقتی کانی خون بس بشه هم خودش عذاب میکشه هم خانوادش، تااخرعمرشون بخاطر دخترشون عذاب میکشن ،

 بامرگ پسرشون شاید چندوقته دیگ عذابش واسشون کمتربشه ،

 ولی بادیدن بالهایی ک سردخترشون میارم کاری میکنم ، هرروز ارزویه مرگ بکنن.

 

 یرا که ازطرز فکرمادرش خوشش اومده بود،حم

 ید...ب*و*سباخوشحالی سمت مادرش رفت ودرحالیک گونشومی 
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 :افرین مامان باهوش خودم ،منم تواینکار کمکتون میکنم و زندگی رو واسشون جهنم میکنیم .-

 

 بعدازاین حرفش ،اونو مادرش دوتایی زدن زیر خنده .

 راوی

 

 رفت وازهمون جلویه درشروع کردبه صداکردن اهل  خونه .... کانی باخوشحالی به سمت خونه

 

 :مامان؟؟مامان جونم ؟؟؟عمه ؟؟؟رز؟؟؟بیان یه خبر خوب دارم .ماااامان .-

 

 خانم گل و عمه زهرا ک درحال سبزی پاک کردن بودن باصدایه کانی به سمت ایوون اومدن .

 

 رزباشنیدن صدایه کانی باعجله به طرف حیاط رفت ،

 تواین دوساعتی ک کانی نبود از استرسودلشوره حالت تهوع گرفته بود.

 بادیدن صورت خندون کانی ،

 لبخندرولبش اومد ک کانی بادیدنش به سمتش اومدو بغلش کردوباصدایه بلند...

 

 :رز،رز دیدی ،دیدی تونستم مانی رونجات بدم ،مانی ،داداش نازنینم چندروز دیگ ازادمیشه .-
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 بااین حرف کانی باتعجبوخوشحالی بهش نگاه میکردن .هرسه تاشون 

 

 کانی بادوازپله ها باالرفتوخودشوتوبغل مادرش انداخت ...

 

 :مامانی جونم خوشحال باش مانیتوارباب ازاد میکنه ،-

 داداش گلم و ازادمیکنن ،نمیدونی چقدرخوشحالم .

 چندروز دیگ برمیگرده خونه .

 

 انی واردخونه شد .بابارضاباخستگی و غم وغصه ی  م

 بادیدن کانی توبغل خانم گل ک باخوشحالی وصدایه بلندمیگفت مانی ازاد میشه ، 

 باتعجبوخوشحالی به سمتشون رفت ...

 

 :کانی بابا منظورت چیه مانی ازادمیشه ؟-

 

 کانی باشنیدن صدایه پدرش برگشت سمتش ک روبروشون پایین ایوون  وایستاده  بود...

 

 نی روازاد میکنن ،داداش گلم میادخونه .:باباجونم ،ما-
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 :کانی بابا توازکجامیدونی ؟کی بهت گفت ؟-

 :بابا االن ازپیش ارباب میام .خودش گفت .-

 

 بابارضا باتعجب به کانی نگاه کردو...

 

 :تورفتی دیدن ارباب ؟-

 :بله بابایی ،رفتم به دیدنشوتونستم باهاش صحبت کنم ،-

 تونستم ،ن تنهاخودش، بلکه بازنشم 

 اوناهم گفتن مانی روازاد میکنن .

 راوی

 

 بابارضا نمیتونست باورکنه ،

 به همین راحتی اربابی ک حاضرنشده بودببینتشون ،رضایت دادن ومانی روازاد میکنن .

 باشک ودودلی ای ک بجونش افتاده بود از پله هاباال رفت روبروکانی وایستاد ....

 

 ض شده ؟:چطورارباب راضی شده ونظرش عو-

 :بابا من راضیشون کردم .-

 :چطور راضیشون کردی ؟-
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 کانی بادیدن صورت بابا رضا ک حاال نگرانیم توش پیدامیشد ،

 تازه متوجه شد ک چطوربایدبهشون بگ میخوادخون بس برادرش بشه .

 

 بابارضاباسکوت کانی نگران ترشد .

 خانم گل ک خودشم براش این سوال شده بود.

سکوت کانی دربرابر سوال پدرش خوشحالیش به نگرانی تبدیل شد باصدایی ک توش نگرانی قشنگ معلوم بودروکرد سمت حاال بادیدن  

 کانی....

 

 :کانی چرا ساکت شدی ؟چرا جواب-

 پدرتونمیدی ؟

 بگودیگ چطورارباب ایناراضی شدن ؟

 

 گفت... کانی ک واقعا نمیدونست چطوری باید بگه سرشو پایین انداخت وباصدایه ارومی

 : خون بس شدم.-

 

 خانم گلو،بابا رضا ، عمه زهرا اینافک کردن اشتباه شنیدن ،

 خانم گل دست انداخت به بازویه کانی واونو برگردوند سمت خودش .... 
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 :تو...توچ..چیییی گفتی ؟؟-

 :گفتم خون ب...-

 

 

 بیادپرت شد رویه زمین ،هنوز حرفش کامل نشده بودک بابارضا اونوبرگردوندسمت خودش تابخودش 

 باورش نمیشد بابا رضاش دست روش بلندکرده باشه .

 سرشوک بلندکرد، بادیدن قیافه عصبانی وقرمز بابا رضا جاخورد .

 

 بابارضا نمیتونس باورکنه یه دونه دخترش همچین کاری کرده باشه و بخوادخون بس برادرش بشه .

 شده بود ،بقدری عصبانی شده بودک ازشدت عصبانیت قرمز 

 باصدایه بلند.....

 

 :توچه غلطی کردی ؟رفتی خون بس برادرت شدی ؟کی بتوهمچین اجازه ای داد ؟کی بتوگفت همچین گوهی بخوری ؟-

 مگه من بی غیرت مردم ک توبری خون بس بشی ،

 میفهمی چ غلطی کردی ؟

 راوی

 

 کانی باچشمایه اشکی درحالیک بلندمیشد زل زد به پدرش...
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 دونم چیکارکردم ؟)درحالیک باانگشت به سینش میزد(من بااین کارم جون برادرمو نجات دادم ،:اره می-

 فک کردین ارباب وزنش مانی رو ول میکردن .

 من چطور تحمل کنم مرگ برادرمو ازبین رفتن خانوادموببینم بابا رضا ؟

 من فقط خون بس میشم نمیمیرم ک ولی حداقل داداشم زنده میمیونه ،

  ازکاری ک کردم پشیمون نیستم .من اصال

 شماچطور ازم میخواین کاری نکنم تابرادرموبکشن ،

 شماک میدونین اگ خون بس نشم مانی رومیکشن ،

 بابارضا این همه تالش کردین ولی دیدین ک راضی نمیشدن ،

 توروخدابابارضا من خون بس نشم مانی رومیکشن،

 این تنهاراهش بود.

 

کانی روزمین نشست وباصدایه بلندزد زیر گریه باورش نمیشد دختریکی یدونش بخوادخون بس بشه واسه نجات  خانم گل باشنیدن حرفایه

 برادرش ...

 

 بابارضا میدونست حرفایه کانی درسته وارباب اینا ب راحتی ازمرگ مانی نمیگذرن .

 نمیده یا اینکه خون بس کنن .حتی صمیمی ترین دوستشم احمد بهش گفت بود تنها راه نجات مانی یارضایت ارباب ک 

 حاال دخترش میخواست خون بس برادرش بشه .

 ازطرفی جون پسرش بود از طرفیم دخترش ک میدونست عذابش میدن .
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 باناراحتی و کمری وقلبی شکسته ترازقبل  روکرد سمت کانی...

 

 :قراره به عقدکی دربیای برادرزادش یا خواهرزادش؟-

 :هیچ کدوم خود ارباب .-

 

 این حرف کانی همگی جاخوردن ،با

 اینک کانی زن ارباب بشه واقعا دردناک بود .

 چطوربزارن دخترجوونشون زن ارباب بشه .

 

 رز ازاینک کانی همچین فداکاری ای در حقشون داره میکنه ک باعث بدبختیه خودشه، تحمل نکردو با گریه به سمت خونشون رفت .

 

 اشک میریختن حتی بابارضا ک تاحاال نزاشت بوداشکشوببینن .همه بجز رز ساکت نشسته بودن وبی صدا

 

 خانم گل به سمت کانی رفت واونو دراغوشش گرفت .

 کانی دراغوش مادر اروم شده بود ،

 خوشحالیه اونا به هرچیزی می ارزید..

 راوی

 یک هفته ازروزی ک کانی ازخونه ارباب  اومده بود خونشون ، گذشت .
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 دیروز ازطرف خونه ارباب کسی روفرستادن دنبالش تابه اونجا بره . 

 کانی به سختی ازاغوش خانوادش دل کند و باهاشون خداحافظی کرد .

 اصال دلش نمیخواست از اغوش پدرو مادرش جدابشه .

 رز باگریه خودشو توبغل کانی انداخت ...

 

 :کانی همه چیزمومدیون توام تااخرعمر .-

 ن کارت بهم برگردوندی ،مانی روباای

 ازخدامیخوام همینطوری ک شادم کردی ،همیشه دلت وشادکنه .

 

 یدن صورت رز سمت پدر مادرش  رفت،ب*و*سکانی بعد

 خانم گل توبغل شوهرش بزوروایستاده بودوشاهد خداحافظی دخترش با اونا بود.

 میدونست دبگ نمیتونه دخترشوببینه .

 تن میبردن دلش میخواست بشینه زمینو زارزار گریه کنه ،بابا رضا ازاینکه پاره تنشوداش

 به حدی دلش گرفته بودو حالش بدبود ک بازور سر پا وایستاده بود ،

 مخصوصا ک خانم گلم بهش تکیه کرده بود .

 یدن پدرو مادرش بدون هیچ حرفی رفت .ب*و*سکانی به سمتشون اومدو بعداز

 

 ست حرفی بزنه و فقط عین مجسمه وایستاده بودنو رفتن کانی رومیدیدن .انقدرک غمو غصه تودلشون بود ک کسی نتون
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 خانم گل بعداز اینک کانی از جلوچشماشون دیگ محوشدتوبغل بابارضا ازحال رفت .

 بابارضا بادیدن خانم گل اونو به سختی درحالیک خودشم بازور روپاهاش وایستاده بود به داخل برد .

 ن ،یه فرزندشوبردن یکی رومیفرست

 اخه این چه بالیی بود ک سرشون اومده بود.

 

 

 کانی به همراه همون زن ک اسمش سکینه بود به خونه ارباب وارد شد،

 بعدازظهرهمون روز با یه عقد ساده درحضور زن ودختره ارباب به همراه چندتا ازکارگرابعنوان شاهدبه عقد ارباب دراومد .

 دن .درحالیک هیچ کدوم از افراد خانوادش نبو

 بعدازعقدش بدون اینکه مانی روبتونه ببینه به خونه فرستادنش .

 کانی بادلی شکسته تواتاقی ک بهش داده بودن نشسته بود تنهاچیزی ک خوشحالش میکرد ازادیه برادرش بود.

 زن ارباب بهش گفته بود امشب ارباب به اتاقش میادچون شب حجلشه ...

 اتاق کانی شد...شب ساعت نزدیک ده بود ک ارباب وارد 

 راوی 

 

 بعدازرفتن ارباب به اتاق کانی ،

 حمیرابه سمت مادرش اومدو کنارش رو مبل توسالن نشست ....
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 :مامان چطورباخیال راحت نشستی اینجا ؟-

 بابارفته سراغ اون دختر حتی راضی نشدین بریم شهروامشب اینجانمونیم .

 :هنوززوده مادرتوبشناسی .-

 ردااین دخترحامله بشه و بخواد بچه داربشه اونم پسر چی ؟؟:مامان اگ بزنه ف-

 :فک کردی به همین راحتیه بچه داربشه ؟-

 :البدشمامیخوای جلوشوبگیری ؟-

 :ازاون روزی ک به بابات گفتم بااین دختره ازدواج کنه به سکینه سپردم وافور زیادی توغذایه بابات بریزه .-

 بخوردش دادیم ومطمئن باش تواین یه هفته کلی 

 بوشو با ادویه جات کاری کردیم نشون نده، 

 واسه همینم بتوگفتم اصال از غذاهایه بابات نخور،

 این مدتم فقط غذاهایه مورد عالقشو گفتم درست کنن تا بیشتربخوره  .

 :دیدم باباچندروزه میگ غذاش یه مزه ای میده .-

 ولی امشب چی مامان ؟  

 رار کنه .امشب ک میتونه رابطه برق

 :غصه اونم نخور دارو به خوردش دادم دیروزم امتحان کردم بخوردش دادم دیشب نتونست کاری کنه .غمت نباشه .-

 اون دختر امشب ناکام میمونه .

 

 بعداززدن این حرفش باحمیرا بی صداخندیدن .
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 زن ارباب هیچ وقت عالقه ای به سلطان نداشت .

 واج کرده بودفقط بخاطر پولو موقعیتش باهاش ازد

 ،شباهم وقتی کارش گیربودسمت ارباب میرفت ومیزاشت ارباب نزدیکش بشه . 

 ازفردا هم واسه این دختر نقشه هاداشت و میدونست چ بالیی سراین دختربیاره ..

 

 

 

 کانی بادیدن ارباب باترسو نگرانی از نزدیکیه ارباب باهاش از جاش بلندشد ..

 کانی رو گرفت وباخودش به سمت تخت برد ...ارباب به سمت کانی رفت ودست 

 

 صبح کانی باصدایه دراتاق ازخواب بلندشد،

 دیشب تادیروقت بیداربود..

 :بفرمائید .-

 

 دراتاق بازشدوسکینه دست به کمر با اون پوزخندرولبش روکرد سمت کانی...

 

 :یاال راه بیفت خانم تواتاقشون منتظرتن .-

 تااالنم گفتن زیادتمرگیدی .
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 ودباش خانمومنتظرنزار....ز

 راوی 

 کانی به دنبال سکینه وارد اتاق زن ارباب شد.....

 

 :سالم خانم ،صب بخیر-

 

 زن ارباب درحالیک رومبل تواتاق نشسته بودبا اشاره دست ازکانی خواست نزدیک تر بره ،

 حتی  جواب سالمشم نداد...

 

 :به سکینه گفتم بیاد سراغت تاوظایفتوبهت بگم .-

 گوش کن ببین چی میگم . خوب

 ازاین بعد تمام کارایه شخصیه منودخترموانجام میدی ،

 اتاقامون بایدتمیزومرتب باشه ،

 طوری ک برق بزنه ،

 لباسامون شسته ومرتب .

 بعدازانجام دادن کارایه ما پابه پایه بقیه خدمتکارا کارمیکنی .

 اتاقتم ازاین به بعد تو اون انباری کنار اشپزخونست .

 وای بحالت ازت کوتاهی ای ببینم .
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 اون وقت ک اززندگی سیرت میکنم .

 فهمیدی ؟

 :بله خانم .-

 :فقط چشم خانم ن بله ،افتاد؟-

 :چشم خانم -

 :چرا عین میت رنگت پریده ؟-

 :حالم خوش نیست خانم .-

 :فک نکن بگی حالم خوش نیست  میتونی اززیر کارات دربری،-

 درحال مردنم باشی بایدکاراتوانجام بدی ، 

 ازهمین االنم وظایفتوانجام میدی ،

 دیگ زن ارباب نیستی ،

 دیشبم بخاطر اینک دست خورده بشی فرستادمت

 پیش ارباب ن چیزه دیگه ای ، 

 تاوان خوابیدن کنارشوهرمو

 ،هم پس میدی به موقعش ،

 یدن قیافت باالبیارم .حاالهم بروگمشو از جلوچشام نمیخوام اول صبحی باد

 :چشم خانم .-
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 کانی با دلی شکسته ازاتاق اومدبیرون ،

 دیگ اینوخوب فهمید ک این زن و دخترش نمیزارن یه اب خوش از گلوش پایین بره .

 

 

 زن ارباب بعدازرفتن کانی باعصبانیت روکرد سمت سکینه ...

 :مگه دیروز داروتوشربت ارباب نریختی ؟-

 . :بله خانم ریختم-

 :پس چرا انقدر رنگ به رونداشت نکنه دیشب ارباب واقعا کارشوساخته باشه ؟-

 فقط وای بحالت سکینه شکمش فردابیادباال ،اون وقت ازچشم تومیبینم ،

 حاالهم گمشوبروبیرون ک هیچ کاری روبلدنیستی درست انجام بدی .

 

 خوردزندگی روواسش جهنم کنه . سکینه درحالیک کینه کانی روبخاطر خشم خانم به دل گرفته بودقسم

 تاجواب اینکه بخاطرش خانم مواخذش کرده بودوبده.

 

 کانی همینک ازپله ها پایین اومد احساس کرد صدایه مانی رومیشنوه ،

 اول فک کردتوهم میزنه،

 ولی باشنیدن دوباره صداش،  

 مطمئن شد داداش گلش مانی اومده . 
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 باخوشحالی رفت سمت درسالن.

 دیک درشد تادروبازکنه بره،همین ک نز

 یکدفعه ازپشت کسی موهاشوکشید،

 برگشت دید سکینست ک بااون لبخند کج روصورتش موهاشومیکشه.

 

 

 :ولم کن عوضی ،میخوام برم بیرون .-

 :نچ نچ ،مگه نمیدونی حق نداری خانوادتوببینی .-

 :خفه شوبتوچه ربطی داره ؟-

 .. ولم کن برادرم اومده ،من بایدبرم ببینمش

 :ک بمن ربطی نداره باشه پس تماشا کن .-

 

 سکینه بعداززدن این حرفش درحالیک موهایه سرکانی روگرفته بودو اونو از دردورمیکرد باصدایه بلندم زن اربابوصدامیکرد..

 

 زن ارباب باشنیدن سروصدا ازاتاقش بیرون اومدوبه سمت سالن اومد ..

 همینک خواست حرفی بزنه باشنیدن صدایه پسری ک کانی روصدامیزد 

 فهمید برادرش مانیه ک خواهرم خواهرم میکنه واسمشوصدامیزنه ..

 به سمت سکینه وکانی رفت ک سکینه موهایه کانیو تودستش گرفته بود.
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 :چ خبره اینجا؟-

 :خانم جان برادرش اومده میخوادبره برادرشوببینه .-

 کرده ،مگه نگفتم حق نداری خانوادتوببینی . :خیلی غلط-

 سکینه ولش کنو بروبگو پسره روبزنن تادرس عبرتی بشه براش دیگ نیاد اینجا ..

 راوی 

 مانی هنوزنمیتونست باورکنه ک ازادش کردنو داره میره خونه .

 

 اخل خونه رفتن .ی همگی به دب*و*سخانم گل اینا بادیدن مانی به سمتش اومدن بعداز اظهارخوشحالی و رو

 

 مانی بادیدن جایه خالی کانی ،ک به دیدنش نیومده سراغش گرفت ...

 

 :مامان پس کانی کجاست ؟خونه نیست ؟-

 

 همه مونده بودن چ جوابی بهش بدن ،

 بابارضا روکرد سمت پسرش.. 

 

 . :نبابا حال بی بی بدشده بود کانی امروز پیش بی بیه، میدونی ک اون پیرزن دست تنهاست -
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 مانی نمیدونست چرا حرف بابارضا روباور نکرد.

 مخصوصا وقتی سراغ کانی رو گفت همه ساکت شدنو نگاشونو دزدیدن . 

 چشمش به رز افتاد ک بادیدن مانی زودی نگاهشو گرفت .

 مطمئن بود یه اتفاقی افتاده .

 صب وقتی از خواب بیدارشد بازم خبری 

 ازکانی نشد .

 اوورد ازش سوال کرد ....همینک رز براش ابمیوه 

 

 :بفرما  مانی ،ابمیوه توبگیربااین  قرصات بخور،-

 دیشب دکتربادیدنت این قرصاروداد،   دایی رضاهم رفت گرفت . 

 :مرسی رز .رز کانی کجاست ؟-

 :خونه بی بیه دیگ -

 :رز واقعا کانی خونه ی بی بیه ؟-

 

 رز بااین حرف مانی سرشو پایین انداخت ،

 ادری ک جونش به خواهرش وصل بود،چطور به بر

 بگ خواهرش خون بس شده .خواست راهشوردبده بره، ک مانی دستشوگرفت .... 
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 :رز جواب سوالموبده ؟کانی کجاست ؟-

 اتفاقی براش افتاده ؟

 جون من راستشوبگو ...

 

 رز بااین قصم دیگ طاقت نیاوردو درحالیک گریه میکرد به مانی نگاه کردو...

 

 دشوفدایه ما کرد ،:کانی خو-

 کانی خون بس شدتاتورونجات بده ،

 کانی زن ارباب شد تاتوزنده بمونی ،

 تامن توروداشته باشم،

 کانی خون بس شد ک دایی وزندایی مرگ اوالد نبینن .

 کانی خون بس شد تابرادرشونجات بده .

 کانی خون بس شدو رفت ازپیش ما ...

 

 دزدزیر گریه .رزدیگ نتونست ادامه بده وباصدایه بلن

 

 مانی دست رزو ول کرد وباناباوری به رز نگاه میکرد.
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 رزشکستن مانی روباچشایه خودش دید .

 رز دید ک یه برادر چطور شکست باشنیدن خون بسیه خواهرش .

 

 مانی نمیتونست باورکنه ،

 نمیتونست باورکنه خواهر عزیزترازجانش خون بس شده باشه ،

 تاباچشایه خودش بره ببینه ک خواهرش خون بس شده ..باناباوری از جاش بلندشد 

 

 رز بادیدن مانی ک از جاش بلند شده دستشوگرفت...

 

 :مانی چرابلندشدی ازجات؟-

 :بایدبرم من بایدبرم .-

 :کجابری ؟کجامیخوای بری؟-

 :بایدبرم کانی روببینم .توداری باهام شوخی میکنی ،کانیه من خون بس نشده .-

 من مطمئنم.

 نی توحالت خوش نیست ،توروخدانرو یه بالسرت میارن .:ما-

 :بمیرمم مهم نیست ،،اصالمن باید میمردم تااینکه خواهرم خون بس بشه .-

 

 مانی بعداززدن این حرف به سمت خونه ارباب رفت .
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 رز ک دید نمیتونه جلوشوبگیره به دنبالش رفت .

 راوی 

 بره داخل ، مانی بادیدن نگهبان جلودرخونه ارباب میخواست 

 ولی نگهبان جلوشوگرفت .

 

 :کجا؟حق نداری وارد عمارت بشی دستوراقاست .-

 :بروکنارمن بایدخواهرموببینم ،اومدم دنبال خواهرم .-

 :من اجازه ندارم بزارم بری داخل بمن گفتن حق این  ک شماواردبشینوندارین .-

 :لعنتی گمشوبرواونور .تونمیتونی جلوموبگیری.-

 

 بعداززدن این حرفش با نگهبان گالویز شد ک دوتادیگ ازنگهباناهم اومدنو جلومانی روگرفتن .مانی 

 

 مانی دادمیزدو اسم کانی روصدامیکردتاکانی بیادبیرونو بتونه ببینتش .

 

 

 کانی باشنیدن حرف خانم جلورفت جلوپایه زن ارباب زانوزدوالتماسش میکرد به برادرش کاری نداشته باشن...

 

 نم توروخدا التماستون میکنم بگین کاری بهش نداشته باشن ،:خا-
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 خانم توروخدابگین کتکش نزنن .

 خانم غلط کردم ،دیگ نمیگم میخوام داداشموببینم یابه دیدنش برم فقط بگین کاری بهش نداشته باشن .

 خانم توروخدا...

 

 رت روزمین شد...زن ارباب ازدیدن التماسایه کانی لذت میبردوبالگدی ک بهش زد کانی پ

 

 :گمشوازجلوچشمم نمیخوام ریخت توببینم .-

 اون داداشتم هرچی سرش بیاد حقشه .

 

 کانی تااومدحرفی بزنه درسالن بازشدوارباب وارد شد ...

 

 مانی وقتی دید حریف نگهبانانمیشه شروع کرد به التماس کردن تابزارن خواهرشوببینه..

 

 برن بیرون بادیدن مانی ک التماس نگهبانارو میکرد جلورفت.... ارباب ک از سرباغ برگشت تا با کانی

 

 :چه خبره اینجا ؟-

 

 مانی بادیدن ارباب به سمتش رفت ...
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 :ارباب توروخدابزار خواهرمو ببینموباخودم ببرمش ،-

 ارباب حاضرم تقاص کارموبدم ولی خواهرمو ولش کنین .

 ارباب خواهرم حیفه واسه خون بس شدن .

 توروخدابزار خواهرموببینموببرمش .

 ارباب التماست میکنم خواهرمو ول کنو منو مجازات کن .

 من پسرتوکشتم من بایدمجازات بشم ن خواهرم .

 ارباب التماست میکنم ...

 :دیگ دیره واسه اینکار ،خواهرت االن زنه منه .-

 

 مانی بااین حرف ارباب سست شدو نشست روزمین .

 رفت ودستشوگرفت..رز به سمت مانی 

 

 :مانی پاشوبریم ،اینجوری کانیم عذاب میکشه ،پاشوبریم .-

 

 رز روکردسمت ارباب ...
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 :ارباب توروخدابزارخواهرشو حداقل یبارببینه .-

 

 ارباب ک دلش سوخته بود قبول کرد یبارهموببینن .

 بعدخودش به سمت سالن رفت تابه کانی خبربده بره داداششوببینه .

 واردشد بادیدن کانی ولبخندرو لب زنش به سمت کانی رفت وازروزمین بلندش کرد...همینکه 

 

 :میتونی بری برایه اخرین باربرادرتو ببینی ،ولی بهش حالی کن دیگ حق نداره بیاداینجا .-

 

 کانی باشنیدن این حرف ارباب باخوشحالی به سمت حیاط رفت .

 

 زن ارباب با این کارارباب باعصبانیت گلدون رومیزو کبوند به دیوار... 

 

 :مطمئن باش سلطان بدترازاینو ازاین به بعدسراون دخترمیارم ،-

 پسرموکشتن بعدتودلسوزی میکنی ؟

 نکنه زن جوون گرفتی خوشبحالت شده ،

 ولی کورخوندی بزارم خوش باشی باهاش ،

 زن توو خانم این خونه منم .

 ن فقط یه خون بسوکلفته .او
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 ازاین به بعدازش دفاع کنی بدتر باهاش تا میکنم ....

 راوی

 کانی بادیدن مانی ک چشم به درسالن دوخته بودو کناررز بود بادوخودشوتوبغل برادرش انداخت .

 هردوانگار عین یه تشنه ک به اب میرسه همدیگرومحکم بغل کرده بودنو گریه میکردن .

 ید .ب*و*سدرش فاصله گرفت و صورتشو تندتندمیکانی کمی ازبرا

 مانی اشکایه کانی رو پاک کردو دوباره اونو محکم بغلش کرد .

 

 :متاسفم ،شرمندتم ،کاش میمر...-

 

 کانی نزاشت برادرش ادامه بده ودستشوگزاشت رودهنش...

 

 :این حرف ونزن ،دیگ هیچ وقت این حرف ونزن .-

 چه برسه به اینکه بالیی سرت بیاد.. من دلم نمیخوادخم به ابروت بیاد

 :توبخاطرمن عوضی، بی غیرت خون بس شدی ،-

 دارم دق میکنم کانی ،چرا اینکارو کردی ؟

 میزاشتی من بمیرم ولی همینچین روزی رونبینم ...

 :خدانکنه .من ازکارم راضیم ،همین ک ببینم توسالمی دنیاروبهم میدن ،-

 المتیه شماها ،دیگه هیچی نمیخوام جز خوشحالی وس
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 مانی هیچ وقت ،هبچ وقت دلم نمیخواد بخاطراین کارم عذاب وجدان داشته باشی یاناراحت باشی.

 توروبجون خودم قسم میدم ،

 هیچ وقت غصه منونخوریو با رز خوشبخت بشی ،

 مانی بروداداش به زندگیت برسوهیچ وقت دیگ نیا اینجاک اذیتت کنن .

 دست ایناوبرم ؟:چطوربرم؟چطورعزیزموبزارم -

 چطور راحت زندگی کنم وقتی تواسیر دست اینایی ؟

 کانی میام فراریت میدم ،نمیزارم اینجابمونی .

 :این حرفونزن ،میخوای به کشتن بدی خودتو ،من االن زن اربابم ،کاری بهم ندارن ،-

 خیالت راحت ،یه اتاق باالروبهم دادن تاتوش زندگی کنم .

 یدونم اینا راحتت نمیزارن .:دروغ نگو بمن ،من ک م-

 کانی بیابرگردخونه من خودم تقاص کارموپس میدم .

 :این حرفارونزن منو ناراحت نکن .-

 مانی مواظب خودتومامان ایناباش .

 ازاینجازودتربرین تامشکلی پیش نیومده براتون.

 

 کانی بعداززدن این حرفش برگشت سمت رز..

 

 ت نمیزارم ،مراقبش باشیا ،زن خوبی :رز داداشمو اذیت نکنی ک بفهمم زند-
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 براش باش ،

 داداشموبتومیسپرم .

 :خیالت راحت کانی ،مواظبشم .-

 

 

 

 فرید ک وارد عمارت شده بود بادیدن کانی کنار یه دخترو برادرش همونجا وایستادونگاشون میکرد.

 

 کانی بعداز ده دقیقه ازبرادرش جداشدو باگریه ازهم خداحافظی کردن .

 

 قتی به همراه رز ازکنار فرید رد میشدن ،مانی و

 فرید روکرد سمت مانی ...

 

 :میدونم کانی روخیلی دوست داری وداری عذاب میکشی،-

 ولی بهت قول میدم تاجایی ک بتونم مراقبش باشم . 

 :ممنونم ،من ک نتونستم کاری کنم ولی ازت خواهش میکنم مراقبش باش .-

 داشتی یاخبری ازش خواستی بیاسراغم ولی نزارکسی بفهمه .:خیالت راحت ،هروقت کاری باهاش -

 :باشه ممنون .-



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 مانی ورز ازفرید خداحافظی کردن وبا کوله باری از غم از عمارت بیرون زدن .

 

 کانی به همراه ارباب وفرید ازعمارت بیرون زدن ،

 توماشین وقتی نگاهش به ارباب افتاد یاد دیشب افتاد،

 ق شدازش ترسیده بود ک االن بهش دست میزنه ،ارباب وقتی وارد اتا

 وقتی ارباب دستش وگرفت به سمت تخت برد دلش هوری ریخت .

 ارباب روتخت نشستوکانی روهم  کنار خودش نشوند،کانی سرشو بلندکردوبه ارباب نگاه کرد . 

 وقتی ارباب شروع به صحبت کرد باحرفایه ارباب هرلحظه متعجب ترمیشد..

 

 حرف زدن باارباب ، بعدازیه ساعت

 ارباب رومبل سه نفره تواتاق خوابید وکانیم روتخت ،

 تاکی بیداروبودازفکروخیال زیاد دیر خوابیده بود .

 حاالهم با ارباب و فرید داشتن میرفتن ....

 کانی 

 االن سه ماه اززمانی ک به خونه ارباب اومدم میگذره .

 سه ماهی ک واسم عین جهنم بود .

 میرایاخانم کتک نمیخوردم بی دلیل روزم شب نمیشد .اگ هرروزاز ح
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 بدترازهمه سکینست ک به دروغ راپورت میده و

 باعث کتک خوردنم میشه ،

 کلی الغرشدم ودیگ ازاون کانی شادوخوشبخت خبری نیست .

 تواین مدت چندباری ازطریق فریدتونستم ازخانوادم خبربگیرم .

 مانی هنوزهنوزم بخاطر من ناراحته ،

 فرید دیروزمیگفت قراربارز نامزدبشن.

 واقعاواسه رزوبرادرم خوشحالم ،

 بخاطراین خبر واقعا خوشحال بودم، درحالیک داشتم سالنوگردگیری میکردم ،

 شروع کردم بخوندن شعر واسه خودم ..

 

 تویه یک دیوارسنگی 

 دوتاپنجره اسیرن 

 دوتاخسته دوتاتنها

 یکیشون تو،یکیشون من 

 اهه دیوارازسنگ سی

 سنگ سردوسخته خارا 

 زده قفل بی صدایی

 به لبایه خسته ی ما 
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 نمیتونیم ک بجنبیم 

 زیرسنگینی دیوار

 همه ی عشق منوتو قصست 

 قصه ی دیوار....

 

 همینطورتوحال خودم بودمو میخوندم ک باصدایه کف زدن دست کسی برگشتم سمتش....

    

 :به به خواننده هم بودی و ماخبرنداشتیم ،-

 ره بقیه هم ازاین استعدادت فیض ببرن .چطو

 فکرخوبیه نه ؟...

 کانی 

 اصال ازاین حرفش حس خوبی نداشتم ،

 منظورش چیه ک همه فیض ببرن ؟

 همینطوری بی حرکت نگاهش میکردم ک بادادی ک زد یه مترپریدم...

 

 :باتوبودم .-

 :بله خانم ؟؟؟-

 :نشنیدی انگارچی گفتم ؟-
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 دیگ شعرنمیخونم .:شنیدم خانم ،ببخشید -

 :ن اتفاقا بخون بزارهمه فیض ببرن.-

 

 بعداززدن این حرفش سمتم اومدو بازومحکم گرفتو به سمت حیاط برد .

 توحیاط محکم هولم داد

 ک خوردم زمینو کف دستاموزانوم خراش برداشت ..

 باصدایه بلند همه کارگراو خدمتکارارو صدازد،

 ه بهم نگاه میکردن .نگام به سکینه وحمیرا افتاد ک باخند

 باصدایه زن ارباب بهش نگاه کردم ...

 

 :خوب همگی نگاه کنین این دختر میخواد براتون بخونه وبرقصه،-

 شماهم فیض ببرین 

 

 باورم نمیشد ک خانم ازم بخواد همچین کاری جلواین همه مرد بکنم ،

 انداخته بودن ....یه سریا باچشایه هیزشون خیرم بودن ولی یه سریا سرشونوپایین 

 باصدایه سکینه بانفرت بهش نگاه کردم ...

 

 :مگه خانم باتونیست دختره چشم سفید؟-
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 نگاموازسکینه گرفتموروکردم سمت خانم ...

 

 :خانم شما ک جدی نمیخواین من اینکاروبکنم ؟-

 غلط کردم خانوم دیگ شعرنمیخونم .

 :خفه شوزودباش منتظریم هنرتونشونمون بدی. -

 :خانم توروخدا-

 :ن انگارزبون خوش حالیت نمیشه ،-

 سکینه اون شالقوبیار ،

 ازقدیم گفتن تانباشدچوب ترفرمان نبرد گاو نر.

 

 سکینه باخوشحالی رفتو چندلحظه بعدبا شالق برگشت .

 من اگ اززور ضربات شالقم بمیرم ولی اینکارونمیکنم ،

 روبهم زد ک اززور درد اشکام سرازیر شد ،خانم ک دید حرفشوگوش نمیدم باشالق اولین ضربه 

 دستشوبلندکرد تادومین ضربه روبزنه ک دستش توهواموند،

 وقتی برگشتم بادیدن ارباب ، 

 باچشمایه اشکیم بهش نگاه کردم ....

 ساالر
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 بعدازانجام کاراتصمیم گرفتم برم یه سرعمارت عمواینا.

 سه ماهی بودک نرفته بودم عمارت .

 دایی ازت شاکیه ، فرید دیروزمیگفت

 گفته ساالر نمیادبما یه سربزنه .

 بعداز نیم ساعت رسیدم به عمارت .

 بادیدن تجمع کارگراوخدمتکارا باتعجب جلورفتم .

 خاله رودیدم ک باشالق بین کارگراوایستاده،

 بااولین ضربه شالقش ک نمیدونستم ب کی زد،جلوتررفتم ، 

 ب نگاهش کردم .بادین کانی ک وسطشون روزمین بود باتعج

 همینک خاله دستشوبلندکرد تادومین ضربه روبزنه دستشو گرفتم .

 کانی ک متوجه من شده بود بادیدنم باچشمایه اشکیش بهم نگاه کردو سرشو پایین انداخت ،

 اشکاش بود ک روصورتش خودنمایی میکرد .

 .نمیدونم چراحس بدی با دیدنش تواون وضعیتوجلواون همه ادم بهم دست داد

 خاله بادیدنم ک دستشوگرفتم باعصبانیت توپیدبهم ..

 

 :واسه چی دستموگرفتی ساالر؟-

 :چیشده خاله ؟چ خبره اینجا ؟-

 :کسی ک ازدستورم سرپیچی کنه حقش همینه ک کتک بخوره .-
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 :واسه چی سرپیچی کرده ؟-

 

 حمیراخودشوبهم نزدیک کردو بازوموگرفت ....

 مامانمو گوش نکرده وداره تنبیه میشه ،:ساالرعزیزم این دختره حرف -

 بهتره بزاری مامان ب کارش برسه  .

 :چیکارکرده مگه ؟-

 :هیچی مامان بهش گفت باید بخونه وبرقصه واسه اینااونم سرپیچی کرد .-

 

 یه لحظه انگارمخم هنگ کرد باشنیدن این حرف ،

 طوری برگشتم به حمیرا نگاه کردم

 رفت . ک بازوموول کردو قدمی به عقب

 

 :توچی گفتی ؟گفتی باید چیکارکنه؟-

 

 بجای حمیرا خاله جواب داد ک برگشتم سمت خاله ...

 

 :بهش گفتم باید بخونه وبرقصه ،-

 خانم بجایه کارکردن واسه من اواز میخونه ،
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 منم گفتم همه فیض ببرن از هنرنماییش .

 ولی ازدستورم سر پی...

 

 .نذاشتم خاله به حرف زدنش ادامه بده 

 باعصبانیت برگشتم سمت جمعیت و باصدایه بلندسرشون دادکشیدم ...

 

 :وایستادین اینجا چه گوهی بخورین ؟-

 وایستادین چی روتماشا میکنین ؟

 گمشین برین سرکارتون ریختتونو نبینم ....

 ساالر

 

 به سمت کانی رفتموبااعصابی داغون از بازوش گرفتموبلندش کردم .

 افتادمو کانی روهم دنبال خودم میکشیدمش ،به سمت سالن راه 

 اونم درحالیک گریه میکرد دنبالم میاومد.

 به سالن ک رسیدیم  دستشو ول کردمو برگشتم سمتش،

 تمام عصبانیتموسرکانی خالی کردم ... 

 

 :واسه چی گریه میکنی هان ؟-
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 بس بشم ، مگه اونروزی ک عموبهت گفت خون بس نشو پاتونکردی تویه کفش ک میخوام خون

 پس االن گریه کردنت واسه چیه ؟

 توک میدونستی خون بس بشی هربالیی سرت میارن ،

 االنم پس باید تحمل کنی و صداتم درنیاد.

 چراکاری میکنی ک کتک بخوری ؟

 نمیتونی مثل بچه ادم کارتودرست انجام بدی .

 

 خاله وحمیرا وارد سالن شدن ،

 ارد سالن شد ،سکینه هم ک عین توله ها دنبالشون و 

 بادیدن اون لبخندرولبش باعصبانیت رفتم سمتش،

 ک بادیدنم خنده رولبش خشک شد...

 

 :تواومدی عین این توله سگا دنبال خاله اینا ک چی بشه هان ؟-

 کی بتوگفته خودتوبندازی وسط بحث خانوادگی ؟

 وایستادی اینجابچی میخندی ؟

 نکنه جایگاهتوفراموش کردی ؟

 گم کن ،برو گمشوگورتو

 بروببینم تا ندادم بالیی سرت نیاووردن .
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 بعدازاین حرفم سکینه باخشم وکینه به کانی نگاهی انداخت ورفت بیرون .

 باصدایه خاله برگشتم سمتش ....

 

 :واسه چی جلوموگرفتی ؟واسه چی طرف این دخترومیگیری ؟-

 

 یعنی اون لحظه دلم میخواست خاله روبا این حرفاش خفه کنم،

 باعصبانیت وصدایه بلندی پریدم به خاله ک واقعا دیگ نمیتونستم خودموکنترل کنم .... 

 

 :این چه کاری بود خاله ؟خجالت نکشیدین ؟-

 کون لق این دختر ،ولی هرچی نباشه زن اربابه ،

 چطور حاضرشدین باابرویه یه ارباب بازی کنین ،

 ازکارانداخته ،انقدرکینه نفرت تودلتون پرشده ک عقلتونم 

 ک چی این دختر جلواون همه نامحرم بخونه وبرقصه ؟

 :بسه حاال بخاطر این عفریته تورویه خالت وایمیستی وصداتوبلند میکنی ؟-

 :بحث این دختر نیست بحث ابرویه یه اربابه ،-

 اصال این نه هوهردختر دیگ چطور حاضرین جلو نامحرم بخونه و برقصه ؟

 ایگاه دیگه ای هم بود نمیذاشتم اینکاروبکنین ..هرکس دیگ ای و توهرج
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 همینکه حمیرا خواست حرفی بزنه ،

 دستمو به معنی سکوت جلوش گرفتمو....

 

 :تویکی خفه شوحمیرا نمیخوام چیزی بشنوم .-

 

 بعدروکردم سمت کانی ....

 :توهم گمشوبروتواتاقت ...-

 

 ....بادیدن کانی ک بیرون ازسالن میرفت دوباره منفجرشدم 

 :بتوگفتم بروتواتاقت بعدتوداری ازسالن میری بیرون ؟مگه بادیوارحرف زدم ..-

 

 باچشمایه اشکی بهم نگاه کردو...

 

 :ارباب اتاقم انباریه تواشپزخونست دارم میرم اتاقم دیگه ...-

 

 باورم نمیشد خاله انداخته باشتش اونجا .

 واستخوون .معلوم نیست چ بالیی سرش اووردن ک شده پوست 
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 یعنی این دختر هرچی وهرکی بود حقشه بخاطر نجات برادرش این بال سرش بیاد . 

 کانی ک ازسالن رفت منم بدون هیچ حرفی رفتم سمت خونه خودم ،

 مطمئن بودم بیشتربمونم نمیتونم جلوزبونموبگیرموباخاله اینا دعوا میکردم.

 ساالر 

 واردعمارت ک شدم فریدم اونجا بود ،

 نم جلواومدوباهمدیگ دست دادیم ...بادید

 

 :کی اعصابتوچیزمرغی کرده ک بایه من عسلم نمیشه خوردت ؟-

 :شوخی نکن فرید ک اعصاب شوخی کردنوندارم ،-

 بحدکافی ریدن به اعصابم .

 :حاالجدی کی عصبانیت کرده ؟-

 :بیابریم داخل برات میگم .....-

 

 ستیم ...بافریدواردسالن شدیم و رومبل روبرویه هم نش

 

 :خوب ساالر بگوببینم چیشده ؟-

 

 همه اتفاقایه توعمارتو واسه فریدتعریف کردم ک اونم بدترازمن عصبانی شد ...
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 :ساالرحاالمیخوای چیکارکنی ؟-

 :من قرارنیست کاری بکنم ؟-

 :منظورت چیه ؟-

 :همون ک شنیدی .-

 داره ،بیارش اینجاپیش خودت . گ*ن*ا*ه:ولی اون دختر -

 خنده دارنزن . :حرفایه-

 :حرف خنده دارنیست ،دارم جدی باهات حرف میزنم .-

 :منم جدی دارم میگم ،اون دختر قبول کرد خون بس باشه ،-

 پس همونجاهم میمونه تازمان مرگش توهمون عمارت میمونه .

 :توادم نیستی اونا زجرکشش دارن میکنن .-

 :گفتم بمن هیچ ربطی نداره کششم نده ،-

 اجازه نمیداد بزارم جلواون همه ادم برقصه و واسه همین عصبیم. من فقط غیرتم

 :زحمت کشیدی ،ادعات میشه غیرت داری ولی کمکش نمیکنی ،-

 میزاری اذیتش کنن .

 :مگه اونروزی ک خواست خون بس بشه  عمونگفت بر...-

 :بسه بسه اینو کردی بهونه یه دلیل قانع کننده واسه خودت ،-

 خوای اروم کنی ،وجدانتوبااین حرف می

http://www.roman4u.ir/


 

 
143 

 

 ولی من ساکت نمیشم میرم بادایی حرف بزنم .

 :خودت میدونی حساس بشی روش خاله وحمیرابیشترزجرش میدن پس بهتره بدترنکنی .-

 

 بااین حرفم فرید ساکت شدو توفکررفت ...

 

 منم بلندشدم به سمت اتاقم رفتم تادوشی بگیرم ...

 کانی 

 انباریه به اصطالح اتاقم رفتم .بادلی شکسته وتنی خسته به سمت اون 

 نمیدونستم از حضور ساالرخوشحال باشم ک بدادم رسید یاناراحت از حرفاش .

 جایه شالق روتنم بدجوری میسوخت .

 دلم بیشترازجایه شالق .

 اگ ساالر نمیرسید معلوم نبود 

 خانم چه بالیی سرم بیاره .

 چطور ازم میخواست جلویه اون همه 

 برقصم ؟ادم بخونمو 

 مخصوصا باوجود اون اکبر کثافت 

 ک این مدت ازدست نگاهاش ارامش ندارم.

 انگارک بانگاهش ادمومیخوادبخوره .
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 دلم از کثیفیه نگاهش میلرزه .

 ساله شکم گنده وسیبیل کلفت ک ادم بادیدنش وحشت میکنه و حس چندش تمام وجودتوپرمیکنه . 47.48یه مرد 

 زش میارن .ای خداکانیتوببین ک چه برو

 خدایا چرااین همه ظلمو نمیبینی ؟

 من چیه ک بایداینجوری تاوان پس بدم ؟ گ*ن*ا*همگه 

 من فقط خون بس  برادرم شدم تاجونشونجات بدم .

 سه ماهه دارم زجرمیکشموخانوادمونتونستم ببینم .

 دلم داره ازدوریشون میترکه .

 شباهرشب باگریه به بستر میرم .

 این ادمانجاتم میدی ؟ای خداکی ازاین وضعو 

 تازه سه ماه گذشته واین بالهاسرم اومده .

 چطورتااخرعمرم تحمل کنم .

 ای خداتوک هیچ وقت کانی تو،

 رها نکردی اینسریم کمکم کنو منونجات بده .

 بابازشدن درو دیدن قیافه سکینه بانفرت بهش نگاه کردم ،

 بازچیشده ک اومده سراغم ،

 مودخترش ازرائیل جون من ،اصالاین بشرشده بدترازخان

 نمیدونم چه هیزم تری به این فروختم .
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 :جاخوش کردی دختر .بلندشو زودباش کلی کارهست ،-

 بعدتوراحت گرفتی نشستی .

 :ارباب گفت بیام تواتاقم .-

 :شرمنده خانما ببخشید ک اینومیگم ن اینک زن اربابی باید با مالیمت باهات برخورد بشه ،-

 رنجه فرمائین کارامونده .لطفا قدم 

 بلندشو دختر جوگرفتت ارباب گفت زن اربابی ،

 بلندشوببینم کلی کارمونده ،

 نکنه میخوای برم خانم جانوصداکنم .

 :باشه االن میام .-

 

 بعدازرفتن سکینه باتنی خسته وکوفته دنبالش رفتم تاکارایی ک میگ روبکنم .

 

 م ..باورنمیشه ک میگ کل اشپزخونه روتمیز کن

 

 :ولی من دیروز کل اشپزخونه روتمیزکردم .-

 :حرف نزن روحرفم زود باش .-
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 تمام خدمتکاراوایستاده بودنوباتاسف وناراحتی بهم نگاه میکردن .

 میدونستم اگ حرفشوگوش نکنم باخانم طرفمو دوباره کتک میخورم .

 اینم یه بهانه واسه کتک خوردنم میشه .

 ردن اشپزخونه وسکینه بالبخند شادی ک نشون ازپیروزیش بود رفت بیرون.دوباره شروع کردم به تمیزک

 راوی

 سکینه به سراغ زن ارباب رفت .

 باتقه ای ک به درزدوباشنیدن صدایه خانم وارداتاق شد.

 

 :سالم خانم جان ،کاری ک گفته بودینو انجام دادم .-

 :درست کارتوانجام دادی یانه ؟-

 :بله خانم خیالتون تخت.-

 بهش میسپردی ک اگ اتفاقی افتادوفهمیدن ،:-

 حتی کشتنشم نبایدحرفی ازمن بزنه وگرنه خودم میکشمش.

 :بله خانم جان خیالتون تخت،-

 تنهابودک باهاش صحبت کردم،

 هواسم بودکسی منو نبینهباهاش حرف میزنمو  کسی اونجانباشه .

 :خوبه ،بزارببینم بازکسی ازاین دختردفاع میکنه ،-
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 کارش حکم مرگش صددرصده .بااین 

 :بله خانم جان مطمئنن دیگ کسی طرفشونمیگیره ،-

 دیگ اینجوری انتقام مرگ پسرتونو میگیرین .

 :وای بحالت سکینه اشتباهی رخ داده باشی یاکسی چیزی بفهمه ،-

 ن تنها اونومیکشم ک کارشودرست انجام نداده ،

 توروهم سخت  تنبیه میکنم .

 حت.:ن خانم خیالتون را-

 :میتونی بری هواستوجمع کن شب کسی نمونه اون تو.-

 :چشم خانم خیالتون تخت ،بااجازتون من برم .-

 

بعدازرفتن سکینه ،زن ارباب با نقشه ای ک کشیده بودباخوشحالی بلندشدتا بخودش برسه وبتونه ارباب وهم خرکنه تا تسلط بیشتری روش 

 داشته باشه .

 

 ،کانی بعدازانجام دادن کاراش 

 به سمت اتاقش رفت تااستراحت کنه .

 

 سکینه باخوشحالی به سمت حیاط رفت تا کاراشو انجام بده ،

 ازاینکه امشب دیگ کارکانی ساختست باخوشحالی شروع به انجام دادن کاراش کرد .
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 حمیرا به سمت اتاق مادرش رفت تا کمی بامادرش صحبت کنه .

 میرسید باتعجب روتخت نشست وروکرد سمت مادرش...بادیدن مادرش ک باخوشحالی به خودش 

 

 :چیشده مامان انقدرخوشحالی  و بخودتون میرسین ؟-

 فک کردم االن شاکی وعصبانی هستین 

 ک ساالرنزاشت حساب اون دختروبرسین .

 :هیچ وقت مادرتودست کم نگیر دختر ،-

 مادرت همیشه راهکارهایه زیادی بلده .

 توسرتونه ک خوشحالین .:نکنه باز فکرجدیدی -

 :اره اونم چه نقشه ای ،نقشه ای ک مرگ اون دختر حتمیه .-

 

 حمیراک خیلی کنجکاوشده بود بلندشدوبه سمت مادرش رفت ...

 

 :چه نقشه ای مامان ؟چی توسرتونه؟-

 

 زن ارباب دست دخترشوگرفتودوتایی رومبل نشستن وازنقشش واسه دخترش تعریف کرد.

 

 نیدن مادرش متعجب تروخوشحال ترمیشد .حمیرا هرلحظه باش
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 ازاینکه امروز ساالر نذاشته بوداون دخترتنبیه بشه حسادتوخشم وجودشوپرکرده بود .

 حاال باحرفایه مادرش هرلحظه خوشحالترمیشد ..

 راوی

 

 باشنیدن حرفایه سکینه و اکبر نمیدونست چیکارکنه ؟

 ارباب هم نبودتابهش بگ واسه

 یدن ،کانی چه نقشه ای کش 

 کسی روهم نداشت کمکش کنه .

 امانمیتونست بزار بالیی سر کانی بیارن ،

 دختری مهربون ک تواین مدت همه خدمتکارا ازش خوششون اومده بود و

 به هیچ کس بی احترامی نکرده بود. 

 همه ازاینک درحقش انقدرظلم میشد ناراحت بودنودعا میکردن یجوری از دست اینا خالص بشه ،

 ب بانقشه ای ک برعلیه کانی کشیده بودن مرگش حتمی بود .حاال امش

 باید یکاری میکرد ،نبایدمیذاشت بالیی سرکانی بیارن .

 چنددفعه رفت تابه کانی بگه ولی وجود سکینه باعث میشدنتونه حرفی بزنه .

 میدونست اگ نقششونم خراب کنه ب راحتی ولش نمیکنن .

 ولی وجدانش نمیذاشت ساکت باشه .

 خدمتکارا،خودشوبخواب زده بود وقتی مطمئن شد همه خوابیدن بیرون رفت تا به سراغ کانی بره .جلو 
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 ارباب یه اتاق واسه خدمتکارایی ک خونشون اینجانبوددرسته کرده

 بود بهارم چون بی کس وکاربود  

 اینجا پیش خدمه ها زندگی میکرد .

 

 

 فک کرد شاید کسی  کانی ک تازه چشماش گرم شده بود باشنیدن صدایی اول

 تواشپزخونه کارداره ،

 ولی باشنیدن صدایه دراتاقش ک انگارکسی باهاش ورمیرفت .

 وحشت زده توجاش نشست .

 تااومد بلندبشه ،در باز شدو 

 هیکل یه مرد جلویه درنمایان شد .

 وحشت زده به اون مرد نگاه کرد .

 

 مرد با لبخند خبیثی ک رولبش بود 

 به کانی نزدیک شد .

 همین ک کانی خواست جیغ وداد کنه .

 مرد به سمتش رفت و دستشو رودهن کانی گزاشت ....

 راوی 
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 کانی باشنیدن صدایه مرد اونوشناختو

 ،ترسش بیشتر شد.

 همیشه ازاین مردو اون نگاه کثیفش وحشت داشت .....

 

 :صدات دراد کوچولو همینجا نفستومیبرم .-

 بدی بالیی سرت نمیارم .اگ سروصدانکنی و یه حال قشنگ بهم 

 شنوفتی چی گفتم یا جوردیگ حالیت کنم ؟

 

 کانی تالش میکرد ازدست اکبرنجات پیداکنه  ،

 ولی اکبر وزنشوروکانی انداخته بودو دستشم رو دهن کانی بود .

 

 کانی دستشو طوری گاز گرفت ک مزه خونو تودهنش احساس کرد .

 

 محکم خوابوند تودهن کانی .اکبر ازشدت درد زیاد ازرو کانی بلندشدو 

 

 طوریک کانی احساس کرد فکش خوردشد.

 تااومددادوبیداد کنه وکمک بخواد .

 اکبر باز افتادروشوجلودهنشو گرفت و
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 در حالیک دستایه کانی رو هم بایه دستش گرفته بود و پاهاشوباپاهاش قفل کرده بود.

 کنارگوش کانی..

 

 رحال میکنم ،:هرچی بیشتر چموش بازی دراری من بیشت-

 نمیدونی این چندوقت  چقدرمنتظر همچین لحظه ای بودم ،

 تش ولی باضربه محکمی ک به سرش خورد ب*و*ساکبرسرشونزدیک کانی کردتا ب

 بیهوش شد .

 

 بهار ک به اشپزخونه اومده بودتابه سراغ کانی بره  باشنیدن صدایه اروم حرف زدن یه مردازتواتاق کانی متوجه اکبرشد.

 نست حاال چیکار کنه .نمیدو

 چشم چرخوند تواشپزخونه بادیدن یه مالقه بزرگ اهنی به سمتش رفت وبعدازبرداشتنش به سمت اتاق کانی رفت .

 بادیدن اکبر روکانی با مالقه محکم کبوند ،توسر اکبر .

 طوریک اکبرازشدت ضربه بیهوش 

 شد.

 راوی 

 کانی بادیدن بهار ک به کمکش اومده بود .

 اروشکر کرد .تودلش خد

 بهاربه سمت کانی رفت و اونودرحالیک ازترس میلرزیدوگریه میکرد دراغوش گرفت .. 
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 :تموم شدخانم جان .نگران نباشین دیگ نمیتونه بالیی سرتون بیاره ،-

 هیس خانم جان گریه  نکنین .

 صبرکنین برم براتون اب قند بیارم . 

 حالتون جابیادکمی.

 

 بلندبشه کانی محکم دستشو گرفت ...همینک بهاراومد 

 

 :ن نرو اب قند  نمیخوام  ،فقط ازاینجانرو .-

 :چشم خانم جان نمیرم ،اینجام .-

 خانم جان اروم باشین باید این عوضی رو یکاریش کنیم .

 ازقصداینوفرستادن سراغتون تاننگ بی ابرویی بهتون بزنن .

 اگ بیان اینجا شرمیشه واستون .

 کارش کنیم اینک بیهوش شده ؟:حاال بایدچی-

 :خانم جان اون پارچ اب از کنارتون بدین باید هوشش بیاریم تا ازاینجابره وگورشو گم کنه .-

 :کی میخواست برام پاپوش درست کنه ؟-

 :راستش خانم جان ،امروز داشتم تومرغدونی تخم مرغاروجمع میکردم ک حرفایه سکینه واکبرتومرغدونی شنیدم -
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 بودم اونامتوجه من نشده بودن .چون نشسته 

 به دستور زن ارباب اینکاروکردن .

 :اگ کارکس دیگه ای بود جایه تعجب داشت ،-

 اون واسه ازارواذیتونابودیه من هرکاری میکنه .

 بهتره زودتراینو ازاینجا ردش کنیم.

 

 همینک بهاروکانی خواستن اب بریزن رواکبر ،

 اومد.اکبربااحساس دردشدید توسرش به هوش 

 بادیدن کانی و بهار ک مالقه به دست وایستاده بودن ،

 متوجه شداون ضربه کاربهاربوده و باعث نجات کانی شده .

 بانفرت به بهار نگاه کرد....

 

 :تاوان اینکارتوپس میدی دختر مطمئن باش .-

 

 بهار باجسارت تمام زل زد به اکبر...

 

 میدیم .:مطمئن باش اینکارتوبه ارباب صب گزارش -

 پاشوگورتوگم کن تاسروصدانکردیم .
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 اکبرک اوضاع روناجورمیدید بدون هیچ حرفی ازاونجا رفت ولی قسم خورد تاوان کاربهاروپس بده .

 

 سکینه ک باخوشحالی به سمت اشپزخونه میرفت تامچ کانی روبگیره 

 بادیدن اکبر ک باسری خونی

 ازاشپزخونه بیرون اومد 

 ..باعجله به سمتش رفت. 

 

 :اکبرچیشد؟چرا سرت خونیه ؟-

 

 اکبر بادیدن سکینه ،باعصبانیت ...

 

 :چی میخواستی بشه ؟اون دختره عوضی بهار نمیدونم ازکدوم گوری پیداش شدهمه چیزوخراب کرد .-

 همچین بامالقه کبوندتوسرم ک چنددقیقه ازهوش رفتم ...

 :لعنتی ،بایدهمین االن از عمارت بری-

 وش ارباب نرسیده .تا شرنشده و به گ 

 وگرنه واسمون دردسر میشه .

 :کجابرم ؟-
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 :قبرستون من چ میدونم ؟یه مدت برو گم وگورشو تا ابها ازاسیاب بیفته وببینیم فرداچی میشه .-

 منم االن نمیتونم برم ب خانم خبربدم .

 :باشه ،ببین چطور یه الف بچه گندزد به همه چیز.-

 بهترزودتربری تاکسی ماروباهم ندیده.:حساب اونوخودم میرسم -

 :باشه -

 

 بعدازرفتن ارباب سکینه باخشم و عصبانیت برگشت سمت خونش .

 نمیدونست فرداچی پیش میادو چه جوابی باید به زن ارباب بده .

 بازم بخاطراین دختر زن ارباب تنبیهش میکنه .

 راوی 

 

 بعدازرفتن اکبراونشب بهارپیش کانی خوابید.

 

 سکینه به زن ارباب گفت چ اتفاقی افتاده ، صب وقتی

 زن ارباب باعصبانیت گلدون 

 تواتاقو پرت کردسمت سکینه

 ک اگ سکینه سرشو 

 برنمیگردوند مطمئن سرش 
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 داغون شده بود...

 

 :گمشوبروبیرون ازاتاق ک نمیخوام ریخت توببینم ،-

 عرضه انجام دادن هیچ کاری رونداری .

 کاربرنمیای ... خاک توسرت کنن ک از بس یه

 :بخداخانم ج...-

 :خفه شوگمشوبیرون نکبت ،-

 فقط گند میزنی تو حس حال ادم .

 

 سکینه ازاتاق بیرون رفت و بیشترازهرزمان دیگ ای

 کینه کانی وبه همراه بهار به  

 دل گرفت ..

 سکینه بعدازاومدن ازپیش زن ارباب همش دنبال بهونه بود 

 . تا درس خوبی به کانی وبهاربده

 اون دوتا هم ک انگار متوجه شده بودن بخوبی کارشونو انجام میدادن .

 بهاربه درخواست کانی حرفی به ارباب درمورد اکبر نگفت .

 چون میدونست زن ارباب هیچ وقت نمیزاره ارباب طرف کانی روبگیره .
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 دوسه روز ازماجرااون شب میگذشت ،

 کانی همینک ازاتاقش بیرون اومد

 تابه 

 ونه بره و ظرف بشورهاشپزخ

 باشنیدن صدایه گریه والتماسایه

 بهار باعجله به سمت حیاط  

 رفت .

 بادیدن بهار ک باصورتی خونی جلوزن ارباب افتاده 

 به سمت بهار رفت .

 سکینه بادیدن کانی بازوشو گرفت . 

 کانی به سمت سکینه برگشت .

 باحرفی که سکینه زد 

 ...انگار دنیارو روسرش خراب کردن  

 

 :حال وروز بهارو خوب نگاه کن تاوان کمک کردن بتوروداره میده .-

 :باز چه غلطی کردی ک خانموبجون بهارانداختی نامسلمون  ؟-

 تودین وایمان نداری ؟

 :کار خاصی نکردم فقط به خانم گفتم بهار به پسرم نخ میده وباپسرمه .-
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 :چییی؟؟تو چیکارکردی ؟-

 :همین ک شنیدی .-

 

 

 تااومد جواب سکینه روبده باشنیدن حرف زن ارباب بانگرانی وچشمایه اشکیکانی 

 به بهاری نگاه کرد ک بیصدا و 

 مظلومانه اشک میریخت...

 

 ضربه فلکش میکنین بعدم همین فردا به عقد رحیم درمیارینش . 40:-

 

 کانی نمیتونس باورکنه ک بخوان بهار دختربه اون خوبی وخوشگلی رو به 

 دربیارن که یه ادم عوضی ولشیه . عقد رحیمی

 ازاون بدترسکینست ک بعنوان مادرشوهر باپسرش دست یه یکی میکنن واسه چزوندن بهار.

 

 باناراحتی به بهار نگاه کرد که 

 بخاطر کمک به اون داره این 

 بالهاسرش میاد.

 دستشوازبازویه سکینه جداکردو به سمت زن ارباب وبهار رفت،
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 ن ارباب نگاه کرد ...کناربهارنشستو به ز

 

 :ولی خانم این حرف دروغه-

 بهارکاری به رحیم نداره ، 

 سکینه دروغ میگه .

 :توخفه شوحرفی نزن تا توروهم تنبیه نکردم .-

 الزم نکرده توتوکارایه من دخالت کنی وبگی چی خوبه چی بد.

 

 کانی تاخواست حرفی بزنه .

 رفی نزنه .بهاردستشوگرفته وباچشمایه اشکی ازش خواست ح

 

 وقتی بهاروفلک میکردن .کانی پا ب پایه بهار اشک ریخت وجیگرش ازاین همه ظلم وقصاوت اتیش گرفت .

 

 بهارو باسختی درحالیک باهاش ازشدت ضربه خون می اومد بلندکردوبه سمت اتاقش برد....

 راوی 

 

 پاهایه بهاروبایه دستمال واب ولرم شستشومیداد 

 بشه .تا خونایه پاش تمیز 
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 از یه طرف بهار بخاطر درد پاش وبعدترازاون ازدواج با رحیم گریه میکرد.

 ازاون طرفم کانی .

 

 بهار نمتونست قبول کنه بارحیم ازدواج کنه ،

 به شدت ازرحیم متنفرم بود ،

 هروقت رحیمومیدید حالش ازش بهم میخورد .

 چطورسکینه روبعنوان مادرشوهرقبول کنه ؟

 به کانی این بالها رو سرش اووردن . میدونست بخاطر کمک

 ولی اصال ازکمک کردن به کانی پشیمون نبود .

 همیشه رحیم میدیدش بهش تیکه مینداخت ،

 حتی یبارم بهش پیشنهاد دوستی داده بود.

 حاال قرار زن ادمی بشه ک حتی یه زره هم ارزش نداشت .

 خاطر همین قیافش گول میزد .فقط تنها خوبی ای ک داشت قیافه خوبش بود ک اکثردختراروب

 

 

 کانی نمیدونست چطور توچشمایه بهار نگاه کنه ک بخاطرکمک به اون این بالها سرش اومده .

 تصمیم گرفت بره با ارباب صحبت کنه تاشایدارباب جلوازدواج بهاروبگیره .

 یه نگاه به بهار کرد ک بیصدااشک میریخت ....
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 این بالها سرت اومده .:معذرت میخوام ،منوببخش بخاطر من -

 بخاطرمن میخوان زن رحیم بکننت ،

 ولی من نمیزارم میرم باارباب حرف بزنم ...

 :اگ بدترازاینم سرم می اوردنو یابیارن بازم ازکمک کردن بهت پشیمون نیستم .-

 بیخودم نرو سراغ ارباب خانم جان ، چون ارباب نیستو صبح زود رفت 

 شهر ،چندروزیم نمیاد  .

 حاالچی میشه ؟نمیتونم بزارم زن رحیم بشی . :پس-

 بایدفرارکنی ،بایدازاینجابری .

 :کجابرم ؟کجارودارم ک برم ؟-

 بعدفک میکنی سکینه االن بیخیال ماشده ؟االن همش ماروزیرنظر داره.

 

 کانی درمونده و غمگین کناربهارنشست و اونودراغوش گرفت .

 .تودلش خداشوصداکردوازش خواست کمکشون کنه

 مخصوصا بهارو ،از خداخواست یه کاری کنه بهار بارحیم ازدواج نکنه .

 هردو دختر غمگین و ناراحت و  بیصدا درکنارهم اشک میریختن و به اینده نامعلومشون فکر میکردن .

 راوی 

 کانی وبهار تاچشم روهم گذاشتن وفرداشد .
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 صب بهارو رحیم عقد کنن . 10قرارشد ساعت 

 س نو به کانی داد تاتن بهار بکنه .سکینه یه دست لبا

 کانی با گریه وناراحتی لباسو به بهار دادو درحالیک باصدایه بلندزد زیر 

 گریه ازاتاق بیرون رفت .

 دیشب سراغ خانم رفته بودو کلی التماسش کرد بود تانزاره بهاربارحیم ازدواج کنه .

 کرده بودبیرون . ولی خانم ن تنها راضی نشده بود بلکه اونواز اتاقشم پرت

 حاال بهار داشت حاضر میشدتابه عقد رحیم دربیاد .

 

 سکینه ک عجزو درموندگیه کانی رومیدید لذت میبرد .

 میدونست رحیم پسرش خاطرخواه بهاره ،

 ازاین موضوع استفاده کرد تابتونه رحیموراضی کنه پشت سر بهار  جلویه ارباب اگ حرفی زد،حرف بزنه .

 م زیادخوشش  نمی اومد ،چون رحیم از خان

 هیچ وقت توکارایه سکینه وخانم دخالت نمیکرد .

 ولی وقتی درمورد بهار به رحیم گفت ،

 رحیم قبول کرد کمکش کنه ولی به شرطی ک بهار زنش بشه ،

 رحیم به سکینه گفت اگ بهارزنش بشه بهترمیتونن اذیتش کننو کانی روهم اینجوری زجربدن .

 پسرش قبول کرد.سکینه با پیشنهاد 

 قبال چندباری رحیم بهش گفت بودبهاروبراش خواستگاری کنه
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 ولی چون بهار بی کس وکاربود  

 قبول نکرده بود. 

 ولی حاال واسه چزوندن کانی قبول کرد ک بهار زن پسرش بشه .

 

 بهار بعدازپوشیدن لباس اروم اروم درحالیک پاهاش درمیکرد ،

 ازاتاق کانی بیرون اومد.

 

 از خدمه ها به دستور سکینه ک سرپرست خدمتکارابودبهاروباخودش به سمت سالن برد.یکی 

 

 رحیم بادیدن بهار چشماش ازخوشحالی برق زد .

 بهار وکنار رحیم رومبل نشوندن .

 رحیم دست بهارو گرفت تودستش ،

 همینکه بهار خواست دستشو بیرون بیاره،

 رحیم محکم دستشوگرفت تانتونه .

 

 بهاروایستاد ودستشو روشونه بهار گذاشت،کانی کنار 

 بهاربادیدن کانی کنارش کمی دلگرم ترشد.

 کانی تودلش ازخدامیخواست یه معجزه بکنه و عقدانجام نگیره ،
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 بعدازیه رب عاقد وارد سالن شدوبعداز پنج دقیقه با پرسیدن چندتاسوال ،

 میخواست عقدوانجام بده .

 

 بهاربیصدا اززیرچادراشک میریخت .

 وقتی اشکاش رودست رحیم ریخت ،

 رحیم دست بهارومحکم فشار داد .

 

 کانی همش منتظربود یجوری این عقدبهم بخوره ...

 راوی 

 بعداز ده دقیقه ک واسه رحیم یه عمرگذشت بهار زن عقدی و رسمیش شد.

 حاال دیگ بهارواسه اون بود.

 

 وحال وروزش گریه کنه .بهار دلش میخواست ازاونجابره و یجایه خلوت فقط به بخت 

 وقتی رحیم دستشو گرفت حس چندش بهش دست داد چطورحاال اونو تحمل کنه .

 چطور کنارش بمونه ؟

 باصدایه سکینه ک باالسرش وایستاده بود از جاش بلندشد .

 

 :مبارکه پسرم ،مبارک دختر هرچند مجبوری قبول کردم عروسم بشی .-
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 ه .کانی دلش میخواست سکینه روزجرکش کن

 زنیک عوضی تازه میگ مجبوری قبول کردم .

 سمت بهار رفت و اونو دراغوش گرفت .

 

 بهارسرشو روشونه کانی گزاشت و باصدایه بلند گریه کرد .

 دیگ هیچی واسش مهم نبود .

 

 رحیم ک دید بهار چطورتوبغل کانی 

 گریه میکنه باعصبانیت اونو ازکانی جداکردو

 بدون اینک به کس دیگ اهمیت بدهبعدازتشکروخداحافظی ازخانم  

 دست بهارو گرفتو به سمت  اسبش برد ، 

 بهاروبلندکردو رواسب گذاشت ،

 خودشم پشت بهار نشست و به سمت خونشون برد.

 

 کانی وبهار حتی نتونستن درستو حسابی ازهم خداحافظی کنن .

 

 زن ارباب روکرد سمت کانی ...
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 :کل سالن وتمیز میکنی وبرق میندازی .-

 بیام ببینم خوب تمیز نکردی تنبیه میشی .

 

 سکینه هم بعدازاینک یه لبخندپیروزمندانه به کانی زد رفت تواشپزخونه سراغ خدمه ها تا ببینه درچه حالن .

 

 کانی گریه میکردو کار میکرد .

 حاال چه به روز بهار میاد ؟

 

 رحیم بعدازاینکه رسیدن به درخونه ،

 داخل .ازاسب پیاده شدو اسبوبرد 

 دست بهاروگرفتو اون ازرواسب پایین اوورد .

 بهار وقتی ازاسب پایین اومد بخاطر درد پاش اخی گفت و شدت اشکاش اززور درد بیشترشد.

 

 رحیم بدون هیچ حرفی دست انداخت زیر پایه بهارواون بلندکردو به داخل خونه برد .

 خونه ای ک یه اتاق ویه حال بود، اشپزخونشم بیرون بود.

 رحیم وارداتاق شدوبهارو رو زمین گذاشت .

 

 بهار درحالیک وایستاده بود ونگاهش به زمین بود.
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 توفکراین بود االن بارحیم توخونه اونم تنها چی میشه ؟

 

 رحیم جلو بهار وایستادو چادرواز سر بهاربرداشت .

 

 یکرد ،بهار بااینکاررحیم، باترسو چشمایه اشکی زل زد به رحیمی ک باخشم نگاهش م

 خواست یه قدم عقب بره ک رحیم بازوشومحکم گرفت ونذاشت .. 

 

 :انقدرازمن بدت میاد ک ازاون موقع تاحاال داری گریه میکنی؟-

 

 بهارک ازصدایه عصبیه رحیم ترسیده بود سرشو پایین انداخت .

 

 به سمت رختخوابی ک براشون پهن کرده بودن برد . رحیم ازاینک بهار بخاطراینک زنش شده همینطور گریه میکنه باعصبانیت اونو بغل کردو

 

 بهارو وقتی تورختخواب گذاشت،

 متوجه پاهایه خونیه بهار شد .

 به سمت پاهایه بهار رفت وبه ارومی جوراباشودراوورد .

 بهارخواست پاشوجمع کنه ک صدایه رحیموبااین کارش دراوورد .
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 :بتمرگ سرجات تکون نخور تاسگ نشدم .-

 

 دیدن کف پایه بهار دستاشو اززورخشم مشت کردو ازخونه با عصبانیت بیرون زد.رحیم با

 

 

 بهار ک بارفتن رحیم ازخونه تاحدودی خیالش راحت شده بود ،

 دراز کشید ،

 تازه نیم ساعت ازرفتن رحیم گذشته بودو چشماش گرم شده بود ک باصدایه سکینه ازخواب بلندشد ..

 

 وابیده ،:به به خانمو باش واسه من خ-

 بلندو واسمون نهاراماده کن ،

 یه چاییم درست کن خستم ،بعدشم بیا پاهاموبمال درد میکنه .

 

 بهار به سختی ازجاش بلندشدو به سمت اشپزخونه راه افتاد .

 

 

 رحیم وقتی وارد خونه شد باشنیدن سروصداازتواشپزخونه به سمتش رفت .

 باعصبانیت به سمتش رفت و قابلمه غذا روازدستش گرفت وپرت توحیاط کرد. بادیدن بهار درحال کردن با اون پاهایه خونی
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 بهار ک بادیدن رحیمو اینکارش شوکه شد بود باچشایه گردشده به رحیم نگاه میکرد .

 :داری چه غلطی میکنی ؟کی بتوگفت بلندشی ازسرجات ..-

 

 :من گفتم ،واسه چی قابلمه روانداختی توحیاط ؟-

 

 مادرش باخشم رفت سراغشوانگشتشو بعنوان تهدید گرفت جلو مادرش ...رحیم باصدایه 

 

 :خوب گوش کن ننه اگ فقط یباردیگ به زن من کاربگی یا کارش داشته باشی من میدونموتو،-

 دیگ حق نداری پاتوتوخونه من بزاری وبه زنم زوربگی . 

 

 سکینه ک ازحرفایه پسرش شوکه شده بود ... 

 

 ثل اینک قرارمون یادت رفته ؟:میفهمی چی میگی ؟م-

 

 رحیم درحالیک سمت بهارمیرفت،

 اونو دراغوش گرفت و وقتی ازکنارسکینه ردمیشد روکرد سمت مادرش .... 
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 :من اونجوری گفتم ک بهارزنم بشه ،-

 دیگ نبینمت زنمواذیت کنی .

 

 

 رشو به سینه رحیم چسبوند .بهار ک ازرفتارایه رحیم با مادرش متعجب شده بودوازاینکه ازش دفاع کرده، س

 اینکاررحیم دلشو کمی گرم کرده بود.

 

 رحیم بدون توجه به سکینه ،

 بهارودوباره برد تورختخواب و اونوخوابوند ،

 به سمت پاهایه بهاررفت و باداروهایی ک ازدرمونگاه گرفته بود پاهایه بهارو پانسمان کرد .

 یدن پیشونیه بهار پتورو روش مرتب کردو وقتی میخواست بیرون بره بدون اینک برگرده سمت بهار...  ب*و*سبعداز 

 

 

 :بهاراونقدری ک توفکرمیکنی ادم و لشو بدی نیستم ،-

 سعی کن منوقبول کنی بعنوان شوهرت .

 تاشب کاریت ندارم استراحت کن ولی شب باید به وظیفت برسی وحق همسریتوبجابیاری...
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 یم بعداززدن این حرفش ازاتاق بیرون رفت .رح

 بهار ک فهمیدتاشب رحیم کاریش نداره با خیال راحت خوابش برد..

 راوی 

 رحیم به داخل حیاط رفت بادیدن سکینه ک تواشپزخونه بود به سمتش رفت.. 

 

 :چرابمن نگفتی  بهاروفلک کردن ؟-

 

 م مشغول انجام کاراش شد.سکینه ک ازدست رحیم شاکی بود بدون اهمیت دادن به رحی

 

 :باتوام ننه ؟چرا نگفتی ؟-

 :بگم یانگم چ فرقی بحال توداشت ؟-

 اون دختر باید تنبیه میشد تاجواب کارشو پس بده .

 :کدوم کار ؟اینک نذاشت یه دخترو بی ابرو کنین ؟-

 ردم ن باهاشون رابطه برقرار کردم ،ک ت*ج*ا*و*زدرسته مردم منوادم عوضی ای میدونن ولی خداخودش شاهده هیچ وقت ن ب کسی 

 فقط باچندنفردوست بودموتیکه انداختم، میگن من عوضیم .

 بدتوچطور وجدانت قبول کرد ننگ بی ابرویی به یه دختر بزنی و این بالروسربهار بیاری ؟

 :بسه بسه لنگ بابات واسه من ادم دلسوز نشو .-
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 الحق ک لنگه اون باباتی .

 ره تا ادم سنگدلی مثل توباشم ،:لنگ بابام باشم بهت-

 باهمین کارات بابامو دق مرگ کردی .

 ولی بازم نمیخوای دست برداری ازکارات .

 اون خانم چی بهت میده ک انقدر به حرفشی ؟

 :پسره نفهم همه کاره اون عمارت همون خانم ک توبدت میاد .-

 همین خونه رو هم از صدقه سریه اون خانم داری ن جربزه بابات .

 :اینانمیشه دلیل ک تو بخوای باخانم همدست بشی و همه کاربکنی ،-

 دست بردار ننه .

 دارم جدی میگم ننه به زن من کاری نداشته باش .

 وگرنه بجان خودش ک میخوام دنیا نباشه دست زنمو میگیرمو واسه همیشه میرم .

 :تونمیتونی منوتنها بزاری بخاطر اون دختر .-

 م، اگ دست ازسربهارو کارات برنداری میرم وتنهات میزارم .:میتونم ننه ،میتون-

 اون دیگ قراره عروست بشه و نوهاتو دنیابیاره .

 همینطوریش ازمن بدش میادومتنفره ،

 بااذیت کردنش کاری نکن ک بیشترازمن متنفر بشه ،

 تو دلت میاد رحیمت عذاب بکشه ؟
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 پسرش ک تواین دنیا فقط همه چیزو همه کسش بود .سکینه بااین حرف رحیم باچشمایه اشکی زل زد به 

 چطورمیتونست عذاب کشیدن پسرشو ببینه .

 تنهاچیزی ک واسش ارزش داشت ومهم بودهمین رحیمش بود.

 تصمیم گرفت بخاطر دل رحیمش بابهار راه بیاد..

 

 :باشه پسرم بخاطر دل تو کاری به بهار ندارم .-

 م .ولی توقع نداشته باش دوسش داشته باش

 بخاطر توقبولش میکنم،خودت میدونی ک همه کسم تویی .

 

 ید..ب*و*سرحیم با حرفایه مادرش به سمتش رفتو درحالیک بغلش میکرد  سرشو 

 

 :ننه رحیمتو ببخش ،تند رفتم ،-

 ببخش باهات بد حرف زدم ،

 ننه میخوام ازاین به بعدادم خوبی بشموبچسبم به زندگیم .

 ننه پشتم باشو کمکم کن .

 رحیمت جز توکسی رونداره .

 

 سکینه بعدازدرست کردن نهار به سمت عمارت رفت .
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 رحیم هم به اتاق برگشت بادیدن بهار توخواب ،

 گوشه ای نشست و به بهار ک چندسال بودمیخواستش خیره شد .

 راوی 

 بهار وقتی ازخواب بلندشد متوجه شد هواتاریک شده ،

 باورش نمیشد این همه خوابیده باشه .

 بادیدن رحیم ک روبروش تکیه داده به دیواروخوابش برده نمیدونست صداش کنه یانه تا گردن دردنگیره  ؟

 بدون اینک رحیموصداکنه ازاتاق اروم اروم بیرون رفت .

 هنوزم پاهاش درد میکرد .

 به سمت اشپزخونه رفت تا ابی بخوره .

 بادیدن قابلمه غذا تازه احساس گرسنگی کرد .

 در قابلمه و دیدن رشته پلو چشاش برق زد . بابرداشتن

 یه دفعه باحضور رحیم کنارش ازترس در قابلمه ازدستش افتاد ...

 

 :چته مگه جن دیدی ؟-

 :چرا یه دفعه اروموبی خبر میای ترسیدم .-

 :ببخشیدازاین به بعد دایره دنبک دستم میگیرم،-

 اینجا چیکارداری ؟
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 پایین انداخت روش نمیشد بگ گشنست .... بهار یه نگاه به رحیم کردو سرشو

 

 :هیچی اومدم اب بخورم .-

 :خوب ابتوخوردی ؟-

 :بله خوردم .-

 :خوب برو تو خونه اینجا واینستا .-

 

 بهاربدون هیچ حرفی به سمت حال رفت و تکیه دادبه پشتی،

 واقعا گشنش شده بود ،

 یعنی رحیم بهش شام نمیده ،

 گشنش بودازدیروزتاحاال هیچی نخورده بود.ادم شکمویی نبود ولی واقعا 

 

 رحیم بعداز گرم کردن غذا وبرداشتن وسایل شام به حال رفت .

 بادیدن بهار ک بادیدن غذا چشماش برق زد خندش گرفته بود ولی خندشوخورد.

 

 بهارورحیم درسکوت شامشونو خوردن ،

 بهاروقتی میخواست وسایل شام وجمع کنه رحیم نذاشت...
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 شبم استراحت کن ازفردا کاراروبکن .:یه ام-

 

 بهاربدون هیچ حرفی دوباره تکیه داد به پشتی وسرشوانداخت پایین .

 به یادکانی افتاد االن در چ حالی وداره چیکارمیکنه ؟

 یعنی رحیم میزاره بره عمارت دیدن کانی ؟

 بعدازعقد بهش گفته بود دیگ حق نداره پاشوتوعمارت بزاره.

 به رحیم بگه یه نه ؟نمیدونست درسته 

 

 رحیم وارد حال ک شد،

 بهاروصداکرد تابرن بخوابن ولی بهارانقدرتوفکربود ک اصال متوجه رحیم نشده بود .

 چنددفعه صداش کردتا بهار متوجهش شد ،

 

 :بله ؟؟؟-

 :چ عجب جواب دادی چنددفعه صدات کردم انقدرتوفکربودی جواب ندادی .-

 :ببخشید متوجه نشدم .-

 خودمم فهمیدم ،بلندشوبریم بخوابیم ک خستم .:بله -
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 بهاربااین حرف رحیم ،یجوری شد ،

 حاال چطور کناررحیم بخوابه ؟

 ولی بافکراینک زنشه وباید به وظایفش برسه،

 بدون هیچ حرفی با رحیم به اتاق خواب رفت .

 

 : بروبخواب دیگ چراوایستادی ؟-

 برو تورختخواب تامن برقوخاموش کنم بیام .

 

 بهار به سمت رختخواب رفت و پشت به رحیم خوابید ،

 رحیم با دیدن اینکار بهار پووفی کشیدو عصبی برقوخاموش کرد .

 بهار بافهمیدن اینک رحیم وارد رختخواب شده خودشوجمع کرد ک اینکارش از چشم رحیم دورنموند .

 رحیم باعصبانیت بهاربرگردوند به سمت خودش .

 ه کرد .بهارباوحشت به رحیم نگا

 ایه بهار گذاشت و به بهار نزدیک شد .....*ب*اشورول*ب*رحیم بدون هیج حرفی ل

 

 صبح بهار بادل دردو کمردرد ازخواب بیدارشد ،

 بادیدن رحیم ک خوابیده بود به ارومی از جاش بلند تارحیموبیدارنکنه ..

 دیشب رحیم درسته باخشونت برش گردوندسمت خودش
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 ولی تورابطه باهاش خیلی بااحتیاط برخورد کرده بود .  

 به سمت حیاط رفت وبعدشستن دست وصورتش به اشپزخونه رفت .....

 کانی 

 

 ماه بعد  4

 امروز منو خانمو حمیرا باساالروفرید رفتیم سر خاک ارباب .

 .ماه پیش ارباب براثرسکته قلبی چندروزی بیمارستان بستری بودو بعد تموم کرد 4

 ماه بخاطر وجود ساالروفرید و زن ارباب ایناکمترمیتونستن اذیتم کننو کتکم بزنن مخصوصا باوجودفرید ک خیلی هواموداشت .  4تواین 

 ساالر دوروز درمیون می اومد عمارت ولی فرید همش عمارت بودوکارارو انجام میداد.

 سکینه ک اصال جرات نداشت سمتم بیادواذیتم کنه .

 سپاریه ارباب تونستم خانوادمو ببینم .روز خاک 

 ولی همینک خواستم برم سمتشون سکینه نذاشت . 

 خانوادمم  وقتی دیدن سکینه جلوموگرفته نیومدن جلو .

 چقدرپدرمادرم شکسته شده بودن .

 مانی و رزم دیگ سرزندگی وشادابی قبل ونداشتن .

 ن .ازدور بهشون نگاه میکردموگریه میکردم اوناهم بعدترازم

 مادر بادیدنم میخواست بیادجلو ک پدرم جلوشوگرفت .

 دلم لک زده بود واسه بغل کردنشون .
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 دقیقه ده روز خونه ارباب بریزو بپاشوعزاداری بود .

 اینقدرتواین ده روز کارکردم ک شبا وقتی میرفتم توجام نمیفهمیدم کی صبح شده .

 خورد رفتم پشت دراتاق وایستادم...داشتم لباساموعوض میکردم ک باتقه ای ک به دراتاق 

 

 

 :بله ؟؟-

 :کانی بیا زود توسالن ساالر کارمون داره .-

 :چشم اقافرید .-

 :پس فعال .-

 

 بعدازرفتن فریدلباساموعوض کردمو به سمت سالن رفتم .

 

 ساالر باالترازهمه رومبل وجایگاه سلطان نشسته بود.

 حمیراومادرشم کنارهم، فریدم روبروشون ..

 

 :سالم -

 :بیا کانی اینجا کنارمن بشین ساالر کارمون داره .-
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 بااین حرف فرید رفتم کنارش نشستم .

 ساالر بعدازنشستن من شروع کرد به صحبت کردن ..

 

 ماهه ک عموفوت کرده . 4:االن چیزی نزدیک -

 ک عموبهمون سپرده روانجام بدیم . بنابردرخواست خودعموک توبیمارستان ازم خواست بافرید چندروزی باید بریم تهران کاری

 تواین مدت نمیخوام هیچ مشکل ودردسری درست بشه .

 بعدازبرگشتنموانجام دادن کارم وصیت نامه عموروبازمیکنم . 

 تاتکلیف همه چیزوهمه کس معلوم بشه .

 :ساالرخاله چراقبل رفتنت وصیت نامه روبازنمیکنی ؟-

 چیز بخوبی معلومه ،پدربجزماکسی رونداشت .:ساالر مامان راست میگ  ،هرچند ک همه -

 ثروتومال واموالش مال منومامان میشه .

 :به هرحال من اول بایدتاتهران برم بعد وصیت نامه روبازکنم .-

 البته وصیت نامه دست وکیلمه، عمو وصیت نامه روداده اون تنظیم کرده .

 

 :خاله جان چرا سلطان به وکیل خودش نداده ؟-

 زندایی به وکیل خودش اعتمادنداشت ک به وکیل ساالر سپرده .:البد -

 

 زن ارباب با این حرف فرید یه پشت چشم واسش نازک کرد ک قیافش خیلی خنده دارشده بود،
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 طوریک خنده به لبام اومد . 

 درهمون حالت نگاه از زن ارباب گرفتم ک چشمم به ساالر افتاد ک نگام میکرد .

 ک نگاه ساالر به لبم افتاد منم تندی سرمو انداختم پایین ..لبمو محکم گاز گرفتم 

 

 ساالرفرید فردایه همون روز رفتن تهران بماند ک ساالر تهدیدم کرد کاری به کار خالش اینانداشته باشم .

 ولی فرید بهم گفت مواظب خودم باشمو دورو وره زن ارباب اینانباشم تا اذیتم نکنن ....

 راوی 

 االروفرید میگذشت .دوروز ازرفتن س

 زن ارباب وحمیرا توسالن نشسته بودن وصحبت میکردن .

 حمیرابادیدن کانی ک در حال کارکردن بود رو کرد سمت مادرش...

 

 :میگم مامان ،حاال ک بابا مرده ،-

 تکلیف این دختره چی میشه ؟

 نکنه بزاره بره چون بابامرده ؟

 :غلط کرده ،حق اینکارونداره .-

 مامان بابا ک نیست تا بخواداینجابمونه .:ولی -

 :ربطی نداره اون یه خون بسه و باید تااخرعمرش باشه .-

 :مامان دوراز جونت اگ اتفاقی واسمون بیفته چی ؟-
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 این دختر راحت میزاره میره پی زندگیش .

 :راست میگی اگ اتفاقی واسمون بیفته این دختر میره پی زندگیش ،-

 دگی کنه .نباید بزارم راحت زن

 باید یه فکری بحالش بکنم .

 :میگم مامان تافرید اینانیومدن یکاری کن وگرنه اونا نمیزارن .-

 :ن خوشم اومد توهم داری یادمیگیری.-

 اره بایدتااونا نیومدن تکلیف اینومشخص کنم .

 

 

 کانی بیخبر از همه جا در حال انجام دادن کاراش بود.

 درحال نقشه کشیدنن واسش.نمیدونست اون مادرودختر بدجنس 

 

 زن ارباب از جاش بلندشدو به حمیراگفت بره دنبال سکینه .

 

 چنددقیقه بعدسکینه به همراه حمیرا وارد اتاق شدن .

 

 :سالم خانم جان ،کارم دارین ؟-

 :ازاکبرخبر داری ؟-
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 :بله خانم -

 :برو پیش بیارش پیش من همین االنم برو .-

 :چشم خانم .-

 

 سکینه ، حمیرا نشست کنارمادرش ....بعدازرفتن 

 

 :مامان بااکبرچیکاردارین؟-

 :میخوام کاری کنم ک کانی هیچ وقت رویه خوش نبینه .-

 :چیکارمامان ؟-

 :میخوام با اکبر ازدواج کنه ،میدونم چقدرازاکبرمتنفره .-

 :مامان واقعا فکرت حرف نداره ،-

 اکبرچندش بشه ،ولی واقعا دلم واسش میسوزه قراره زن اون 

 هیچ جور ادم نمیتونه اون اکبروتحمل کنم .

 چه برسه به اینک زنشم بشی ....

 

 ساعت بعد سکینه به همراه اکبر وارد عمارت شد . 3.4

 کانی بادیدن اکبر ،وحشت زده بهش نگاه میکرد .

 نکنه اکبردوباره بیاد سروقتش .
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 ک کنه ..ترس تمام وجودشوگرفت دیگ حاال کسیم نیست ک بهش کم

 راوی 

 کانی با ترس واضطرابی ک بجونش افتاده بود درحال انجام دادن کاراش بود .

 

 زن ارباب بادیدن اکبر بهش گفت ک بایدبا کانی ازدواج کنه .

 اکبرباشنیدن این حرف ازخوشحالی چشماش برق زد ...

 

 :چشم خانم ،هرچی شما بگین ،-

 ول نکنه چی ؟فقط کی باید اینکاروبکنم ؟اون دختر اگ قب

 :غلط کرده مگه دست اونو ،-

 همین فردا صبح عقدش میکنی تاساالر اینانیومدن .

 :چشم، چشم،خانم جان شماامربفرمائین .-

 :بسه نمیخوادانقدرخودشیرینی کنی ،-

 سکینه بروکانی روصداکن بیاد.

 

 این خبربود.سکینه باخوشحالی به سراغ کانی رفت ،هر ان منتظر دیدن قیافه کانی باشنیدن 

 

 کانی باصدایه سکینه باترسونگرانی بهش نگاه کرد.
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 بادیدن قیافه خوشحال سکینه ترس ووحشتش بیشترشد...

 

 :هی دختر بیاخانم جان کارت داره .-

 :چ...چیی کارم داره ؟-

 چرا ب پته پته افتادی ؟راه بیفت زودباش خودت میفهمی .

 

 شد،کانی به همراه سکینه وارد اتاق زن ارباب 

 بادیدن اکبر ، 

 ازترس قدمی عقب گذاشت و

 باصدایه خانم نگاه ازاکبر ک بااون چشمایه هیزش داشت قورتش میداد گرفت...

 

 :خوب گوش کن دخترببین چی میگم ،-

 ماهه ک ارباب مرده و دیگ توهم بیوه شدی ، 4

 رمیای .درست نیست ک تواین خونه به اینصورت بمونی به همین خاطر فردابه عقداکبر د

 

 کانی چیزی روک میشنید نمیتونست باور کنه ،

 شوک زده به خانم نگاه میکرد...
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 :م..من با...باید چی...چیکار کنم؟-

 :نشنیدی مامانم چی گفت؟-

 فرداباید با اکبرازدواج کنی ،

 ازخداتم باشه ک با اکبرداری ازدواج میکنی .

 اکبرراضی شده توعه دست خوردروبگیره .

 همچین کاری نمیکنم .:ولی من -

 :خفه شو چطور جرات میکنی روحرف مادرم حرف بزنی .-

 :من نمیتونم با اکبرازدواج کنم ،-

 شماهم نمیتونین همچین کاری بکنین .

 

 زن ارباب با عصبانیت به سمت کانی رفت و محکم خوابوندزیرگوشش و ازموهایه سرش گرفتومحکم کشید..

 

 حرف میزنی ؟همین فردابه عقد اکبردرمیای ،:توچه گوهی خوردی ؟روحرف من -

 وای بحالت بخوای مخالفت کنی وپرروبازی دراری .

 :ولی خانم من زن اک...-

 زن ارباب نذاشت کانی ادامه بده ومحکم کبوند تودهنش وپرتش کرد روزمین .

 روکرد سمت اکبر...
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 ه ؟:اکبر بهتره یه درس خوب به این دختر بدی تا بفهمه دنیا دسته کی-

 

 اکبربا این حرف خانم کمربندشو دراووردو بجون کانی افتاد .

 

 کانی اززور دردتوخودش جمع شده بود و بیصداگریه میکرد ولی التماس اونا نمیکرد تا ولش کنن .

 اوناروالیق هیچی نمیدونست ،

 دردوتحمل میکرد ودم نمیزد .

 چطور زن اکبر بشه ؟

 اصال همچین چیزی غیرممکنه ..

 راوی

 انی وقتی چشماشوبازکردمتوجه شدتویه اتاق خودشه  .ک

 تمام تنش کوفته بودودرد میکرد .

 حتی نمیتونست ازجاش بلندبشه .

 هنوزم نمیتونست قبول کنه ک خانم ازش میخواد زن اکبربشه .

 چطور زن اون عوضی بشه؟ 

 چطور خانم میتونه این بالروسرش بیاره ،

 هرچندازخانم هرکاری بر می اومد ،

 کانی فقط بیصدااشک میریخت واز خدا کمک میخواست ،
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 خدایاخودت ی فرجی بکنومنوازدست اینا نجات بده .

 کاش االن پدر،مادرش پیشش بودن .

 کاش زمان برگرده به عقب و همه اینا یه خواب باشه .

 ولی باشنیدن صدایه دراتاق سرشو با بیحالی بلندکردو به سکینه نگاه کرد.

 نی اومدو بلندش کرد.سکینه به سمت کا

 کانی حتی نایه حرف زدنو تکون خوردنم نداشت .

 سکینه بادیدن وضعیتش دوتاازخدمه هاروصداکرد تا کانی روبه سالن ببرن .

 خدمه ها بادیدن صورت کبودوزخمیه کانی تودلشون خانمو باعث بانیشولعنت فرستادن .

 کانی رو به سالن بردن و رومبل نشوندنش .

 د زن ارباب وحمیرا به سالن اومدنو بادیدن کانی تواون وضع احساس قدرتوپیروزی میکردن .چنددقیقه بع

 

 یه رب بعدهم اکبر به همراه عاقد وارد سالن شد .

 

 کانی بادیدن اکبروعاقد به سختی از جاش بلندشد ،

 اکبربادیدنش به سمتش اومدو مجبورش کرد رومبل بنشینه .

 داشت برگشت سمت اکبروباناخنایه دستش تمام صورت اکبروچنگ انداخت...کانی با حرص و اخرین توانی ک 

 

 سکینه به سمت کانی رفتو جلوشو گرفت .
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 اکبرتادستش بلندکرد کانی روبزنه باصدایه زن ارباب دستش توهواموند.

 

 

 :ولش کن بعداوقت واسه اینکاراداری .االن کارمهم تری هست .-

 

 عقدوبخونه .... زن ارباب روکرد سمت عاقد تا خطبه

 

 :عروس خانم وکیلم ؟-

 

 کانی باتمام توانش و نفرتش روکردسمت زن ارباب ...

 

 :منوبکشینم نمیتونین کاری ازپیش ببرینومنوبه عقداین عوضی دربیارین .-

 شماها هیچ کاری نمیتونین بکنین .

 بیخودم خودتونوخسته نکنین ....

 

 محکم گرفت وکشید...حمیراباحرص اومدسمت کانی وموهایه سرشو 

 :خفه شواشغال -

 حمیراروکردسمت عاقد...
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 :دوباره بگو .-

 

 عاقد ک اصال ازوضعیت پیش اومده راضی نبود.

 خواست اعتراضی بکنه  ک بادیدن بسته پولی ک زن ارباب جلوش گذاشت چشماش برقی زدو دوباره ازاول شروع کرد ...

 

 ین شماروبه عقددائم اکبر:خانم کانی محمدی ایا به بنده وکالت مید-

 غالمی دربیارم ......

 راوی 

کانی تاخواست جواب عاقدو بده و بگه ن باصدایه بلند ساالر همه یه لحظه خشکشون زدو به ساالرک باخشم وعصبانیت نگاهشون میکردوفریدی 

 ک کنارساالرباعصبانیت وایستاده  بودنگاه میکردن .

 

 کنین ؟:چه خبره اینجا ؟دارین چه غلطی می-

 

 کانی باچشمایه اشکیش زل زد به ساالری ک بادیدن چشمایه اشکیش،  حس کرد چشمایه ساالر غمگین شد .

 فرید خشمیگینوعصبی سمت حمیرااومدو طوری هولش دادک پرت شدروزمین و باعصبانیت توپید به اکبر ..

 

 :تواینجا نشستی ک چ گوهی بخوری ؟-

 کردو...اکبرباترس ولرز به فرید نگاه 
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 :اقاخانم گفتن باکانی ازدواج ک...-

 

 هنوز حرفش تموم نشده بودک بامشتی ک تودهنش خورد خون بودک ازدهنش راه افتاده .

 کانی وحشت زده به ساالری نگاه کرد ک عین دیوونه ها افتاده بود بجون اکبروکتکش میزد .

 

 نوازاکبرجداکرد.فرید بادیدن ساالر ک ول اکبرنمیکنه به سمتش رفتو بازوراو

 ساالر باصدایه بلند دادومیزدواکبروفحش میداد .

 

 زن ارباب ک ازدیدن عصبانیت خواهرزادش شوکه شده بود،

 بخودش اومد و رفت سمت ساالرو ... 

 

 :ولش کن چیکاراون داری من بهش گفتم باکانی ازدواج کنه ،-

 توچیکار ب کانی و ازدواجش داری و دخالت میکنی؟ 

 

 ری برگشت سمت خالش ک خالش بادیدن چشمایه به خون نشسته ساالر یه قدم عقب رفت ..ساالر طو

 

 :میخوای بدونی من چیکاردارم ؟میخوای بدونی چرادخالت میکنم ؟-
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 بعداززدن این حرفش به سمت کانی رفت و اونوبلندکردومحکم دراغوشش گرفت .

 

، زیادیم ک خورده بود، کوفته و کبود بود لبشومحکم گازگرفت وبه پیرهن کانی ازفشاردست ساالر دور کمرش مخصوصا ک بخاطرکتکایه

 ساالرچنگ زد ...

 

حمیراو زن ارباب وهمه کسایی ک توسالن بودن بادیدن این حرکت ساالر باچشمایه گردشده به ساالرنگاه میکردن ک باحرفی ک ساالر زد همه 

 از تعجب وشوک زیاد الل شدن .

 

 دختر ک میگی من چیکاردارم بکارش ودخالت میکنم زنمه ،زنم .:خوب ببینش خاله این -

 زن عقدیه منه ،حاال فهمیدی ؟کانی زن منه ،زن ساالر.....

 

 زن ارباب ک زودترازهمه بخودش اومد باصدایه بلندزد زیر خنده ودرحالیک میخندید انگشتشوطرف ساالر تکون میداد....

 

 :چ..چی ؟ز..زن تو  توعه ؟-

 خنده داری بود .واقعا حرف 

 

 همه ساکت بودن وبه ساالر نگاه میکردن تاببینن چ جوابی میده .
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 : اصالهم شوخی نکردم خاله ،-

 کانی زن عقدیه ورسمیه منه .

 :چطور ممکنه همچین چیزی ؟-

 جلوچشم خودم عقدکردن ،بعدتومیگی زن توعه ؟

 بسه ساالرجمع کن این مسخره بازیاتو.

 بازی نیست.:ن خاله جان مسخره -

 :اگ مسخره بازی نیست چطورممکنه زن سلطان زن توبشه ؟-

 چطوراونا یه شب باهم بودن ؟

 :بس کن خاله اونشب اصال عمو پیش کانی نخوابید ک بخواد باهاش باشه .-

 اونروز عقدم میرزایی ک ازدوستامه خطبه رو اشتباهی خوند ک عقدی صورت نگیره ،

 خواست ک  یکیمون کانی روعقدکنیم ، دوروز قبل ازعقد عموازمنوفرید

چون فرید نیالرومیخواست من به درخواست و خواهش عموقبول کردم عقدش کنم ولی به شرطی ک کسی نفهمه وکانی بعنوان زن عموتواین 

 عمارت باشه ،با میرزایی هم ازقبل هماهنگ کرده بودیم .

 کانی روعقد کردم . فردایه همون روز ک کانی باعموفرید ازخونه بیرون اومدن من

 واسه همینم اونروز میرزایی به یه بهونه شناسنانه هارو ازعمو گرفت وگفت بعداثبتش میکنه .

 

 زن ارباب باورش نمیشد اینطوری از سلطان اینارودست بخوره .

 پس بخاطرهمین بود سلطان شناسنامشوبهش نشون نمیدادوهردفعه بهونه می اوورد .

http://www.roman4u.ir/


 

 
195 

 

 ه بود.چطورشک نکرده بودونفهمید

 نگاهش به کانی افتاد ک حاال بایه پوزخند بهش نگاه میکرد .

 بابی حالی رویه مبل افتاد و ب کانی ک توبغل ساالربود نگاه میکرد .

 ن تنهانقشش بهم خورد ،

 بدترازاون کانی زن ساالرشده بود .

 همیشه دلش میخواست حمیرازن ساالر بشه .

 ساالر بود .ولی حاال اون دختر نفرت انگیز زن 

 

 حمیرا بدتراز مادرش شوکه به ساالر اینا نگاه میکرد.

 بازم بخاطراین دختر خشم وحسادت  ونفرت تمام وجودشو گرفته بود .

 

 ساالر بدون اینک دیگ توجهی به بقیه بکنه روکرد سمت فرید...

 

 :فرید بگو بیان این مرتیک عوضی روببرن و زبونش وازحلقش بیرون بکشن .-

 مروز زبون بریده شو میخوام .همین ا

 بعدشم بگو انقدربزننش ک زنده نمونه .

 

فرید ک ازدفاع کردن ساالربخاطر کانی راضی و خوشحال بود مخصوصا بادیدن قیافه وارفته زنداییش اینا باخوشحالی کمی دوال شدو دوتا 

 دستاشو گذاشت روچشماش....



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 دم .:چشم پسردایی جان اوامرتونوباجونودل انجام می-

 

 ساالر کانی ای روک از بیحالی نایه وایستادن نداشت بغل کردوباخودش ازاون سالن وازپیش اون ادمابیرون برد .

 

وقتی واردسالن شدو حال وروز کانی رودید برایه اولین بار توزندگیش دلش به حال وروز یه زن سوخت وناراحت شد ،زنیک زن عقدیش بود. 

 کش یکی دیگ میکنن برایه اولین بارازخودش وبی غیرتیش متنفرشد.وقتی دید زن عقدیشو دارن پیش

 کانی رو توماشین گذاشت وبه سمت عمارت رفت .

 وقتی وارد عمارت شد کانی رو تویکی ازاتاقا گذاشت وقبل ازوارد شدن به اتاق به نادر سپرد زودی دکتروبیاره عمارت ...

 راوی 

 گاه کردک حاال بعنوان زنش وارد این عمارت شده .ساالررو مبل رو به کانی نشست و به کانی ن

 هنوزم یادشه عموش سه روز مونده به عقدش با کانی به عمارتش اومد .

 

 ساالروفرید با دیدن سلطان ازجاشون بلندشدنو به سمت سلطان رفتن و بعدازدست دادن وسالم علیک هرکدوم رومبلی جداگانه نشستن ...

 

 ؟ :چ عجب عمواومدین این طرفی-

 خوشحالمون کردین .

 :ممنونم ساالر جان راستش باتو فرید کارداشتم واسه همین اومدم زودم بایدبرم ،کاردارم .-
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 :چیشده دایی ؟اتفاقی افتاده ؟-

 :ن اتفاقی نیفتاده اومدم درمورد کانی باهاتون صحبت کنم .-

 

 ساالروفرید باکنجکاوی به سلطان نگاه میکردن ،

 دت همش توفکر ازدواج داییش بااون دختربود ،مخصوصافرید ک تواین م

 زودتراز ساالر به حرف اومد ...

 

 :کانی چیشده دایی ؟-

 :راستش بچه ها من ازاول همیشه به چشم دخترم بهش نگاه کردم ،-

 هیچ جوره نمیتونم اونو بعنوان همسرم قبول کنم .

 روعقدکنه .اومدم اینجا تاازشما دوتابخوام یکیتون قبول کنه کانی 

 

 ساالروفرید شوکه ازپیشنهاد سلطان چندلحظه ای ساکت شدنوتوفکررفتن .

 فرید ک هرچی فکرمیکرد باوجود نیال  ،نمیتونست کانی روعقدکنه ،

 مخصوصا ک نیالروبعدازاینک فهمیداون پسر توپارک عموشه ک از خارج تازه اومده ،نشونش کرده بود .

 اشه ،ولی بعدا بادیدن نیال فهمید ک عموشه .همیشه فکرمیکرد عموش ادم مسنی ب

 حاالچطورمیتونست کانی روعقد کنه هرچند بعنوان خون بس باشه .

 نیال به هیچ عنوان قبول نمیکنه همچین چیزی رو .
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 ساالرباورنمیکرد سلطان همچین چیزس رو ازشون بخوادباوجود اینک میدونست ساالراززنها بشدت متنفره ودوری میکنه ،

 چطور کانی روعقدکنه،باصدایه فرید ازفکربیرون اومد .. حاال

 

 :دایی شرمنده ک این حرفومیزنموروتونو زمین میندازم ولی من خودتون ک میدونین نیالرونشونش کردم ،-

 خودشو خانوادش قبول نمیکنن همچین چیزی رو .....

 راوی 

 بعدازاین حرف فرید ،

 ،سلطان وفرید جفتشون به ساالر نگاه کردن 

 ساالراصال نمیتونست همچین چیزی روقبول کنه ... 

 

 :شرمنده عموجان ولی منم نمیتونم همچین کاری بکنم ،-

 خودتون میدونین  من اززنها متنفرم وتک وتوکی اونم مجبوری تواین عمارت هستن ،

 شرمندم عمو نمیتونم قبول کنم .

 

 سلطان باناراحتی به ساالر نگاه کرد...

 

 یاوبخاطر من اینکاروبکن .:ولی عموجان ب-
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 من نمیتونم اون دختروعقدکنم .

 داره حیفه ک بخوادزن من پیرمرد بشه ، گ*ن*ا*ه

 اگ زن من بشه راه نجاتی نداره ،

 ولی زن توبشه بازم امیدی دارم ک از دست اون زنودخترمن نجات پیداکنه .

 من حریف خالت نمیشم ،

 اونا اون دختروزنده نمیزارن .خودت بهترمیدونی ،اگ برایه من اتفاقی بیفته 

 ولی وقتی زن توباشه میدونم انقدرمردونگی داری ک نزاری بالیی سرش بیارن .

 رویه من پیرمردوزمین ننداز پسرم .

 

 ساالر ک درمونده از حرفا وخواهش عموش بود به ناچار پذیرفت .

 

 :باشه عمو ولی به دوشرط .-

 م ک مجبور بشم بیارمش اینجا .اول اینک اصال نمیخوام کسی بفهمه اون زن

 دوم اینک تا زمانیک شما زنده این ک امیدوارم صدسال دیگ هم عمرکنین 

 اون دختر بعنوان زن شماتواون عمارت میمونه .

 

 فریدوسلطان دوتایی به ساالر نگاه میکردن ک همچین حرفی میزنه ...
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 نفهمه شما ازدواج کردین ،:چطور همچین حرفی میزنی ساالر ، از دایی میخوای کسی -

 پس اون دختر به چه بهونه ای تواون عمارت باشه ؟

 :بامیرزایی هماهنگ میکنم ک یه عقدسوری بین عمو وکانی بخونه تافک کنن کانی زن عموعه .-

 :ولی پسرم اینطوری ک نمیشه.-

 :عمو من فقط با همین دوشرط کانی روعقدمیکنم .-

 

 

 دش یه کالمه به ناچارقبول کرد، فقط ازش قول گرفت  اگ اتفاقی براش افتاد کانی روازاون خونه ببره .سلطان ک میدونست حرف برادرزا

 راوی 

 ساالر باصدایه دراتاق از فکروخیال بیرون اومد...

 

 :بله ؟-

 :اقا،دکتراومده .-

 :بیان تو -

 

 کتر کانی رومعاینه کنه .نادربه همراهه دکتروارداتاق شدن و نادر چندلحظه بعدازاتاق بیرون رفت تا د

 

 دکتربعدازمعاینه کانی و وصل کردن سرم براش از اتاق بیرون رفت و ساالر هم همراه دکتر بیرون رفت ....
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 : اقایه دکتر تاچه مدت دیگ خوب میشه ؟-

 :راستش ارباب خیلی ضعیف شدو بخاطر کتکاییم ک خورده بیشتر ضعیف شده ،-

 ستراحت کنه .تامیتونین باید تقویتش کنین وا

 :باشه دکتر .-

 

 بعدازرفتن دکتر ،ساالر همین که خواست به سمت اتاق کانی بره با ورود خالش به سالن سرجاش وایستاد..

 

 :سالم خاله خیرباشه ،ازاینورا .-

 :اومدم دنبال اون دختر ،برو بگو بیاد.- 

 :شرمنده خاله جان اون دختر زنه منه و همینجاهم میمونه .-

 :بیخوداون خون بس پسره منه وباید زبردست من باشه ،-

 ازکجامعلوم توراست میگی ؟

 :خودتون میدونین من اهل دروغ گفتن نیستم و اون دخترم هیچ جانمیاد .-

 میتونم بامدرک ثابت کنم ک زنمه تاخیالتون راحت بشه .

 :بس کن ساالر ، اگ تونمیاریش نیارش ، خودم میبرمش ،-

 ن هرز...کدوم گوریه او
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 ساالر باشنیدن این حرف چنان عصبانی شدوسرخالش دادکشید ک زن ارباب یه مترپرید .

 

 :خفه شو خاله ،هرچی احترامتونونگه میدارم بدترمیکنین .-

 اگ تاحاال ساکت شدم و حرفی نزدم فک نکنین بازم ساکت میمونم .

 بهتره ازاینجابرین  تارومون بهم دیگه بازنشده .

 نه منه وهمین جامیمونه  .اون دختر ز

 :تو بخاطراون دختر بمن میگی خفه شو .-

 :نکنه توقع دارین وقتی زنمومجبورمیکردین به عقدیکی دیگ دربیاد بایدساکت باشم ؟-

 درسته اونروز بخاطراون کارتون ک میخواستین مجبورش کنین بخونه وبرقصه چیزی نگفتم ولی ازاین به بعد دیگ ساکت نمیمونم .

 ی اون یه خون بسه .:ول-

 :هرچی ک باشه زن منه ،بی احترامی به اون بی احترامی بمنه ،-

 حاالهم بهتره برین میخوام برم پیش زنم .

 

 ساالر بعداززدن این حرفش ،

 بدون توجه به خالش به سمت اتاق کانی رفت تا بهش سربزنه .

 

 اون عمارت بیرون زد ..زن ارباب با خشم ونفرتی ک ازکانی و ساالر به دل گرفته بوداز

 کانی
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 وقتی هوش اومدم سرم به دستم وصل شده بودو تویه اتاقی بودم 

 که ساالر منو اوورده بود  .  

 

 سرمم دیگ تموم شده بود ک از دستم بیرون کشیدم .

 وقتی سوزن ودراووردم خون بود ک ازدستم بیرون زد .

 شد . تااومدم دستموبزارم روش درباز شدو ساالر وارد اتاق

 بادیدن خون رودستم با اخم اومد سمتم ک از ترسم خودموجمع وجور کردمو سرموپایین انداختم .

 همین ک خواستم دستموبزارم  رودستم ،

 ساالردستمو تودستش گرفتو ک بااینکارش سرمو بلندکردم ولی وقتی چپ چپ نگام کرد،

 دوباره سرموانداختم پایین .

 

 ی تاسرمتو دربیارن، تا این بالروسردستت نیاری .:میمردی چنددقیقه وایمیستاد-

 

 بدون اینک نگاهش کنم جوابشودادم ...

 

 :انقدراین مدت بالسرم اومده ک این درمقابلش هیچی نیست .-

 :هه ،اونروزی ک خودتو قدکردی ک میخوای خون بس داداشت بشی بایدفکراین روزاو این چیزارم میکردی ،-

 پس گله وشکایت نکن .
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 ده روتدبیری نیست .خودکر

 بلندشو برو سرویس دستتو بشور تاباخون دستت همه جارو کثیف ونجس نکردی .

 اون در سرویسه .

 

 بدون هیچ حرفی به سمت جایی ک گفت سرویسه رفتم .

 بعدازشستن دستمو چنددقیقه ک زیراب سرد گرفتم  تاخونش بندبیاد

 به اتاق برگشتم .

 کشیده بود.بادیدن ساالر رو تخت ، که دراز 

 همونطوری وایستادم ک بادیدنم یه ابروشو باال انداخت وبعداز یه نگاه به سرتاپام ....

 

 :چراوایستادی ؟بیابشین ،بایدصحبت کنیم .-

 

 بااین حرفش به سمت تخت رفتم و رولبه تخت نشستم .

 ساالر هم بلندشدو به تخت تکیه دادو زل زد بهم .

 وسرمو پایین انداختم ..از نگاهایه خیرش خجالت کشیدم 

 

 :وقتی  میخوام باهات حرف بزنم یادارم حرف میزنم به من نگاه کن ن اینکه سرتوبندازی پایین .-
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 بااین حرفش سرمو بلندکردمو بهش نگاه کردم ..

 کانی 

 :من اصال راضی نبودم ک توروبعنوان خون بس عقدت کنم ولی بخاطرعمواینکاروکردم.-

 ت توخونه عموباشی ولی بامرگش اومدی تواین عمارت .قرارشدتازمانیک زندس

 به احتمال زیاد  دیگ االن فهمیدن توزن من شدی ،

 خودت ک بهترمیدونی خبررسون و فضول زیاده ،

 گذشته ازاین چیزا حاال ک اینجایی اصال نمیخوام جلوچشمم باشی وریختو قیافتوببینم .

 میخوام من بشم جنوتوبسم اهلل .

 یی حق نداری کاری ب کار من داشته باشی و تودست و پام باشی .حاال ک اینجا

 خوش ندارم با مردایه توعمارت هم صحبت بشی،

 دارم تائیدمیکنم اصال خوشم نمیادازاینکارو نمیخوام جلویه چشمشون باشی . 

 تواتاقت میمونی و ازاتاقت زیادبیرون نمیای .

 تامیکنم . اگ خطایی ازت ببینم من بدتراز خالم ایناباهات 

 فقط درصورتی ک کارت خیلی ضروری باشه، میتونی بیای سراغموکارتوبگی .

 چیزیم احتیاج داشتی یابخودم بگویابه کبری .

 ازاین به بعدم اینجااتاقته .

 فهمیدی حرفامودیگه ؟

 :بله ارباب فهمیدم -
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 :خوبه .میگم برات غذابیارن .-

 

 ساالربعداززدن حرفاش ازاتاق بیرون رفت .

 یعنی من همش بایدتواین اتاق باشمو مثل زندانیا زندگی کنم .

 ولی کورخوندی اقا ساالر ،من اینجوری زندگی نمیکنم .

 بعداز یه رب ازرفتن ساالر خانمی وارد اتاق شد ک قیافه مهربونی داشت .

 

 :سالم خانم جان ،خوش اومدین ،-

 همه غذاتونوبخورین . اقا دستوردادن براتون غذا بیارم درضمن تاکیدکردن حتما

 :سالم ممنونم خانم .-

 :اسم من کبراست خانم جان .-

 :اسم منم کانیه  کبرا خانم .بابته غذا هم دستت دردنکنه زحمت کشیدی .-

 :این چ حرفیه خانم وظیفمه .اگ چیزی دیگ احتیاج دارین بیارم براتون .-

 :ن ممنونم فعال چیزی احتیاج ندارم ،-

 مزاحمتون میشم .چیزی خواستم حتما 

 :مراحمین خانم جان بااجازتون من برم فعال .-

 بعدازرفتن کبری یه نگاه به سینی غذا کردم .

 باورم نمیشداین همه غذا واسه من اوورده .
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 توسینی سوپ و زرشک پلو جوجه کباب بود مخلفاتشم سبزی خوردنو ماست با دوغ بود .

 بخوردن ، بادیدن سینی غذا بااشتها فراوون شروع کردم

 واقعا  غذاهاشم خوشمزه بود

 یک هفته ازاومدنم به عمارت ساالر میگذشت .

 تواین یه هفته با کبری خیلی جورشده بودم .

 تومواقعیم ک ساالرنبود میرفتم توسالن یا حیاط یه دوری میزدم .

 ک اگ ساالر منوتوحیاط ببینه مطمئنم ساکت نمیمونه ودعوام میکنه.

 برخورد داشتمو کمی صحبت کردم .چندباریم  بانادر 

 توسالن با کبری نشسته بودیم  و صحبت میکردیم ک یه دفعه نادرباعصبانیت وارد سالن شد .

 با دیدن ما.....

 

 :سالم ارباب تواتاقشه ؟--

 :سال نادرخان ،ن اقا نیستن رفتن بیرون .-

 

 به رفتن نادر نگاه کردیم . نادر بدون هیچ حرفی دوباره از سالن بیرون رفت و منو کبری باتعجب

 

 بعداز یه ساعتی دوباره به اتاقم برگشتم تاساالر نیادو بادیدنم  دعوام نکنه .
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 غروب با صدایه دادوبیداد نادر ازپله ها پایین اومدمو به سمت سالن رفتم .

 میکردم .بادیدن نادرو ساالر و یه زن ک نادر در حال بحث کردن باهاش بود وایستاده بودمو نگاهشون 

 یه لحظه چشم به ساالرخورد ک دیدم داره بااخم  نگام میکنه .

 

 همینک خواستمونگاموازش بگیرمو برگردم به اتاقم بهم اشاره کرد ک برو باال .

 حاالخوبه خودم میخواستم برم تواتاقم .

 باحس کنجکاوی زیاد بهتربگم درحالیک ازفضولی داشتم تلف میشدم رفتم به اتاقم .

 نگاراونجا وایمیستادم میخوردمشون .حاال ا

 یعنی اون زن کی بود ک نادر داشت باهاش دعوامیکردواونم گریه میکرد .

 لعنتی چی میشد حاال میزاشت اونجا وایستم .

 باحرص نشستم روتخت وچندتاکبوندم رومتکام ...

 کانی 

 همچین بااخم بمن نگاه میکنه ومیگ بروباال انگاربایه جزامی طرفه .

 اقا ساالر ازاین به بعد بهت نشون میدم . باشه

 فقط میشم مویه دماغت ،کتکم بخورم برام مهم نیست.

 منک انقدرازدست اون عفریته ودخترش کتک خوردم ک دیگ پوست کلفت شدم ،

 توهم بزن ولی بدجوری میشم سوهان روحت .

 فقط واستاو تماشا کن .
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 بمن میگن کانی دل میبرم حسابی .

 خودت نتونی یه لحظه  دوریموتحمل کنی فقط وایستا وتماشا کن .کاری میکنم ک 

 بااین فکرانرژی گرفتمو به سمت حموم رفتم .

 بعدازگرفتن یه دوش یه دست لباس ست زیر ،سورمه ای رنگ پوشیدمو حوله رودور خودم بستم .

 حوله ازسینم  تا زیر باسنمو گرفته بود.

 بعداز گرفتن اب موهاموبافتمشون ،

 دوباره بعداز مدتها جوگیرشدمو شروع کردم بخوندنو رقصیدن ..

 

 یه دختر دارم شاه نداره 

 صورتی داره ماه نداره 

 ازخوشگلی تا نداره 

 به کس کسونش نمیدم 

 به همه کسونش نمیدم 

 به راه دورش نمیدم 

 به این ساالر دیوونه نمیدم 

 

 کرده بودم، دوتالبه هایه حوله رو دستم گرفته بودم میرقصیدم . همینطوری میخوندمو درحالیک حولمو از دور خودم باز

 رز و فاطی همیشه ازرقصیدنم خوششون میاومد .
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 میگفتن قشنگ میرقصی...

 

 به حرف زورش نمیدم 

 به کسی میدم ،ک  کس باشه 

 مثل این ساالر، دیوونه نباشه 

 پیرهن تنش اطلس باشه

 ساالر بیاد با خالش و دخترخالش 

 ا دورو ورش روستایی

 ایا قبول کنم یا نکنم ؟

 

 همینطورک میخوندمو چرخیدم یه لحظه حس کردم روح ازبدنم جداشد ،

 ساالر بااخمو درحالیک دستاشو توجیبش کرده بود ،

 همینطوری بهم زل زده بود .

 یه لحظه بانگاهش ک سرتاپامو نگاه کرد.

 بلندی کشیدم ،یه نگاه بخودم کردم و چشامو بستموبا تمام توانم جیغ 

 یک ان احساس کردم دارم خفه میشم .

 چشمامو ک باز کردم ....

 راوی 

http://www.roman4u.ir/


 

 
211 

 

 نادر وارد باغ شدتاسری به گل بهار بزنه ،

 تواین مدت همیشه هوایه گل بهارو بچه هاشو داشت .

 با ننش صحبت کرده بود تا برن خواستگاری گل بهار .

 جلورفت .بادیدن گل بهار ک با یه مرد جروبحث میکرد 

 چون مرد پشتش به نادر بود ندید نادر داره نزدیک میشه ،

 ولی گل بهار بادیدن نادر ازترسش سرشو پایین انداخت .

نادر همینک نزدیک ترشد باشنیدن حرفی ک اون مرد به گل بهار زدبا عصبانیت مردروبرگردوند، طرف خودش، تا مرده بخودش بیاد  نادربامشت 

 کبوندتوصورتش.

 ار ازترس جیغ کوتاهی کشیدوچندقدم عقب تر رفت .گل به

 ولی نادر ول کن مرده نبودوکتکش میزد  .

 

 ساالربادیدن نادر ک درحال زدن یکی ازکارگراست جلو رفتو نادرواز کارگره جداکرد.

 

 :ولش کن نادر ،چه خبره اینجا ؟-

 واسه چی میزنیش ؟

 

 ر ...نادر باعصبانیت  مرده رو ول کردو روکرد سمت ساال

 

 : اقا مرتیک احمق داره به گل بهار پیشنهاد میده یه شب  باهاش باشه .-
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 چطور ساکت باشم و دخلشونیارم .

 

 گل بهارباشنیدن این حرف ازدهن نادرجلویه ارباب ازخجالت سرشو پایین انداخت و اروموبیصدااشک میریخت .

 

 نادر بادیدن اشکایه گل بهار عصبانی شدو به سمتش رفت .

 درحالیک بازویه گل بهارو گرفته بودتودستشومحکم فشارمیداد باعصبانیت و لحن ارومی ....

 

 :وقتی بهت گفتم نیاتوباغ کارنکن پره مرده ،-

 لج کردی گفتی میخوای روپایه خودت باشی ،

 نمیخوای بارزندگیت رو دوش من بی غیرت باشه ک حاال یکی بخوادبهت پیشنهادبده .

 چه حرفایی بهت میزنن . حاال تحویل بگیر ک

 گریه نکن گل بهاربخداهمینجا یه کاری دست خودموخودت میدما .

 توفرداجرات داری پاتو بزاری توباغ .

 

 ساالر ک دید گل بهار  اززور درد صورتش جمع شده وجرات حرف زدن نداره به سمت نادر رفت و دستشو گرفت وعقب کشیدش ..

 

 :ولش کن دستشوخورد کردی .-

 بریم عمارت حرف میزنیم . اینجا جایه حرف زدن نیست.بیان 
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ساالر بعداززدن این حرفش چندتا کارگرو صدازدو گفت اون مردو ببرن ، فلکش کنن تا درس عبرتی باشه براش ک دیگ مزاحم ناموس کسی 

 نشه .

 

 نادرو گل بهار به همراه ساالر به عمارت برگشتن .

 راوی 

 و درحالیک بیصدا اشک میریخت به دادوبیدادایه نادر گوش میکرد .گل بهار گوشه ای وایستاده بود

 هیچ وقت دلش نمیخواست سربارنادر باشه و نادر بارزندگیشوبدوش بکشه .

 تواین مدت نادر خیلی هوایه خودشوبچه هاشوداشت .

 بچه هاش واقعا عاشق نادرشده بودنوصب تاغروب عمونادرعمونادرمیکردن .

 نه خونه و ازبچه هاش مراقبت کنه .نادر بهش گفته بودبشی

 خودش خرج گل بهاروبچه هاشومیده ولی گل بهار قبول نکرده بود .

 نادرم باهاش طی کرده بود اگ حرفی چیزی بشه باید هرچی نادربهش گفت گوش کنه .

 اونم قبول کرده بود .

 ورد میکرد .اگ نادرمیفهمیدبجزاون مرد چندتایه دیگ هم بهش پیشنهاد داده بودن چطور برخ

 حتی فکرکردن بهشم میترسوندش ،

 وقتی بافهمیدن یکیش اینطوری میکنه،

 با فهمیدن اونایه دیگ حتما گل بهارو زنده نمیزاشت . 

 باصدایه نادرسرشوبلند کردوبه نادرنگاه کرد ک از زور خشمو عصبانیت چشماش قرمزشده بود....
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 حق نداری پاتوازخونه بیرون بزاری .:ببین گل بهار جلویه ارباب دارم میگم ازفردا -

 :پس چطور خرج زندگ...-

 

 نادر نزاشت گل بهار حرف بزنه و باصدایه بلندی دوباره سرگل بهار داد زد...

 

 :مگه منه بی غیرت مردم ک توبری سرکاریادرمونده خرج زندگیت باشی .-

 قرارشد اگ حرف وسخنی شد تو ب حرف من گوش کنی ،

 . پس دیگ نمیری سرکار

 مفهومه واست یاطوری دیگ بفهمونم بهت ؟

 :ولی حرف مردم چی میشه اگ بفهمن توخرجمومیدی ؟- 

 نمیگن چطورنمیره سرکارخرجشوازکجامیاره ؟

 :نگران حرف مردمی باشه خودم حلش میکنم .-

 :چطوری اقانادر؟-

 :همین امشب باننم میایم خواستگاری .-

 

 نگاه کرد ک حاالبایه لبخندرولبشوبا عشق نگاهش میکنه .گل بهارباشنیدن این حرف شوکه به نادر 

 سرشو پایین انداخت وبازورجلویه لب خندشوگرفت  .
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 همیشه ارزویه اینوداشت نادرهمسرش بشه ،حاالنادر میخواد به خواستگاریش بیاد.

 ،ساالر ک نیم ساعت پیش بادیدن کانی ک پایین اومده بود بااخم بهش اشاره کرده بود بره باال 

 حاالک وضعیت بین نادرو گل بهارو دید بهتردیدخودشم بره تواتاقشو اون دوتارو تنها بزاره .

 همینک خواست وارداتاق بشه باشنیدن صدایه خوندن کانی به سمت اتاقش رفت وبه ارومی دروباز کرد .

 ....بادیدن کانی تواون وضعیت مخصوصا باشنیدن شعری ک میخوند با اخم زل زده بود به کانی 

 کانی 

 وقتی چشماموبازکردم متوجه ساالرشدم ک بااخم نگام میکنه و دستشو محکم رودهنم گذاشته ،

 طوری دهنموگرفته بودک فکم داشت خوردمیشد .

 دوتادستاموگزاشتم رودستش تا دستشوجدا کنم ،

 ولی المصب مگه زورم میرسید ،

 هی باچشموابرو هم بهش اشاره میکردم دستشوبرداره .

 انگار واقعا حالیش نیست وهمینجوربااخم زل زده بهم .ن 

 بعدچندلحظه دستش و برداشت .

 دوالشدمویه نفس محکم کشیدم 

 همینک بلندشدم ،

 یه دفعه متوجه  حولم روزمین شدم، وقتی دوتادستامو گذاشتم رو دستش تا ولم کنه ،

 حولمم افتاده بود روزمین .

 م ،یه نگاه به ساالرک بااخم زل زده بود به صورتم دوباره تاخواستم جیغ بکشم ،یه نگاه به حوله کردم ،یه نگاه بخود
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 باز ساالر دستشومحکم گذاشت رودهنم ...

 

 :دستموبرمیدارم ،ولی صدات درادو جیغ بکشی میدم زبونتو از حلقومت بکشن بیرون، فهمیدی ؟-

 

 اتاق بیرون رفت .سرموتکون دادم ،ک دستشو برداشت و بدون توجه بمن خیلی ریلکس از

 حتی یه نگاه هم به هیکلم ننداخت.

 گفتم االن منوتواین وضعیت دید، خفتم میکنه ،

 ولی بدون اینک واسش اهمیت داشته باشه ازاتاق رفت بیرون .

 میگم نکنه مشکل داره وعقیم باشه؟

 که اصال منو بااین وضع دید براش مهم نبود.

 بااین فکرنشستم روزمینوگریه کردم .

 دلم بچه میخواد ، من

 دیدی کانی ،دیدی بدبخت شدی ؟

 حسرت بچه به دلتم  میمونه .

 یعنی واقعا عقیمه ؟

 پس بیخودنبود اونسری خانم و حمیراوقتی یواشکی حرف میزدن ،

 خانم به حمیراگفت ساالر عقیمه زنش بشی میتونی به این بهونه همه ثروتشو بنام خودت کنی .

 ؟راستی راستی ساالر عقیمه 
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 ولی من دلم بچه میخواد ،

 دلم میخواد به بچم شیربدم .

 همیشه عاشق این بودم به بچم شیربدموباعشق شیرخوردنشوببینم .

 پسرم بیاد بهم بگم مامانی جیش دارم بد دستشویی کنه روم .

 هی کانی بچه مچه پرید رفت .

 حاال هی بشین حسرت بچه بخور .

 رمیشن بعدتو فقط حسرت بخور.رز و فاطی ک بچه دوست نداشتن بچه دا

 پس بیخودنیست اقا سمت زنانمیره، عقیمه .

 بااین فکر دوباره بلندبلندزدم زیر گریه ،پامومیکوبیدم روزمین.

 اب بینیم همینجوری سرازیر شده بود، همینک خواستم باپشت دستم تمیزکنم بادیدن ساالر ک باز جلودراتاق بود خشکم زد ..

 اومدم ..باصدایه ساالر بخودم 

 

 :چ مرگته بلندبلندگریه میکنی  ؟سرومخموخوردی هان ؟؟-

 

 سرمو انداختم پایین ک دوباره باصداش سرموبلندکردم ..

 

 :مگ بهت نگفتم وقتی باهات حرف میزنم سرتونندازپایینوبهم نگاه کن ؟-
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 همینطوری به ساالر نگاه میکردم ک دیدم باعصبانیت  دراتاقو بستو اومد سمتم ،

 عقب عقب رفتم ک خوردم به دیوار.  منم

 ساالر درست تویه سانتیم وایستاد، طوریک اگ  یه سانت جلوترمی اومد 

 میچسبیدبهم .

 دوتادستاشوگزاشت باالیه سرمو ،

 سرشو کمی خم کرد سمتم...

 

 :مگه ازتوسوال نپرسیدم چه مرگته گریه میکنی ؟-

 

 دست کبوند تودیوارکنار صورتم ... باسوالش دوباره زدم زیر گریه ک عصبانی شدوبا کف

 

 :باتومگه نیستم ؟جواب بده تاسگ نشدم .-

 

 بدون اینکه بفهمم چی میگم عین اسب ابی دهنموباز کردم ..

 

 :من بچه میخوام ،دلم میخواد به بچم شیربدم و باهاش باز..-

 

 تااومدم حرفموتموم کنم یه دفعه ساالر پرید وسط حرفموباتعجب گفت ..
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 یخوای ؟؟:چی م-

 

 بااین سوالش تازه فهمیدم چه گندی زدمو محکم کبوندم تودهنم .

 ک دستمو ازجلو دهنم  برداشت 

 

 :دهنتوخورد کردی دختره دیوونه .-

 

 ی نگاه به ساالر کردم و سرموانداختم پایین و شروع کردم تودلم حرف زدن ..

 

 ای بمیری کانی بااین حرف زدنت ،

 سره میگی بچه میخوای ؟خاک توسرت راست راست به پ

 خوبه حاال اونم بگه بیااالن بهت بچه بدم ،

 خوب چیه بچه میخوام دیگ ؟

 دلم میخواد بچه شیربدم .

 بسه خودتوکشتی با بچه شیردادن .

 توچه میفهمی چ حالی داره وقتی سینتومیکنی تو دهن بچتو شیر بهش میدی .
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 وشوکه به ساالر نگاه کردم ..یه دفعه با حرفی ک ساالر زد باچشایه گردشده 

 

 :چ حالی میده سینتوتودهن بچت بکنی وشیر بدی بهش ؟-

 میخوای فکرکنی سعی کن تودلت فکرکنی ن بلندبلند .

 حاال بگو ببینم چ حالی میده ؟ 

 

 یه نگاه به ساالر کردم ک حس کردم خندش گرفته ولی جلویه خودشومیگیره .

 

 اونم یه نگاه بمن کردو..

 

 جواب سوالمم نگفتی چ حالی میده ؟ :منتظر-

 

 ای بابا حاال چ گیری داده بحالش ؟

 

 :اره گیر دادم حاال جواب بده .-

 

 یعنی واقعا میخواستم سرموبکوبم به دیوار ک بازبلندبلند حرف زدم .

 لبموبه  دندون گرفتمو باز زدم زیر گریه.
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 ابروحیثیتم رفت .

 

 ارومی شروع کرد به صحبت کردن.. ساالر بیشتر دوالشد سمتمو کنارگوشم به

 

 :بهتره فکربچه روهیچ وقت نکنی ،-

 چون هیچ وقت همچین اتفاقی نمی افته .

 

 منک به گوشم واقعا حساس بودم با حرف زدن ساالر کنار گوشم قلقلکم اومدو گریه کردنو بیخیال شدموزدم زیر خنده .

 

 ساالر طوری نگام کرد ک انگاربایه دیوونه طرفه .

 بانگاه ساالر دوباره دهنم بی موقع بازشد ..

 

 :اونجوری نگام نکن ،خوب دسته خودم نیست ب گوشم حساسم خندم میگیره ،-

 توهم اد این همه جا گیر دادی به گوش من ؟

 خوبه یجایه دیگم گیر بده .

 

 بعداززدن این حرفم ک بازفهمیدم چرت گفتم ،

 جب انگشتموگرفتم سمتش ..واقعا دیگ خنده رولب ساالر حس کردم وباتع
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 :خندیدی ؟-

 

 ساالربااین حرفم خودشوجمع وجورکردو اخم کرد ..

 

 :نخیر جنابعالی توهم زدی مثل شیر دادنت به بچه .-

 بهترازاین توهماتت دست برداری .

 

 بعداززدن این حرفش ازاتاق بیرون رفت ومنم همینطور خیره به رفتنش ...

 یدنشون روتخت افتادمو ب ایندم فکر کردم .به سمت لباسام رفتموبعدازپوش

 یعنی چی پیش میادتواینده ؟

 بچه مچه ک پرید ،همیشه ارزویه داشتن بچه داشتم ولی حاال این ارزومم بایدب گورببرم .

 منم دیوونه شدم نشستم ب چه چیزایی فکر میکنم .

 خدابیامرزتت سلطان منوانداختی تو دامن یکی ک عین سنگه  .

 م نرفته اون شبی ک سلطان ب اتاقم اومدو گفت خطبه عقدو برنامه عقد همش فیلم  بودهو من  زنش نشدم.هنوزم یاد

 سلطان ازم خواست زن ساالر بشم تا اگ اتفاقی براش افتادساالر منوازاون عمارت وازدست زن وبچش نجات بده .

 . بهم گفت منو ب چشم دخترش میبینه ونمیتونه خودشوراضی کنه من زنش بشم

 گفت ساالرو راضی کرده منو عقدکنه .
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 گفت ساالر اززنا متنفره و ب سختی راضی شده .

 یعنی چی باعث شده ساالر از زنا متنفربشه ؟

 خیلی دلم میخواد بدونم .

 دلمم میخوادازخانوادش بیشتربدونم .

 فقط تو عمارت سلطان فهمیدم ننش گذاشته رفته .

 باباشم ک  وقتی بچه بود مرده،

 ازخانواده خودمم ک بیخبرم .

 دلم واقعابراشون تنگ شده ،

 اون وقت نشستم واسه بچه گریه میکنم .

 بیخودنبود مانی میگفت ازازدواج فامیلی اگ من بوجود نمی اومدم جایه تعجب داشت .

 این همه بدبختی نشستم ب چی فکر میکنم .

 کاش میشدبرم خانوادموببینم .

 اره یانه ؟فریدم نیست تاببینم خبری د

 به کی بگم ی خبر برام بگیره از خانوادم .

 بافکری ک ب سرم زد باخوشحالی ازاتاق بیرون رفتم .

 اره اون میتونه برام خبربیاره ...

 بادیدن کبری باخوشحالی به سمتش رفتم ...
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 :کبری جونم ،کبری خانمی ؟؟؟-

 :بله خانم جان .-

 :یکاری واسم انجام میدی ؟-

 جان ،شما بگین من انجام میدم .:چکاری خانم -

 

 یدم .ب*و*سدست کبری رو گرفتم و رفتیم گوشه سالن رومبل نشستیم و لپشومحکم 

 بیچاره کبری باتعجب بهم نگاه میکرد ..

 

 :چیکارکنم خانم جان واستون ؟-

 :میتونی ازخانوادم واسم خبربیاری و یه نامه از طرف من براشون ببری ؟-

 

 ستی کبوند توصورتش ...بااین حرفم کبری دود

 

 :وای خانم جان اقا اگ بفهمه منوزنده نمیزاره وبیرونم میکنه .-

 :یواشکی ببر کبری ،بغیراز منو توک کسی نمیدونه ک اقا بخواد بفهمه .-

 :وای خانم جان من میترسم ،درضمن خانم جان راه ک نزدیک نیست من برم و بیام .-

 

 اینجاش فکرنکرده بودم .بااین حرف کبری وارفتم ،اصال ب 
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 واقعا ک من خنگم ،اخه خدا چرا یزره عقل بمن ندادی.

 

 کبری بادیدن ناراحتیم دستموگرفت ،ک منم بااینکارش سرموگزاشتم روشونشواروم اروم گریه کردم ..

 

 :گریه نکنین خانم جان دل ماهم میگیره .-

 :دلم تنگ شده کبری ،خبری ازشون ندارم .-

 نم جان خدابزرگه .:غصه نخورین خا-

 :چجوری غصه نخورم وقتی چندماهه ندیدمشون ؟-

 دلم لک زده واسشون .

 :خانم جان راستش من ی خواهرزاده دارم ببینم میتونم بفرستمش روستاتون تاخبربگیره .-

 

 بااین حرف کبری با خوشحالی بهش نگاه کردم ...

 

 :واقعا اینکارومیکنی  واسم ؟-

 گریه نکنین . :اره خانم جان شمافقط-

 :وای کبی جونم عاشقتم ،خیلی ماهی بخدا .-

 

 بعدازحرف زدن با کبری باخوشحالی به اتاقم برگشتم وازتو کشویه اتاق کاغذو قلم برداشتم وشروع کردم ب نوشتن ...
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 ساالر 

 بعدازبیرون اومدن ازاتاق کانی به سمت اتاقم رفتم .

 رفتم .زن نگرفتم نگرفتم یه دیوونه ب تمام معنا گ

 دختره احمق نشسته واسه بچه گریه میکنه ،

 خدابیامرزتت عمو چی گزاشتی توکاسه ما .

 رفتم پشت میزمو شروع کردم به حساب کتابا،

 ولی مگ فکر وصیت نامه عمو میزاشت تا بتونم کارموانجام بدم .

 برخالف انتظارمنوفرید تونستیم ب راحتی فردی رو ک عمو خواسته بودپیداکنیم .

 حاال منتظرم ببینم میاد عمارت یانه ؟

 بایدوصیت عموروانجام بدم  .

 باخاله وحمیراچیکارکنم ؟

 بیخیال حساب کتابا شدمو روتخت افتادم .

 نادرقبل از رفتنش بهم خبر داد ک امشب میخوادبره خواستگاری گل بهارواگ اجازه میدم زودتربره ،

 ازدواج کنه . واسه نادرواقعا خوشحالم ک با گل بهار میخواد

 واقعا بهم میان ،نادر واقعا یه مرده .

 ازوقتی ک واسم کارکرد تااالن هیچ بدی ای ازش ندیدم .

 ولی درعوضش این پسره جعفر سرویس کرده منوانقدر شلو وله .

 خداروشکر ک االن بهترشده و کارارو درست انجام میده .
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 اشودرمیاره .ولی بچه باحالیه ،نادر ک همش سر ب سرش میزاره و صد

 چشماموبستم تاکمی استراحت کنم .

 باصدایه دراتاق ازخواب بیدارشدم ..

 

 :بله ؟؟-

 :اقا شام حاضره .-

 :باشه کبری میام تا چنددقیقه دیگه .-

 

 چنددقیقه بعدازرفتن کبری به سالن رفتم ،

 بادیدن کانی سرمیز شام اخم کردمو باعصبانیت به سمتش رفتم .

 ندشدو تا برسم بهش اون سمت میز وایستاد ...بادیدنم از جاش بل

 

 :مگه بهت نگفتم جلوچشمم نباش ؟-

 کی بهت گفت بیای سرمیز شام ک بادیدنت اشتهام کور بشه ؟ 

 

 بااین حرفم ناراحت شدویه نگاه بهم کرد...

 

 :خوب تنهایی نمیتونم شام بخورم ؟-
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 خسته شدم انقدرتنهاموندم .

 اینجوری میکنی ازم .منم ادمم خوب .جزام ک ندارم 

 :حاضرم ی جزامی کنارم باشه ولی تونباشی .-

 

 بعداززدن این حرفم بدون هیچ حرفی باناراحتی برگشت به اتاقش .

 بااخم ب کبری نگاه کردم ک خیره ب  رفتن کانی بود ..

 

 :دیگ نبینم این دختر سرمیز باشه ک توهم تنبیه میشی فهمیدی ؟-

 :بله اقا - 

 تواتاقش .:غذاشوببر -

 

 بعدازرفتن کبری شروع کردم بخوردن غذام ..

 کانی

 چندروزی از زمان دادن نامم به کبری میگذره .

 قراره امروزپسرخواهرش جواب نامموبیاره .

 نمیدونم چرا انقدراسترس دارم .

 ده دفعه فقط رفتم سراغ کبری تاببینم پسرخواهرش اومده .

 یاره میاره اتاقم .هردفعه هم کبری بهم گفت نیومده واگ ب
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 لعنتی پس چرا نمیاد .دلم داره میادتودهنم تا نامه ای ازخانوادمو بگیرم و ازشون خبرداربشم .

 

 بابازشدن دراتاقودیدن قیافه هراسونورنگ پریده کبری ازروتخت بلندشدم ..

 

 :چیشده کبری ؟چرا انقدررنگت پریده ؟-

 

 کبری دراتاقوبستوبه سمتم اومد ..

 

 خانم جان بدبخت شدیم اقا .:وای -

 :اقاچی ؟-

 :اق..-

 

 تاکبری اومد حرفشوبزنه دراتاق باضرب بازشدو ساالر بااخمو عصبانیت تودرگاه درظاهرشد ..

 بادیدن قیافه عصبانیه ساالر باترس زل زدم بهش ...

 

 :کبری گمشوازاتاق بروبیرون و ازهمین االن اخراجی .-

 

 یه افتاد...کبری با حرفی ک ساالر زد به گر
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 :اقاتوروخدا ببخشید غلط کردم ،دیگ تکرارنمی..-

 

 ساالر چنان سر کبری داد زد ک من یه مترپریدم بماند ک کبری خودش ازترس رنگ ب روش نمونده بود..

 

 :خفه شو .گمشوازجلوچشمام .-

 

 کبری با گریه یه نگاه بمن کردوازاتاق بیرون رفت ..

 قفل کردو با عصبانیت به سمتم اومد... بعدازرفتن کبری ساالر دراتاقو 

 منم ازترسم حس اینک تکون بخورمونداشتم ،

 ساالر همینک نزدیکم شد چنان خوابوند زیر گوشم ک پرت شدم روزمین،

 تا بخودم بیام ازموهایه سرم گرفتوبلندم کرد.

 اززور دردسرم دوتا دستاموگزاشتم رودست ساالر ...

 

 امو .:ای سرم ،توروخدا ول کن موه-

 

 ن تنهاموهامو ول نکرد بلکه محکم تر هم کشید ک گفتم پوست سرم کنده شد...

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
231 

 

 :مگه بهت نگفته بودم وطی نکرده بودم ک اگ ازت خطایی ببینم بدتراز خالم باهات تامیکنم ؟-

 :ای ،ای سرم ،بله ،بله گفته بودین ارباب.-

 :پس چرا بدون اجازه من  نامه به خانوادت دادی ؟-

 منواحمق فرض کردی وزرنگ بازی ازخودت دراووردی ؟چرا 

 من خرم ک راحتت گذاشتمو میخوری ومیخوابی ،

 ک حاال واسه من نامه ردوبدل کنی .

 این بارچندمت بود ؟

 :بخدا ارباب باراولم بود ،توروخدا موهامو ول کن .سرم داره میترکه .-

 :بالیی سرت بیارم تا دیگ ازاین غلطا نکنی .-

 بعد تمام کارایه منوکارایه خونه رومیکنی . ازاین به

 غذامم تودرست میکنی .

 وای بحالت فقط کاراتودرست انجام ندی .

 بسه دیگ مفت خوری .فقط یباردیگ کانی خطایی ازت ببینم زندت نمیزارم ،

 روزگارتوسیاه میکنم .

 بخاطرخودخواهیت زندگیه اونم سخت کردی .اون کبری بدبختم بخاطرتوازکاربیکارشد ،باعث بانیشم توبودی ک 

 ازهمین حاال شروع میکنی به انجام دادن کارات .

 

 بعداززدن این حرفش درحالیک موهایه سرمومیکشید منودنبال خودش به اتاقش برد .
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 وسط اتاقش منو پرت کردو سمت کمدش رفت تمام لباساشوبیرون ریخت ...

 

 وهم میزنی .:همه روتا شب میشوری و خشک میکنی ات-

 شامم قرمه سبزی و فسنجون میخوام .

 کل اتاقموسالن وهم تمیزمیکنی .

 وای بحالت فقط یکی از کارات مونده باشه .

 

 بعداززدن حرفش به سمت دراتاق رفت .

 ولی قبل ازبیرون رفتن برگشت سمتمو کاغذی رو ازتوجیبش دراووردوجلویه چشام ریز ریز کردو پخش کرد تواتاق ...

 

 :اینم ازنامت حاالبشین بخون .-

 راوی 

 نادر بعداز اینکه به ساالر اطالع داد حساب اکبرو رسیدنو زبونشوبریدن از عمارت بیرون رفت تا به باغ سربزنه .

 

 ساالر بادیدن جعفر به همراه خواهرزاده کبری ، جعفرو صدازدوبااخم به جعفرنگاه میکرد .

 

 سمت ارباب رفت .. جعفرباشنیدن اسمش اززبون ارباب به
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 :بله اقا ؟-

 :علیک سالم .-

 :ببخشیداقا هواسم نبود، سالم -

 :تااالن کجابودی ک کارات مونده ؟-

 :بخدااقا باخواهرزاده خاله کبری رفته بودیم ده باال .-

 :ده باال چه غلطی بکنی ؟-

 :واالاقا از یه پسره یه نامه گرفتیم اووردیم بدیم به خاله کبری .-

 پسر؟؟؟پسره کی بود ؟ :ازیه-

 :نمیدونم اقا ،هرچی ازرضا پرسیدم نگفت .-

 

 ساالر ک کنجکاو شده بود به جعفرگفت رضاروصدابزنه بگه بیاد .

 

 جعفر به دنبال رضارفتوگفت ارباب کارش داره ،

 رضا به دنبال جعفرراه افتادورفتن پیش ارباب .

 

 :سالم اقا ،کارم دارین ؟-

 ه خالت اووردی ،نامه ی چیه ؟:جعفرمیگه یه نامه واس-
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 رضا ک خالش بهش گفته بود،

 ارباب نبایدبفهمه، باترس یه نگاه به ارباب کردو سرشوانداخت پایین .

 درحالیکه هول کرده بود ...

 

 :هی... هیچی ارباب یکی ازدوستایه خالم نامه براش داده .-

 :تاجاییک من میدونم خالت باروستایه باال ارتباطی نداره ،-

 چطور دوست داره اونجا ؟

 یه باردیگ میپرسم ،دروغ بگی میدم زبونتو ازحلقت بیرون بکشن تابمن دیگ دروغ نگی ،نامه ی چیه واسه خالت اووردی ؟

 

 رضا ک ازارباب حسابی ،حساب میبرد باترسو لرز به ارباب حقیقت وگفت .

 

 وباخوندنش باعصبانیت سراغه کانی رفت ... ساالر باشنیدن حرفایه رضا باخشم وعصبانیت نامه رواز رضا گرفت

 

 

 کبری پشت پنجره بادیدن رضا وارباب ،

 ک نامه رو ارباب ازرضا گرفت رنگ از رخش پریدو با ترسونگرانی باعجله به سمت اتاق کانی رفت تا بهش خبربده ...

 

 ساالر بعداز دعواکردنوتهدید کردن کانی ،ازاتاق بیرون زد ...
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 کانی 

 گریون نظاره گر رفتن ساالرو نامه ی خوردشده کف زمین بودم .باچشمایه 

 به سمت برگهای ریز شده نامه رفتمو دونه دونه شونونگاه میکردم تا چیزی ازشون بفهمم وبتونم بخونم ،

 ولی هیچ چیش معلوم  نبود .

 لعنتی توک کتکم زدی و دادوبیدادتم کردی ،دیگ چرانامه روپاره کردی ؟

 وبلندبلند زدم زیر گریه و مامان بابامو صدامیزدم .نشستم کف زمین 

 خدالعنتت کنه ساالر ک نزاشتی نامه روبخونم .

 بعدازنیم ساعت گریه کردن ازجام بلندشدمو کارارو انجام دادم .تا بهونه ای ندم دستش .

 یپاکلفت شدم واسه خودم .

 ،فقط یه متر زبون داره وزور میگه .مرتیکه ی چالغوز، ن اخالق داره ،ن ادمه ،ن میتونه بچه داربشه 

 چندساعت بعد، سروکله ی اقا پیداش شد ،

 ازخستگی نایه وایستادن روپامودیگه نداشتم .

 بدون اینکه نگاهش کنم یاسالم کنم ،

 فقط بهش گفتم شام امادست .

 همینکه خواستم ازکنارش ردبشم .

 بازومومحکم تودستش گرفت وفشارداد ،

 لبمومحکم گاز گرفتم .طوریکه اززور درد 
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 :ای ،ای دستم ،ولم کن ،دستموشکوندی .-

 :نشنیدم سالم کنی ؟ کاراشتباه کردی حاال واسه من قیافه هم میگیری و طلبکاری ؟ -

 

 باچشمایه اشکیم زل زدم بهشو...

 

 :توک کتکموزدی و دادوبیدادتم کردی ،-

 چرانامه رودیگ پاره کردی ؟

 تم .چندوقته از خانوادم خبرنداش

 فقط میخواستم ببینم در چه حالین ،

 فکرنکنم توقع زیادی باشه ؟

 :میتونستی بخودم بگی ن اینکه منواحمق فرض کنی ودورم بزنی .-

 :یعنی اگ من بهت میگفتم تومیزاشتی نامه بفرستم واسه خانوادم ؟-

 :اره میزاشتم ،ولی اینک یکی بخواددورم بزنه رونمیتونم تحمل کنم ،-

 ومخت فروکن ک دیگ هیچ وقت همچین اشتباهی نکنی ،یه دوش میگیرم بعدشام میخورم ....اینوخوب ت

 کانی 

 ساالربعداز زدن این حرفش به سمت اتاقش رفت .

 منم به اشپزخونه رفتمو زیرغذا رو دوباره روشن کردموکمش کردم تاسرد نشه .

 خوبه اینجایه اشپزخونه مجهزداره ،
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 ه  بیرون اشپزی میکردم .وگرنه بایدمیرفتم تواشپزخون

 .بعداز بیست دقیقه ساالر درحالیکه فقط یه شلوارتنش بودویه حوله دورگردنش وارده اشپزخونه شدو باچشمایه گردشده به ساالر نگاه میکردم 

 بادیدنم یه ابروشوباالانداختو درحالیکه مینشست پشت میز ...

 

 :چیه ادم ندیدی ؟چرااینجوری منونگاه میکنی ؟-

 انگار چیزعجیب غریبی دیدی ؟

 :چیز عجیب غریب ندیدم ولی فکرنمیکنی یه خانم اینجاست ودرست نیست اینطوری بگردی ؟-

 

 بعداززدن حرفم ساالر یه پوزخندزدو در حالیکه اب میریخت واسه خودش ..

 

 :منک اینجاخانمی نمیبینم ؟-

 خانم ، اگ منظورت بخودته ،توک اصال جزوادم حساب نمیشی چه برسه به

 بعدشم فک کنم من شوهرتم ،ازخداتم باشه منومیبینی .

 :هیچم ازخدام نیست ،دیگ این هیکل عضله ای دیدن داره .-

 )بمیری کانی بااین حرف زدنت(

 :ن هیکل تویه شلنگ دیدن  داره ک راسته راسته ،اصال برامدگی نداره انگار تیربرقه .-

 

 بمن میگه شلنگ ؟من شلنگم ؟باچشایه گردشده زل زدم بهش ،پسره عوضی 
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 من راستم برامدگی ندارم ؟من عین تیربرقم ؟

 بخاطراین حرفش یه نگاه به باالتنه و پشتم کردم ک دیدم ن خداییش دارم صافم نیستم .

 یه دفعه چشم به ساالر خورد ک همینطوری بمن وکارام نگاه میکرد .

 دادواروم طوریک من نشنوم ولی خوب منکه شنیدم گفت ... بادیدنم ک دید نگاهش میکنم سرشو بعنوان متاسفم تکون

 

 :دختره احمق داره دنبال برامدگیش میگرده ،ببین کی گیر ماافتاده؟-

 

 منم ک دیدم هرچی بگم کم نمیاره چیزی به رویه خودم نیاووردمو براش غذا کشیدم .

 خودمم رومیزنشستم ک ساالر یه نگاه بهم کرد .

 لندشو ولی وقتی دیدم چیزی نگفت منم ریلکس نشستمو عین ی گاوخوردم .گفتم االن بازم میگه ب

 واقعا گشنم بودا .دمم گرم چی پختم ،

 کوفتت بشه همچین زنی ساالر .

 ساالر بعدازخوردن غذاش  ازم تشکر کرد ک اینکارش باعث تعجبم شد.

 نمیدونم این باخودش چندچنده .

 عجیب غریب میشد .اگ مابچه دارمیشدیما صد درصد یه موجود 

 همین ک ازکنارم رد شد دیدم یه برگه گذاشت جلوم .

 سرموبلندکردم دیدم بااخم نگام میکنه .

 سرموپایین انداختموبه برگه نگاه کردم .
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 دستمو بردم سمته برگه تابرش دارمو ببینم چیه  ک دستشو گذاشت رودستم .

 بااینکارش سرموک بلندکردم    ،

 ت خودم دیدم...صورت ساالرونزدیک صور

 کانی 

 چندلحظه ساالر با جدیت واخم نگام کردو...

 

 :اینسری کوتاه اومدم کانی ،ولی سریه بعد هرچی  دیدی ازچشم خودت دیدی .-

 اینم نامت ،اونیک پاره کردم نامت نبود .

 

 بعداز زدن این حرفه ساالر ،

 یدمش .و*سب*باخوشحالی ب نامه نگاه کردمو از خوشحالیه زیاد ساالرومحکم 

 یدنش تازه متوجه کارم شدمو سرموازخجالت انداختم پایین .ب*و*سبعداز

 ساالر هم بدون هیچ حرفی به سمت اتاقش رفت .

 نامه روبازکردمو با جون دل تک تک  کالماتشومیخوندم واشک میریختم .

 باورنمیشه عروسیه مانی ورز دوهفته دیگست .

 ازم خواسته بودن حتمابرم .

 نوشته بودن باشنیدن ازدواجم باساالر خان همشون شوکه شدن وازطرفیم خوشحالن ازعمارت سلطان رفتم .تونامه 

 تونامه بیشنراز دوریه ودلتنگیاشون حرف زده بودن .
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 بعدازاینکه چنددور ،نامه روخوندم ،شروع ب تمیز کردن اشپزخونه کردم .

 باورم نمیشه عروسیه داداشم دوهفته دیگست .

 من شکرت ک ساالر نامه روپاره نکرده بود. وای خدایه

 یعنی خداجون میزاره برم عروسیه داداشم .

 یعنی بهش بگم ؟چطوری بگم میخوام برم ؟

 نکنه قاطی کنه واسم ؟

 ولی باید بگم بهش تابتونم برم .

 هرجورشده بایدراضیش کنم تابزاره برم .

 اخه من چطوری اون اژدهایه دوسرو راضی کنم ؟

 منوادم حساب نمیکنه ، بقول خودش

 چ برسه به اینکه حرفموقبول کنه .

 انقدرفکروخیال کردم ک چطوری  ارباب وراضی کنم ،

 نفهمیدم کی خوابم برد. 

 ساالر 

 صب باصدایه دراتاق ازخواب بیدارشدم .

 

 :بله ؟- 
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 دراتاق بازشدو کانی خندون تودرگاهی در ظاهرشد..

 

 . :سالم اقاصب بخیر ،صبحونه امادست-

 

 صبحه . 6یه نگاه به ساعت کردم دیدم  

 صب منوبیدارکرده واسه صبحونه .6دختره دیوونه ساعت 

 کانی بادیدن اینکارم وارداتاق شد..

 

 :اقا ازقدیم گفتن سحرخیزباش تاکامروا باشی .-

 منم صبح زودبیدارتون کردم تا شماهم کامرواباشین .پاشین اقا .

 

 ک دختره پررو یه ابروشو واسه من باال انداختو دست به کمر وایستاد ...باحرص واخم یه نگاه بهش کردم 

 

 :اقا پاشین دیگ صبحونتون سردمیشه ها .-

 منم بایدزودترکاراموانجام بدم یه دقیقه دیگ میان میگین گشنه این نهارمیخواین .

 اون وقت غذا اماده نباشه سرمن غر غر میکنین .

 ومن نتونستم کاراموانجام بدم . دیگ نمیگین تالنگ ظهرخواب بودین
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 همینطورکانی واسه خودش حرف میزدو منم درحالیکه خوابم می اومد بهش نگاه میکردم ...

 

 :میگم اقا پاشین برین یه اب به دست وصورتتون بزنین ،-

 اصالبرین حموم تا سرحال بشین .

 

 بااین حرفش ،بااخم زل زدم بهش که انقدر پرروعه ،

 ری ک به سرم زد ازروتخت بلندشدم .ولی بعدش بافک 

 برق پیروزی روتوچشماش دیدم .

 ولی هنوز ساالرونشناخته .

 همینکه ازکنارش ردشدم و اونم یه قدم برداشت به سمت تخت ،

 دست انداختم دورشکمشو بلندش کردم ...

 

 بااینکارم ترسیدو یه جیغ کوتاه کشیدو بعدشروع کرد ،

 به وز وز کردن ....

 

 ارینم پایین ،اقاچرااینجوری میکنین ؟:اقا بز-

  

 درحالیک به سمت حموم تواتاق میرفتم ،
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 اونم تقالمیکرد تاولش کنم .

 درحمومو باز کردمو بعدازقفل کردن درحموم گزاشتمش رو زمین ...

 کانی 

 . 5صب زود ازخواب بیدارشدم یه نگاه به ساعت کردم دیدم ساعت 

 دیشب دیرخوابیدم  .هرکاری کردم خوابم نبردبا اینکه 

 بافکراینکه ساالراالن خوابه ومن نتونستم خوب بخوابم ،

 کرم درونم وول وول کرد تانزارم ساالرم بخوابه .

 بلندشدم بعداززدن ابی به دست وصورتمو ،بافتن موهام و

 پوشیدن یه پیراهن زردبا گلهای سفیده استین کوتاهه یعقه هفت تاکمی زیرزانو، ازاتاقم بیرون زدمو 

 به سمت اشپزخونه رفتم .

 بعدازاماده کردن یه صبحونه مفصل ک خودمم بادیدنش گشنم شده بود .

 به سمت اتاق ساالر رفتم .

 یدمو وارد اتاق شدم ..بعدازچنددفعه ک ازروقصدمحکم به درزدم صدایه بله ساالروشن

 

 بعداز بلندکردن ساالرازروتخت 

 بالبخند رولبم درحالیک پشتم 

 بهش بود به سمت تخت یه قدم برداشتم تا تختشو مرتب کنم .

 فقط واستا اقا ساالر کاری میکنم کارستون .
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 یه دفعه بادستی ک دور شکمم قرار گرفت جیغ کوتاهی ازترس زدم ..

 ل حموم گذاشت .ساالر منوبلندکردو داخ

 باتعجب به ساالری ک حاال چشماش ازشیطنت برق میزد نگاه کردم ...

 

 :منو واسه چی اووردین توحموم اقا؟-

 بریدکنار بایدبرم بیرون به کارام برسم .

 

 هرچی سعی کردم ازجلودر ردش کنم نتونستم .

 ناکس حتی واسه دلخوشی یه تکون کوچیکم نخورد .

 زمین . انگارچسبونده بودنش به

 سرموبلندکردم تادوباره بگم بره کنار ک انگشتشو گذاشت رولبمو

 باحرفی ک زد باچشمایه گرد شده زل زدم بهش ..

 

 :خوب االنم توحمومی تا کارتوانجام بدی ،-

 مگه نگفتی بیام حموم تاسروحال بشم پس باید منوبشوری و ماساژم بدی تاسرحال بشم .

 :چیییییی؟؟ چی..چیکارکنم؟؟؟؟-

 :همون ک شنیدی ،زودباش منومعطل نکن خستم .-
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 همین طوری باتعجب به ساالر نگاه میکردم .

 ک یه دفعه لباسشوازتنش دراوورد .

 تندی پشتموکردم بهش .

 پسره احمق انگارجدی جدی میخوادمن بشورمش .

 ای بمیری کانی ک فکر اذیت کردن ساالر به سرت نزنه .

 بفرماخانم تحویل بگیر .

 ه ساالر ک باجدیت گفت برگرد ،باصدای

 مجبورشدم برگردمو سرموبندازم پایین .

 ه فقط یه لباس زیر تنشه .ل*خ*تزیرزیرکی یه نگاه بهش کردم دیدم واقعا 

 لبمومحکم گاز گرفتمو تودلم شروع کردم به فحش دادن ...

 ای سقط شی کانی ،ای دختره ی خر،یه زره عقل نداری،

 . اخه توچه به این گوخوردنا

 حاال چطوری میخوای ازاین توبری بیرون ؟

 تااین غول بی شاخ ودمو نشوری ک ولت نمیکنه .

 همینطور تودلم حرف میزدم ک یه دفعه ساالر بازوموکشیدوبرد کنار وان ...

 

 :زودباش وقتمونگیر اول سرمومیشوری بعدم ماساژم میدی .-

 :اقابزارین من برم بیرون ،زشته یکی بیاد .-
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 ی زنمی ومحرمم زودباش ،:چه زشت-

 مگه نمیخواستی من کامرواوسرحال باشم پس دست بجنبون .

 وگرنه بالیی سرت میارم تادیگ ازاین کارانکنی .

 ازاین به بعدم هرروز بایدمنو حموم کنی وماساژم بدی .

 :اقامن غلط کردم خواستم شما کامرواوسرحال باشین .-

 بدکردم خواستم خوبی کنم درحقتون .

 ک راست میگی ؟:تو-

 :بله اقا،جون خودتون راست میگم .-

 

 بااین حرفم بازوموتودستش محکم فشارداد...

 

 :بهتره تاسگم نکردی کارتوانجام بدی،-

 تاتوباشی بفکربیدارکردن من نباشی ...

 کانی 

 از حموم اومدم بیرونو به سمت اتاق خودم رفتم تادوش بگیرم .

 توحموم بشورمشو ماساژش بدم .پسره االغ مجبورم کرد دوساعت 

 اه اه عوضی خجالتم نمیکشه .

 یعنی از فردا صب باید هرروز بشورمشوماساژش بدم ای خدامنو گیر کی انداختی ؟
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 درست گفتم یه شوهر مثل ساالر میخوام ولی نگفتم خوده خرشوبده .

م اومدم بیرون ک چشمم خورد به اقا که روتخت دراز کشیده بعدازنیم ساعت ک ازاول تااخرش یه دم خودموفحش دادمو دودمشم ساالرو ازحمو

. 

 منم باز بایه حوله ی کوتاه دورم .

 نمیدونم چراهی این منوبایدبااین حوله ببینه .

 حاالخوبه عقیمه ها وگرنه تاحاال دخلمو اوورده بود.

 ادبم نداره که بدون اجازه وارد اتاق نشه .

 یزنم .من خنگم وایستادم دارم باخودم حرف م

 بجایه اینکه برم لباس بپوشم .

 همینکه خواستم برگردم برم توحموم باصداش وایستادم .

 

 :کجا ؟مثال االن من ندیدمت و داری میری خودتو قائم کنی ؟-

 هرچندتویه شلنگ ک ارزش دید زدن نداری .

 نترس نمیخورمت ،اخه اشغال خورنیستم .

 ودترلباستوبپوش منومعطل نکن .زودی لباستوبپوش بیا صبحونموبده گشنمه ،ز

 

 بعداززدن این حرفش ازاتاق بیرون رفت ومنم هاج و واج به رفتنش نگاه میکردم .

 حتی فرصت نداد ازخودم دفاع کنم وجوابشو بدم .

 بااعصابی داغون لباس پوشیدم و رفتم تا یه چی بدم  اقاحناق کنه، مرتیکه االغ،
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 اشپزخونه روتمیز کردمو رفتم تواتاق ساالر تا اتاقشوتمیز کنم .بعدازاینکه ساالر صبحونشوخورد منم 

 واسه خودمم اروم شعرمیخوندمو هردفعه یه قرم میدادم .

 دیوونه شدم رفت ،خیلی به قول مانی عقل داشتم ،

 ازدست ساالروایلو طایفش همون یزره روهم ازدست دادم .

 قربون داداشم برم ک داره دومادمیشه .

 م عروسیش ؟حاال چطوری بر

 ای خدایکاری کن من برم عروسیه داداشم .

 قول میدم هرشب صلوات بفرستم .

 فقط توجورکن من برم ...

 بعدازتمیزکردن اتاق ساالر دوباره رفتم اشپزخونه، تابه دستوراقا زرشک پلودرست کنم ...

 ساالر 

 بعدازحموم کردنوخوردن صبحونه ازسالن بیرون زدم .

 ل عمری ک ازخداگرفتم ،سا 28هیچ وقت تواین 

 انقدر حموم کردن بهم مزه نداده بود، 

 مخصوصا وقتی ماساژم میداد .

 ازاین به بعدبایدبگم موقعه خوابم بیاد ماساژم بده .

 وقتی حرص میخورد واقعا خندم گرفته بود ،

 ولی نمیخندیدم تا پررو نشه .همینجوریشم پررو هست .
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 ودوحرف میزدن ،بادیدن فردی ک کنار نادروایستاده ب

 به سمتشون رفتم  ،چندروز بود منتظراومدنش بودم .

 اوناهم بادیدنم چندقدم جلو اومدنوباهم دست دادیم ... 

 

 :سالم ،خوشحالم ک اومدی .-

 :سالم ،ممنونم ،فقط بخاطر شماو سلطان اومدم ک حقی به گردنم داره-

 . وگرنه وصیت نامه اصال واسم مهم نیست و بخاطراون نیومدم

 فقط خواستم کاری ک به گردنتونه انجام بشه .

 :به هرحال خوشحالموممنونم ک اومدی .-

 بهتره بریم داخل .

 :راستش اگ زحمتی نیست میخواستم منوببرین سرخاک سلطان .-

 :نبابا چه زحمتی ،پس بریم اول سرخاک سلطان بعدبیام اینجا .-

 بگوبیان اینجا .نادر توهم لطف کن برو دنبال خاله وحمیرا 

 ازاونورم برو دنبال وکیلم تا بیاد واسه خوندن وصیت نامه .

 :چشم اقا ،فعال بااجازه .-

 

 بعدازرفتن نادر ،ماهم رفتیم سرخاک عمو .

 بعداز دوسه ساعت برگشتیم خونه .
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 من زودترداخل رفتم تابه کانی بگم مهمون داریم .

 ه بود.وارد اتاقش شدم ، چشمم خورد بهش  که خوابید

 به جبران بیدارکردن صبحش .

 درومحکم کبوندم ک توخواب یه متر ازجاش پرید .

 واقعا قیافش دیدنی شده بود ،

 بااخم نگاهش کردم ک اول باگیجی بهم نگاه کردو بعد ازروتخت باحرصو عصبانیت بلندشد.

 اگه میتونست کلی سرم دادوبیداد میکرد. 

 رونداشت ...ولی خوب جرات اینک حرفی بزنه 

 

 :بجای کارکردن گرفتی خوابیدی ؟-

 :من کاراموانجام دادمو کمی استراحت کردم ،ک شماهم همچین دروکبوندین یه مترپریدم ازخواب .-

 :تاتوباشی نگیری نخوابی و وظایفتوانجام بدی ،-

 زودتر یه لباس خوبو پوشیده بپوش ک مهمون مهمی دارم .

 زودم بیا پایین .

 

 فم یه نگاه بهش کردم ک اگ میتونست خرخرمومیجوئید .بعداززدن حر

 ازاتاق اومدم بیرون و به سالن برگشتم ...

 کانی 
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 بعدازانجام دادن کارام انقدرخسته بودمودیشب نخوابیده بودم رفتم تواتاق و زودی خوابم برد .

 دوروورم نگاه کردم.یه دفعه باصدایه بلندچیزی ک فک کنم صدایه دربود ازخواب بیدارشدمو با گیجی به 

 نگام به ساالر افتاد ک بااخم داره نگام میکنه . 

 لعنتی کار این عوضی بود ک یه مترپریدم ازخواب ،

 خوبه سکته نزدم ازترس ،عین گاومیمونه ،

 هیچی حالیش نیست .

ن بایه روسری مشکی ساده پوشیدمو به سمت بعدازرفتنشو دستورات الزمی که داد بلندشدمو  یه دامن ساده مشکی بایه بلوز ابی نفتی تازیرباس

 سالن رفتم تاببینم این مهمون مهمه اقا کیه ؟

 ساله خورد . 24.25باورودم به سالن چشمم به یه پسر 

 خداییش بد تیکه ای هم نبود.

 بااین فکر لبمومحکم گازگرفتم،

 اگ میشدحتما یکیم محکم میزدم توکلم . 

 ن انگارشوهردارم .

 برادری گفتم .البته خوب جایه 

 به سمتشون رفتمو پسره بادیدنم ازجاش بلندشد ...

 

 :سالم ،خوش اومدین ،بفرمائید .-

 :سالم ممنونم ،ببخشیدمزاحم شدم  -

 :خواهش میکنم خونه خودتونه .-
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 :ممنون شمالطف دارین.-

 

 نگام به ساالر افتاد ک بااخم اشاره کرد برم کنارش .

 ت دور شونم .همینکه کنارش نشستم دستشوانداخ

 بااینکارش تعجب کردمو خواستم برگردم نگاهش کنم  ،

 ک انگارمتوجه شدو شونمو فشارداد .

 بعدروکرد سمت اون پسره ک نمیدونم کی بودو اسمش چی بود ...

 

 :ایشون کانی ،خانمم هستن ،کانی جان ایشونم اقا دانیارهستن .-

 

 پس پسره اسمش دانیاره .خوب حاال بگو کیه دیگه.

 میمردی میگفتی کیه ؟منکه مردم ازفضولی .

 چه کانی جانم بهم میگه ،

 هرکی ندونه فک میکنه واقعا جانشم .

 باصدایه پسره بهش نگاه کردم .

 

 :خوشبختم خانم زیبا .-
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 بااین حرفش ساالر دوباره شونمو محکم فشار داد .

 خوب بمن چه اون میگ زیبا اقا منوفشارمیده .

 ک بیشترحرص ساالرو دراره روکردم سمت دانیار ... منم بایه لبخندملیح

 

 

 :ممنونم اقا دانیار ،منم خوشحالم ازاشناییتون .-

 

 همینک دانیاراومد دوباره حرف بزنه درسالن بازشدو نامادری سیندرال بادخترش واردشدن .

 بادیدنشون هرسه تایی بلندشدیم سالم علیک کردیم .

 پشت چشم هم برام نازک کردن .بماند ک منوادم حساب نکردن تازه 

 راوی 

 زن ارباب و حمیرا باتعجب رومبل نشسته بودنو به دانیار نگاه میکردن .

 زن  ارباب روکرد سمت ساالر ...

 

 :ساالر خاله نادرمیگفت میخواین وصیت نامه سلطانو بخونین .-

 نامه روبازکنیم  .:بله خاله جان ،بهتره بریم نهاربخوریم  تا نادربا وکیلم بیادوبعدوصیت -

 

 بعداززدن این حرف ساالر همگی سرمیزنهارخوری نشستن تانهاربخورن.
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 کانی خداروشکرکرد که ساالرجلویه اینانگفت پاشوکارکن .

 واقعا ازاین کار ساالر ممنون بود .

 دانیار بعدازخوردن غذا تشکر کردو به سمت سالن رفت وپشت پنجره وایستادوبه بیرون نگاه میکرد.

 حمیرا ک فضولی امونشوبرده بودتابفهمه دانیار کیه ؟ 

 غذا نخورده ازپشت میزبلندشدو به سمت دانیار رفت ..

 

 :شماازدوستایه ساالرهستین ؟-

 

 دانیاربادیدن حمیرا چندلحظه دقیق نگاهش کردو دوباره نگاهشوبه بیرون داد....

 

 :تقریبا یه جورایی دوستیم .-

 ساالر ،:تاحاال ندیده بودمتون با-

 کجازندگی میکنین ؟

 :چون این دورواطراف زندگی نمیکنم ،-

 تهران  زندگی میکنم .

 :من تهرانوخیلی دوست دارم. دوست دارم اونجا زندگی کنم ،-

 شایدیه چندوقت دیگ منم برم تهران زندگی کنم .

 :حیف اینجانیست ک ول کنینو توتهران زندگی کنین .- 
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 دورو ورمونو گرفتن .:ن چه حیفی چندتا داهاتی -

 

 دانیار تاخواست جواب حمیرا روبده با اومدن نادرو وکیل ساالر همگی داخل سالن جمع شدن .

 وکیل ساالر وصیت نامه روبا اجازه جمع بازکردو شروع بخوندنش کرد...

 

 :به نام خدا -

 اینجانب سلطان ....

 

 باشنیدن وصیت نامه هرکسی یحالی داشت،  

 ا باتعجب وعصبانیت ،دانیارمتعجب وگیج ،کانی ونادر هم متعجب .زن ارباب و حمیر

 فقط ساالرو وکیلش متعجب نبودن .

 بعدازتمام شدن متن وصیت نامه .

 زن ارباب باخشم ازرومبل بلندشدو...

 

 :این امکان نداره ،همچین چیزی غیرممکنه ،این وصیت نامه رو من قبول ندارمو بندازینش دور .-

 

 تبعیت ازمادرش بلندشدو روکرد سمت وکیل ساالر ...حمیرا هم به 
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 :این وصیت نامه مزخرف وازکجا اووردی ؟-

 دارین دست به یکی میکنین سرماروکاله بزارینوثروت ماروباال بکشین .

 

 ساالر ک ازتوهین حمیرا خشمگین شده بود ،

 ازجاش بلندشدو باصدایه بلندوعصبی رو کرد سمت حمیرا .. 

 

 رگ سرجات ،این وصیت نامه رسمیه رسمیه ،:خفه شو بتم-

 یه دفعه دیگ حرف بی مورد ازتودهنت دربیاد طوری میزنم تودهنت ک تایه هفته نتونی حرف بزنی .

 

 زن ارباب باعصبانیت  رو کرد سمت ساالر..

 

 :عوض اینکه ازمادفاع کنی واعتراض کنی ،تورویه ماهم وایستادی ؟-

 تف بتوک شدی خواهرزاده .

 خاله احترام خودتونو نگهدارین ، :بسه-

 این وصیت عموعه و شماهم بایدبهش عمل کنین .

 تمام مدارک و اسنادشم درست شدست .

 

 کانی با خوشحالی به جلزو ولز این مادرو دختر نگاه میکرد .واقعا دلش خنک شد.
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 دم سلطان گرم نور به قبرش بااین وصیت نامش ....

 راوی 

 ک چطورارباب جایگاه اربابی شو و دوسوم ازاموالشو به این پسر داده . کانی از طرفیم متعجب بود

 فقط یک سوم ازاموالشوبه حمیراداده بودویه زمین و خونه هم به زنش .

 زن ارباب حق داشت اینطوری بسوزه چون سلطان فقط یه کوچولو ازاون همه ثروتشوبه زنش داده بود .

 هنوزم وجوداین پسربراش مبهم بود .

 باحرفایی ک زن ارباب به ساالر زد جواب سواالشو گرفت ..ولی 

 

 :چطور بس کنم یه عمر سایه این پسرومادرش روزندگی من بود.-

 فک میکنی واسه چی عموت بمن باج میدادوحرفی بهم نمیزد .

 زش بچه داشت .چون همون اوایل ازدواجمون فهمیدم ک بدون اجازه پدرش بادختر رعیتی ک دوسش داشت ازدواج کرده بودو ا

 بخواست پدرش بامن ازدواج کردو بخاطراینکه پدرش بویی نبره تابالیی سراین پسرومادر نیاره بمن باج میداد .

 ولی بمن گفته بودک شناسنامه این پسر بنام مادرشو ارث ومیراثی نمیبره وقیدشونوزده ،

 ولی حاال جایگاهو نصف بیشتر ثروتشو بنام این پسره کرده .

 وای ساکت واروم باشم ؟چطورمیخ

 من نمیزارم یه قرونم به این پسرواون مادرعفریتش برسه .

 

 دانیارک بخاطرتوهین به مادرش شاکی شده بود ازجاش بلندشدو ...
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 :شماحق ندارین ب مادرمن ک دستش ازدنیا کوتاهه وکاری ب شمانداره توهین کنین .-

 وصیتش ندارم .من به ساالرم گفتم عالقه ای به ثروت سلطانو 

 :بسه، واسه من فیلم نیا کی ازاین همه ثروت وجایگاه میگذره ک توبخوای بگذری ،-

 همونطور ک مادرت خونه خراب کن بودوباجادوجمبل سلطانوخرش کردتا عقدش کنه ،

 توهم بدتراراون معلوم نیست چیکارکردی ک سلطان همچین کاری کرده.

 

 نگاه به زن ارباب کردو بعد خودشوزد به ریلکسی تابیشترحرص زن ارباب ودراره .دانیار ک واقعا عصبانی شده بود ،یه 

 نشست رومبل وبایه پوزخندروکردسمت زن ارباب ...

 

 :فک کنم اونیک خونه خراب کن بود شمابودین ن مادرمن،-

 چون مادر من زن اول سلطان بود . 

 قرون اخرشومیگیرم . من ک این ثروتوجایگاه ونمیخواستم ولی از لجبازی باشما تا

 

 زن ارباب باخشم وعصبانیت به سمت دانیار رفت ک ساالر جلوشو گرفت ...

 راوی 

 حمیرانمیتونست باورکنه ک این پسر برادربزرگترش باشه

 و پدرش همچین کاری رو درحق مادرش کرده باشه . 
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 چطورمادرش تاحاالبه حمیرانگفته بودک پدرش زن و بچه داره .

 وگیج بودک توان حرف زدن نداشت .انقدرشوکه 

 فقط به مادرشو دانیارنگاه میکرد .

 یک ان بادانیار چشم توچشم شد ک احساس کرد چشمایه دانیارپراز محبت نسبت بخودشه . 

 هیچ وقت رابطش باحسام خوب نبودوهمیشه بین اونوحسام فرق میزاشتن .

 اش برخورد میکرد.مادرش همیشه طرف حسامومیگرفت وحسام عین کلفت نوکراباه

 هروقت اعتراضیم میکرد مادرش پشت حسام بود .

 پدرشم جرات نداشت روحرف مادرش حرف بزنه .

 حاالمیفهمید چراپدرش همیشه باج میداد .

 ولی پدربزرگش ک مرده بود پس چراباز باج میدادب مادرش ؟ 

 مه برسونه وباج میدادشایدم پدرش میدونست هرکاری ازمادرش برمیادوممکنه به دانیارومادرش صد

 یاشایدم دیگ نمیتونست حریف مادرش بشه .

 بااین حال ک پدرش نصف بیشترثروتشو باجایگاهشو به دانیار داده بود ،

 درسته ک عصبانی وخشمگین بود .

 ولی هروقت نگاهش به دانیار می افتاد متوجه میشد دانیار با محبت بهش نگاه میکنه .

 هیچ وقت خانوادش اینطوری نگاهش نمیکردن .چیزی ک همیشه حسرتشوداشت و

 

 دانیارهروقت چشمش به حمیرا میخورد ، 
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 بادیدن خواهرکوچیکترازخودش ک همیشه ارزوش بود ،

 بامحبت بهش نگاه میکرد.

 درسته حمیرا باشنیدن وصیتنامه باهاش خوب برخوردنکرد،

 ک این رفتارش طبیعی بود،

 یکرد .شایداونم جایه حمیرابود این برخوردوم

 ولی واقعا ازوجود حمیرا خوشحال وراضی بود .

  

 کانی نمیدونست به این اوضاع بخنده یاشوکه باشه ازشنیدن حرفاشون یا خوشحال ازحرص خوردن زن ارباب .

 

 نادر بیصدا عین کسی ک فیلم نگاه میکنه نشسته بودو بهشون نگاه میکرد .

 داشته باشه .ولی واقعا باورش نمیشد سلطان یه پسربزرگ 

 

 زن ارباب سعی میکرد ساالروکناربزنه وبه سراغ دانیاربره .

 ولی خوب اون کجاهو هیکل ساالرکجا ؟

 

ساالر ک از تقالهایه خالشو سروصداش خسته شده بود چنان دادی سر خالش زد ک زن ارباب بی حرکت وایستادو از زور فشاری ک بهش وارد 

 شده بود زد زیر گریه .

 راوی 
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 ساالر بادیدن گریه خالش اونورومبل نشوند به کانی گفت تاواسه خالش اب بیاره .

 

 کانی به دستور ساالر به اشپزخونه رفت ویه لیوان اب واسه زن ارباب اوورد .

 

 حمیرا به سمت مادرش رفت وکنارش نشست .

 

 دانیارهم بدون هیچ حرفی ازسالن بیرون زد .

 

 شد ، بعدازچنددقیقه ک زن ارباب اروم

 حمیرا ازسالن بیرون رفت وبادیدن دانیار ک زیراالچیق توحیاط بود به سمتش رفت ...

 

 :اومدی اینجا تاصاحب جایگاه و ثروت پدرم بشی ؟االن بایدخیلی خوشحال باشی ،نه ؟؟؟-

 

 دانیار بادیدن حمیرا بهش نگاه کردتازمانی ک حمیرا نزدیکش شدواون حرفارو بهش زد ..

 

 قصدونیتی رو به ارواح خاک مادرم نداشتم . :ن من همچین-

 فقط اومدم تا وصیت بازبشه وتکلیف شما وساالر مشخص بشه .
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 دانیاربعداززدن این حرفش ازجاش بلندشدو جلویه حمیرا وایستاد...

 

 :میدونی چی واسم باارزش ترازاین جایگاه وثروته ؟-

 خوشحال شدم ؟میدونی بافهمیدن چه چیزی بیشترازاین جایگاهوثروت 

 

 حمیرا سرشوبلندکردتا بهتربتونه دانیاروببینه ..

 

 :ن نمیدونم  ،فک نکنم چیزی بهتروبیشترازاین جایگاه وثروت خوشحالت کرده باشه وواست ارزش داشته باشه .-

 

 دانیارباشنیدن این حرف اززبون حمیرا غمگین نگاهش کرد .

 

 رحس بدی بهش دست داد .حمیرانمیدونست چرابادیدن چشمایه غمگین دانیا

 

 دانیار بازوهایه حمیراروگرفت ، حمیرابااین کاردانیار باتعجب به دانیار نگاه کرد،

 تا اومدحرفی بزنه دانیار نزاشت واونومحکم بغل کرد .

 

 حمیراازاینکه دانیاراونو بغل کرد متعجب شده بودو حس خوبی داشت .

 چیزی ک همیشه ارزوشوداشت حسام انجام بده .
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 لی هیچ وقت حسام اینکارونکرد.و

 باشنیدن حرفی ک دانیار زد بیشترمتعجب وشوکه شدو بیصدا تواغوش دانیار گریش گرفت...

 

 :وجودوداشتن خواهری کوچیکتری مثل تو واسم بیشترین ارزشوازاون جایگاه وثروت داره.- 

 

 دانیاربافهمیدن اینک حمیرا گریه میکنه ،

 ید ...ب*و*سنیشواروم اونوکمی ازخودش دورکردو پیشو

 

 :گریه نکن ،شاید بگی باراولته دارم میبینمو ادعام میشه واسم ارزش داری ،-

 ولی من همیشه درحسرتوارزویه داشتن یه خواهر کوچیک بودم .

 میخوام واست برادری کنم ابجی کوچیکه .

 دلم نمیخواد هیچ وقت اشکاتوببینم .

 

 حمیرا باشنیدن حرفایه دانیار ،

 عقده بی توجهی وکمبودمحبت خودشو توبغل برادرش انداخت وبلندبلندزد زیر گریه.از 

 تمام رفتارایه بدش بخاطر کمبودمحبت و کمبود توجه بوده .

 همیشه واسه اینکه مادرش بهش اهمیت بده، پا به پایه مادرش کارایی میکرد ک بظاهراونو بدوبدجنس نشون میداد.

 همه دوسش دارن .همیشه به کانی حسادت میکرد ک 
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 ولی هیچ کس اونودوست نداره .

 واسه خاطرهمین باکانی بدبود .

 ولی حاال برادری داشت ک به قول خودش واسش ارزش داشتودوسش داشت ...

 کانی

 االن نزدیک دوهفتس ازقضیه وصیت نامه سلطان میگذره .

 بماندکه چقدر زن ارباب کولی بازی دراوورد،

 نه واالن چندروزه دانیارارباب ده باالشده .ولی خوب نتونست کاری بک 

 بمانسبتش یه جشن کوچیکم گرفتن ولی ساالر نذاشت من برمو فقط خودش رفت .

 امروز واقعا حوصلم سررفته ودلم گرفته.

 ساالرم معلوم نیست کجارفته؟

 ازااتاق بیرون اومدمو رفتم توسالن .

 حداقل کبری هم نیست بااون حرف بزنم .

 ن کجاست وچیکارمیکنه ؟نمیدونم اال

 عذاب وجدان ولم نمیکنه ،

 یه دفعه ازساالر خواستم برش گردونده ،

 ک سرم داد کشیدوگفت بتوربطی نداره و توکارام دخالت نکن ،اون موقع ک بفکردورزدن من بودین بایدفکراینجاهاشم میکردین . 

 دیگ جرات نکردم حرفی بزنم .

 رون نمیره ودلم میخواد برم .ازطرفیم فکر عروسیه مانی ازذهنم بی
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 تواین مدت چندبار به ساالرگفتم تابزاره برم .

 سریه دومی ک بهش گفتم ، 

 ساالر ازعصبانیتش میز غذا روبهم ریختوبه اتاقش رفت . 

 بعدازرفتن ساالر سه ساعت گریه کردمو خرابکاریایه اقاروتمیز کردم  .

 عروسیه یه دونه برادرم .مگه من ازش چی خواستم ؟فقط دلم میخوادبرم 

 این چیز زیادیه ؟

 تمام خورشتوبرنجو ماست روزمین  ریخته بودو بابدبختی چربیا روتمیز کردم .

 دوباره بافکرکردن به مانی وخانوادم اشکام جاری شد .

 اخرم کورمیشم ،کاش االن خونمون بودم . 

 هام دعوا میکرد،لباس اسب سواریمومیپوشیدموخانم گلم حرص میخوردبخاطرلباسموبا

 قول میدم برگردم دیگه حرصش ندم و مثل یه دخترخوب لباس بپوشم  .

 اخ بابا رضا کجایی دلم واست لک زده ؟

 ایی ک هرشب رو سرموپیشونیم میزدی تابخوابم .ب*و*سواسه اون 

 دلم واسه شیطنت بارز و فاطی تنگ شده .

 دلم واسه اذیت کردنایه مانی تنگ شده .

 بودم ک با باز شدن درسالنو دیدن کسی ک جلوم ظاهرشد ،توهمین فکرا 

 باخوشحالی  و تعجب به سمتش رفتم ...

 کانی 
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 بادیدن بهاردوحس تعجب وخوشحالی داشتم .

 ی ودراغوش گرفتن همدیگه به سمت اتاقم بردمش .ب*و*سبعدازرو

 جفتمون روتخت روبرویه هم نشستیمو چنددقیقه ای فقط همونگاه میکردیم .

 

 :خوشحالم ک میبینمت و تعجب کردم ازدیدنت ،حالت خوبه ؟چ خبر ؟-

 چطورتونستی بیای اینجا ؟رحیم مخالفت نکرد ؟

 :ن خانم جان خودش منواووردو بیرون منتظرم وایستاده .-

 من خوبم خانم جان ،شماخوبین ؟

 :بدنیستم ،چ خوشگل وتپل مپل شدی بهار ،رحیم خوبه ؟اذیتت ک نمیکنه ؟-

 م جان ،برخالف حرفایه پشت سرش ،:ن خان-

 ادم خوبیه ومنم بهش عالقمند شدم ،تپلیمم واسه اینه حاملم .

 

 یدمش ...ب*و*سباشنیدن این خبرباخوشحالی بهاروبغل کردمو

 

 :وای خداجون من دارم خاله میشم ،من خالشماازحاال بهت بگم .-

 :خوشبحال بچم همچین خاله ای داره .-

 نسبت به خونه سلطان بهترشدین وتپل ترشدین کمی ،ولی خانم جان شماهم 

 شماحامله نیستین ؟
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 چ دل خجسته ای بهار داره ؟چطوری حامله بشم وقتی شوهرم عقیمه ؟

 اصال عقیمی توسرم بخوره وقتی هنوز رابطه نداریمومن دخترم .

 

 :ن حامله نیستم .-

 خیلی خوشحالم بهاراومدی اینجا .

 زاینکه خودم میخواستم ببینمتون ،از طرف خانوادتونم اومدم ببینم در چه حال وروزی هستین .:راستش خانم جان ، جدا ا-

 

 باشنیدن اسم خانوادم باکنجکاوی وتعجب به بهار نگاه کردم ....

 

 :خانوادم ؟؟؟؟-

 :بله خانم جان ،چندباری رفتم به دیدنشونو تا خبرایی ک ازشماداشتم بهشون اطالع بدم  .-

 شما باشن ،تاکمترنگران 

 بارز دوست شدمو باهمدیگه رفت وامد داریم،

 ازطریق رزم بافاطی دوست شدم ، 

 رحیمم ک دید، خانوادتون ادمایه خوبین ،

 گذاشت رفت وامدکنم .

 خودشم با داداشتون صمیمی شده .
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 پس فرداهم ک عروسیه داداشتونه خبردارین  یانه ؟ 

 میاین عروسی یانه ؟ 

 راشون خبرببرم .خانوادتون منتظرن تاب

 :خانوادم حالشون چطوره ؟خوبن همگی ؟ خبرم دارم عروسیه مانیه، ولی فکرنکنم بیام -

 ،ساالر نمیزاره ،خیلی دلم میخوادبیام ولی نمیتونم . 

 حتی زده به سرم ک یواشکی بیام عروسیه مانی .

 :وای خدامرگم بده ،یعنی چی یواشکی بیاین ؟-

 براتون بدمیشه ،میدونین اگه ارباب بفهمه 

 خانم جان نکنین یه وقت اینکارو .

 خانوادتونم حالشون همگی خوبه و خیالتون راحت .

 :پس میگی چیکارکنم ؟ساالر راضی نمیشه من بیام عروسیه برادرم .-

 میخوام یواشکی بیام .

 :خانم جان ،جان من بیخیالشین کاردست خودتون میدین .-

 باهاتون چیکارکرد. یادتون رفته بافهمیدم قضیه نامه

 

 باتعجب به بهارنگاه کردم ،اون ازکجا میدونست قضیه نامه رو ....

 

 :توازکجامیدونی قضیه نامه رو ؟-
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 :خانمجا..-

 

 پریدم وسط حرفش انقدرخانم جان خانم جان کرد،

 اعصابموخورد کرده بود .... 

 

 :اه انقدرنگو خانم جان انگارپیرزنم .-

 بگوکانی .

 خشید کانی جان ،:چشم خا.. بب-

 کبری رو ارباب وقتی ازاینجابیرون میکنه واسه کارمیفرسته عمارت سلطان تااونجا کارکنه .

 کبری هم میاد به خانوادتون میگه ک ارباب قضیه نامه روفهمیده و شمانتونستین نامه روبخونین .

 

 کنه ،پس ساالرعوضی کبری روفرستاده اونجاکارکنه وبمن نمیگه ک کبری داره کارمی

 من همش عذاب وجدان دارم ک کبری بیکاره...

 

 

 :ولی من نامه روخوندم ،ساالربهم نامه روداد.-

 ولی خوب نمیزاره بیام ،

 منم میخوام بیام عروسیه داداشم ،
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 ازاون موقع همش دارم گریه میکنم ک نمیتونم بیام .

 برمیگردم تاساالر نفهمه .ولی بهار جلویه خانوادم حرفی نزن، من یواشکی میام عروسی وزودی 

 :کانی جان میخوای دردسردرست کنی واسه خودت ؟-

 خانوادت شرایطو میدوننودرکت میکنن .

 بیخیال این فکراشو وفکر یواشکی اومدنونکن .

 منم دیگه باید برم ،رحیم منتظرمه گفت زودبرگردم .

 توروخدامواظب خودت باشو فکر احمقانه ای به سرت نزنه .

 م سالم برسونو بگو کانی حالش خوبه ونگران من نباشن .:ب خانواد-

 بهشون نگی یواشکی میخوام بیام .

 توهم زودتربروتارحیم دعوات نکرده .

 مواظب کوچولویه خاله هم باش .

 

 ی کردیم رفت پیش رحیم تابرگردن خونشون .ب*و*سبعدازاینکه بهاردوباره بغلم کردو رو

 یواشکی برم عروسی ...منم افتادم روتخت وتوفکراینک چطور

 ساالر 

 بعدازسرزدن به دانیاربرگشتم به عمارت ک متوجه رحیم شدم ک گوشه ای وایستاده بود ،

 ولی اون متوجه من نشدومنم وارد  عمارت شدم .

 همینکه داشتم به سمت اتاقم میرفتم 
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 باشنیدن صدایه کانی ک با کسی صحبت میکرد ،

 باکیه ؟ پشت دراتاقش گوش وایستادم تاببینم

 باشنیدن صدایه یه دخترخیالم راحت شد،

 ولی کنجکاوبودم که اون دختر کیه ؟ 

 یادرحیم ک افتادم ،

 متوجه شدم به احتمال زیادبهار،

 اومده دیدن کانی .

 خواستم برم تواتاقم ولی باحرفی ک اززبون کانی شنیدم ،

 یه لحظه خشکم زد .

 عروسیه داداشش .دختره احمق بازمیخوادمنوبپیچونه وبره 

 اونسری، سرنامه تهدیدش کردمو کتک خورد،

 بازم میخواد اینکارشوتکرارکنه . 

 اگ همچین کاری بکنه اینسری دیگ ازش نمیگزرم .

 خواستم اول وارداتاق بشموحالشوبگیرم .

 ولی بازپشیمون شدم و گفتم توعمل انجام شده مچشوبگیرم .

 اروم وارداتاق شدم تامتوجه من نشن .

 لی از شدت خشموعصبانیت خودخوری میکردم دلم میخواست برم سرکانی رواز تنش جداکنم .و

 ولی باید صبرکنم تا به وقتش،
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 دختره خنگ، انقدر،بلندم حرف میزنه نمیگه ممکنه کسی بشنوه .

 واقعا به عقل این دختر ادم شک میکنه .

 خوابم برد....روتخت دراز کشیدمو به کانی و کاراش فکرکردم تا نفهمیدم کی 

 راوی 

 بهار به خونه ی کانی رفت وبه خانوادش اطالع دادک کانی گفته میام .

 خانواده کانی از این خبر خوشحال شدنو لحظه شماری میکردن واسه دیدن کانی .

 بهارچنددفعه رفت تابه رز بگه کانی ممکنه بپیچونه بیاد،

 . ولی بازم بخاطر قولی ک به کانی داده بود حرفی نزد 

 

 ازاونورم کانی توفکراین بود ک چطور ساالرو بپیچونه و بره عروسی داداشش .

 بازم به ساالر روانداخت ولی ساالر قبول نکرد .

 ساالر منتظر بود تا کانی حرکت اشتباهی بکنه وکانی روتنبیه کنه .

 

 این چندروزم گذشتوفرداعروسیه ی مانی بود .

 یکشید .کانی تاصب چشم روهم نذاشت و نقشه م

 

 ازاونورم مانی شب تاصب نخوابیدو چشم انتظار خواهرش ،

 تابه عروسیش بیادوشادیش چندبرابر بشه .
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 درسته داشت باعشقش ازدواج میکرد .

 ولی جایه خالیه کانی نمیذاشت ک خوشحالیش زیادباشه و جایه خالیشوحس میکرد .

 دلش برایه یدونه خواهرش تنگ شده بود .

 کارناخواسته ی اون خواهرش االن خون بس بودو ازخانوادش دور .بخاطر 

 صب مانی هرکاری ک میکرد هرلحظه 

 هم چشم براهه کانی بود .

 ن تنهااون بلکه همه خانواده چشم براه بودن تاکانی بیاد .

 راوی 

 صب ساالر برایه اینکه راه وبرایه رفتن کانی بازکنه ومچشو بگیره ،

 کانی گفت ک جایی میره وفردابرمیگرده .برایه اولین بار به 

 بعدخودش ازعمارت بیرون رفت و جایی خودشو پنهان کرد 

 تا مچ کانی رو موقع رفتن بگیره .

 واقعا نمیدونست االن خوشحال باشه ازگرفتن مچ کانی یا عصبانی ازاینکه کانی دورش میزنه .

 

 عروسیه برادرش بود.کانی خوشحال ازاین خبر و بیخبرازهمه جا توفکر رفتن به 

 انقدرخوشحال بود که حتی به عقلشم نرسید،

 چطورساالری ک هیچ وقت بهش حرفی نمیزد حاال امار رفتنشوداره میده . 

 بعدازرفتن ساالر کانی تندتند کاراشوانجام دادو به حمام رفت تادوشی بگیرهو
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 حاضربشه واسه رفتن به عروسی .

 بعدازیه ساعت حموم کردن ،

 یرون اومدو موهاشو مدل تیغ ماهی ک از عمه زهرا یادگرفته بود درست کرد .ازحموم ب

 واسه عروسی هم یه پیراهن بلنده مشکیه ساده ی ساده پوشید بایه روسریه قرمز .

 ازخوشحالی سراز پانمیشناخت ک داره میره عروسیه داداششو میتونه خانوادشو ببینه . 

 واقعا خداروشکر میکرد .

 اومدو به سمت درسالن رفت . ازاتاقش بیرون

 همینکه دستش سمت دستگیره در رفت وخواست درو بازکنه ....

 راوی 

 ساالر هرچی وایستاد خبری از کانی نشد ،

 یعنی کانی پشیمون شده و نمیخوادبره ؟

 نمیدونست چراازاین فکر حس خوبی بهش دست داد ،

 رفته باشه،ولی ازاونورم فکراینکه نکنه کانی از جایه دیگه در 

 بازدوباره عصبانیش کرد. 

 از انتظارکشیدن خسته شدو به سمت عمارت رفت .

 

 مانی و رز هرلحظه منتظر بودن تاکانی سروکلش پیدابشه .

 چندساعت دیگه عاقد می اومد ولی خبری از کانی نبود .
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 هر دقیقه ک میگذشت خانواده کانی دپرس ترو ناامید ترمیشدن ازاومدن کانی  .

 ک ناراحتیه همشون دیگ داشت مشخص میشدازقیافه هاشون . طوری

 چقدر رز باکانی واسه همچین روزی نقشه کشیدنوبرنامه داشتن .

 ولی کی فکرشو میکرد همچین اتفاقی بیفته وکانی ازشون دور بشه .

 

 بهار ک ازصب استرسودلشوره داشت ،

 ب فهمیده باشه وبالیی سرش اوورده باشه  .حاال هرچی ک میگذشت استرسو دلشورش بیشترمیشد ک نکنه اربا

 

 رحیم ک حال وروز بهارومیدید چنددفعه پاپیچش شد تابفهمه چرابهار انقدرنگرانه واسترس داره .

 ولی بهار حرفی نمیزدواین باعث عصبی شدن رحیم میشد.

 

 بهار ک میدید رحیم داره عصبانی میشه ،استرسش بیشترمیشد .

 ترسید و نمیدونست باید به رحیم قضیه روبگه یانه ؟واقعا ازعصبانیت رحیم می

 شاید رحیم میتونست کاری بکنه ،

 ولی خوب کانی ازش قول گرفته بود ک به کسی حرفی نزنه .

 

 ساالر وارده سالن شدوبه سمت اتاق کانی رفت ...

 راوی 
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 ساالر وقتی دراتاقوباز کرد،

 بادیدن کانی ک دوتا پاهاشو جمع کردو سرشو روش گزاشته  و  

 روزمین نشسته  جاخورد ،

 فکرمیکرد کانی شاید  ازیجایه دیگ رفته،

 ولی حاال کانی تواتاقش بود . 

 

 کانی باصدایه دراتاق سرشو بلندکردو درحالیکه اشکاش تندتند از چشماش میریخت مظلومانه به ساالر نگاه کرد .

 

 باز بادیدن اشکاو نگاهایه کانی حس بدی بهش دست دادواروم اروم رفتو جلوش وایستادو...ساالر 

 

 :پس چرانرفتی عروسیه داداشت ؟مگه قرارنبودمنوبپیچونی ؟-

 

 کانی شوکه به ساالر نگاه کرد ،

 ساالرازکجامیدونست ؟

 

 :توازکجامیدونی ؟-

 :اونروزی ک بابهار بلندبلندحرف میزدی شنیدم .-

 نرفتی ؟ چراپس
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 ساالر یه نگاه به سرووضع کانی انداختو به سرووضعش اشاره کرد ..

 

 :انگارحاضرم شده بودی ؟-

 :اره تا پیش درسالنم رفتم ولی پشیمون شدم ،-

 میخوای بدونی چرا ؟

 :چرا ؟-

 :ترسیدم بفهمی وبیای مجلس عروسیه برادرموبخاطر لجبازی بامن بهم بزنی ،-

 لویه خانوادم کتکم بزنی و بهم توهین کنی تا اونا بیشترناراحت بشنوغصه بخورن .نخواستم یه وقت بیای ج

 :شانس اووردی نرفتی ومخت کارکرد وگرنه همچین قصدونیتیم داشتم تا تو دیگ منونپیچونی .-

 ،فک نکنم بازبخاطراینکه قصد داشتی منودوربزنی ولت میکنم .

 

 ساالر بعداززدن این حرفش به کانی پشت کردتا ازاتاق بیرون بره ، 

 ول با گرفتن دستش توسط کانی ،

 وایستاد، ولی برنگشت ..

 

 :ساالر؟؟ خواهش میکنم .-
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 ساالر جواب کانی رو ندادو بدون هیچ حرفی به سمت دراتاق رفت ...

 

 زاشتوبیصدا اشک ریخت ..کانی ناامید از ساالر ونرفتن به عروسی سرشو رو زانوهاش گ

 

 چندساعت هم گذشت و ولی از کانی خبری نشد .

 عاقداومدو نیم ساعتم باز وایستادن تا کانی شاید بیاد،

 ولی خبری ازکانی نشد .

 بابارضا با دلی شکسته رو کرد سمت عاقدو گفت تاکارشو انجام بده ،

 درحالیکه دلش از غصه نیومدن دخترش خون بود  ....

 راوی 

 قدشروع بخوندن خطبه عقد کرد .عا

 درحالیک همه ناراحت بودن .

 خانم گل وعمه زهرا ک بیصدا اشک میرختن .

 رزهم اززیر چادر اروموبیصداگریه میکرد .

 بجایه دعا واسه خوشبختیه خودش سرعقد، واسه کانی دعا کرد.

 مانی واقعا حالش خرابه بود .

 سرشو پایین انداخت .یه ان سرشو بلندکردو به درگاهی نگاه کردو 

 ولی هنوزکامل پایین نیاوورده تندی بلندکردو چنددفعه چشماشوبازوبسته کردتا ببینه چیزی ک میبینه راسته یانه ؟
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بادیدن دستایه بازشده ی کانی ک جلوش وایستاده بودتازه متوجه شدبیداره و  بلندشدوخودشو توبغل خواهرش انداخت وازخوشحالی دیدن 

 یکرد .خواهرش گریه م

 بابارضا اینابادیدن مانی ک بلندشدن مسیر رفتن مانی روک نگاه کردن کانی رودیدن .

 همه ازدیدن کانی خوشحال شده بودنو به سمتش میرفتنو اونودراغوش میگرفتن .

 کانی باورش نمیشد االن کنارخانوادشو سرسفره عقده برادرش ومنتظره تارز جواب بله بده .

 افته ک باصدایه ساالر سرشو بلندکردو اونو کناردراتاق دید ....وقتی یاداون لحظه می 

 

 شب باید خونه باشه . 12:میتونی بانادر بری عروسیه برادرت ولی تا -

 و یک دقیقه دیگ اون وقت هرچی دیدی ازچشم خودت دیدی . 12وای بحالت فقط ساعت بشه 

 ساالربعداززدن این حرفش ازاتاق بیرون رفت .

 ی هاج و واج به رفتنش نگاه میکرد .درحالیکه کان

 یعنی واقعا گذاشت بره عروسیه برادرش .

 بعدازچندلحظه بخودش اومدو بعدازحاضرشدن ازاتاق بیرون رفت  و به سمت اتاق ساالر رفت تاازش تشکر کنه.

 ساالر تواتاقش نبود .

 به سمت سالن رفت.

 ردنو وایسته تا کانی روبرگردونه .برگ 12ساالرو کنارنادر دید ک به نادر توصیه میکنه تا 

 کانی به سمت ساالر رفت و بایه لبخند رولب ازساالر تشکرکردو همراه نادر به عروسی اومدن .

 حاال االن کنارخانوادش بود ،

 باصدایه بله گفتن رزو دست زدن مهمونا بخودش اومد ...
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 راوی 

 رت برگشت .شب ازخانوادش خداحافظی کردو بانادر به عما 11کانی ساعت 

 حالو هواش خیلی عوض شده بود ،

 طوریکه نادرم متوجه شده بودوازخوشحالی کانی اونم خوشحال بود.

 همیشه واسه کانی احترام خاصی قائل بودواونودخترشجاعی میدونست ک بخاطربرادرش خون بس شده  ،

 بعدازنیم ساعت چهل دقیقه رسیدن عمارت ،

 تاپیش زنشوبچه هاش باشه . بعدازرفتن کانی ،نادرهم بخونش رفت

 گل بهاری ک چندروزی بود بایه عقدساده خانم خونش شده بود .

 بچه هاطوری باهاش خوب بودن ک بخواست گل بهار بهش باباجون میگفتن .

 گل بهار مادر نادرم اوورده بود پیش خودشون ،

 نذاشته بود مادرش تنهازندگی کنه ،

 نادرخانمو عزیزاومد .ک بااین کارش بیشتر به چشم 

 مادرش طوری تواین چند روز با گل بهار خوب شده بود ک انگار گل بهاردخترش بود ن عروسش .

 بچه ها هرشب پیش مادرش  میخوابیدنو به مادرش بی بی جون میگفتن .

 مادرشم بچه هارودوست داشتو باهاشون خوب بود .

 تی میکرد .خداروشکر ک نادر اززندگیش راضی بودو احساس خوشبخ

 البته ساالر بخاطرکارش با دانیار نتونسته بود تو عقدش شرکت کنه ،

 ولی بعنوان هدیه یه زمین بهشون کادوداده بود .

http://www.roman4u.ir/


 

 
281 

 

 نادر نمیخواست همچین هدیه ای روقبول کنه ولی وقتی دید ساالر داره ناراحتو عصبی میشه قبول کرده بود .

 

 .کانی وارد سالن شد ک چشمش به ساالر خورد 

 باخوشحالی به سمت ساالر رفت ...

 

 :سالم .-

 :سالم ،خوش گذشت ؟-

 

 کانی درحالیک رومبل کنارساالر مینشست جواب ساالرودادو

 با ساالر انگار ک خیلی خودمونیه ازکل جشن واتفاقاش تعریف کردو هردفعه هم باصدایه بلندمیخندید .

 

 واتفاقاش تعریف میکنه ومیخنده . ساالر به کانی نگاه میکردک با چه شوق و ذوقی ازجشن

 تاحاال خنده هایه کانی روندیده بود ،

 بنظرش ک کانی خیلی قشنگ میخندیدو وقتیم میخندید خوشگلترمیشد ،

 ازفکراینک شاید کس دیگه ای هم ازخنده هایه کانی خوشش بیاد ناخواسته عصبانی شدواخم کرد .

 

 متوجه شدک واسه ساالرنشسته و حرف میزنه .کانی بادیدن قیافه اخمو ساالر ساکت شدوتازه 
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 ساالر ازجاش بلندشو درحالیک به سمت اتاقش میرفت ...

 

 :بروزودتریه دوش بگیر،-

 بویه عرقت داره خفم میکنه بعدش بیا به اتاقم ... 

 کانی 

 

 بعداز رفتن ساالر منم به اتاقم رفتم تابه دستور اقا دوش بگیرم .

 بگیر وبیا تواتاقم ؟ یعنی چیکارم داره گفت دوش

 تا رو یه زانوم پوشیدم . 7بعداز گرفتن دوش یه پیراهن سورمه ای استین حلقه ای یقه 

 پایین پیراهنم گالیه ریزکرم رنگ داشت . 

 موهامو شونه کردمو با کش دم اسبی بستم .

 موهام ن بلنده بلندبود ن کوتاه قدن خوب بود و دوسشون داشتم .

 فتمو یه تقه به دراتاق زدم و وارد شدم .به سمت اتاق ساالر ر

 بادیدن ساالر ک روتختش  فقط بایه شلوارک خوابیده بود نگاموازش گرفتم ..

 

 :سالم -

 :سالم بیا تو دراتاقم ببند .-
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 بااین حرفش یه نگاه دوباره بهش انداختمو بدون هیچ حرفی دراتاقوبستم..

 ..همونجا جلویه در وایستادم ک باصدایه ساالر .

 

 :عین مترسک اونجا واینستا بیا روتخت .-

 

 سرموتندی اووردم باالو یه نگاه به ساالر کردم .

 منظورش چیه میگه بیا روتخت ؟

 نکنه میخواد کاری بکنه وبهم دست بزنه  ؟

 

 با حرف ساالر باچشایه گردشده بهش نگاه کردمو،

 ازخجالت لبمو گازگرفتمو سرموانداختم پایین .. 

 

 یخوام بهت دست بزنم ،:نترس نم-

 ولی انگار توهمچین بدتم نمیاد ، همش توفکراین چیزاو بچه ای ؟

 

 یعنی دلم میخواست زمین دهن بازکنه ومن برم توش .

 ای بمیری کانی ،ای مرده شورتوببرن ک همش بلندبلند فکرمیکنی .

 دختره احمق همیشه باید ابروت جلویه این غول بی شاخو دم بره .
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 باصدایه ساالر دست ازفحش دادن خودمم برداشتم ...دوباره 

 

 :زودباش بیا ماساژم بده میخوام بخوابم خستم ،-

 وقت منوالکی نگیر .

 راوی 

  

 کانی به سمت ساالر رفت رو تخت نشست.

 ساالر بانشستن کانی  روتخت روشکم خوابید تا ماساژش بده.

 

 کانی واسه جون ساالر حرص کرده بود،

 ا خوشش اومده ،خوبه دیگه اق

 عالوه بر ماساژ دادنش توحموم حاال شباهم باید ماساژش بدم .

 منکه انقدر تو عروسی کارکردمورقصیدم ناندارم .

 حاال باید اقارم ماساژ بدم .

 کانی با بیحالیه تمام یه ده دقیقه ای ساالرو ماساژ میداد و خودشم خوابش گرفته بود .

 میرفت پایین ودوباره می اوورد باال .سرشم ازشدت خواب زیاد  هردفعه 

 دیگه نفهمید چیشدو خوابش برد وسرش افتاد روپشت ساالر .
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 ساالر ک از ماساژ دادن کانی کفری شده بود همینکه خواست بهش چیزی بگه ،

 یه دفعه متوجه شد کانی صورتشو روکمرش گذاشته .

 کمش بودو خوابش برده  ،برگشت تاچیزی به کانی بگه ک بادیدن کانی ک حاال سرش روش

 هیچی نگفت  وچنددقیقه ای به کانی نگاه کرد .

 بعداز چنددقیقه کانی روبلندکردو کنارخودش خوابوند.

 نمیدونست چرادلش نیومد کانی روبه اتاقش ببره .

 بافکراینکه فردا کانی بلندبشه و خودشورو تخت ساالر ببینه قیافش دیدنیه ،کنار کانی خوابید .

 ساالرتازه چشماش گرم شده بود و ک دستی محکم خورد تودماغش .

 شوکه وترسیده یه دفعه نشست روتخت ک متوجه دست کانی شد .

 کمی دماغشومالید تا دردش کم بشه .

 دوباره باحرص گرفت خوابید .

 دوباره چشماش گرم شده بود ک بافرود اومدن یه چیزی وسط پاهاش ازدرد صورتش جمع شد .

 ه به پایین شکمش کرد ک متوجه زانویه کانی شد .یه نگا

 دیگ نتونست تحمل کنه و کانی روهول داد ازروتخت پایین ک گرومپی صدا داد.

 

 کانی با احساس درد شدیدی توبدنش یه دفعه ازخواب بیدارشدو

 با گیجی درحالیک اززور درد بدنشو میمالید به اطراف نگاه کرد .

 . ک متوجه نگاه عصبیه ساالرشد
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 ساالر نمیدونست باشنیدن صدایه پرت شدن کانی وقیافه دیدنیش بخنده یاعصبانی وشاکی باشه .

 ولی ترجیح داد اخم کنه تا اینکه به کانی بخنده ...

 

 کانی تازه متوجه شد ک خوابش برده کنار ساالر وانگارساالرم ازروتخت پرتش کرده .

 نامرد نمیگه سرم میخوره بجایی و میمیرم .

 چندراحت میشه  ازدستمو خیلی راحت زندگیشومیکنه .هر

 واسش مهم نیست .

 باصدایه ساالر دست ازفکر کردن برداشت ..

 

 

 :پاشوبرو تواتاقت بتمرک تا قاطی نکردم واست .-

 معلوم نیست خوابه یاداره جفتک میندازه توخواب .

 

 چ حرفی به سمت اتاقش رفت .کانی ک ازحرفایه ساالر چیزی نفهمیده بودوخوابش می اومد بدون هی

 همینکه افتاد روتخت بیهوش شد .

 کانی 

 صبح ازخواب بلندشدمو به سمت اتاق  ساالر رفتم تا ماساژش بدم ،
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 ولی ساالرتواتاقش نبود . 

 نامرد هنوزتنم درد میکرد ،7

 همچین ازروتخت پرتم کرد پایین .

 ای خدامنوگاو کنو ازدست این گوسفند نجات بده .

 کارایه خونه روانجام میدادم ک دانیار وارد سالن شد .داشتم 

 حاال خوبه بخاطر رفت وامد نادراینا همیشه لباسم پوشیده بود .

 دانیار بادیدنم لبخند زدوبه سمتم اومد ..

 

 :سالم ،خوبی ؟-

 :سالم ممنونم شما خوبین؟-

 خوش اومدین .

 :مرسی ،ساالر کجاست ؟-

 ،خبرندارم .:نمیدونم داداش دانیار -

 :اومده بودم ببینمش کارش داشتم ،-

 خبرم نداری کی میاد ؟

 :ن ،اصال نمیدونم کی رفته وکجارفته ؟-

 :به، عجب زن نمونه ای هستی ک انقدر قشنگ امارشوهرتوداری .-

 :بله همه میگن من زن نمونه ایم .-
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 :روتوبرم دختر .-

 

 ک بااخم داره نگام میکنه،تا اومدم جواب دانیاروبدم ،چشمم به ساالر خورد 

 خنده رولبم خشک شد .

 دانیار بادیدن ساکت شدنم برگشت عقب وبادیدن ساالر بالبخندبه سمتش رفت ونمیدونم به ساالر چی گفت ک باهم رفتن بیرون ازسالن ،

 ولی ساالر قبل ازبیرون رفتنش یه چشم غره بهم رفت ک ازترسم سرموبرگردوندم .

 ، همش بلده بمن اخم کنه

 خود درگیری داره پسره باخودش .

 ای خدا سرپیری کی رونصیب ماکردی .

 بعدازانجام دادن کارام به اتاقم رفتم .

 لباساموعوض کردمو تااومدم شلوارمو کامل تنم کنم یه دفعه دراتاق بی هوا بازشدوساالر بااخموتخم وارداتاق شد ،

 

 کرده بودم اومدم تندی شلوارموبپوشم ک پام گیرکرد توشلوارو گرومپی خوردم زمین .منکه ازدیدن ساالرو اخمش هم ترسیده بودموهم هول 

 نمیدونستم اززور درد گریه کنم یابخاطر افتادنم بااون وضع جلویه ساالر خجالت بکشم .

 

 ساالر به سمتم اومدو بازوموگرفتوپرتم کرد روتخت .

 د سمت خودش .ترسیده خودم وخواستم عقب بکشم ک دوتا پاهاموگرفتو کشی

 وحشت زده به ساالرنگاه میکردم .
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 کمی خم شده بودم، اونم خم شده بود سمت صورتم  .

 فاصله صورتامون یه سانت بود طوریکه گرمیه نفساش بصورتم میخورد .

 بعدازچندلحظه ک نگام کرد با عصبانیت ...

 

 :مگه بهت نگفتم خوشم نمیاد باکسی بگی بخندی ؟-

 :بل..-

 

 بزنموپرید وسط حرفم ...نذاشت حرفمو

 

 :گوخوردی بادانیار میگفتی ومیخندیدی ؟-

 خوبه بهت گفته بودم خوشم نمیاد بگی بخندی ؟

 :بخدا درموردشما ..-

 : خفه شو ،فقط خفه شو ،دیگ داری شورشو درمیاری ،- 

 کی صبرم تموم بشه و کاردستت بدم خدامیدونه .

 :ببخشید .-

 

 بخشید ک خودمم دلم به حال خودم سوخت .طوری با مظلومیت واروم گفتم ب

 ساالر انگشتشو گرفت سمتمودرحالیک جلویه صورتم تکون میداد...
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 :این سریه اول واخرت بود کانی ،-

 سریه بعد هرجاوباهرکی بگوبخندکنی همونجا حالتومیگیرموبالیی سرت میارم تادیگه ازاین غلطا نکنی .

 

 بیرون رفتوساالر بعداززدن این حرفش ازاتاق 

 چنان دروکبوند بهم ک یه مترپریدم ازجام . 

 یه نگاه به خودم کردم وبلندشدمو شلوارموپوشیدم .

 راوی 

 کانی به اشپزخونه رفت تا نهاردرست کنه.

 امروز ک ساالر نگفت غذایه خاصی میخواد .

 کرده بود . ه*و*سپس تصمیم گرفت مرغ ترش درست کنه ک خیلی 

 . عاشقه غذاهایه ترش بود

 هردفعه مزه غذا رومیچشیدومیدید غذاترشیش بازم ترشی توش  میریخت .

 اخه غذاش باید ترش باشه تامزه بده ،

 خانوادش مخصوصا مانی همیشه ازاین مدل غذاخوردنش شاکی بودن که انقدرترش میخورد .

 بعدازپختن غذا، وسایل نهارواماده کرد تا ساالر بیادو غذاشونوبخورن .

 

 ت بعد ساالر اومد،حدود یه ساع
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 ساالر بعداز لباس عوض کردنوشستن دست وصورتش پشت میز نشست .

 ساالر بادیدن غذا بدون هیچ حرفی کمی غذا کشید توبشقابشو ،اولین قاشقو ک خورد نفهمیدچطوری قورتش داد .

 تااومد بتوپه به کانی ،ک فکرمیکرد از قصد وقرضو واسه چزوندنش غذا روترش کرده ،

 هنش موند ،حرف تود

 کانی چنان بااشتهاوتندتنداون غذارومیخورد ک ساالر ازترشی غذا صورتش جمع شد .

 دختره احمق معلوم نیست چ جونوریه ک غذا به این ترشی رو داره اینجوری باااشتهامیخوره ؟

 همیشه ازغذایه ترش متنفربود .

 ساالر ک دید خودش غذا نخورده وکانی بااشتها غذامیخوره ،

 بانیت نگاه ازکانی گرفت ک چشمش به یه ظرف خورد .از عص

 یه نگاه به کانی کردویه نگاه به ظرفو بلندشدوبه سمت ظرف رفت .

 

 کانی ک بابلندشدن ساالر تازه متوجه شد ،

 دست به غذاش نزده یه نگاه به ساالر کردو شونشو باال انداختو دوباره مشغول خوردن شد .

 بهش مزه میداد .واقعا غذاش خوشمزه شدوبود 

 یه دفعه بادیدن دستی ک سمت غذاش اومد،

 نگاهشوبه باالیه دست اووردو قیافه اخموساالرودید .

 

 ساالر ک دید کانی نگاهش میکنه بااخم به ظرف غذاش اشاره کردو...
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 :حاال نهارتوتااخر بخور که بیشتربهت مزه میده .-

 

 ،کانی نگاه ازساالر گرفت و به بشقابش نگاه کرد

 بادیدن چیزی ک رو غذاش بود ، 

 سرشو بلندکردو باتعجب به ساالر نگاه کرد ...

 راوی 

 کانی بادیدن  اون همه فلفل وادویه رو غذاش جاخورده بود .

 یعنی این غذا رو بایدبخورم ؟

 منکه اگ فلفل وادویه زیادبخورم ک میمیرم .

 من حساسیت دارم به زیادیه فلفل و ادویه .

 

 مظلوم کردو باچشایه مظلومش یه نگاه به ساالر انداخت.کانی خودشو 

 

 ساالر بادیدن کانی ک خودشو به مظلومیت زده،

 یه پوزخند زدو ظرف غذاشو کشیدجلوترو .. 

 

 :خودتو به مظلومیت نزن تااخر غذاتومیخوری تادیگه غذایه ترش بخورد من ندی .-
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 :ولی من که ازقصداینکارونک...-

 میخوری یابخوردت بدم ؟:بسه حرف نزن -

 خودم بخوردت بدم بیشترازاین فلفل اینا میریزم .

 :ولی من به . ... -

 :ساکتشو ،چیزی نمیخوام بشنوم بهتره غذاتوبخوری .-

 

 کانی تا خواست باز اعتراض کنه ساالر فلفل ادویه بیشتری توغذاش ریخت .

 دوتاروباهم قاطی کردو توغذاش ریخت .ساالروقتی رفت فلفل وبیاره چشمش به ادویه هم خوردو اون 

 

 کانی ن میتونست اعتراض کنه،

 ن میتونست اون غذا رو بخوره، 

 تا دهن بازکرد حرفی بزنه ،

 ساالرمهلت ندادو یه قاشق پر از غذا ریخت تودهنش .

 کانی نفهمیدچطوراون غذارو قورت داد .

 ساالرمجبورش کرد تااخرش غذاشوبخوره .

 

 کانی رومجبورکرداون غذا روبخوره به سمت اتاقش رفت تاکمی استراحت کنه .ساالر بعدازاینکه 

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 کانی بعدازرفتن ساالر به گریه افتادوباگریه وسایالروجمع کرد .

 مطمئن بود تاچنددقیقه دیگ حساسیتاش شروع میشه.

 اخه اون ازکجامیدونست ساالر غذایه ترش دوست نداره ؟

 فلفل وبخوردم بده ؟ نامردچطور دلش اومد اون همه ادویه

 زبونش ازتندیه غذا میسوخت .

 یواش یواش حساسیتاش خودشو نشون میدادن .

 راوی

 خارش بدن کانی شروع شده بودو هی خودشو میخاروندو پشتشو میمالید به دیوار تا خارشش بیفته ،

 یر گریه .سمت ائینه رفت و با دیدن قیافش ک لپاش باد کرده بودو دهنش کج شده بود دوباره زد ز

 

یادباراولی افتاد ک بخاطر خوردن زیاد فلفل حساسیتاش شروع شدو مانی ورز چقدربهش میخندیدنو اونم ازشدت حرص خوردن بیشترگریه 

 میکرد .

 

 میدونست تا امپول نزنه خوب نمیشه وحتما باید بره دکتر .

 بلندشدو به سمت اتاق ساالر رفت وچندباری درزد . 

 جواب نمیده وارداتاق شدک ساالرو خوابیده روتخت دید .وقتی دید ساالر 

 به سمت ساالر رفت و صداش کرد .

 باشنیدن صدایه خودش شدت گریش بیشترشدودرحالیکه بایه دست خودشو میخاروند بایه دستم ساالروتکون میدادصداشم میکرد .
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 ساالر باحس اینکه کسی صداش میکنه و تکونش میده کم کم هوشیارشد،

 جه شد یکی ک یه صدایه خیلی کلفت و زمختی داره ،متو 

 داره صداش میکنه ،

 بافکراینکه یه مردناشناس تواتاقشه به سرعت بلندشدوروتختش نشست .

ولی بادیدن کسی ک بایه قیافه  درب و داغون داره دورخودش میچرخه تاپشت خودشو بخارونه با تعجب بهش نگاه کرد ک متوجه شد اون 

 جز کانی.شخص کسی نیست 

 باتعجب به کانی وکاراشو قیافش نگاه میکرد .

 

 کانی ک متوجه شدساالر بیداره شده روکردسمتش ..

 

 :توروخدامنوببردکتر یادکترخبرکن دارم میمیرم .-

 

 ساالرباشنیدن صدایه کانی اول باتعجب وشوکه نگاهش کرد بعدبلندبلندزد زیر خنده .

 

 به ساالر نگاه میکرد .کانی باشنیدن صدایه بلندساالر شوکه 

 اولین باربود ک ساالرو اینطوری میدید.

 ساالردرحالیکه میخندید انگشتشو طرف کانی تکون میداد و اززور خنده نمیتونست حرف بزنه ...
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 :ت..تو چ..چرا ای.. این  ش..شکلی ش..شدی ؟-

 :نخند بخاطراون همه فلفل وادویه ای ک بخوردم دادی این شکلی شدم ،-

 ت دارم .حساسی

 بلندشو یکاری کن انقدر نخند ساالر .

 

 ساالربازم باشنیدن صداش مخصوصا ک حرصم میخوردوکلف ترمیشد،بیشترخندش گرفت .

 

 کانی ک دیگه کفری شده بود پاشومحکم کبوند روزمین و ازاتاق ساالر بیرون رفت .

 

 به حیاط رفت ودستوردادتا دکتروخبر کنن .ساالر بعدازرفتن کانی خودشو جمع وجور کردو درحالیک هنوز میخندید 

 خودشم به اتاق کانی رفت .

 راوی 

 ساالر وارداتاق کانی شد ،ک دید کانی درحال گریه کردنو خاروندنه پشتشه ولی نمیتونه و  فقط باخودش درگیری داره .

 به سمت کانی رفت .

 

 کانی ک متوجه ساالر شده بود به ساالراصال توجهی نکرد،

 حرف ساالر سرشو برگردوندونگاهش کرد...ولی با  
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 :برگرد پشت تو بکن سمتم .-

 

 ساالر ک دید کانی گیج میزنه ،

 خودش کانی روبرگردوندوروتخت پشت به کانی نشست و پشت کانی رو خاروند .

 

 کانی متعجب ازکارساالر چندلحظه ای توشوک بود .

 .ولی بعدش بخاطر خاروندن پشتش یه لبخند رولباش اومد 

 ولی بافکراینکه ساالر مقصره این بالییه ک سرش اومده اخم کردو خودشو میخاروند .

 

 ساالر ک دید کانی باخاروندن بدنش داره پوست  تنشوقرمز میکنه دستاشو گرفت .

 

 کانی به ساالرنگاه کرد ک دستاشوگرفته بود .. 

 

 :دستامو ول کن .چرادستاموگرفتی ؟-

 اخ اخ ول کن تنم میخاره .

 :بسه تمام تنتوکندی .-

 :تن خودمه میخوام بکنم ول کن دستمو .-

 :بیخودهمه چیزتومال منه ،-
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 این تنم مال منه،

 خوش ندارم بالیی سرش بیاد میدونی شایدبخوام ازش استفاده کنم خوشم نمیاد بی ریخت باشه . 

 

 ..کانی باتعجب به ساالر نگاه کردو بعد خشمگین از حرفایه ساالر باعصبانیت.

 

 :نخیرم بدن خودمه چهاردیواری اختیاری،-

 هربالییم بخوام سرش میارم .توهم حق اینکه ازش بخوای استفاده کنی رونداری وبهت اجازه نمیدم .

 :هه ،خندیدم ،اون موقع ک خونه بابات بودی مال خودت بود ن االن ک زن منی و صاحب اختیارت منم،-

 تفاده کنموتوهم نمیتونی کاری کنی  .درضمن میخوای بهت نشون بدم میتونم اس

 :واقعا ک ادم خودخواهی هستی .-

 :حاالهمینی ک هست ،انقدرم بااون صدایه زمختت بامن یکی به دونکن .- 

 

 با تقه ای ک به در خورد جفتشون به سمت در نگاه کردن .

 ساالر به سمت دراتاق رفت،

 بادیدن خدمتکارپشت دراتاق واطالع ازاومدن دکتر ،

 االر به خدمتکارگفت تا دکتروبه اتاق کانی بیاره ،س

 خودشم برگشت سمت کانی و ازش خواست لباس مناسب بپوشه .

 کانی به سمت حمام تواتاق رفتو
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 لباساشو بایه دامن بلندو پیراهن مدل مردونه عوض کرد .

 راوی 

 دکتروارداتاق کانی شدو بعدازمعاینه کانی ،

 ادویه جاتوچیزایه گرم نخوره ،تاکید کردک تایه هفته اصال 

 بعدازاونم خیلی کم استفاده کنه .

 باید حتما هم امپول حساسیت بزنه .

 

 ساالربااین حرف دکتر،

 سوالی پرسید ک کانی ودکتر متعجب بهش نگاه کردن ..

 

 :امپولو کجاش میخواین بزنین ؟-

 

 کانی نمیدونست تعجب کنه ازسوالش یابخنده .

 انگارتاحاال امپول نزده ؟پسره دیوونه 

 میگه کجاش امپولو میخواین بزنین  ؟

 میخوادتولوزالمعدم بزنه امپولو .

 شوهرماروباش توروخدا ،نمیدونه کجاامپول میزنن .
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 دکتر یه نگاه به ساالر کرد ک خیلی جدی این سوالو پرسیده ...

 

 :ارباب باید به پاش بزنم .-

 :نمیخواد بزنی .-

 

 طوری نگاه میکرد ک انگار داره یه دیوونه رونگاه میکنه ؟کانی به ساالر 

 یعنی چی ک نمیخوادبزنه ؟

 یعنی میخوادمن همینجوری بمونم 

 ؟

 ولی باحرف بعدیه ساالر بیشترشوکه شد ...

 

 :ولی ارباب اگ امپول حساسیت نزنم خوب نمیشه .-

 :خودم میدونم دکتر ،خودم امپولشومیزنم .-

 ح میدونین به هرحال من وظیفه کارمو انجام بدم ولی چون خودتون اینکارومیخواین بکنین ،دیگه من نمیزنم .:باشه ارباب هرجور صال-

 :ممنونم دکتر .-

 

 کانی باتعجب به ساالر نگاه کرد .

 چیییی؟؟؟خودش بزنه ،
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 عمرا اگ بزارم این دیوونه امپول برام بزنه ،

 ک امپول بزنه ؟ میخواد منوبکشه ازدستم راحت بشه  اخه مگه دکتره

 اون حتی نمیدونه کجاروامپول میزنن بعدامپول منوبزنه .

 

 دکترک دید ساالر خیلی جدیه امپول وسرنگ و به ساالر دادو

 بعداز چندتا نکته ک توصیه کرد، ازکانی وساالر خداحافظی کرد . 

 راوی 

 بعدازرفتن دکتر کانی ازجاش بلندشدو روکرد سمت ساالر ...

 

 نوبکشتن بدی مگه نه ؟تومیخوای منوبکشی ازدستم راحت بشی ؟:تومیخوای م-

 :فکربدیم نیست .-

 :تو ....تو واقعا میخوای امپولمو بزنی ؟-

 توکه حتی نمیدونی امپولو کجا میزنن.

 :نخیرخانم میدونم ،مخ توکارنمیکنه ،-

 فک کردی میزارم دکتری ک مرده امپول زنموبزنه .

 بزنه . عمرا بزارم یه مرد امپول زنمو

 :تومخت عیب داره ؟اون دکتره محرمه .-

 :چیه نکنه مشتاقی دکتر بدنتوببینه ؟-
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 :بسه این چه حرفیه ؟من فقط نمیخوام توک بلدنیستی امپولموبزنی.-

 :توازکجامیدونی من بلدنیستم ؟بگیربخواب روتخت وقتمونگیر امپولتوبزنم برم کاردارم .-

 :نخیرنمیزارم .-

 نرو . :بخواب کانی رومخم-

 :نمیخوام توامپولموبزنی.تومیخوای منوبکشی .-

 

 ساالر بااین حرف کانی باعصبانیت به سمتش رفتو

 بازوشو محکم گرفت وفشارداد، طوریکه کانی اززور درد صورتش جمع شد ... 

 

 :حرف دهنتوبفهم دختره ی احمق ،-

 فکرشو بکنی سرتومیکردم زیراب ک کسی نفهمه .من اگ میخواستم بکشمت خیلی زودترازاینا رو راحت ترازاون چه ک 

 

 کانی ترسیده ازاین حرف ساالر وحشت زده به ساالر نگاه میکرد .

 

 ساالر کانی رو سمت تخت بردو پرتش کرد روتخت .

 

 کانی ب ساالرنگاه میکرد ک امپولو اماده میکرد .

 د ازپایبن دادن کمی ازلباسش ،ساالر بعدازاماده کردن امپول به سمت کانی رفت واون برگردوند و بع
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 تا کانی بخودش بیاد امپولشو زدو بدون هیچ حرفی ازاتاق بیرون رفت .

 

 کانی اصال فکرشوهم نمیکرد ک ساالر به این قشنگی امپول بزنه .

 واقعا دمش گرم ،ازاینکه ساالر بدنشوهم دیده بود خجالت میکشید .

 ت و روتخت دراز کشید .ولی بافکراینکه شوهرشه شونه هاشو باال انداخ

 انقدر به ساالرو کاراش فکرکرد ک نفهمید کی خوابش برد .

 کانی 

 االن یک هفته از روزی ک ساالر برام امپول زد میگذره .

 تواین مدت اقا شده سگو اصال محلمم نمیده .

 شانس من ازاین بیشتر نیست .

 اقاتازه طلبکارم هست ازم .

 انیار  ازحرف زدناش دیشب بانادر فهمیدم .امروزم ازصبح بانادررفتن پیش د

 خوشبحال گل بهار ک نادر شوهرشه .

 واقعا مرداقاییه ،

 اون وقت منم شوهردارم .

 نمیدونم اصال نقش من توزندگی ساالر چیه ؟

 منوبه چشم زنش میبینه یا نه فقط خون بسمویه مزاحم .

 خاک توسرت کانی عرضه نداری این ساالروخرکنی .
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 چطورخرکنم وقتی نم پس نمیده و همیشه خدادرحال اخم وتخمو کردنوقیافه گرفتنه .خوب 

 پاشم حاال ک ساالر نیست یزره بخودم برسم .

 خوبه حداقل ابروبرداشتن وبندانداختنوبلدم .

 بعداز نیم ساعت ور رفتن باصورتوابروم تازه قیافم شبیه ادمیزاد شده بود .

 به این خوبی ابروهاموتمیزکنم . حتی واسه عروسیه مانیم نتونستم

 یه دامن کوتاه مشکی تاباالیه زانوپوشیدم بایه تیشرت قرمزاستین کوتاه جذبه یعقه قایقی که ساده ی  ساده بود.

 همیشه عاشق لباسایه سادم ازلباسایه شلوغ خوشم نمیاد .

 موهامم بازگزاشتمو بایه تل جلویه موهامو دادم عقب .

 م کردم .فقط  رژ زرشکیمویه کم بیشترزدم .یه ارایش خیلی ساده ه

 تازه قیافه ادمیزادگرفته بودم .

 بیخودنبود ساالر جذبم نمیشد .

 وقتی بخودم نمیرسم چطور جذبم بشه  .

 رفتم توسالن ویه اهنگ گذاشتمو واسه خودم شروع کردم به رقصیدنوو حین رقصیدنم بااهنگ میخوندم  ،

 نداره واردسالن بشه ، چون امروز ساالر نیست کسیم جرات

 منم  باخیال راحت میرقصیدم ..

 بانادروکبری برگشتیم عمارت .

 ازصبح بانادر پیش دانیاربودیم .

 درمورد فریدهم کمی صحبت کردیم .
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 بی معرفت دیگ اینوری نمیاد ،

 ازبس سرش گرمه نیالست .

 یه هفته دیگه هم عروسیشونه.

 واقعا واسش خوشحالم ،

 البته فرید بهتره .نیال دخترخوبیه ،

 بادیدن کبری و اصرارایه خاله ک میگفت ببرتش من راضی نیستم ازاینکه اینجاست ،

 اووردمش دوباره عمارت .

 فقط کلی تهدیدش کردم ک دیگه باکانی دست به یکی نکننو نخوان منو بپیچونن ،

 چون اینسری دیگ راحت ازش نمیگذرم ،

 نداشتم وکبری رواووردم .حوصله بحث کردنایه الکی باخاله روهم 

 اینجوری حداقل کانیم تنهانیست .

 نمیدونم چراجدیدنا انقدر به کانی فکرمیکنمو کبری رواووردم تاتنها نباشه .

 مطمئنن بادیدن کبری خوشحال میشه ،

 مخصوصا ک چندباری دیده بودم باخودش حرف میزنه واسم کبری رومیاره .

 نه نکنه خیلی حرفه .واقعا این دختربااین کاراش منودیوو

 ازطرفیم بااین حال ک زنمه هیچ تالشی واسه جلب توجه ی من نمیکنه .

 درصورتی ک حمیرا بااین حال ک میدونه اززنابدم میادوکانی زنمه واسم نازوعشوه میاد .

 این کانی هیچی ک بلدنیست نازوعشوه ام بلدنیست .
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 البته خداروشکرک بلدنیست ،

 یاشومیتونم تحمل کنم باز گیج بازی وخرابکار

 ولی اینکارارو نه .

 به عمارت رسیدیمو بانادروکبری به سمت سالن رفتیم .

 باصدایه اهنگی ک ازسالن می اومد ،

 ازنادرخواستم نیادداخل،

 نکنه کانی لباسش مناسب نباشه . 

 کبری هم به هوایه نادر وایستاد و داخل نیومد .

 و عصبانیت به سمتش رفتم ، وارد سالن ک شدم با دیدن کانی  بااخم

 خوبه ازنادرخواستم وارد سالن نشه ....

 راوی 

 کانی بعدازکلی رقصیدن رومبل درازکشید تا کمی استراحت کنه ولی نفهمید کی خوابش برد .

 

 ساالر نزدیک کانی شد ک متوجه شدکانی خوابیده ،

 همینکه دستشوسمت کانی دراز کردتابلندش کنه ،

 نگاه به سرتاپایه کانی انداخت . دستشوعقب کشیدو یه

 دلش نیومدبیدارش کنه .

 دست انداخت زیرکانی وبلندش کردتابزارتش تویه اتاقش .
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 کانی باحس اینکه کسی داره بغلش میکنه ،

 فک کرد باز بابارضاشه ک داره بلندش میکنه تابزارتش سرجاش،

 کرد .دستاشودور گردن ساالر انداخت ک ساالر شوکه به کانی نگاه 

 کانی ک کم کم داشت هوشیارمیشد چشماشوباز کرد بادیدن اینکه توبغل ساالرهول کردو تکون خورد.

 ساالر واسه اینکه ازبغلش نیوفته ،

 کانی روسفت نگهداشت ک بااینکارش کانی فک کرد ساالرمیخوادپرتش کنه روزمین .

 دستاشو محکمترکرددورگردن ساالر،

 سرشوکمی باال اوورد ک چون ساالرم سرش کمی پایین بود لباشون باهم دیگ برخورد کرد .تا ازافتادنش جلوگیری کنه و 

 هردوشوکه به هم نگاه میکردن ،

 ساالر ک زودترازکانی خودشوجمع جورکرد،

 کانی روول کرد ،ک کانیم  چون شوکه بودوهواسش نبود با باسن محکم افتادروزمین .

 

 کانی اززور درد اشک توچشماش جمع شد ،

 واقعا باسنش دردگرفته بود.

 ساالربادیدن کانی نگران  روپاهاش نشستو ...

 

 :چیشد؟کانی حالت خوبه ؟-
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 :آی آی باسنم ،چرا پرتم کردی روزمین؟ دیگه بی باسن شدم آی خدا .-

 

 کانی ک تازه متوجه حرف زدنش شده بود سرشو پایین انداخت و لباشو محکم گاز گرفت ...

 

 ونش کردی ،بلندشو ببینم ازروزمین .:ول کن او لبو داغ-

 

 کانی همینکه خواست بلندبشه دردبیشتری احساس کردو گریش شدت گرفت .

 

 ساالربادیدن وضعیت کانی اونوبغل کردو به سمت اتاقش برد .

 

 کانی تاخواست اعتراض کنه باصدایه ساالر ساکت شد ...

 

 :هیس ،خفه شو فقط  یه کلمه هم حرف نزن ،-

 دردسردرست کنی وبال سر خودت بیاری ،فقط باید 

 من نمیدونم کدوم احمقی بتوگفت بایدبااین وضع توسالنی بگردی ک ممکن مرد بیاد .

 فک نکن اینکارتوفراموش میکنم ،

 بایدهمچین میزدم تو دهنت ک تاعمر داری همچین گوهی نخوری .
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 ت گریه هاش بیشترشد .کانی ک هم لجش گرفته بود ازحرفایه ساالر هم جرات حرف زدن نداش

 

 ساالر وارد اتاق کانی شدو اونورویه تخت گذاشت .

 کانی بافکراینک االن ساالرمیره و راحت میشه ازدستش کمی اروم شدولی باحرفی ک ساالر زد سرشوتندی بلندکردو به ساالرنگاه کرد ..

 

 :بخواب روتخت وبرگرد ببینم باسنت چیشده.-

 

 ین حرفش تندی نگاهش کرد ،ساالرک دید کانی بعداززدن ا

 بااخم روکرد سمت کانی ...

 

 :چیه نگام میکنی ؟زودباش برگرد  -

 :نم..نمیخواد خوبم در..-

 

 کانی تاخواست حرفشوتموم کنه باسنش تیرکشید ک صدایه نالش دراومد . .

 

 :اگ خوبی پس چراناله میکنی ؟زودباش کانی .-

 :خوبم دیگ ساالر اذیت نکن.-

 ببینم چه بالیی سرت اومده میگی اذیتت میکنم ؟ :میگم برگرد-
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 :اره دیگ نمیخوام بدنمو ببینی و بهم دست ب..-

 

 ید.ب*و*ساشو محکم *ب*ساالر باشنیدن این حرف کانی دست انداخت دور گردن کانی و ل

 کانی بااین کار ساالر شوکه وبی حرکت موند .

 توشوک بود نگاه کردو...بعدازچنددقیقه ساالرکانی رو ول کردو به کانی ک 

 

 :ببین من اگ بخوام کاری کنم یابهت دست بزنم خیلی راحت میتونم ،-

 پس مثل بچه ی ادم برگرد تاببینم چه بالیی سرت اومده .

 

 ساالرک دید کانی هنوزم بخاطرکارش توشوکه وعین منگال نگاهش میکنه پووفی کردو 

 خودش کانی روبرگردوندو دامنشوباالزد ،

 و دست زدن به بدن کانی متوجه شد ک نشکسته فقط بخاطر ضربه دردمیکنه .بادیدن

 لباس کانی رو پایین انداخت و...

 

 :خداروشکر نشکسته دردش بخاطر ضربست، االن میگم برات مسکن بیارن تادردش کمتربشه .-

 شنیدی کانی ؟

 

 معنیه اره .کانی ک ازخجالت روش نمیشد جواب ساالروبده فقط کمی سرشو تکون داد به 
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 ی ساالر بود . ب*و*س*ههنوزم توشوکه 

 ید .ب*و*سچقدر قشنگ می

 بااین فکر محکم کبوندتوسرش ک سرش درد گرفت ،

 یدن ساالری .ب*و*سای بمیری کانی ک تواین وضع بفکر قشنگ 

 

 ساالربادیدن کانی ک توسرخودش زد ،

 تکون میداد ازاتاق بیرون رفت ،باتعجب به کانی نگاه کردو درحالیک سرشو بعنوان تاسف خوردن 

 این دختر واقعا چهارتخته کم داره .

 ایه خوردنی ای داره  المصب ،*ب*ولی چه ل

 ساالر بااین فکر لبخندی رولباش اومد و به سمت سالن رفت ودرحین نشستن کبری ونادروصداکردو

 از کبری خواست برایه کانی مسکن ببره بایه چیز شیرین تابخوره ....

 کانی 

 باصدایه دراتاق برگشتم سمت در ک چشمم به کبری خورد .

 باخوشحالی بهش نگاه میکردم،

 اونم بالبخندبه لب اومدسمتموهمدیگه روبغل کردیم... 

 

 :کبری کی اومدی ؟چطوراومدی اینجا ؟-

 نکنه ساالردعوات کنه ؟
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 :سالم ،ن خانم جان اقاخودشون منواووردن .-

 ،واقعا راست میگی،ساالراووردتت ؟:وای یادم رفت سالم کنم -

 :اره خانم جان ،االنم گفتن براتون قرصویه چیزشیرین بیارم ک براتون ابمیوه اووردم .-

 :ممنونم ،بیااینجابشین ببینم تواین مدت چیکارکردی و چطور ساالر راضی شدبیارتت .-

 

 نزدیک یه ساعت باکبری حرف زدیم وازهمه جاصحبت کردیم .

 میرابخاطردانیار خیلی بهترشده کلی تعجب کردم .وقتی میگفت ح

 میگفت خیلی وابسته دانیارشده .

 دانیارم هیچی براش کم نمیزاره ،

 ولی زن ارباب اصال راضی نیست ازاین وضع وخیلی به پروپایه دانیار میپیچه .

 ت نمیمونه .ولی دانیار احترامشونونگه میداره، فقط وقتی خانم به مادرشون توهین میکنن دانیارساک

 انقدرمحوحرف زدن بودیم ک ساعتوفراموش کرده بودیم .

 باورود ساالر به اتاق کبری بیرون رفت وساالرم اومد کنارم روتخت نشست .

 منم ازخجالتم سرمو پایین انداخته بودم ...

 

 :بهترشدی ؟اگ هنوزدرد داری بفرستم دنبال دکتر .-

 :ن بهترم ممنون .-

 ه و کبود نشده باشه بدنت .:برگردببینم بادنکرد-
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 :ن ،ن خوبم .-

 :برگردکانی ،چرا رومخ من راه میری ؟-

 یه حرف وباید ده باربهت بزنم .

 :خوب خوبم دیگه ،توچرا گیر میدی ؟-

 :وای ازدست تو ،هرجورراحتی ،-

 چیزی خواستی به کبری بگو من دارم میرم بیرون .

 :باشه .-

 

 تاکمی استراحت کنم .بعدازرفتن ساالر منم درازکشیدم 

 کانی 

 یه هفته ازماجرایه زمین خوردنم میگذره وباوجودکبری حال وهوام کمی بهترشده .

 فرداقراره عروسیه فریدو توعمارت سلطان بگیرن .

 ساالر لطف کردومنوبانادروکبری فرستادشهرخرید .

 یه کت وشلوار مشکی واسه ی خودم گرفتم تاراحت باشم .

 ونم ساالر سفارش کردحتمالباسم پوشیده باشه وگرنه نمیزاره بیام عروسی.هرچندقبل ازاومدنم

 میخواستم برم ارایشگاه تاموهامورنگ کنم .

 وقتی ساالر فهمید چنان اخموتخم کرد ک به غلط کردن افتادم .

 اجازه مورنگ کردنم ندارم ،
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 رنگش خوبه ، من نمیدونم این مویه مشکیه من چیه ک میگه حق نداری دست به موهات بزنی

 اختیار موهایه خودمم ندارم .

 خیلی دلم میخواد فردابشه ونیال روببینم .

 دلم واسه داداش فریدهم تنگ شده ،

 دلم میخوادببینم دختره موردعالقش چه شکلی و چه شخصیتی داره ک فرید این همه شیفتش شده .

 بعدازخریدایه الزم به عمارت برگشتیم .

 ولی خبری ازساالرنبود ،

 سفارش کرده بود فردابانادر برم عروسی ،خودشم رفته بود عمارت سلطان .

 بیشعور ،عوضی حداقل دل نکردمنوباخودش ببره ،انگارمن زن نادرم 

 تا ساالر.

 خسته به اتاقم رفتمو وسایالمومرتب کردم ...

 

 تابانادربریم عروسی .باصدایه کبری ک میگفت خانم جان زودباشین باعجله ازاتاقم بیرون رفتم 

 موهامو کبری یه بافت خوشگل زدوخودمم ارایش کردم .

کبری ک بادیدنم تواون لباس وارایش چشم برنمیداشت و واسم همون موقع رفتواسفنددود کرد و کلی قربون صدقم میرفتومنم از کاراش 

 میخندیدم.

 بیام .نمیدونم چراباتعریفایه کبری دلم میخواست به چشم ساالرم زیبا 

 سوارماشین نادر شدیم وبه سمت عمارت رفتیم .
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 راوی 

 ساالر بعدازرسیدگی به کاراش به اتاق مهمان رفت تالباساشو عوض کنه .

 همیشه ازکت وشلوارمتنفربود .

 یه پیراهن وشلوارمشکی پوشید.

 بعدازاماده شدن ازاتاق بیرون رفت همینکه وارد سالن شد چشمش به کانی افتاد .

 یباشده بودو خواستنی ،واقعا ز

 لباسش بااینحال ک پوشیده بود ولی اندام قشنگشو به خوبی نشون میداد .

 دختره احمق بهش گفتم لباس مناسب بگیر.

 ببین چطور جوونا براندازش میکنن.

 بااخم وعصبانیت به سمت کانی رفت ..

 

 ور کمرش قرار گرفت ،کانی واردسالن شدو باچندنفراز اشناها درحال سالم علیک بود ک دستی د

 تندی برگشت سمت کسی ک بغلش کرده بود ک چشمش به ساالرافتاد .

 یه نگاه به ساالر کرد ک دید ساالربااخم زیاد درحالیکه نگاهش به روبروش بودکنارش وایستاده بود .

 

 اق مهمون.ساالرک متوجه نگاه کانی شده بود دستشودور کمرکانی محکم کردو اونودنبال خودش برد باالتوات

 

 کانی ک از اخمهایه ساالر فهمیده بوداوضاع زیادخوب نیست بدون هیچ حرفی دنبالش راه افتاد .



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 میدونست اگ حرفی بزنه ساالروبیشترعصبانی میکنه .

 

 وقتی وارداتاق شدن ساالرکانی روبه جلوهل دادو

 دراتاق و بست،

 کانی روبااخم نگاه میکرد .خودشم بااخمو درحالیک دستاشوتوجیبش میذاشت ازسرتاپایه  

 کانی ک ازنگاه ساالر حس خوبی نداشت ،درحالیکه به جلویه پایه ساالرنگاه میکرد...

 

 :سالم ،چیزی شده ؟-

 

 ساالر بدون هیچ حرفی فقط بااخم نگاه کانی میکرد .

 کانی کالفه از نگاهایه ساالروجواب ندادنش پووفی کردو به ساالر نگاه کرد ...

 

 اینجوری نگام میکنی ؟چیشده ؟:خوب چرا -

 حداقل جواب بده بدونم چرااخم کردی ؟

 

 ساالر یه قدم جلوگذاشتودرحالیکه اخماش بیشترشده بود ....

 

 :مگه من بتونگفته بودم لباس درستوحسابی بگیری ؟-
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 کانی باتعجب به ساالرنگاه میکرد ،

 مگه دیگ ازاینم لباس پوشیده ترهست ک بخوادبگیره ؟

 بخودشولباس تو تنش کرد ک هیچ عیبی توش نمیدید ، یه نگاه

 دوباره باتعجب به ساالر نگاه کرد ...

 راوی 

 ساالر نزدیک کانی شدودرحالیک بااخموتخم بهش نگاه میکرد

 یه دور دور کانی چرخیدو بادیدن  برامدگیه باسن کانی  که بخوبی معلوم بود تواون لباس،  

 روبرگردوندسمت خودش ...اخمی کردو باعصبانیت کانی 

 

 :این چیه رفتی گرفتی هان ؟-

 

 کانی ک ازصدایه بلندوعصبیه ساالر ترسیده بودوهیچ عیبی تولباسش نمیدید با ترسو گیجی به ساالرنگاه میکرد .

 نبودک ساالرواینقدرعصبانی کرده بود ، ل*خ*تهیچ جایه لباسش 

 االر نگاه میکرد ...باصدایه ساالرازفکرلباسش بیرون اومدو باترس به س

 

 :مگه باتونیستم ،کرم شدی ؟این چه لباسیه میگم گرفتی ؟بامن لج میکنی ؟-

 :ب..بخدا من لج نکردم ،خودتون گفتین پوشیده بگیرم،-
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 لباس منم ک پوشی...

 :خفه شو ،درسته پوشیدست ولی انقدرتنگ وجذبه ک تمام برامدگیایه بدنت بخوبی مشخصه .-

 

 حرفش محکم زد توباسن کانی ک اززوردرد اشک توچشماش جمع شد.. ساالربعداززدن این

 

 :ببین چه قشنگ برامدگیوانداز ه باسنت معلومه ،-

 میخوای خودتوبه مردانشون بدی ؟

 میخوای برینی به اعصاب من .

 

 کانی درحالیکه گریش گرفته بود ،

 باچشمایه اشکیش به ساالرنگاه میکرد...

 

کردم فقط فکرکردم کت وشلوارازهمه چیزپوشیده تره و قصدونیت اینکه خودموبه دیگرون نشون بدموبجون بابا رضام :بخدا من ازقصد اینکارون-

 نداشتم .

 

 ساالر کالفه ازگریه هایه کانیو عصبانی ازوضع لباسش بازویه کانی روگرفت واونو نزدیک خودش اوورد ...

 

 خونه، :همینجاوایمیسی تاعروسی تموم بشه بیام دنبالت بریم-
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 وای بحالت بیای پایین . 

 دیگ اون موقعست ک کنترلی روخودم ندارم شیرفهم شدی ؟

 :ب..بله -

 

 ساالرکانی رو ول کردوازاتاق بیرون زد .

 درحالیک دراتاقم قفل میکرد زیر لب یه لعنتی گفت وپایین رفت ...

 راوی 

 ساالراومدپایین توسالنوکنار دانیاررفت ..

 

 ن ؟:فریدایناچرانیومد-

 :میان تاعروسوازارایشگاه بیاره طول میکشه.کانی کجاست ؟-

 :باالتواتاقه-

 :امان ازدست این زنا بااین قروفرشون .-

 حمیراک ارایشگراوورده تواتاقش داره اماده میشه.

 :کانی اماده شده بوداحتیاج به اماده شدن نداشت .-

 :پس چرانمیادپایین ؟-

 :چون نمیتونه وحق اومدن نداره .-

 :یعنی چی ؟چی میگی ؟-
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 :یعنی همین ک شنیدی ،من برم یه سربه کارگرابزنم .-

 

 همینکه ساالرخواست ازکنار دانیارردبشه ،

 دانیاربازوشوگرفت ...

 

 :ساالر چرا نمیتونه بیاد داداش ؟-

 دعواکردین ؟

 :ن لباسش مناسب نیست .-

 :ولی اونکه اول اومد من دیدم لباسش کت وشلواربود .-

 :همونشم مناسب نبود .-

 

 دانیادتااومدحرفی بزنه بادیدن اخم ساالر و یاداوری لباس کانی ک تواون لباس هیکل قشنگش بخوبی معلوم بود تعصبه ساالرو درک کردو ...

 

 :به حمیرامیگم یه لباس مناسب بهش بده .-

 :نمیخواد تواتاق میمونه تایادبگیره چطوروچجوری لباس بپوشه .-

 

 اززدن این حرفش به سمت حیاط رفت تابه کارگرا سربزنه .ساالربعد

 ولی دانیاردلش طاقت نمی اوورد کانی تواتاق باشه وعروسی نیاد .
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 میدونست راضی کردن ساالرم کارسختیه ،

 ولی بازم بخاطر کانی دنبال ساالر رفت تاراضیش کنه ....

 

 نشسته بود .نیم ساعتی ازرفتن ساالرگذشته بودوکانی ناراحت روتخت 

 چقدردلش میخواست فریدونیالروببینه ولی حاال بایدتواتاق باشه.

 ساالربی معرفت بخاطریه لباس اینجازندانیش کرده بود،

 هرچند به ساالرم حق میدادوخودشم موقع پرو فهمیده بودلباس جذبشه ،

 ولی بافکراینکه کت وشلواره ،

 لباسوخریده بود.

 ه ،حاالهم داره چوب حماقتشومیخور

 همینکه خواست درازبکشه دراتاق بازشدو کبری وارداتاق شد ..

 

 :سالم خانم جان بلندشین ،-

 این دامنواووردم براتون  ،

 تابالباستون بپوشین ،اقا دادنشون .انگارمال حمیراخانمه ،ازایشون گرفتن .

 

 بیرون رفتن . یدن کبری لباسشوعوض کردو باهم دیگه ازاتاقب*و*سکانی باخوشحالی بلندشدوبعداز

 کانی بادیدن ساالرک بهش اشاره میکرد،
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 به سمتش رفت و 

 کنارش رومبل بدون هیچ حرفی نشست .

 ساالربادیدن کانی تواون دامن بلندمشکی ،

 خیالش ازبابت لباسش راحت شد....

 راوی 

 کانی محورقصیدن مرداو زنایی بودن ک کردی میرقصیدن .

 دلش میخواست اونم برقصه ،

 ردی بامانی خیلی ماهربودن تورقص ک

 ولی ن بااون لباس میتونست  برقصه ،

 ن ساالر مطمئنن اجازه میداد 

 کانی برقصه . 

 یه رب از نشستنم پیش ساالر میگذشت،

 ک یه دخترخیلی زیبا و خوش لباس به سمت ساالراومدو ساالر هم به احترامش بلندشد وبالبخند بادختره صحبت میکرد . 

 چرابادیدن لبخندایه ساالر به اون دختر ناخنایه دستموازحرص وحسادت  توگوشت دستم فرومیکردم ولی درظاهربیخیال بودم.نمیدونم 

 

 ساالربادیدن هیوا ک نزدیکش میشد بالبخندازجاش بلندشدو ..

 

 :سالم خانم ،خوبی ؟چه عجب ماشمارودیدیم .-
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 اک هستیم ،:سالم ساالر ،خوبم توخوبی ؟شماسرسنگین شدین اقا ،م-

 همیشه سراغتوازفرید میگیرم .

 :ممنونم لطف داری ،خانواده خوبن ؟-

 :بله خداروشکر.-

 :تشریف نیاووردن ؟-

 :ن متاسفانه ،خیلی دلشون میخواست بیان ولی بخاطرکاری مجبورشدن برن شیراز خونه ی عمم .-

 :خوب خودت دیگه چطوری و چه خبرا ؟-

 :خودمم خوبم .-

 ،بفرمابشین ،سرپا نگهت داشتم . :خوبه خداروشکر-

 

 

 کانی از برخورد صمیمیه ساالر بااون دختر حس خوبی اصال نداشت ،

 هرلحظه بیشتر ناراحت وعصبی میشدوبه اون دخترحسادت میکرد ک ساالر این همه باهاش خوب برخوردمیکنه .

 بافکراینکه این دختربایدبرایه ساالر خیلی عزیز باشه ،

 خشموحسادت تمام وجودشو پرکرده بود .چون اززنامتنفره ،

 این دخترکی بودک ساالراین همه باهاش راحت بود ؟

 

 ساالر همینکه برگشت تامبل کناردستشو به هیوا تعارف کنه ،
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 چشمش به کانی خورد ک باناراحتی بهش نگاه میکنه و نگاهشوزودی ازساالر گرفت و به یه بچه درحال بازی انداخت.

 

 چندلحظه ایه ساالر شده بود . هیواک متوجه سکوت

 نگاهش به کانی افتاد ک رومبل کنار ساالرنشسته .

 کانی ک حس یه مزاحموپیداکرده بودبلندشد تا ازاونجابره و هیواکنار ساالربشینه...

 راوی 

 همینکه کانی ازجاش بلندشدوخواست اولین قدموبرداره ،

 افتادتوبغل ساالر . ساالر بازویه کانی روگرفتو اونوکشوندسمت خودش کانی

 ساالر دستاشو محکم دور کمر کانی گذاشتو یه چشم غره هم به کانی رفت .

 کانی دستشوگذاشت رودست ساالر تاکمی دستشو شل کنه ،

 ساالر دستشوشل نکرد ک هیچ سفت ترم کرد !

 هیوا متعجب به کانی وساالر نگاه میکرد .

 اون دوتا هم بدون توجه به هیوا درگیر .

 با لبخند روشو سمت ساالر کرد ...هیوا 

 

 :ساالر داداش خانمومعرفی نمیکنی ؟-

 :چرا عزیزم کانیه ،خانمم .-
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 ید .ب*و*سهیوا بااین حرف ساالر باخوشحالی سمت کانی رفت وگونشو

 راحت میشه ،کانی متعجب از حرف ساالر ک فکرنمیکرد اونو زن خودش معرفی کنه ومتعجب تراز برخورد هیوا ک فکرمیکرد االن نا

 بافشاری ک ساالر به کمرش اوورد به خودش اومدو یه لبخند به هیوا زد  ...

 

 :سالم -

 :سالم عزیزم خوشحالم ک میبینمت ،-

 فریدخیلی درموردت حرف میزنه وتعریفتو میکنه ،منو نیال خیلی مشتاق دیدنت بودیم .

 االن ک میبینمت به فرید حق میدم ازت تعریف کنه .

 تو ک زن ساالر شدی .ولی حیف 

 :دلشم بخواد شوهربه این خوبی گیرش اومده-

 :مگراینکه خودت ازخودت تعریف کنی ،عزیزم ساالرو بیخیال کال خودشیفتست .-

 :بس کن هیوا ،عوض اینکه طرف منوبگیری طرف کانی رومیگیری ؟!-

 :معلومه که طرف زنداداشمو میگیرم .-

 

 چه نسبتی باساالرداره آخر طاقت نیاورد،پرسید:کانی ک نمیدونست این دختره کیه و 

 

 ببخشیدشماخواهر ساالرین ؟

 :ن گلم ،ساالرو فرید با شوهرم دوست صمیمی بودن و نیال هم بامن دوست صمیمیه ،فرید از طریق من بانیال آشنا شد .-
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 :اقاتون نیومده ؟-

 

 هیوا بااین حرف کانی اشک توچشماش جمع شد:

 رفته قلبش اونو از پا دراوورد...سه ساله ک از پیشم 

 :متاسفم خدابیامرزتشون .-

 :ممنون عزیزم .-

 

 کانی تاخواست حرفی بزنه ،عروسو دامادوارد سالن شدن ...

 راوی 

 بعدازاینکه عروس دوماد بامهمونا سالم علیک کردنوتوجایگاهشون نشستن .

 ساالر به همراهه کانی و هیوا پیش فریدونیال رفتن .

 

 ناشدن کانی ونیال باهم و کمی صحبت کردن فریدوساالر ،بعدازاش

 ساالر به همراه کانی رومبل نزدیک عروس و دومادنشست .

 هیواهم کنارنیال ایناموند .

 کانی واقعا از نیالخوشش اومده بود ،واقعا دخترخوب ومهربونی بود .

 ته بودو نزدیک عروس ودومادمیشدن .همینکه کانی نشست چشمش به حمیراخورد ک دستشودوربازویه دانیار  گذاش

 واقعا نحوه لباس پوشیدنوارایش کردن حمیراخیلی بهترشده بود.
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 البته چون دیگه عجق وجق ارایش نمیکرد خوشگل ترم شده بود .

 کانی ک محو حمیراشده بود چشمش به زن ارباب خورد ،

 اینا رفت .زن ارباب نزدیک فریدونیالشدوبعدازتبریک و احوالپرسی به سمت ساالر

 کانی ناخوداگاه بخاطر وجود زن ارباب کمی به ساالر نزدیک ترشدک اینکارش ازچشم ساالر دورنموند .

 ساالر دستشو دور شونه ی کانی انداخت ،

 کانی بااینکارساالر،قدرشناسانه به ساالر نگاه کرد .

 ش بیشتر شد .زن ارباب بادیدن کانی ک کنارساالرخوش وخرم نشسته بودباز تخم کینه تودل

 پسرجوونش زیر خروارهاخاک خوابیده بودو حاال کانی و برادرش خوشوخرم زندگیشونومیکردن  .

 ساالربادیدن خالش ازجاش بلندشد،

 کانیم به همراه ساالر بخاطراحترام به زن ارباب ازجاش بلندشدوسالم کرد .

 یدو کنارش نشست .ب*و*سزن ارباب بدون اینکه به کانی اهمیت بده گونه ی خواهرزادشو

 

 :این تحفه روهم حتما بایدباخودت می اووردی تا عروسی روبه خالت زهرکنی ؟-

 :این چه حرفیه خاله ؟کانی زنمه و فریداصرار کردکه حتما بیارمش .-

 :اره دیگه تووفرید ،منوول کردینوچسبیدین به این دختره عوضی ک برادرش قاتل پسریکی یدونم بود .-

 شماخودتون قبول کردین ک کانی خون بس بشه .:خاله -

 :من قبول کردم به شرط اینکه زن سلطان باشه نه زن تو ،-

 من نمیخواستم این دخترازاینجابره تا باازاردادنش جواب مرگ پسرمنوبده .
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 ولی تواونو باخودت بردی وعین ملکه ها باهاش رفتارمیکنی ،

 انگارن انگاراون یه خون بسه .

 ا بس کنین امروزو تواین موقعیت جایه این بحثانیست .:خاله لطف-

 

 کانی ک ازحرفایه زن ارباب دلخورشده بود سرشوپایین انداخته بودو باانگشتایه دستش بازی میکرد .

 راوی 

 حمیراودانیار پیش ساالر اینااومدنو کناراونا نشستن .

 وسط سالن شلوغ شده بودو همه درحال رقصیدن بودن .

 ش بلندشودست ساالروگرفتورفتن وسط .دانیار ازجا

 ساالرازرقصیدن امتنامیکردولی دیگ تسلیم شدورقصید .

 کانی محورقصیدن مردونه ساالر بود .

 چقدردوست داشت اونم برقصه ،

 همیشه عاشق خوندنورقصیدن بود .

 ولی مطمئنن امروز رقصیدن یه چیز محال بود .

 

 اینا اذیتش نکنن ،ساالر ک هردفعه هواسش به کانی بودتاخالش 

 بادیدن کانی ک باچه حسرتی به رقصیدن زنانگاه میکنه ،

 دول شده بودک بره کانی روهم بیاره وسط یانه .
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 خودشم دلش میخواست باکانی برقصه .

 وقتی دیدکانی رقصیدنشونگاه میکنه ،

 بیشترمصمم شدتا باکانی برقصه .

 یه لعنتی زیرلب گفتوبه سمت کانی رفت .

 

 سرشوپایین انداخته بودکانی ک 

 بادیدن کفشایه جلویه پاش ،

 سرشو بلندکردو ساالرودید .

ساالردستشوسمت کانی دراز کردو کانی دستشوتودست ساالرگذاشت ودرحالیکه ک هم متعجب بود هم خوشحال به همراه ساالر به جمع 

 رقصنده ها رفتن .

 ید کانی قشنگ میرقصه وداره توجه دیگرونوجلب میکنه ،ساالر ازکنار کانی تکون نمیخورد ولی بعدازچنددقیقه ک د

 بازویه کانی روگرفت وبرگشتن سرجاشون .

 کانی ک تازه داشت گرم رقصیدن میشد ،

 مجبورشددنبال ساالر برگرده سرجاش .

 عروسیه فریدم تموم شدو همه برگشتن خونه هاشون .

 نیالوفریدم رفتن اصفهان ماه عسل .

 ش زود خوابش برد .کانی بعدازگرفتن یه دو

 راوی 

 کانی وقتی ازخواب بلندشد .کبری بهش اطالع داد ک ساالر بادانیار رفتن تهران و تافردانمیان . 
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 کانی خوشحال ازاینکه ساالر امروز نیست ،

 بافکراینکه بپیچونه بره پیش خانوادش ،

 خنده رولباش اومد .

 وقتی تصمیمشو به کبری گفت ،

 توصورتش .کبری محکم کبوند 

 

 :وای خانم جان بازم نشستین نقشه کشیدین ؟-

 اگ اقابفهمه باز دردسرمیشه واسمون .

 خانم جان بیان ازخرشیطون پایین .

 :اه کبری شلوغش نکن ،ساالر ک نیست دیگه کی میخوادبفهمه ؟-

 :اقانادرکه هستن .-

 :باچادرقشنگ رومومیگیرم ،-

 نادرم ک نمیادتواتاقم کشیک منوبکشه ،

 اگ سراغموگرفتن بگوخوابم .

 :من میترسم خانم جان  ،- 

 اقاوقتی منواووردن اینجا ،

 باهام طی کردن ک خطایی ازم سرنزنه وباشمانقشه نکشم .

 اینسری دیگ ولم نمیکنن .
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 :اصالتوبگو من خبرندارم .-

 :خانم جان بیخیالشین .-

 :خواهش میکنم کبری دلم واسه خانوادم تنگ شده ،-

 موقعیتی پیش نمیاد . دیگ همچین

 :ولی خانم جان بخدادردسرمیشه برامون ،نون منواجرنکنین توروخدا .-

 من به این کارنیازدارم .

 

 کانی ک دید حق باکبری بدون هیچ حرفی رفت تواتاقش .

 کبری راست میگفت اگ ساالربفهمه کبری رودیگ نمیبخشید .

 خودش بدرک ولی کبری رونمیتونست ازکاربیکارکنه.

 

 کبری یه چایه سبز دم کردو پیش کانی رفت .

 

 ساالرودانیار به سمت تهران رفتن ،

 دیروز بادانیار تصمیم گرفته بودن امروز برن تهران .

 صبح زود حرکت کرده بودن به سمت تهران .

 دانیار یه مقدار کاراش توتهران مونده بودک بابدانجام میدادچون تنها حوصلش نمیگرفت،

 بودهمراهیش کنه ، ازساالرخواسته 
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 ساالرهم قبول کرده بود .

 راوی 

 اونروز درنبودساالر کانی و کبری برایه خودشون کیک درست کردنو کلی خوش گذروندن.

 

 غروب کبری به حیاط رفت تاکمی از کاراشو انجام بده ،

 چشمش به خواهرزادش افتاد وبه سمتش رفت .

 

 :رضاخاله چیشده ؟اینجاچیکارمیکنی ؟-

 خاله اومدم بهتون یه سربزنموباجعفرم کارداشتم ولی انگارنیست . :سالم-

 :اره چندروزه نیست ،مادرش مریضه اقا اجازه داده بره ،میخواست مادرشوببره شهردکتر .مگه توخبرنداشتی ؟-

 :ن خاله چندروزیه ک ندیدمش  ،خودت چطوری خاله خوبی ؟-

 :خوبم خاله جان ،توخوبی ؟چه خبر ؟-

 جان خبر خاصی نیست ، :هیچی خاله-

 فقط شاید واسه همیشه ازروستابرم خاله ،

 منک بجز شما کس وکاردیگه ای ندارم ،

 تصمیم گرفتم برم شهرکارکنم .

 :خدابیامرزه پدرمادرتو ،هی بهت میگم بیاواست زن بگیرم ازاین تنهایی دربیای،ولی قبول نمیکنی .-

 زنم میگیرم . :باکدوم پول خاله ،بزار برم شهرکار کنم ،چشم-

http://www.roman4u.ir/


 

 
333 

 

 ارباب کجاست خاله ؟

 :با اقادانیاررفتن تهران ،بیاخاله جان بریم یه چی بهت بدم بخوری .-

 :ن خاله بهتره برم ،کار نداری خاله ؟-

 :ن خاله جان مراقب خودت باش ...-

 

 کانی انقدرخسته بودک نایه سرپاایستادنودیگه نداشت ،

 رده بودن .امروز عصرباکبری یجورایی مدل سالنوعوض ک

 رسیده نرسیده به تخت خوابش برد .

 

 

 

 

 ......وقتی دید همه خوابیدن ،یواشکی وارد سالن شدوبه سمت باال رفتو یکی یکی دراتاقاروبازمیکرد.

 تا تونست اتاق کانی روپیداکنه ،

 اروم وارداتاق شدو موادبیهوشی رو،

 رویه پارچه ریختونزدیک کانی شد .

 کانی گذاشت ووقتی مطمئن شدک کانی بیهوشه بیهوشه ،دستمالوآهسته رودهن 

 دراتاقوقفل کرد ودرحالیکه دکمه هایه پیراهنشوبازمیکرد نزدیک کانی شد ...
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 راوی 

 کانی صبح باگیجی ودلدرد شدیدی ازخواب بلندشد .

 وقتی خواست بلندشه بادیدن مالفه خونی دودستی کوبوند توسرش .

 . وای خدا کی عادت شدم ک نفهمیدم

 چقدرم زیردلم دردمیکنه .

 به سمت حموم تواتاق رفتو بعدازتعویض لباساش به سمت تخت رفت.

 مالفه تختوعوض کرد تاکسی ندیده ، ابروش نرفته .

 کانی میخواست بره پایین توسالن ولی همچنان احساس خواب الودگی میکرد.

 یه سربه اتاق ساالر زد ،ولی خبری ازش نبود.

 کردساالر اومده خونه ،نمیدونست چراحس می

 به سمت تختش رفتوخودشو انداخت روتخت،

 بافکراینکه ساالر چه تخت خوبی داره وخواب مزه میده ،

 پتوروکشید روشودوباره خوابش برد .

 با حس دستی ک تکونش میداد ،

 فکر کرد کبراست ک ازخواب بیدارش میکنه .

 

 بخوابم خیلی حال میده ،:کبری بزاربخوابم ،حاال ک ساالرنیست بزارروتختش -

 اگ خود قورباغش بیاد نمیزاره بیام تواتاقش چه برسه روتختش بخوابم.
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 ساالر ک ده دقیقه ای بوداومده بودبادیدن کانی تواتاقش اول متعجب شدولی کم کم اخم نشست روصورتشو به سمت کانی رفت .

 بخوابی .دختره بیشعوربگوکی بتواجازه دادوارداتاقم بشی وبخوای روتختم 

 نزدیک کانی که شدبازوشوتکون میدادتاکانی بیداربشه ،

 ولی باحرفی ک کانی زدوبهش گفت قورباغه عصبانی شدو محکم تکونش میداد وصداش کرد.

 

 

 :وای کبری توروخدابزاربخوابم ،-

 انقدرگیج خوابم توهم زدم فکرمیکنم ساالرداره صدام میکنه ،

 بزاربخوابم ،کبری بخدا عادت شدم دلم دردمیکنه 

 جون من بیابخواب ببین تختش چه باحاله ،

 ادم دلش نمیخوادازروش بلندبشه،

 کوفتش بشه ساالر ،اقا چه جاش گرمونرمه حال میکنه اینجامیخوابه ،

 کاش کبری یکیم کنارت بود ماساژت میداد وای معرکه میشد،

 خداییش ساالر حال میکنه منوداره هرروز و هرشب ماساژش میدم ،

 االن یکی بود دلموماساژ میدادومن میخوابیدم چه کیفی میداد .
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 ساالراز حرفایه کانی نمیدونست بخنده یاعصبانی باشه ،

 ولی ازیه طرفم کانی راست میگفت ،

 خیلی حال میده کسی ماساژت بده ،

 این مدت واقعا به ماساژایه کانی عادت کرده بود ،

 س کانی بردو دلشوماساژ دادواسش،نفهمیدچیشدکه روتخت نشستودستشوزیرلبا

 واقعاخودشم متعجب بود ، ازکاری ک داشت میکرد.

 چراوبه چه دلیلی نشسته و کانی روماساژ میده .

 

 کانی باحس اینکه کبری داره ماساژش میده لبخندی زدو نفهمیدکی چشماش گرم شدودوباره خوابش برد..

 

 الیکه لباساژو درمی اووردبه سمت حموم رفت تادوشی بگیره .ساالر ک دید کانی خوابش برده ازجاش بلندشدو درح

 توحموم توآئینه بخودش نگاه کرد ،

 کجاش شبیه قورباغه بودک کانی لقب قورباغه روبهش داده بود .

 این دخترواقعا تمام معامالتشوداشت بهم میزد .

 اولین باری بودک یه جنس مخالف اینجوری فکروذهنشوداشت مشغول میکرد .

 واقعا کانی دختره پاک وساده ای بود ،

 شایدکانی اومده توزندگیش تاخدابهش نشون بده همه ی زنا بعدنیستن .

 توزندگیش برایه اولین از یه جنس مخالف داشت خوشش می اومدوبه یه زن اعتمادمیکرد.
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 دخترایه زیادی سعی کرده بودن دلشوبدست بیارن ولی هیچ کدوم موفق ک نشده بودن هیچ ،

 ازه کاری کرده بودن ساالربیشتراززنابدش بیاد .ت

 شایدهمین که کانی سعی نمیکرد،

 دل ساالروبدست بیاره و خودشوبه ساالرنزدیک کنه ،

 درصورتیکه زنشم بودباعث شده بودازکانی خوشش بیاد .

 تواین مدت فهمیده بودکانی بی شیله پیله و بدورازهر تظاهروریاکاریه .

 ته .هرچی هست همینی که هس

 درسته یباردورش زد ،

 ولی اگ بخواد جایه کانی باشه،

 شاید اونم همینکارومیکردوحقوبه کانی میداد.

 کانی خیلی دل بزرگی داشت ک خودش ،باپایه خودش اومدوراضی شدتاخون بس برادرش باشه .

 واقعا یجوراییم ازخداممنون بود ک کانی رو توزندگیش اوورده .

 باربیشترازقبل فکروذهنشومشغول خودش میکرد .دختری پاک ومهربون که هر

س کرده بودو ازاتاقش بیرون اومده بود *و*دیروز قبل ازاینکه برن  تهران، اروموبیصدابه اتاق کانی رفته بودوبدون اینکه کانی بفهمه پیشونیشوب

. 

 نمیدونست چرادیروزانقدرنگران کانی بودوحس بدی داشت،

 ردل نگرونه .طوریکه دانیارم فهمیده بود ساال

 بخاطرهمین سعی کردن زودتربرگردن .

 وقتی ازحموم بیرون اومد کانی هنوزخواب بود .
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 کانی 

 باکشوقوسی ک به بدنم دادم ازخواب بیدارشدمورفتم پایین توسالن .

 بادیدن کبری تواشپزخونه به سمتش رفتم .

 

 :سالم کبری ،صب بخیر -

 بلندشدین . :سالم خانم جان ،ظهرتون بخیر ،امروز دیر-

 :اره کبری گیج خوابم باز ،نمیدونم چراانقدر بی حالم ،-

 عادت ماهانه هم شدم ،نمیدونم چرااینسری زودترشدم .

 راستی ممنون ازبابت ماساژت ،خیلی حال داد .

 :ماساژ چی خانم جان ؟-

 :صب تواتاق ساالرشکمموماساژ دادی وکلیم برات حرف زدم اومده بودی بیدارم کنی .-

 

 ه نگاه به کبری انداختم دیدم باتعحب داره بمن نگاه میکنه .ی

 بعدازچندلحظه نزدیکم شدودستشوگذاشت روپیشونیم .

 

 :خانم جان تبم ندارین ک دارین هزیون میگین .-

 بزارین یه چایی سبز بدم بهتون واسه اعصاب میگن خیلی خوبه .

 :مگه من ناراحتیه اعصاب دارم ؟-
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 ن دادی خسته شدم .انقدرچایی سبزبخوردمو

 حاالهم ک دیوونمون کردی رفت .

 

 :وای خاک به سرم ،خانم جان این چه حرفیه ،-

 من گفتم هزیون میگین شایداعصابتون خورده .

 :هزیون چی میگم ؟-

 :اینکه من تکونتون دادمو ماساژتون دادم وحرفایی ک زدین .-

 

 باتعجب به کبری نگاه میکردم ک شایدداره شوخی میکنه ،

 ولی باقیافه جدی ونگران کبری خودمم متعجب شدم  

 ولی من مطمئنم یکی منوتکون میدادوبعدش ما...

 وای خاک توسرم نکنه ساالر باشه ،

 به تندی ازجام بلندشدم ک کبری ترسیدویه قدم عقب رفت .

 

 :چیشده خانم جان ترسوندین منو امروز انگارحالتون خوب نیست برم دنبال دکتر ؟-

 کبری ابروم رفت ،ساالر اومده ؟:وای -

 :بله خانم جان،ارباب چندساعتی هست ک اومده .-
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 یعنی اون لحظه میخواستم زمین دهن بازکنه ومن برم توش .

 یاخدا ،یعنی من جلویه ساالر گفتم عادت شدمودلم درد میکنه ؟

 من جلویه ساالر گفتم قورباغه ؟

 من اون حرفارو جلویه ساالرزدم .

 ندم توسرم ک چشمم به کبری افتاد ،دودستی کبو

 ک حاال عالوه بر تعجب ونگرانی ترسم بهش اضافه شده بود.

 کبری ک دید من نگاهش میکنم .

 یه سرفه الکی کردو ....

 

 :خانم جان ،انگارامروز حالتون خوب نیست ،-

 من برم ارباب و پیداکنم بگم ببریمتون دکتر .

 کانی

 ه سراغ ارباب ک جلوشو گرفتم.کبری بعداززدن حرفش میخواست بر

 

 :کجامیری کبری ؟-

 :برم خانم جان بگم ارباب بیاد ببریمتون دکتر حالتون خوش نیست .-

 

 تااومدم جواب کبری روبدم باصدایه ساالر ،حرف تودهنم ماسید .
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 :چیشده ؟-

 

 بازم تاخواستم حرف بزنم کبری عین قاشق نشسته پریدوسط...

 

 نیست . :اقا خانم حالشون خوب-

 :چیزخاصی نیست کبری طبیعیه ،-

 نگران نباش .

 

 یعنی اون لحظه باحرف ساالر،

 میخواستم زمین دهن بازکنه ومن برم توش .

 باصدایه کبری دیگه میخواستم کال محوبشم .

 

 :اقا کجاش طبیعیه ؟یعنی واسه شماعادیه ؟-

 خانم همیشه اینجوری میشه ؟

 :اره همه میشن .-

 بخدامن اینجوری نمیشم .:وای ن اقا -
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 بااین حرف کبری دیگه نتونستم تحمل کنموبلندبلندزدم زیرخنده . 

 کبری بادیدن خندم انگشتشوگازگرفت ویه استغفراهلل گفت .

 اینکار کبری وقیافه ترسیدش منوبیشتربخنده انداخت .

 

 :اقاتوروخداخانم اصالحالشون خوب نیست بیاین ببریمشون دکتر .-

 نکنه اتفاقی براشون بیفته ؟من میترسم 

 

 درحالیکه میخندیدم نگام به ساالر افتاد ک درحالیکه دستاشوتوجیب گرم کن مشکیش کرده بودمنو نگاه میکرد .

 بادیدن نگاه خیره ساالر خنده رولبم ماسیدوسرموانداختم پایینو لبموگازگرفتم،

 ک باصدایه ساالر منوکبری جفتمون به ساالر نگاه کردیم ... 

 

 :ول کن اون لبتوداغونش کردی ،-

 بی صاحاب ک نیست باهاشون اون کارومیکنی .

 

 کبری هم مثل من منظور ساالرو از بی صاحاب فهمیدو بدون هیچ حرفی ازاشپرخونه بیرون رفت .

 منم ک دیدم بااون گندی ک زدم اوضاع خیطه ،

 وایستاد ،خواستم ازاشپزخونه برم بیرون ک ساالر نذاشت ودرحالیک جلوم 
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 یه دستشو گذاشت زیرچونموسرنواوورد باال،

 انگشت اشارشو کشیدرولبم . 

 :اگ دلت خیلی دردمیکنه وحالت خوش نیست ببرمت دکتر .-

 :ن خوبم ممنونم .-

 :پس چراکبری انقدر میگه حالت خوش نیست .-

 

رگرفتن اینکه ساالر جلومه دوباره زدم زیرخنده ودرحالیکه بااین حرف ساالردوباره یادکبری افتادمو درحالیکه خندم گرفته بود بدون درنظ

 میخندیدم واسش تعریف کردم چیشده .

 یه دفعه نگام به ساالر افتاد ک تازه فهمیدم ازسوتی ای ک پیش خودش دادم براش بازم تعریف کردم .

ام *ب*اشورول*ب*ره شدیمو یه دفعه ساالر لسرموپایین انداختم ک ساالر دوباره بایه دستش سرموباالاووردو چندلحظه بهم  دیگه خی

 ید .ب*و*سامو*ب*گذاشتوبه ارومی ل

 ازحس خوبی ک بهم دست چشمامو بستم . 

 باصدایه وای خدامرگم بده کبری ،

 ساالر ازم جداشدوبدون هیچ حرفی ازاشپزخونه بیرون رفت .

 کانی

 روز بعد 25

 خواب الودگی میکردم .چندروز بودحالت تهوع شدید گرفته بودم وهمش احساس 

 کبری وساالرهرچی میگفتن برودکتر ،

 امتناع میکردمومیگفتم خوب میشم .
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 امروز قراربود بریم عمارت دانیار،

 دعوت بودیم . 

 ولی همش استرسو اضطراب داشتم .

 اصال یه حس بدی داشتم وبیقراربودم .

 م همینطور .چندروزه اول ازم دوری میکرد،البته من ب*و*س*هساالر بعدازاون 

 ولی بعدا برامون عادی شد وجفتمون عادی رفتارمیکردیم ،

 منتها اخالق ساالر خیلی بهتر شده بود .

 بعداز اینکه حاضرشدم به سمت حیاط رفتم تاباساالر به عمارت برم . 

 وقتی به عمارت رسیدیم بعدازسالم علیک بادانیاراینا رومبل نشستیم .

 ردومن فقط چایی برداشتم .خدمتکارچای ومیوه تعارفمون ک

 همینکه چایی خوردم حالت تهوع به سراغم اومدوتندی به سمت سرویس بهداشتی رفتم .

 وقتی بیرون اومدم ساالرودیدم ک جلویه دروایستاده بود .

 

 :حالت خوبه ؟چراچندروزه همش حالت تهوع داری ؟-

 ؟ مگه نگفتم اگه حالت تهوع داشتی بگو بریم دکتر ؟چرانگفتی بهم

 :خوب فکرمیکردم خوب میشم .-

 :لطفا تودیگه فکرنکن-

 .بیاحاضرشوبریم دکتر . 
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 :ن زشته حالم خوب میشه ،اگه حالم خوب نشدمیریم دکتر.-

 

 تاساالرخواست حرفی بزنه زن ارباب اومدپیشمونو روکرد سمت ساالر ...

 

 :ساالرخاله چیشده ؟-

 داره .:چیزی نیست خاله چندروزیه که کانی حالت تهوع -

 :نکنه خاله خبریه بسالمتی ؟-

 

 بااین حرفه زن ارباب ازخجالت سرموپایین انداختم ،

 چطورحامله باشم وقتی هنوز دخترم؟

 مگه زن ارباب به حمیرانمیگفت ساالر عقیمه پس چطوراالن همچین چیزی رو از ساالر میپرسه ؟

 

 :ن خاله جان ،حامله نیست .-

 ی بابا میشی خوشحال شدم .االن میگم بفرستن دکتربیاداینجانکنه مسموم شده باشه .:اه چه بدخاله جان ،گفتم دار-

 

 تاخواستم اعتراض کنم باحرف ساالردیگه ساکت شدم ،

 چون میدونستم اگ اعتراضیم بکنم ساالر ازحرفش برنمیگرده .

 چه زن اربابم واسه من دلسوزشده ..
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 شده باشه خوب نیست .:اره خاله بی زحمت بگین دکتربیاد .اگ مسموم -

 راوی 

 تقریبا یک ساعت ونیم بعددکتر واردعمارت شدو بعدازمعاینه ،دکتر حرفی زدک همه توشوک بودن ..

 

 :تبریک میگم ارباب ،خانمتون باردارن .-

 

 ساالر نمیتونست همچین چیزی روهضم کنه وباورکنه ک کانی حاملست .

 چطورهمچین چیزی ممکنه .

 دکتر .باتعجب روکرد سمت 

 

 :مطمئنین دکتر ؟اشتباه نمیکنین ؟-

 :ن ارباب خانمتون باردارن .-

 

 کانی شکه ازحرف دکتر به دکترنگاه میکرد.

 این امکان نداره ،مگه میشه حامله باشه وقتی دختره ؟

 کانی درحالیکه شوکه شده بودازاین حرف .،

 ازشوک زیادخندش گرفته بودوروکرد سمت دکتر ..

http://www.roman4u.ir/


 

 
347 

 

 

 میکنین همچین چیزی غیرممکنه .دارین اشتباه -

 :ن خانم من مطمئنم ک شما حامله این .-

 :و...ولی ای...این امکان نداره .-

 :چرا امکان نداره خانم ؟من مطمئنم ک شماباردارین .-

 

 ساالر به حدی جاخورده بود ک مخش اصال نمیتونست همچین چیزی روهضم کنه .

 ته کانی حامله بشه؟چطور امکان داره وقتی باکانی رابطه نداش

 کرده ؟ خ*ی*ا*ن*تیعنی کانی بهش 

 بااین فکرخشموعصبانیت همه وجودشوپرکرد.

 

 کانی نگاهش به نگاه خشمگین و سرد ساالر افتاد .

 طوریکه حس کرد ازسرمایه نگاه ساالر لرز بجونش افتاد.

 

 باصدایه حمیرا وزن ارباب ک به ساالر تبریک میگفتن ،

 سردوخشمگین ساالرگرفت .نگاه ازچشمایه 

 این امکان نداره ،چطورممکنه حامله باشه وقتی رابطه ای نداشته ،

 نکنه مریم مقدس شده خودشم خبرنداره؟



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 حاال چطوربه ساالرثابت کنه ؟

 تااومدحرفی بزنه باحرفی ک ساالر زد ترس تمام وجودشوپرکرد .

 

 خبرودونفره جشن بگیریم .:بااجازه خاله جان میخوام باکانی بریم خونه واین -

 هرچی نباشه دارم بابا میشم .

 

 ساالر بعداززدن این حرفش ازجمع خداحافظی کردو  دست کانی روگرفت و ازعمارت بیرون اومدن .

 تومدتی ک توراه بودن کانی ازترسش حرفی نمیزدوساالر از عصبانیت نمیتونست حرفی بزنه .

 ندتوحیاط داد زدواز تمام خدمتکاراخواست عمارتوترک کنن .همینکه به عمارت رسیدن ساالرباصدایه بل

 کانی بادیدن رفتن خدمتکارا رنگش به شدت پریده بودو نایه ایستادن نداشت .

 ولی باید حتما ازجلویه چشمایه ساالردورمیشد وگرنه ساالرزندش نمیذاشت .

 چراساالربایدتمام خدمتکاراروازعمارت بیرون کنه ؟

 رش بیاره ؟نکنه بخوادبالیی س

 یا خدا خودت کمکم کن .

 کانی به سمت سالن رفتو وارداتاقش شد .

 تاخواست دروقفل کنه ساالر دراتاقوهول دادو وارداتاق شد....

 راوی

 کانی ترسیده ازقیافه برزخی ساالر تاخواست فرارکنه بره توحموم اتاق.
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 ساالر ازپشت موهایه سرشوگرفت واونو کشیدطرف خودش .

 درد دوتادستاشوگذاشت رودست ساالر ..کانی اززور

 

 :ساالربخدا دروغه من حامله نیستم ،-

 من چطوری حامله شدم وقتی رابطه نداشتیم .

 میکنی ؟ خ*ی*ا*ن*ت،حاال کارت بجایی رسیده ک بمن  ه*ر*ز*ه:خفه شوعوضیه -

 نکردم . خ*ی*ا*ن*ت:بخدا،بقران من کاری نکردم ،بخدامن -

 حامله ای ؟:پس مریم مقدس شدی ک -

 خواهش میکنم ساالر ولم کن،بخدامن ... 

 ی ،عوضی ؟این حرومزاده واسه کیه توشکمت ؟ ه*ر*ز*ه،چطوری ولت کنم  ه*ر*ز*ه:خفه شو-

 کردن تو بدی . خ*ی*ا*ن*تزنده زنده اتیشت میزنم تاهم توروبکشم هم اون حرومزاده ی توشکمتو،تاتقاص 

 ساالر من کاری نکردم .:میگم من کاری نکردم ،بجون بابارضام -

 

 ساالر باعصبانیت کانی رومحکم پرتش کرد روزمینو کمربندشودراوورد..

 

 کانی بادیدن ساالر ک کمربندشودرمی اوورد ،

 درحالیکه ترسیده بودو ازترس به لکنت حرف زدن افتاده بود..
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 :می..میخوا..میخوای چی..چیکار ک..کنی ؟-

 نکنی بمن . *تخ*ی*ا*ن:بالیی سرت بیارم تا دیگ -

 

 ساالربعداززدن این حرفش کمربندوبلندکردوکانی روباکمربندمیزد.

 کانی توخودش جمع شده بودو اززوردرد اشک میریخت والتماس ساالرمیکرد تانزنتش .

 

 ساالربعدازاینک اززدن کانی خسته شد به سمت ائینه رو دالور رفت وبامشتش محکم میکوبوند به ائینه .

 ق کانی رو ازحرصش میشکوند وفریاد میزد سرکانی وفحشش میداد.تمام وسایل اتا

 کانی بادیدن حال وروز ساالر ک داره بال سرخودش میاره ،

 با تمام توانی ک داشت سمت ساالر رفت تاجلوشوبگیره بیشترازاین بالسرخودش نیاره ..

 

 :توروقران ،توروخدا ساالربس کن ،-

 دم .نکر خ*ی*ا*ن*تساالر به ابوالفضل من 

 ساالر بسه داری خودتوازبین میبری .

 

 ساالر کانی روهول دادو بامشت میکوبوند به دیوار .

 ساالر واقعا جنون بهش دست داده بود .

 کانی دید ک ساالر داره خودشوازبین میبره به پاهایه ساالرافتادوالتماسش میکرد بس کنه .
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 خودتوداری داغون میکنی .:ساالرجون من بس کن .ارواح خاک پدرت بسه -

 بیامنوبزنوبکش ولی بالیی سرخودت نیار .

 ساالرتوروخدابسه التماست میکنم .

 

 ساالر ک دیگه جونی واسش نمونده بودهمونجاکناردیوارسرخوردونشست ..

 

 :داشتم بخاطروجودتوبه زنااعتمادمیکردم .-

 کارنیستن . خ*ی*ا*ن*تفکرمیکردم همه زنابدنیستنو

 زرد ازاب دراومدی ،ولی توهم تو

 من داشتم بهت دل میبستم لعنتی ،

 من داشتم تازه معنیه دوست داشتنومیفهمیدم .

 چرااینکاروباهام کردی کانی ؟

 چرالعنتی ؟

 

 کانی درحالیکه گریه میکرد خودشوبه ساالر رسوندو دستایه ساالروگرفت ..

 

 :بخداساالر بجون مامان بابام من کاری نکردم.-
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 باشه قبول ،بهم ثابت کن کاری نکردی ودکتر دروغ گفته توبارداری . :کاری نکردی-

 :چطوری ثابت کنم وقتی حرفموباورنداری ؟من کاری نک..-

 

 کانی یه دفعه بافکری ک به سرش زد باخوشحالی روکرد سمت ساالر ولی تاخواست حرف بزنه ،

 ازخجالت سرشوپایین انداخت ،

 نکرده ؟ خ*ی*ا*ن*تاخه چطوری ازساالربخواد باهاش رابطه برقرارکنه تابفهمه ک کانی 

 

 ساالر باسکوت کانی ازجاش بلندشدوبه سمت دراتاق رفت فقط قبل رفتن ..

 

 :تایه ساعت دیگ واسه همیشه ازاین عمارت بروتابالیی سرت نیاووردم .-

 

 روبغل کرد .همینک ساالر دروبازکردبره بیرون کانی ازپشت ساال

 

 نکردم . خ*ی*ا*ن*تنکردم .هرکاری بگی میکنم تابهت ثابت کنم  خ*ی*ا*ن*ت:ساالرباورم کن بخدامن -

 

 ه .گ*ن*ا*هساالر نمیدونست چرا ته دلش حس میکردکانی بی 

 

 :باشه فردامیبرمت دکترتامعلوم بشه دختری یانه ؟-
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 ن اصال چرادکتر بفهمه خودم بهترازصدتادکترمیفهمم .

 

 ی ک منظورساالروبخوبی درک کرده بود به ارومی گفت :کان

 :باشه -

 

 بعداززدن این حرف کانی ،

 ساالر دست کانی روگرفت وداخل اتاقش برد .

 کانی رو پرت کردروتخت و بعدازدراووردن لباساش نزدیک کانی شد .

 

 کانی اززوردرد مالفه روچنگ میزدواروموبیصدااشک میریخت،

 وکانی بلندشدوباخیال راحت کنار کانی دراز کشید .چندلحظه بعدساالر ازر

 حاال دیگ واقعا باورش شد که کانی دختربود .

 یش ثابت شده ،تواوج درد لبخندی زدوخداروشکرکرد.گ*ن*ا*هکانی خوشحال ازاینکه بی 

 راوی

 نکرده ، خ*ی*ا*ن*تساالر خوشحال ازاینکه کانی بهش 

 ید .ب*و*سکانی رودراغوش گرفتوپیشونیشو

 

 :کانی ؟؟؟-
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 :بله ؟؟-

 :معذرت میخوام ک بهت شک کردم وتهمت زدم .-

 

 

 کانی ن میتونست به راحتی ساالروببخشه ،

 ن میتونست ازش دلگیرباشه ،

 شایداگ اونم جایه ساالربودهمین برخوردومیکرد.

 تمام بدنش درد میکرد ،هم بخاطرکتکایی ک خورده بودهم بخاطربرقراری رابطش .

 میکرد ک ساالر تورابطه باهاش خوب تاکرده وخیلی مراقبش بود.بازم خداروشکر 

 

 ساالربخاطرسکوت کانی درمقابل جوابش کانی روبیشتربه خودش نزدیک کرد .

 

 :من هیچ وقت توزندگیم ازکسی خواهش نکردم ولی ازت خواهش میکنم منوببخشی .-

 فرداهم مببرمت دکترتاببینم چرااینجوری میشی؟

 ردکه نداری ؟االن حالت خوبه ؟د

 

 کانی خجالت زده ازساالر سرشوتوسینه ی ساالر قائم کردو به ارومی گفت :
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 : ن -

 

 درصورتیک واقعا دلوکمرش دردمیکرد .

 ولی نمیخواست ساالر چیزی بفهمه ،

 بحدکافی ساالرخودشوداغون کرده بود.

 خودشم حالوروزدرست وحسابی نداشت .

 میرسوندوبه کانی یجورایی حالی کرده بوددوسش داره ،بعدازاینکه ساالر به خودش اسیب 

 کانی تازه فهمیدک واقعا ساالرومیخوادوطاقت اینکه بالیی سر خودش بیاره رو نداره .

 تازه یاددست ساالر افتادو به سرعت ازجاش بلندشدک زیر دلش تیرکشید .

 ولی بدون اهمیت به دلدردش دست ساالروتودستش گرفتونگاه کرد.

 بریدگی وخونایه خشک شده رودستش ،بادیدن 

 ید .ب*و*سخم شدودست ساالرو

 

 ساالرمتعجب ازکارکانی روتخت نشستو چندلحظه کانی رونگاه کرد.

 کانی ک طاقت نگاه خیره ساالرونداشت همینکه خواست سرشوپایین بندازه ،

 یدشون .ب*و*سایه کانی گذاشت وبه ارومی *ب*اشو رول*ب*ساالردست زیرچونه کانی گذاشتول

 بعدازچنددقیقه ازکانی جداشد .
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 :حاال ک دیگ واقعا زنم شدی ازاین به بعدفقط جات  اینجاوکنارخودمه ،-

 فهمیدی ؟

 :بله .-

 :خوبه ،پاشوبریم حموم تاحالت کمی بهتربشه .-

 

 کانی  نمیتونست قبول کنه باساالر بره حموم ،

 یعنی واقعا منظورش اینه باهم برن  حموم ؟

 وتن اروم ازساالر...باخجالت 

 :باشه ،پس من برم تواتاقم حموم .-

 :اینجاحموم هست.-

 :ن اگ اشکال نداره برم تواتاق خودم .-

 

 یدو...ب*و*سساالرک متوجه خجالت کانی شده بود پیشونیشو

 

 :باشه برو .-

 :ممنونم ،ولی اول بزار دستتو پانسمان کنم بعد.-

 :نمیخوادپاشوبروحموم .دستم خوبه ،-

 زودتربرو تا سرحال بشی وبدن دردت کمتربشه .

http://www.roman4u.ir/


 

 
357 

 

 :ولی دستت همش خونیه وزخمی شده .-

 :فدایه سرت ،پاشوبروحموم ،-

 منم یه حموم میرم خوب میشم ،

 مثال مردم، اگ نتونم دوتازخموتحمل کنم ک دیگ بدردالیه جرز میخورم.

 

 فت حموم .کانی بعداززدن این حرف ساالر ازاتاق بیرون رفتو داخل اتاقش شدور

 زن ارباب ک ازخوشحالی توپوست خودش نمیگنجید ازیکی ازخدمتکاراخواست بره دنبال حسن .

 دیگ کانی راه فراری نداشتو ساالرحتما زندش نمیذاشت بااین ننگ وبی ابرویی.

  

 حسن ک تازه دیروز برگشته بودتصمیم گرفته بودبره سراغ زن ارباب،

 همینکه خواست ازدر بیرون بره ، 

 کی ازخدمتکارایه زن اربابو دید ک اومده بودسراغش .ی

 

 بعداز یه ساعتی رسیدن به عمارت .

 حسن به همراهه سکینه وارداتاق زن ارباب شد .

 

 :سالم خانم -

 :سالم خوش اومدی ،بگیربنشین ،-
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 واقعا خوشحالیه امروزمومدیون توام .

 توتونستی کارتوبخوبی انجام بدی .

 کانی رو ول نمیکنه وکانیم تقاص مرگ پسرمومیده .مطمئنن دیگه ساالر 

 واقعا کارت حرف نداشت ،کانی حاملست .

 

 حسن باتعجب به زن ارباب نگاه کرد .

 چطورکانی حاملست اونکه اون شب وجدانش قبول نکرد به کانی دست بزنه ،

 حتی روتختشم نرفته بود.

 یعنی اون بچه واقعا بچه ی اربابه .

 بخاطر پول عمل مادرش توعمارت سراغ ساالروگرفت ک گفتن رفته عمارت سلطان . یاداونروزی افتادک

 وقتی اومدعمارت ،ساالررفته بودو زن ارباب پیشنهاداین کارکثیفوبهش داده بودو درعوض اینکارش پول عمل مادرشو بهش داده بود.

 ولی متاسفانه مادرش زنده نموندتابخوادعمل کنه .

 بش دراووردو گذاشت جلویه زن ارباب .پوالیه زن ارباب وازتوجی

 

 زن ارباب باتعجب به حسن نگاه کرد .

 

 :این پول چیه ؟-

 به ارباب بهم داده بودین . خ*ی*ا*ن*ت:پولیه ک واسه انجام دادن -
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 ولی من اینکارونکردم .

 پولتونم واسه خودتون .

 ازعمارت اربابم اومدم بیرون .

کنم ت*ج*ا*و*زدارم اون بمن اعتمادکرده بود ولی من ازاعتمادش سواستفاده کردم ومیخواستم به زنش چون من لیاقت کارکردن واسه ارباب ون

. 

 

 زن ارباب چیزایی ک میشنیدو باورنمیکرد.

 پس چطور کانی حاملست ؟

 نکنه واقعا بچه ی ساالره ؟

 ش.زن ارباب عصبانی ازاین فکربلندشدوبا عصبانیت زیادسمت حسن رفتومحکم خوابوندزیرگوش

 

 :حاالتویه رعیت عوضی کارت بجایی رسیده منودوربزنی .-

 میدم بالیی سرت بیارن ک تاعمرداری فراموش نکنی .

 

 حسن با عصبانیت ازجاش بلندشودرحالیکه انگشتشوجلویه زن ارباب تکون میداد.

 

 کنین . تخ*ی*ا*ن*:من هرچقدرم عوضی باشم خانم شما ازمن عوضی ترین ک میخواستین به خواهرزادتون -

 بالییم سرم بیادمطمئن باشین دوستم به ساالرمیگه ک شماچه نقشه ای براش کشیده بودین .

 پس فکراینکه بالیی سرم بیارینونکنین .
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 بزارین دهن منم بسته بمونه بنفعه جفتمونه .

 عزتم زیاد .

 

 حسن بعداززدن حرفاش ازعمارت بیرون اومدو واسه همیشه رفت شهر .

 

 ازخشموعصبانیت زیادتمام وسایل اتاقشوشکوند .زن ارباب 

 سکینه ک جرات نزدیک شدن به زن اربابونداشتوگذاشت هربالیی دلش میخوادسرخودش بیاره.

 راوی 

 فردایه اونروز ساالر فرستاد دنبال دکترشخصیش تابه عمارت بیاد .

 دکتربعدازمعاینه روکرد سمت کانی ..

 

 بود؟:دخترم اخرین عادت ماهانگیت کی -

 

 کانی ک ازدکترو ساالر خجالت میکشید ،

 سرشوباخجالت پایین انداخت.

 

 روزپیش ،ولی اینسری اقایه دکتر چندروز زودترشدم . 26.27:تقریبا -

 :پس باید حتما برین ازمایش بدین تامشخص بشه حامله این یانه ؟-
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 م کرده بودنگاه کرد.کانی دوباره ترسیده ووحشت کرده به دکتروبعدبه ساالر ک توفکربودواخ

 باحرفی ک ساالربه دکترزد کانی دلش میخواست زمین دهن بازکنه وبره توش .

 

 :اقایه دکترچطورممکنه حامله باشه وقتی دیشب ماتازه اولین رابطه رو داشتیم ؟-

 

 ساالراصالدلش نمیخواست این حرفوبزنه ،

 ولی مجبوربودبگه تا دکترجواب درستی بهش بده .

 

 ساالر دکتریه نگاه به ساالروبعدیه نگاه به کانی کرد .بااین حرف 

 تااومدجواب بده باصدایه دراتاق برگشت سمت درکه کبری را روسینی به دست دید .

 

 :بااجازتون ارباب چایه سبز درست کردم بخورین .-

 

 دکتربااین حرف کبری  به دلیلی حالت تهوع  وخواب الودگیه کانی شک کرد ،

 دمطمئن میشد .ولی خوب اول بای

 بنابراین روکردسمت کانی ..
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 :چندوقته دخترم ازاین چایه سبز میخوری ؟-

 :راستش اقایه دکترفک کنم نزدیک دوماهی میشه ک کبری هرروز برام دم میکنه .-

 میگ چایه سبزخوبه.

 

 کبری بااین حرف کانی یه قدم جلوتراومدوباخوشحالی ..

 

 ان ک کارمیکردم،:بله اقایه دکترتوعمارت ارباب سلط-

 سکینه واسه خانم هرازگاهی دم میکرد،میگفت خوبه .

 منم واسه خاطرهمین هرروز واسه خانم دم میکنم .

 

 دکتردیگ مطمئن شد دلیل حاالت کانی چیه .

 درحالیک وسایالشوجمع میکردباخنده روکردسمت ساالر ..

 

 شونم خوردن زیاده چایه سبزه ،:خیالتون راحت ارباب خانمتون باردارن نیستنودلیل این حالتا-

 ولی اگ دوست دارین مطمئن بشین برین ازمایش ولی من مطمئنم حامله نیستن .

 توصیه میکنم کبری خانم دیگ چایه سبزو زیادبخوردکسی ندین اندازه کمش خوبه ن زیادش .

 .دکتربعدازاین حرفش یه نسخه به دست ساالردادو خداحافظی کردوازاتاق ساالربیرون رفت 
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 کبری ک نگاهش به نگاه عصبی وخشمگین ساالرافتاد سرشوازترس پایین انداخت ..

 

 :میفهمی کبری بااینکارت چ به روزمنوکانی اووردی اره ؟-

 مگه هرکی هرغلطی کردوگفت خوبه توهم بایدهمون کاروبکنی ؟

 حقته همین االن ازاین عمارت بیرونت کنم.

 

 شدودستشوگرفت ..کانی باشنیدن این حرف ساالر نزدیکش 

 

 :ساالرخواهش میکنم اینکارونکن .-

 کبری ک نیت بدی نداشت.

 حقش این نیست .

 توروخداببخشش ،کبری تنها کسیه ک تواین عمارت دوستمه .

 کبری روبیرون نکن .

 :چطوری ببخشمش وقتی بخاطرکاراین خانم من بهت شک کردمو دیروز بهت تهمت زدموکتک خوردی .؟؟-

 

 نمیشد بخاطراشتباهش ارباب کانی روزده باشه .کبری باورش 

 درحالیک اشکاش روون شده بود.
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 :ارباب منوببخشین شماحق دارین منه احمقوبیرون کنین ،-

 خانم شرمندتونم بخدا،دردوبالتون بخوره توسرم ک بخاطرمنه نادون این بالسرتون اومد.

 

 کانی به سمت کبری رفتو اونودراغوش گرفت ،

 ه کبری رونداشت .طاقت ناراحتی

 

 :هیش کبری این حرفونزن .-

 

 یه نگاه به ساالرکردوبانگاهش ازش میخواست ک کبری روببخشه .

 

 ساالر درحالیک دست توموهاش میکرد ،

 پووفی کردو..

 

 :میتونی بری سرکارت کبری ولی باراخرت باشه هرکی هرچی گفتو،-

 هرکاری کردتوهم  همونوانجام بدی ..

 چشم دیگ هیچ کاری رو سرخودانجام نمیدم .:ممنونم اقا -

 

 کبری باخوشحالی ازارباب اجازه گرفت وازاتاق بیرون رفت .
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 راوی 

 ید.ب*و*سبعدازرفتن کبری ،کانی باخوشحالی به سمت ساالر رفت و گونه ی ساالرو

 همینکه خواست ازکنارش ردبشه ،

 ساالربازوشوگرفتوبرگردوندسمت خودش ،

 اش قرارگرفت .*ب*ایه ساالررول*ب*تاکانی به خودش بیادل

 بعدازچنددقیقه ساالر ازکانی جداشدواونومحکم دراغوش گرفت .

 

 :منوببخش .-

 

 کانی دستاشودرورکمرساالرمحکم کرد.

 

 :بخشیدمت ساالر .-

  

 یه هفته دیگ هم گذشت و کانی تواتاق ارباب میخوابید .

 البته بعدازاون روز دیگه رابطه ای نداشتن .

 مشغول موشونه کردن بودک کبری سراسیمه وارداتاقش شدودرو بازکرد.کانی 

 کانی باتعجب به کبری نگاه میکرد .
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 :چیشده کبری ؟این چه وضعه وارد شدنه ،ترسوندی منو ،-

 چرا انقدر مضطرب واشفته ای ؟

 :وای خانم جان  ، بهار ...-

 بهارچی ؟ -

 :وای خانم جان دلم داره میترکه بیچاره بهار ،-

 وای خانم جان نمیتونم باورکنم همیچین چیزی رو .

 

 کانی ک نگران شده بودازجاش بلندشدونزدیک کبری شد.

 

 :درست حرف بزن ببینم چی شده کبری ،بهارچیشده ؟-

 راوی 

 :خانم جان میخواستین چی بشه ،بدبختا خونشون اتیش گرفته وتواتیش سوختن.-

 میگن سکینه و بهارتوخونه بودن .

 ته اونارونجات بده همینکه بهارونجات میده ،رحیم رف

 تامیره سکینه رونجات بده مردم جلوشوگرفتن نزاشته بودن رحیم بره جلوهمون موقع هم سقف میریزه و سکینه زیراوارو اتیش میمونه .

 میگن بهار تمام پاهاش سوخته .

 بچشم مرده .
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 کانی ناباور به کبری نگاه میکرد.

 

 ه ؟:ال..االن حالش چطور-

 االن کجاست ؟

 :نمیدونم خانم جان درچه حالیه فقط همینارومیدونمو بردنش شهربیمارستان .-

 :من بایدبرم ،بهارتنهاست ،اون کسی رونداره.-

 من االن بایدبرم پیشش.

 

 تاق بیرون زد .کانی بعداز زدن این حرفش تندتندلباساشوعوض کردو بدون توجه به کبری ک سعی داشت جلوشوبگیره تاارباب بیاد ،ازا

 همینکه وارد حیاط شد .

 چشمش به نادرخوردو باعجله به سمت نادر رفت .

 

 :سالم اقانادر ؟؟؟-

 

 نادرباصدایه کانی برگشت سمتش .

 بادیدن وضع وقیافه پریشون کانی نگران شد ..

 

 :سالم خانم ،چیشده ؟اتفاقی افتاده ؟-
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 اصال شنیدی چه اتفاقی افتاده براشون ؟:توروخدامنوببرشهر ،تومیدونی  بهار اینا کجان؟ -

 :بله خانم متاسفانه شنیدم چه اتفاقی افتاده براشون .-

 خدا به رحیم صبروتحمل بده .

 اون ازمادرش و بچش اونم اززنش ک توبیمارستان بستریه .

 :خواهش میکنم منوببر بیمارستان .-

 ن شماروببرم.:ولی خانم اقابایداجازه بدن من نمیتونم بدونه اجازه ایشو-

 راوی 

 :ولی اقانادرمن بایدحتما برم ،-

 شماهم منونبرین من بایکی دیگه میرم .

 :وای خانم جان میخواین اقاروشاکی کنین ؟-

 :کبری من بایدبرم ،اقانادرمنومیبری یانه ؟-

 :خانم اگه اقابفهمن شاکی میشن .-

 

 تاکانی خواست حرفی بزنه صدایه ساالر به گوشش رسید ..

 

 :چیشده ؟چه خبره اینجا ؟-

 

 کانی بادیدن ساالر  درحالی که اشک توچشماش جمع شده بود رفت نزدیکش .
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 :سالم ساالر ،ساالرتوروخدامنوببرشهربیمارستان .-

 

 ساالرباشنیدن این حرف بانگرانی یه قدم نزدیک کانی شد.

 

 :چرا؟چته ؟مریض شدی ؟-

 :ن میخوام برم پیش بهار ،-

 توروخدامنومیبری ساالر ؟

 :ن ،توهم هیچ جایی نمیری ،برگرد داخل اینجاواینستا .-

 :ساالر توروخد...-

 :بسه یه دفعه بهت گفتم ن،کششم نده .-

 

 ساالربعداززدن این حرفش دست کانی روگرفتوکشون کشون بدون توجه به ساالر ساالر گفتنایه کانی ،اونوبرد داخل سالن ،

 انی به سمت اتاقش رفت .بعدبدون توجه به ک

 راوی 

 کانی پشت سر ساالر وارد اتاق شد.

 

 :ساالر چرامنونمیبری ونمیزاری من برم ؟-
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 :کانی خوشم نمیاد گیربدی به یه موضوعی وهی کشش بدی .-

 یباربهت گفتم نه پس دیگ ن سوالی بکن ن کشش بده .

 :ولی من بایدبرم .من زندگیموابروموهمه رومدیون بهارم .-

 

االر ک نسبت به این حرف کانی کنجکاوشده بود دست از دراووردن پیرهنش برداشتودرحالیکه اخم کرده بود روشوبرگردوندسمت کانی و س

 نزدیک کانی شد .

 

 :توچرا بایدزندگی وابروتومدیون بهارباشی ؟-

 

 کانی ک تازه فهمید چه گندی زده هول کردوسرشوپایین انداخت .

 ر سر لجبازی با سکینه نزاره بره پیش بهار چون بهارعروسشه یا باخالش دعواکنه .اصال دلش نمیخواست ساال

 

 :هی..هیچی همینجوری گفتم .-

 

 ساالر دست زیرچونه کانی گذاشتودرحالیکه سرشوبلندمیکرد..

 

 :منونگاه کن.چرافکرمیکنی باخرطرفی ؟-

 جواب سوالمودرست بده توچرابایدمدیون بهارباشی ؟
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 نمیشه ساالروپیچوندوممکنه باعث عصبانیتش بشه همه قضایایه اون شبو واسه ساالر تعریف کرد.کانی ک دید 

 ساالرازخشموعصبانیت گلدون کنارشوبلندکردومحکم کبوندتودیوار،

 کانی تزترس چشماشوبستوخودشوجمع کرد..

 

 :تواالن باید بمن بگی ک خالم چه بالیی میخواست سرت بیاره اره ؟-

 هارنبود ساکت بودی وحرفی نمیزدی .اونم اگ بخاطرب

 باتوام کانی جواب بده تاسگ ترازاینم نکردی .

 :خو..خوب من فک نمیکردم واست مهم باشه .-

 :توبیخودهمچین فکری کردی ،دیگ خالم چ بالهایی سرت اوورده ؟-

 ردی وگزاشتی هربالیی ک میخوان سرم بیارن .:چرا نبایدهمچین فکری میکردم وقتی میدیدی دارم اونجاعذاب میکشم ولی منو ازاونجانیاوو-

:خودت خوب میدونی من اززنا متنفربودمودلم نمیخواست بایه زن زندگی کنم بعدازمرگ عموهم مجبورشدم بیارمت مخصوصا بااون گندی ک -

 خالم داشت بارمی اوورد.

 بعدشم این خوده توبودی ک خودتوقدکردی و خون بس شدی ،

 لم همه بالیی سرت میاره .توخودت خوب میدونستی خا

 :باشه حق باتو ولی منوببرپیش بهار من باید پیشش باشم وجواب خوبیشواینجوری بدم .-

 توروخداساالر جون من ،منوببر.
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 ساالرکالفه از حرفایه کانی مخصوصا ک االن خودشم یجورایی مدیون بهارمیدونست ک نزاشته بود زنشوبی ابروکنن پووفی کردوبایه لعنتی ای

 ک زیرلب گفت دست کانی رو گرفت و به سمت حیاط بردوازنادرخواست کانی روببره بیمارستان .

 راوی 

 بعدازرفتن کانی ،ساالر به اتاقش برگشتوبعدازعوض کردن لباساش به سمت حیاط رفتو به یکی ازخدمتکاراگفت تااسبشوبراش بیارن ..

 

 

 رداش بادانیار بحث میکرد..حمیراتواتاق زن ارباب بود وبا زن ارباب بخاطربرخو

 

 :بس کن مامان چه طرز برخوردته بادانیار ؟-

 دیگه بهتون اجازه نمیدم به داداشم توهین کنین .

 :خفه شودختره ی عوضی ،-

 حاال کارت بجایی رسیده بخاطراون پسره بی پدرومادر بامادرت بحث میکنی ؟

 :اون پسربرادره منه وواسم خیلیم عزیزه ،-

 کنینودست ازاینکاراتون بردارین .شمابهتربس 

 بااینکاراتون تاحاال به کجارسیدین ؟

 فقط هردفعه خودتونوعذاب میدینودیگرونواذیت میکنین .

 :خوبه ،نمیخوادتوبمن بگی چیکاربکنم چیکارنکنم ،-

 این پسره خوب مغزتوشستشوداده و تورویه من وایمیستی .
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 :کسی مغزمنوشستشونداده ،-

 رم .خودم عقل وشعوردا

 کنه وبه دکترتون یاددادین  بگه کانی حاملست ،ت*ج*ا*و*زفک کردین نفهمیدم ک کسی روفرستادین سروقت کانی تابهش 

 درصورتیکه خودتون بمن گفتین ساالر عقیمه ،

 حاالچطورکانی حاملست ؟

 میدونین اگ ساالربفهمه چه افتضاحی میشه ونمیشه دیگ جلوشوگرفت .

 شمااخه چراانقدربدشدین .

 :خفه شو الزم نکرده تومنونصیحت کنی ،ساالرهم هیچ وقت نمی...-

 

 هنوز زن ارباب حرفش کامل نشده بود ک دراتاق به شدت بازشد .

 راوی 

 کانی به همراه نادرواردبیمارستان شدنوبعداز پرسوجو به سمت اتاق بهار رفتن .

 رحیم جلویه دراتاق روصندلی نشسته بودو خوابیده بود.

 اری رحیموصداکردتا بلندشد.نادر چندب

 رحیم بادیدن نادروکانی ازجاش بابی حالی بلندشد.

 

 :سالم .-

 :سالم اقا رحیم ،تسلیت میگم انشاهلل غم اخرتون باشه .-
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 متاسفم واقعا .

 :ممنونم کانی خانم .-

 :تسلیت میگم مرد خدابهت صبربده .-

 :ممنونم اقانادر .-

 :اقارحیم بهارحالش چطوره ؟-

ازنظرروحی وجسمی خوب نیست .بهش ارامبخشومسکن زدن خوابیده پاهاشو متاسفانه سوخته ولی خداروشکر زیادنیست سوختگیش  :اصال-

 بیشتربخاطر سقط جنین ناخوشه .

 :بخاطربچتونم متاسفم واقعا .من میتونم برم تواتاق .-

 :البته بفرمائید .-

 

 بعدازرفتن کانی نادر دست روشونه ی رحیم گذاشت .

 

 :رحیم کارایه خاک سپاریه مادرتوانجام دادی ؟-

 :ن ازاون موقع همش پیش بهارم .-

 هنوزوقت نکردم .

 

 رحیم بعداززدن این حرفش بیصداگریه کرد .
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 :غصه نخور من هواتودارم .-

 فعال ک خانم پیش خانمته بیاماهم بریم کارایه خاک سپاریه مادرتوانجام بدیم .

 ، خوب نیست مرده روزمین بمونه

 ببین اگ بیمارستان باهات کاری نداره بریم .

 

 

 کانی وارداتاق شدو بادیدن بهار تواون وضعیت درحالیکه اشکاش سرازیرشده بود به تخت بهارنزدیک شد.

 بادیدن بهارک خوابه ،بیصداروصندلی نشست .

 

 روانجام بدن . نادرورحیم بعدازاطالع دادن به کانی به سمت روستارفتنوتاکارایه خاک سپاریه سکینه

 راوی

 حمیرا و زن ارباب شوکه وترسیده به قیافه عصبیه ساالرنگاه کردن ک چشماش دوتاکاسه ی خون شده  بود .

 حمیرانگاهشوازساالرگرفتوچشمش به دانیاراخموافتاد .

 ساالر وارداتاق شدو اروم اروم درحالیک اززور عصبانیت رنگش قرمز شده بود نزدیک خالش شد .

ترسیده ازقیافه عصبیه ساالر از جاش بلندشدوتاخواست یه قدم به عقب بره ساالردست انداخت دورگردن خالشو گردنشومحکم  زن ارباب

 تودستش گرفت .

 زن ارباب ک حس خفگی داشت بهش دست میداددوتادستاشورودست ساالرگذاشت تا ولش کنه .

 رواززن ارباب جداکنن.دانیاروحمیرابادیدن اون دوتابه سمتشون اومدنوسعی داشتن ساال
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 :ساالر داداش ولش کن داری میکشیش .ولش کن ساالر .-

 

 حمیراترسیده وباگریه التماس ساالر میکرد تا مادرشو ول کنه .

 

 :ساالرتوروخدا مامانمو ول کن ،ساالر داری میکشیش ،توروقران ولش کن .-

 ساالرتوروبجون کانی ولش کن .

 

 مش دادن خالشو ول کردو محکم هولش دادکه پرت شد روزمین .ساالر بعدازاینک بجون کانی قس

 

 :بخداخاله ولت نمیکنم .-

 میرم ازدستت شکایت میکنم .

 حاال کارت بجایی رسیده ک میخواستی زنه منو دوبار بی ابروکنی .

 پدراون دکترم درمیارم ک باتوهمدست شد .

 خدالعنتت کنه ک لنگه همون خواهر عوضی ترازخودتی .

 ای ، ه*ر*ز*هنباشه توهم خواهرهمون عوضی وهرچی 

 سالم بود به قصدکشت کتک زد ، 7همونیکه منوپدرم مچشوبایکی دیگه گرفتیمو به تالفیه کارش برگشت عمارتو تاجایی ک منو وقتی فقط 

 طوری که گفتن ممکنه بخاطر ضربه محکمی که به بدنم واردشده عقیم بشم .

 ابرویی زن من بشی ،حاالتوهم میخواستی باعث بی 
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 بخدایه احدو واحد ولت نمیکنم .

 تف بتوک شدی خاله .

 راوی

 زن ارباب بخاطرمرگ سکینه ک تنهاخدمتکاروفادارش بودو

 ازطرفیم  دعوا با حمیرا وحاال

 برخورد ساالر، 

 بخاطر فشار عصبی ای ک بهش وارده شده بود، 

 نفهمید چیشدک چشماش سیاهی رفتو ازحال رفت .

 

 ساالرودانیاراینا ک به زن ارباب نگاه میکردن بادیدن زن ارباب ک ازحال رفت ،

 باعجله به سمتش رفتنو بادیدن قیافه زن ارباب وحشت کرده به زن ارباب نگاه میکردن .

به سمت بیمارستان دانیار زودتربخودش اومدوزن ارباب وبغل کردوبعدازگذاشتن زن ارباب توماشین باساالروحمیراک پشت سرش اومده بودن 

 رفتن .

 دکتر بعدازمعاینه زن ارباب به ساالراینا اطالع دادک زن ارباب سکته مغزی کرده .

 

 حمیراباشنیدن این حرف توبغل دانیار ازحال رفت .

 ساالرنمیدونست االن باید چ حالی داشته باشه؟،

 .عین ادمایه گیج فقط روصندلی نشسته بودوبه رفت وامددانیارنگاه میکرد 

 باورش نمیشدخالش سکته مغزی کرده باشه.
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 نکنه باعث بانیه سکته خالش اون باشه ؟

 راوی

 کانی همینطورتواتاق بهاربودو چشم انتظاراینکه بهارهوش بیاد .

 باصدایه دراتاق فک کرد دکتریا پرستارباشه ،

 ولی وقتی برگشت بادیدن ساالر باتعجب به ساالرنگاه کرد  ،

 جه اشفتگیه ساالرشدوبانگرانی به سمتش رفت .ک بعدازچنددقیقه متو

 

 :سالم خوبی ؟چیشده؟چراانقدپریشونی ؟-

 

 ساالربدون اینکه جواب کانی روبده بازوشوگرفت واونو دراغوش گرفت .

 

 کانی باتعجب به ساالرنگاه میکرد.

 یعنی چه جیزی باعث شده ساالرانقدر اشفته ونگران باشه .

 

 ؟چه اتفاقی افتاده ؟:ساالرتوروخدابگوچیشده  -

 :هیس چیزه خاصی نیست فقط بزار اروم بشم .--

 :اگ چیزی نیست پس توچرااین شکلی ای ؟-

 :کانی بسه گیرنده ،بزارکمی اروم بشم.-
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 کانی دیگ حرفی نزدو تواغوش ساالر چنددقیقه ای موند.

 یدو از کانی جداشد.ب*و*سساالرپیشونیه کانی رو

 

 :بهارچطوره ؟-

 خاطر ارامبخشابیهوشه ،:فعال ک ب-

 شماواسه چی اومدین بیمارستان ؟

 :خالم سکته ی مغزی کرده اومدیم  بیمارستان .-

 کانی 

 باتعجب به ساالرنگاه کردم .

 

 :چرا؟واسه چی سکته کرده ؟-

 :فک کنم بخاطرمن .-

 :چرابخاطرتو؟-

 :باهاش دعواکردم داشتم خفش میکردم.-

 

 وحشت زده به ساالرنگاه کردم .
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 :وا..واسه ی چی ؟-

 کنن و قضیه حاملگیتم زیرسراون بودواد...ت*ج*ا*و*ز:بخاطرکاراش بخاطراینکه میخواست کاری کنه دوباره بهت -

 

 ساالرحرف میزدومن شوکه بهش نگاه میکردم ،

 کنن .ت*ج*ا*و*زادم اجیر کرده بودبمن 

 پس واسه همین دکترش هی میگفت من حاملم .

 خالشوداشت خفه میکرد؟ساالربخاطر من 

 اخه چرا خدا ؟چرا بایدبامن اینکاراروبکنه ؟

 باتکونایه ساالربخودم اومدم .. 

 

 :کانی حالت خوبه ؟-

 :نمیدونم ،واقعا باورم نمیشه .-

 االن حالش چطوره ؟

 :نمیدونم دکترا گفتن وقتی هوش بیادمعلوم میشه .-

 امکان داره فلج بشه .

 

 ونداشتموسردردشدیدی گرفته بودم .دیگ توان وایستادن اونجار

 ازساالرخواستم منوببره خونه ،
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 دیگ نمیتونستم بیمارستان پیش بهارباشم .

 راوی 

 ساالر بخاطراینکه دانیارپیغام داده بود ساالربه عمارت نره چون ممکنه حمیراباهاش بحث کنه با عصبانیت به عمارت برگشت .

 یط ک مادرش اونجوری شده باهاش بحث کنه .ازحمیرانمیترسیدولی نمیخواست تواین شرا

 بااخموعصبانیت واردسالن شدک چشمش به مانی و اون دختره ک فهمید بعدا دخترعمه ی کانی وزنداداشش شده افتاد.

 نگاهشوازاوناگرفت به کانی نگاه کردک ترسیده ونگران به ساالرزل زده بود.

 صدایه هیچکدومشونم درنمی اومد .

 

 نا ازش ترسیدن یه لبخندزدو به سمتشون رفت .ساالر ک فهمیداو

 

 مانی بادیدن لبخندساالر دلش گرم شد،

 ازساالرنمیترسیدولی بافکراینکه ممکنه کانی رواذیت کنه  ترسیده بود. 

 

 ساالربخوبی بارزو مانی برخوردکرد .

 کانی نمیدونست خوشحال باشه یامتعجب ازبرخورد ساالر،

 بعدازیه ساعت حرف زدن مانی و رز بلندشدن تا به خونشون برگردن . 

 ساالر ک متوجه شده بود کانی راضی به رفتن مانی اینا نیست روکرد سمت کانی ..
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 :اگ دوست داری میتونی با داداشت بری و نادرومیفرستم فرداصب دنبالت .-

 

 کانی باشنیدن این حرف انگاردنیاروبهش دادن .

 ید .ب*و*سبه اینکه مانی ورز هم هستن باخوشحالی به سمت ساالر رفت و گونشو بدون توجه

 یدن گونه ی ساالرتازه متوجه کارش جلویه برادرش ایناشدو باخجالت به اتاقش رفت  ودرحالیک از پله هاباالمیرفت ..ب*و*سبعداز

 

 :صبرکنین تاحاضرشم منم بیام باهاتون .-

 

 باساشوعوض کردو یه نگاه توائینه بخودش انداخت ،چقدرچشماش ازخوشحالیه دیدن خانوادش برق میزد .کانی وارداتاق شدوباخوشحالی  ل

 همینک خواست چشم ازخودش برداره یاد نگاه غمگین ساالر افتاد ک به ظاهرجلویه مانی اینا خوشحال بود .

 دیگ تواین مدت خوب ساالروشناخته بود .

 میگفت ، یادحرف عمش افتادک همیشه به اونو رز

 زنوشوهربایدتوشادی وغم هم شریک باشنو نباید توسختیاهمدیگه رو تنهابزارن .

 حاالکانی بین رفتنوموندن دودل بود .

 ازطرفی خانوادش ازطرفیم ساالر .

 دلش واقعا واسه خانوادش تنگ شده بودوحاال میتونست باخیال راحت بره ..

 بعدازچند دقیقه ازاتاقش بیرون رفت .
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 تن کانی ،ساالربعدازاینکه سفارش کانی روپیش برادرش کردازشون خداحافظی کردوبه اتاقش رفت .بعدازرف

 کاش نمیگفت کانی بره ،

ولی وقتی باشنیدن اینکه اجازه دادبره برق خوشحالی روتوچشماش دید خودشو قانع کردک خوشحالیه کانی واسش بیشترارزش داره 

 تاتنهانموندن خودش .

 ی کانی گذاشت . ب*و*س*ه دستشوروگونش جایه

 ی کانی به دلش نشسته بود . ب*و*س*هچقدراین 

 این مدت کانی وقتی پیشش میخوابید ،

 وبغل کاردیگه ای نکرده بود . ب*و*س*هبجز 

 دلش نمیخواست بازور وبااجبارکانی باهاش باشه .

 واسه همینم دیگ بجزاون یه بارباکانی رابطه نداشت .

 راوی 

 دستش روپیشونیش بودودرازکشیده بودو به کانی فکرمیکرد .ساالردرحالیک 

 بابازشدن دراتاق فکرکرد ک کبراست .

 

 :کبری مزاحمم نشوبه چیزیم احتیاج ندارم .-

 کسیم سراغموگرفت بگوارباب خوابه .

 دیگ هم بدون اجازه وارداتاقم نشو.

 

 تکون خورد .بابسته شدن دراتاق فکرکردک کبری رفته ولی چندلحظه بعدوقتی تخت 
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 چشماشوبازکردوکانی رولبخندبه لب کنارخودش دید.

 

 :چیشده؟مگه هنوزنرفتین ؟فکرکردم رفتی ؟چیزی شده ؟-

 :عمم همیشه میگفت زنوشوهرنبایدتوسختیا همدیگ روتنهابزارن .-

 منم زنتمو نباید شوهرمووقتی ناراحت وگرفتست تنهابزارم .

 ردم یه روزدیگه هم روش .منکه این همه مدت دوریه خانوادموتحمل ک

 ولی درعوض میمونم کنارشوهرم تاببینم چه چیزی باعث ناراحتیش شده ؟

 

 ساالرباحرفایه کانی خیلی خوشحال شد ولی به ظاهرنشون نمیداد.

 یعنی کانی ک این همه مشتاق دیدن خانوادشه حاال بخاطر ناراحتیش نرفته بود .

 اینکارکانی خیلی واسه ساالر ارزش داشت .

 ساالر دستشو بازکردو ..

 

 :حاال ک نرفتی پس بیا کنارم بخواب میخوام برات حرف بزنم .-

 

 کانی توبغل ساالردراز کشیدو به ساالرنگاه کردومنتظرتاساالر حرفاشوبزنه .

 

 :کانی ؟-

http://www.roman4u.ir/


 

 
385 

 

 :بله -

 کارمادرم خوب نبودم .:من هیچ وقت به عشق وعاشقی و دوست داشتن جنس مخالف فکرنکردمو هیچ وقت باجنس مخالف بخاطر -

 ولی تو وقتی واردزندگیم شدی کم کم نظرموعوض کردی ومهرت به دلم نشست .

 نمیگم عاشق وکشته مردتم ولی مردونه میگم ک دوست دارمو توتنها زنی هستی ک توزندگیم بهش احساس دارم .

 ولی یه چیزی روباید بهت بگم ،من شاید بچه داربشم شاید نشم .

 ه میخواد میتونم ازادت کنم بری تابتونی بایکی دیگ..اگ دلت خیلی بچ

 

اشو *ب*کانی باشنیدن حرفایه ساالر ازخوشحالی توپوست خودش نمیگنجید ولی باشنیدن حرفایه اخرش نذاشت ساالر ادامه بده ول

ومیخواست حتی باوجوداینکه ایه تنهامردزندگیش ،هرچند ک اولش بخاطرخون بسی مردش شد ولی حاال االن باتمام وجودش این مرد*ب*رول

 بچه دارنشه ،گذاشت تا ساالر حرفشونتونه بزنه.

 

 ید ،ب*و*سساالراول شوکه از کارکانی ولی بعدازچندلحظه بخودش اومدو کانی رو

 بعدازچنددقیقه ازهم جداشدن .

 نگاه کانی به چشمایه خمارو منتظرساالر افتاد .

 اجازه ای ک ساالر منتظرش بودو داد.ایه ساالر *ب**اش رول*ب*دوباره باگذاشتن ل

 ت کاملوازوجود همدیگه بردن .*ذ*نزدیک یک ساعت درکنارهم ل

 هرچندبرایه کانی کمی درداوربود،

 ه بود ولی پرازلذت بود .*ط*ب*ا*چون دومین ر

 جفت خسته کنارهم درازکشیدن .
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 ساالر دوباره کانی رودراغوش گرفت ..

 

 ن هنوزم سر حرفم هستم  .:کانی مطمئنی دلت بچه نمیخوادم-

 :من عاشق بچم ولی بیشترازاون تورومیخوام .-

 اگ بچه قسمتمون باشه بچه دارمیشیم نباشه فرزندخونده میگیریم .

 

 ساالر باشنیدن حرفایه کانی خیالش راحت شدو از مادرش برایه کانی گفت تا کانی این قسمت اززندگیشودلیل نفرتش اززناروبدونه.

 راوی

 سال بعد5

 :کانی چرانقدرتکون میخوری بخواب دیگ خستم بخداامروز کلی کارداشتم .-

 :خوب ساالر خوابم نمیاد .-

 :بابا توخوابت نمیادولی من خستم ،اذیت نکن جون ساالر .-

 :میگم ساالری جونم .-

 :بازچی میخوای ک ساالری جونت شدم .-

 دلم واس ای سودا تنگ شده .:میزاری فردابا ارسالن بریم خونه ی مامانم اینا اخه -

 :ن ،همیشه باید سراین موضوع باهات بحث کنم ک حق نداری تنهابری جایی ؟-

 :منم هردفعه به شما گفتم هرجایی نیست خونه مامانم ایناست .-

 :گفتم ن بخواب بزارمنم بخوابم ،سرم خلوت بشه میبرمتون .-
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 :خوب بانادرمیرم.-

 تامنوسگ نکنی نمیخوابی .:کانی انگارامشب ازاون شباییکه -

 :توخودت بی اعصابی گردن من ننداز .-

 

 ساالرک دید نه،کانی بخواب نیست کانی رو بغل کردو درحالیکه دوتاپاهاشو باپاهاش قفل میکردو یه دستشم دورش گرفته بود،خوابوند .

 

 :آی لهم کردی ساالر ولم کن .-

 بگیر بخواب .:نخوابی محکم بغلت میکنم تابیشتردردت بگیره پس -

 

 تاکانی خواست اعتراض کنه ،صدایه گریه ارسالن بلندشد .

 ساالر ازصدایه گریه ارسالن پووفی کردو درحالیکه ازروتخت بلندمیشدوازاتاق بیرون میرفت غر میزد .

 

 :یااین نمیخوابه یا پسرش ،اسایش ازدست ایناندارم .-

 چم برسم ،وقتی میگم پرستاربگیر ،خانم میگ ن خودم باید به ب

 اونم ک ماشاهلل ده دفعه تاصب بلندمیشه شیرمیخوره ،بچه هم انقدرشکمو .

 

 کانی نمیدونست به ارسالن شیربده یابه غرغرایه ساالر بخنده .

 بعدازرفتن ساالرازاتاق به ارسالن پسرش نگاه میکرد ک چه هول هولکی شیرمیخورد .
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 بعد از یه سالو خورده ای شیر میخورد .خداییش ساالر راست میگفت واقعا شکمو بود هنوزم 

 بعضی موقع هاک سینشوگازمیگرفت کانی دلش ضعف میرفتو هردفعه باخودش عهدمیبست ارسالنوازشیربگیره .

 یدو درحالیک خوابش برده بود روتختش گذاشت .ب*و*سپیشونیه ارسالنو

 شاید حق باساالربودو دیگ باید براش پرستارمیگرفتن .

 ساالربره و باصالح زنونش ساالروخرکنه تافرداببرتشون خونه ی پدریش .بلندشد تاپیش 

 ماهه برادرش تنگ شده بود .7واقعا دلش واسه بچه ی 

 ساالرازشبی ک ساالربراش صحبت کرده بودمیگذشت . 5

 تواین مدت خداروشکر اتفاقایه خوبی افتاد .

 شده بود طوریکه االن با کانی دوستایه صمیمی بودن . حمیرابا یکی ازدوستایه دانیار ازدواج کردواخالقش خیلی خوب

 شوهرحمیرا مصطفی پولدارنبود ولی درعوض خیلی مردخوبی بود .

 دانیار هم بخاطر رفت وامدایه هیوا به همراه فریدو نیال تونست بعداز سه سال دل هیوارو به دست بیاره و باهاش ازدواج کنه .

 هیوا وحمیراهم خیلی باهم خوبن .

 اربابم یه سال بعدازسکته کردنش فوت کرد.زن 

 ماه بعدازعروسیش خدا بهش  یه دختر داد .7فرید

 دوسال بعدم یه پسر.

 ماه افسرده بود ولی یه سال بعدش خدایه دوقلو یه دخترو یه پسربهش داد. 3.4بهاربعدازاون سقط واون اتفاقا تا

 اخالق ساالر ، گل بهارم ک خدایه دختر بهش داد.همه چیزخوب شده بود اال

 هنوزم زورگوبودو حرف حرف خودش بود .
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 هنوزم کانی حق نداشت بدون ساالروبدون اجازش جایی بره ، واسه دیدن خانوادشم ازصب میرفت تاشب .

 ساالراجازه نمیدادشب اصال بیرون ازخونه باشه .

 تحمل کنه  کانی هم خرمیشدودهنش بسته میشد .کانی یه موقع هایی شاکی میشد ولی وقتی ساالر باجدیت میگفت نمیتونه دوریشو 

 توزندگیه کانی فرازونشیبایه زیادی بود.

 ولی بعدازهرسختی ای راحتی هست ، زندگیه کانیم بعدازاون همه مشکالت باالخره رویه خوبشونشون داد .

 امیدوارم زندگیه همه پراز شادی وخوشی باشه .

 )پایان (

 ✋دوستدار همتون حدیث 
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