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 برای دیدن انجمن اینترنت خود را روشن و روی لینک زیر کلیک کنید: آماده شده است. 98سایت رمان این کتاب در 

 98انجمن رمان 

 

 خالصه:

 و چه قدر سخت است مردی که جای برادرت بود؛ حال همسرت بشود.

 ست...بسوزی که از جنس تو نیای چه قدر سخت است که آرزوهایت یک به یک بسوزد و تو برای بچه

 

 بوده و در هیچ جای دیگری تایپ و منتشر نشده است. تمامی 98کتاب اختصاصی انجمن رمان این 

یگرد پتعلق دارد و هرگونه کپی برداری از آن شرعا حرام است و  98حقوق این کتاب به انجمن رمان 

 قانونی دارد.

 

 

 رمان:شروع 

 

 "آبنوس"

دارم و به طرف مدرسه حرکت کنم. وسایلم رو برمیبعد از خوردن صبحانه، از مامانم خداحافظی می

 کنم.می

 بینم و طرفش میرم.توی مدرسه گلبهار رو می

 سالم گلی جون._

http://www.roma98.com/
http://forum.roman98.com/
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بینم. با نگران و میهای قرمز و اشکی به همراه صورت کبودش ربا برگردوندن صورتش به طرفم، چشم

 گم:می

 وای گلبهار، چی شده؟ چه بالیی سرت اومده؟_

شه. آروم ها شروع مین کالسکار کنم. االدونم چیکنه. نمیکنه و فقط گریه میبا ناراحتی بغلم می

 زنم:لب می

 شه.گلبهاری بسه، االن کالس شروع می_

 گه:با ناراحتی می

 تونم بیام.نه آبنوس، من نمی_

 چرا؟ مگه چی شده؟_

 من اومدم باهات خداحافظی..._

 گلبهار_

اس، که چاقه و کنم. یه مرد حدوداً چهل سالهبه مرد رو بروم که اسم گلبهار رو صدا زده بود نگاه می

 شناسم، این شکلی نیست.. پدر گلبهار رو میچهره زشت و اخمویی داره

 شما کی هستید آقا؟ با گلبهار چی کار دارید؟_

 ه تو ربطی نداره بچه برو پی درس و مشقت.ب_

 کنه:روع به التماس میکشه که گلبهار شبه طرف گلبهار میاد و دستش رو می

 خوام باهات بیام.تو رو خدا، من نمی_

 خفه شو بچه، معلومه که باید بیای ما قرار گذاشته بودیم بیای خداحافظی بکنی و بریم._

 زنه:گلبهار با گریه داد می
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 خوام پیش آبنوس...تو رو دوست ندارم. میمن _

 زنه.شه و خون مثل فواره از دماغش بیرون میولی صداش با تو دهنی محکم مرد خفه می

و  به طرف مرد میرم و محکم به دست و کمرش میزنم تا، گلبهار رو ول بکنه ولی من رو هول میده

 کنه.همراه با گلبهار به طرف ماشینی میره و اون جا رو ترک می

 یرم.شم و به طرف کالسم میکنه ولی بلند مبه خاطر ضربه مرد، کمرم درد می

خوردم ولی فکرم درگیر فهمم و دو سه باری، تذکر مینمی های معلمتا زنگ آخر چیزی از صحبت

 گلبهاره.

ز لحاظ ر اهاگلبهار، دختر ساده و مهربونیه ولی خانوادش فقیرند. البته پدر و مادر مهربونی داره، گلب

های سرخ های آبی و صورت سفیدی داره. گونهچهره به مادرش و از لحاظ اخالق به پدرش رفته. چشم

 شه.مثل سیبیش رو آدم دوست داره بخوره. به خصوص، موقع خجالت که قرمز می

اش به پدرش رفته و تر از خودش داره که چهرهاون بچه دوم خانواده است و یه خواهر بزرگ

ای نافذی داره. خواهرش چند سال پیش، با یه مرد جوان ازدواج کرد که صاحب دو قهوه هایچشم

 بچه شدند.

پزه. من بچه دوم هستم و یه کنم. بابا سر کاره و مامان خونه نان میرم و به مامان سالم میبه خونه می

الن حامله است. وضع مالی ما متوسطه. چون و اتر به اسم آرزو دارم که ازدواج کرده خواهر بزرگ

 زندگی من شبیه زندگی گلبهاره برای همین باهاش راحت ترم.

 آبنوس_

 بله مامان._

 بیا برو از رودخونه آب بیار ._

 چشم._
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 کنم.تر از خونمونه حرکت میدارم و به طرف رود کوچولویی که کمی، پایینکوزه رو برمی

های سبز زیتونی، مثل بابام، با صورت سفید و گونه و کنم. چشماه میی خودم توی آب نگبه چهره

 های قرمز.لب

تر از منه که االن، بخاطر ای رو به عسلی داره و صورت سفید و یه کمی تپلهای قهوهآرزو، چشم

ود ازدواج خوام مثل اون زخونم. نمیسالمه و دارم درس می۱۶و من  ۲۵تر هم شده. اون حاملگی چاق

 خوام درس بخونم و پزشک بشم.نم و میک

 کنم. هوای خنک و بوی خاک، صدای چشمه، این جا همون جاییه که من عاشقشم.به اطراف نگاه می

ی برداشت، ها آمادههای سیب همگی به صف هستند و سیبکنم. درختبه سمت چپم نگاه می

هایی که قرمز بودند و از م چی، سیبونزدند بیا و من رو بردار. اازشون آویزون شده بودند و داد می

 زدند.دور برق می

! من عاشق این جام و حاضر نیستم ای نجا رو با هیچ جایی عوض کنم. حتی، خونه و پول و ماشین

 وقتی توی بهشتم، چرا باید ازش برم اونم به خاطر چی؟ بخاطر پول.

کردند من و اختم و همیشه سعی میسبینم. باهاشون خوب نمیتوی راه هستم که زهرا و مریم رو می

ایستم. به طرفم زنند. میگلبهار رو اذیت کنند. خواستم بی توجه بهشون حرکت کنم که صدام می

 کنند:میان و شروع می

ندازی پایین پارسال دوست امسال آشنا! آبی خانوم نکنه یه سالمی بکنی همین جوری سرت رو می_

 ذاری میری؟و می

 کنم؟نوس، ثانیاً چه سالمی چه علیکی زیاد ازتون خوشم میاد که هر روز سالم باوالً آبی نه آب_

 اول زهرا خواست با عصبانیت یه حرفی بزنه که مریم زودتر به حرف اومد و با مرموزی گفت:

بینم آبنوس خانوم، اون کجاست شما که رفیقای جون جونی هم بودید و گلبهار رو کنارت نمی_

 .همیشه کنار هم بودید
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 با عصبانیت گفتم:

 به تو ربطی نداره._

 دونم.دونم. ولی من میهه، بگو نمی_

دونم این دو تا خبرهای خوبی کنند. با کنجکاوی و ترسی که میخودش و زهرا شروع به خندیدن می

 گم:ندارند می

 اون کجاس مگه؟_

 دونی دیگه.یعنی نمی_

 بگو دیگه._

 .گه عروسی بگیره، اونم با کی؟ با یه مرد پیر و بزرگاون ازدواج کرده و قراره چند روز دی_

شم. شانس آوردم کوزه رو کنار پاهام گذاشته بودم، رن. ولی من خشک میخودش و زهرا با خنده می

 شکست.افتاد و میوگرنه از دستم می

خواد یه زمانی با کسی که دوست داره این محاله. اون هم مثل من آرزوی پزشک شدن داره و می

 ازدواج کنه، اون... اون خدای من برای چی؟

اراحت شه اون ازدواج کرده باشه. حتماً، حتماً اشتباه شنیدم. شایدم اونا خواستند من رو نباورم نمی

 کنند. این دروغه، دروغ.

کنم. باید از پدر و ی گلبهار حرکت میگیرم و به طرف خونهبعد از دادن کوزه به مامانم، ازش اجازه می

هایی که مثل یه زنم که مادرش، با لبخند ولی چشمرسم در خونه رو میپرسیدم. وقتی میرش میماد

 کنخ:دریای طوفانیه بهم سالم می

 ره؟کنه؟ پدرت چه طوسالم عزیزم خوبی؟ مامانت خوبه؟ دیگه پاهاش درد نمی_

 سالم خاله، مرسی همه خوبند مامانم بهتره، بهتون سالم رسوند._
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 سالمت باشه، بیا تو دم در بده._

 شینم.ها میرم و روی پلهداخل می

 این جا بده خاله، بیا داخل._

 نم.مونم خاله، باید برم به مامانم کمک کزیاد نمی_

 باشه خاله جان بذار برات یه چیزی بیارم._

 زودی گفتم:

 تونم زیاد بمونم باید برم.نه خاله زحمت نکش. گفتم که، نمی_

 شه خاله جان.وری که نمیاین ج_

 شم، همین جوری خوبه. خاله؟ممنون می_

 جان خاله._

 گلبهار نیستش؟_

 راستش، نه عزیزم._

 با استرس بهش گفتم:

 گفتن که گلبهار ازدواج کرده و...ها یه چیزایی راجع به گلبهار شنیدم. اونا میخاله، من... من از بچه_

 مونه. یعنی درسته، یعنی اون واقعا...میبا گریه و بغل کردن خاله، حرفم نصفه 

 کنه:شه شروع به حرف زدن میبعد از چند دقیقه که خاله آروم می

 سالی اومد و همه بدبخت شدن.چند سال پیش رو یادت میاد؟ همون زمانی که خشک _

 دم.سرم رو به معنی بله تکون می
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کشیدم و هم وضع شما هم مثل ما الت میها ما توی فقر و بی پولی بدی گیر کردیم. هم خجاون سال_

 چندان مناسب نبود که ازتون درخواست کمک کنیم.

شناخت و از اون درخواست کمک کرد که ای کاش کرد رو میشوهرم، یه مرد که توی شهر زندگی می

دونی ما سواد چندانی طور که میکرد. اون بهمون کمک کرد و از شوهرم امضا گرفت، هموننمی

 و شوهرم بدون خوندن اون برگه انگشت زد. هر چی گلبهارم گفت این کار درستنداریم 

 فهمی....ای و نمینیست ما گوش نکردیم و بهش گفتیم تو بچه

 کنه:کنه، ولی بعد چند دقیقه دوباره شروع به صحبت میبا یاد گلبهار دوباره شروع به گریه می

ولش پو یادمون رفت؛ ولی، اون مرد اومد و ازمون تا امسال که وضعمون کمی بهتر شد و همه چی ر _

 رو خواست. درسته که وضعمون بهتر شده ولی در حدی نیست که پولش رو پس بدیم.

 آه عمیقی کشید و ادامه داد:

ای که وقتی بهش گفتیم پول نداریم و کمی صبر کنه، لبخند شیطانی زد و یه کپی از اون برگه _

 و داد به گلبهار که با صدای بلند بخونه. شوهرم انگشت زده بود، درآورد

 هاش شدت بیشتری گرفت. به زور ادامه داد:اشک

اگه  وقتی گلبهار خوند، تازه فهمیدم چه بالیی سرمون اومده. توی اون برگه نوشته شده بود که _

 زمانی ما نتونستیم پول رو پس بدیم، بدون معطل کردن وقت...

 فت. تکونش دادم و گفتم:یهو ساکت شد و سرش رو پایین گر

 بدون معطل کردن وقت چی خاله؟_

 با آه و گریه و با بدبختی گفت:

 گلبهار رو به عقدش در بیاریم._
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دونم چی شد. ولی، دیگه توان حرف زدن رو هم ندارم. یعنی ام. نمیام. به شدت شوکهساکت شده

 اون مرد که همراه گلبهار اومده بود، شوهرش بود؟!

هارم هر چی التماسش کردیم، هر چی به پاش افتادیم که بهمون وقت بده، قبول نکرد که نکرد. گلب_

م برگه رو پاره کرد و یکی زد تو دهنش، اون مرد با عصبانیت شروع به زدنش کرد. هر کاری کرد

ده با خواست گلبهارم رو ببره، گلبهار ازش خواست اجازه بنتونستم جلوش رو بگیرم. آخر سر که می

 تو خداحافظی بکنه.

 به طرفم برگشت و با صدایی کامالً گرفته گفت:

 دیدی آبنوس جان؟ دیدی چه جوری دخترم بدبخت شد؟ دیدی؟_

 سه به این که آرومش کنم.تونم حتی جوابش رو بدم! چه برنمی

فتم. اون... امیهنوز؟ با یاد خواهر به به یاد آرزو  پس خواهرش چی؟ اون کجاس؟ یعنی اون نفهمیده

 تونه!القه ولی اون می. هر چند بداختونه کمکشون کنهاون زن اربابه و ارباب می

 گم. اون، اون حتماًرم و بهش میتونه بهت کمک کنه. من میتونه. ارباب میخاله، خاله، اون می_

 تونه.می

 دل نداره. نرو نرو خاله جان، نرو. شاید بتونه؛ ولی، اون یه آدم سنگ دل و بی رحمه. اون_

 کنه.ولی اون شوهر خواهرمه و به خاطر آرزو کمکم می_

به سرعت و با یه خداحافظی تند، بدون این که به حرفش گوش بدم به طرف خونه ارباب حرکت 

 کنم.می

*** 

ترسیدم. ولی، آرزو ی بزرگ، قدیمی و ترسناکه. من همیشه از این خونه میی ارباب یه خونهخونه

تونی این ارباب تلخ زبونِ زورگو و دونم چرا این جوریه! قبالً بهش گفتم چه طور می. نمیخوشش میاد

 ی ترسناک رو تحمل کنی؟ بهم خندید و گفت:این خونه
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 مهم اینه این ارباب بداخالق پول داره. پول که باشه، خوشبختی هست._

و ت براق این جا رپول و جواهرا خواد و گولمن مخالف این حرفشم. اون ارباب رو فقط برای پولش می

 خورده.

شی یه دهند که داخل شم. این جا جوریه که وقتی وارد میشناسند و اجازه میها، من رو مینگهبان

و  حیاط بزرگ داره که وسطش یه استخر بزرگه، روبروت، دور تا دور این حیاط، یه ساختمون بزرگ

وه، ککه پر از اسبه. آخه زمان شکار یا رفتن به قدیمیه. پشت این ساختمون یه استبل وجود داره 

 شه با ماشین رفت و باید با اسب بری.نمی

کاراست و به صورت اتاقکه. سمت چپ، یه ساختمون کوچیک وجود داره که محل زندگی خدمت

ه. جا به صورت لباس محلیه و رنگ مخصوصی دارند. سیاه برای همه به جز خانواده اربابلباس فرم این

 گیره!کار سیاه نمیدونم چرا دلشون با این همه خدمتنمی

 آشپزخانه سمت راسته و همین طور محل درست کردن نانه.

ن باب یه زدر ارارباب به غیر از آرزو، یه مادر و یه خواهر داره. من با خواهر ارباب جور نیستم. ولی، ما

 گن؛ ولی، اون با من بده.مهربونیاش می دونم چرا با من بده. همه ازمهربونه. ولی، نمی

شناسند؛ ولی، تا حاال نشده که کارها من رو میی خدمتکنم. همهبه سمت در ورودی حرکت می

کنه . اون فکر میباهاشون دوست بشم. یه بار خواستم با یکیشون دوست بشم که آرزو دعوام کرد

ها با هم گه مقام انسانلممون میهاش هستند و مقام اون از اونا باالتره. ولی، معکارها بردهخدمت

 برابره.

مام و ی باال، پر از اتاقه و حاین خونه چند تا حال و پذیرایی و یه سالن بزرگ برای جشن داره. طبقه

 شویی داره.دست

 ره.اول از همه باید برای سالم و پرسیدن حال آرزو برم پیشش و ازش بخوام من رو پیش ارباب بب



  98کاربر انجمن رمان  یرستم دایآ | یبا من بمان یمجبوررمان 

مراجعه کنید 98ی بیشتر به رمان هابرای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         12 

 

دونم چرا اندازه. نمی. نگاه بدی بهم میکنمرسم و بهش سالم میاخالق آرزو میکار پیر و بدبه خدمت

 انگار باهام دشمنی داره.

بینم. با لبخند به طرفش میرم و با رم. آرزو رو با شکم بزرگش و صورت و بدن تپلش میداخل می

 گم:کنه. آروم میکنم اون هم بغلم میاحتیاط بغلش می

 سالم آری، خوبی؟_

 بنوس، صد دفعه گفتم اسم من رو درست صدا بزن.آ_

 باشه بانو آری._

 ده:کنه و جوابم رو میخنده ای می

 شی.تو آدم نمی_

 شه.فرشته که آدم نمی_

 دیوونه._

 خب چه خبر؟ حال کوچولوت خوبه؟_

 کنه:صداش رو بچگونه می

 کاله اَجه بِهای مامانم لو اذیت بکنی، باهات گهلما._

 خاره.الهی کاله قربونت بره، مامانت خودش تنش می_

 عه، آبنوس._

 باشه بابا._

 گم:جا، میبعد از گذشت چند دقیقه، با یاد این که برای چی اومدم این

 گم آرزو؟می _
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 بله._

 گلبهار رو یادت میاد؟_

 گلبهار؟_

 آره، خواهر گلرخ._

 آها آره._

 خواد ازدواج کنه.اون... اون می_

 خواد ازدواج کنه؟کرد. حاال چی شده که می؟ اون هم مثل تو به درس و مشق فکر میواقعاً_

 مجبور شده._

 چی؟_

. آرزو برعکس این که پول پرست و جاه طلبه، دل داستان گلبهار رو براش تعریف کردم. ناراحت شد

 گم:شه. آروم میگفتم. اون توی این وضع، ممکنه حالش بد بنازک هم هست. اصالً ای کاش براش نمی

 که نذارم این اتفاق بیفته. گفتم. راستش اومدمببخش، ای کاش برات نمی_

 چه جوری؟_

 تونه جلوی این وصلت رو بگیره.از طریق ارباب، ارباب می_

جا! اون حتی اگه بتونه خودی اومدی این شناسی؟ بیخوای بگی تو ایهان رو نمیگلبهار، یعنی می_

 کار رو.ده اینهم انجام نمی

 اگه خواهش کنم چی؟ اون که از سنگ نیست؛ دل داره._

 کنم ایهان دل هم داشته باشه.گاهی اوقات شک می_

 گم:آروم و ناراحت می
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 این تنها راه برای نجات گلبهاره._

 بی خودی خودت رو اذیت نکن آبنوس، این کار بیهوده و اشتباهه._

 گم:با التماس می

 تو رو خدا! یه کاری کن برم پیشش، تو رو خدا!_

 اما..._

 کنم.اما و اگر نیار. من برای نجات گلبهار هر کاری می_

 شه:انگار کمی ناراحت و عصبانی می

 کنم بری ببینیش؛ ولی، اگه غرورت رو شکست و ناامید شدی نیای پیشما.باشه، کاری می_

 باشه. باشه الهی قربونت برم. عاشقتم._

 بوسم.گونش رو میو 

*** 

جا رو آرزو خودش با اون وضعش نتونست بیاد و این برج زهر مار رو باهام فرستاد. تا به حال این

ی ورود نداره. مخصوصاً بچه ای مثل من! مردم هم جا محل کار اربابه و هر کسی اجازهندیده بودم. این

 برای شکایاتشون باید از قبل اجازه بگیرند.

 گه:ایسته و میداخالق، کنار در میکار بخدمت

 جا محل کاره اربابه.این_

 گه:خوام برم داخل میگیرم و تا میاسترس می

 تالشت بیهوده هست._

 کنه.بدجنس، ترسم رو بیشتر می
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 یاخدا، خودت کمکم کن تا ارباب رو راضی کنم.

 زنم که صدای محکم ارباب میاد:در می

 بله؟_

کنه. کنم و داخل میشم. ارباب روی یه میز با تعجب من رو نگاه میز میبا استرس و ترس در رو با

 زنه:وقتی به خودش میاد داد می

 جا راه داده؟کنی؟ کی تو رو اینکار میجا چیتو این_

 گم:شم و با صدای غمگین و لرزان از ترس میاالن وقت اینه که غرورم رو کنار بذارم. خم می

 دا عصبانی نشید. ارباب... ارباب من ازتون یه درخواست دارم.ارباب... ارباب تو رو خ_

 خوای؟هه توی بچه؟ اونم درخواست، بگو ببینم چی می_

ها بشین یا حداقل بلند شو! با همون حالت سجده مانند، شروع به گه روی یکی از صندلینامرد نمی

 ره.یکنم. توی فکر میکنم. با ترس بهش نگاه متوضیح داستان گلبهار می

 ارباب، تو رو خدا کمکش کنید. ارباب اون رو نجات بدید._

 گه:کنه و با صدای بلندی میابروهای پرپشتش رو در هم می

 شه کاری کرد.نمی_

 برای چ..._

تونم کاری کار رو کردند و حاال باید پاش بمونند. منم نمی چون همه چی قانونیه. اونا خودشون این_

 کنم.

جاتش نخدا  ارباب... ارباب الاقل ازش کمی وقت بخواید. گلبهار برای ازدواج با اون مرد جونه. تو رو_

 بدید. تو رو جون عزیزت.
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 زنه:شه و داد میزنم، عصبانی میوقتی این حرفا رو می

 فهمی؟ میری یا بندازمت بیرون؟چرا زبون نمی_

 حبتی، هیچ مهربونی توش نیست. هیچی!کنم. هیچ مهای مشکی و بی رحمش نگاه میبه چشم

 شه.هام خیلی سریع بارونی میام رو بگیرم. چشمتونم جلوی گریهنمی

 تونم جلوی اشکام رو بگیرم.شم و نمیمن خیلی زود ناراحت می

 گم:کنم. مثل خودش محکم میشم و توی چشماش نگاه میبلند می

ی، آیا گلبهار بیاد؛ من و گلبهار هیچ ن! اگه بالیی سرتونستید. ولی انجام ندادییادتون باشه شما می_

 تونید جواب وجدانتون رو بدید؟می

 رم.و بدون منتظر موندن واسه جواب بیرون می

دونم بینم. انگار خواهر مهربونم نگران شده و اومده ببینه چی شده! نمیسر راه برگشت، آرزو رو می

 تحمل کنه.تونه این غول بی شاخ و دم رو چه جوری می

 .رمذارند سرم رو باال بگیرم. بدون حرف باهاش با دو بیرون میآیند و نمیهام به سرعت میاشک

جا همه غمگینند و این غول بی شاخ و دم این  رم. اینناک بیرون میاز این جای ترسناک و غم

 گلستان سرسبز رو برامون جهنم کرده.

 فهموند که چه قدر بدی کرده.د و بهش میداکاش یکی بود. کاش یکی بود شکستش می

ونی کنم. توی راه به اندازه کافی گریه کرده بودم و دیگه جبا ناراحتی زیاد، به طرف خونه حرکت می

 برای گریه ندارم. ارباب نامرد، خوب بلده چه جوری دل بشکنه. هیوالی بدجنس!

 پرسه:زنه و ازم میرسم، با دیدن صورتم توی صورتش میی مامان میوقتی به خونه

 چی شده؟_
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گم. مطمئن از ماجرای گلبهار تا اون جا که پیش ارباب رفتم و باهام اون طوری کرد رو براش می

دونه دلیل بد رفتاری ارباب با من چیه! ولی ازش خونم که میهای مامان مینیستم؛ ولی، توی چشم

 ی یه ماجرای دیگه رو ندارم.حوصلهی کافی در گیره. دیگه پرسم. االن فکرم به اندازهنمی

*** 

 رسه.باالخره اون روز نحس هم می

زنه. اول خواستم خودم برم در رو باز کنم ولی، به دستام نگاه پزم که یکی در میبا مامان شیرینی می

شورم و هام رو میهاش تمیزه. میره تا در رو باز کنه. تندی دستاند. مامان دستکنم. خمیری شدهمی

زنه؛ ولی، وقتی من رو کنم. مینا خانم، مادر مریمه. داره با مامانم حرف میبه طرف در حرکت می

 هاش رو بشنوم.خواد من حرفکنه. انگار نمیبینه سکوت میمی

 گه:بینه میمامان تا من رو می

 !های داخل تنور باش. زود باشآبنوسم، بدو برو مراقب شیرینی_

 گم:م رو بریده ولی میبا این که کنجکاوی امون

 چشم. _

اش چیزی معلوم ها باشم. باالخره مامان میاد. از چهرهفکرم مشغوله و از طرفی باید مراقب شیرینی

 پرسم:نیست. ازش می

 چی شده؟_

 ولی جوابم رو کوتاه داد:

 چیزی نیست!_

 زنم:داد میسوزند. ها دارن میبینم که مامان توی فکره و شیرینیگذره. میکمی می

 ها.مامان، شیرینی_
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آوریم که زود درشون میاره مامان به خودش میاد و تند تند از داخل تنور درشون میاره. شانس می

 وگرنه

 سوختند.می

 گم:رم و میکنار مامان می

 مامانی._

 جونم._

 خوای بگی چی شده؟نمی_

 چیزی نیست._

 ها بسوزه؟ بگو دیگه، اذیت نکن!نیی شیریبه خاطر همین چیزی نیست نزدیک بود همه_

 گه:کنه و لرزون میهام نگاه میتوی چشم

 دی وقتی شنیدی تحمل کنی و کاری نداشته باشی؟آبنوسم، خبر خوبی نیست. قول می_

 شما بگید.._

 نه! قول بده. قول بده هیچ کاری نداشته باشی._

 گم:مشکوک می

 دم. حاال بگو چی شده؟باشه، قول می_

 گلبهاره... گلبهار امشب، شب عروسیشه.راجب _

 چی؟_

 آبنوسم همه چی تموم شده. تو باید گلبهار رو فراموش کنی._

 نه، چه طور..._
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 اون خودش قبول کرده... خودش بله داده._

 حتماً مجبورش کردند._

 شه کاری کرد.هر طوری که بوده دیگه قبول کرده و االن به عقد اون مرد در اومده. دیگه نمی_

 دونم چی کار کنم. همه چیز تقصیر اربابه. اون مقصر اصلی بدبخت شدن گلبهاره.از عصبانیت نمی

*** 

 ش.با این که دوست ندارم برم؛ ولی، امشب شب عروسی بهترین دوستمه و ممکنه دیگه نتونم ببینم

 تونم نرم.گفتند نیا، ولی من نمیهر چی مامان و بابا می

 کنیم.آماده به طرف محل مراسم حرکت می

گم. هه، تبریک واسه چی؟ واسه شب عروسی که توی بینم. بهش تبریک میاول مامان گلبهار رو می

 های مادر عروس فقط اشکه؟چشم

 ها شده.لباس عروس مثل فرشته بینمش. خواهر عزیزم تویباالخره می

هاش کنه. سعی کرده بودند با آرایش جای گریهچیز رو خراب میهای غمگینش همه ولی، چشم

 رو پنهان کنند؛ ولی، انگار چندان موفق نبودند.

 شند.تر نشان داده میهاش برجستهالغر شده و گونه

تونیم تحمل کنیم بینیم دیگه نمیرم. وقتی هم رو میچه بالیی سرش اومده؟ به سرعت به طرفش می

 گه:. مینشینمکنیم. بعد از چند دقیقه کنارش میزنیم. همدیگه رو بغل میمیو هر دو زیر گریه 

 کنی؟آبنوس بسه گریه، همه چی تموم شده. چرا خودت رو اذیت می_

 تونست کمکت کنه؛ ولی، نکرد.اون، اون نامرد می_

 اون نامرد؟_
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 ارباب._

 گه:با ترس می

 چه ربطی به ارباب داره؟ زنی باش. اصالًهایی که میآبنوس مراقب حرف_

 گم:کنم و میماجرای رفتنم پیش ارباب و نامردیش رو براش تعریف می

 دوست دارم خفش کنم. باید تاوان پس بده._

 کنه:زنه و بغلم میلبخندی می

 هایی که باهات بودم، بهترین روزهای عمرم بود.خوشحالم از داشتنت، تمام این سال_

 خوای بری...زنی انگار، می. جوری حرف میگلبهار، این جوری حرف نزن_

 اون... پوف قراره فردا بریم شهر، واسه همیشه، دوست ندارم برم. ولی..._

خواد بره؟ اما چطور ممکنه؟ نه این امکان نداره. حتماً داره شه. گلبهار میکشه. باورم نمیآهی می

 کنه.اشتباه می

 کردم.مردم؛ ولی، این جا رو ترک نمیای کاش می_

 بینیم.بینیم. آره، بعداً هم رو میگلبهار، این چه حرفیه؟ ما حتماً هم رو می_

 زنه:لبخندی می

 بینیم.آره حتماً هم رو می_

خندیم. گلبهار امشب این جاست و فردا حرکت گیم و میها میتمام شب رو با هم به یاد گذشته

 کنند.می
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کنم. کنه، نگاه میبینم. به جایی که نگاه میه یه جایی میاش رو بموقع سوار شدن گلبهار، نگاه خیره

رسم. یاسر پسر همسایه و البته عشق گلبهار بود. اونا از بچگی با هم بزرگ شده بودند. به یاسر می

 دیدم که داره با غم بهش

 ره.اخل ماشین میدی مرد، گلبهار به اجبار نگاه می کنه. با تنه

 معلومه. انگار یاسر هم گلبهار رو دوست داشته.از دور هم صورت قرمز یاسر 

 این جا فقط ارباب و این پیرمرد ماشین دارند. البد اون هم آدم پولداریه.

**** 

خنده. انگار خوشحاله. گلبهارم بینم. توی یه لباس سفید توی یه جای سبز، داره میگلبهار رو می

 خوشحاله.

کنم؛ ولی، پرم. هنوز هوا تاریکه. هنوز صبح نشده. به جای مامان نگاه میبا صدای جیغ از خواب می

 بینمش.نمی

رم. با کنه. به طرفش میبینیم با مامان، داد میکزنه و گریه میرم که مادر گلبهار رو میبه طرف در می

 کنه:دیدنم شروع به گریه و جیغ و داد می

 گلبهارم... گلبهارم رفت. اون آشغال کشتش. دیدی چی شد ابنوس؟_

شنوم. گلبهار مرده؟ چه طور کنم دیگه صدایی نمیکنم. احساس میشوک زده فقط نگاهشون می

 امکان داره؟ من همین دیشب دیدمش. نه، این امکان نداره!

م. با سیلی شنوم. انگار کر شدکنه بهم یه چیزی رو بگه؛ ولی، من نمیمامان رو میکبینم که سعی می

 مامان به خودم میام:

 آبنوس... آبنوسم، آروم باش چیزی نیست. چیزی نیست._

 گلبهار؟ گلبهار... مرده؟_
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 آروم باش. حتماً اشتباه شده. آره...._

 مامان حقیقت رو بگو. گلبهار مرده؟_

جونی، کنم به جیغ و داد و چنگ زدن به صورتم، از شک و بی اندازه. شروع میسرش رو پایین می

 کنم.غش می

 باید امروز، بدترین روز زندگیمه. روزیه که باید عزیزم رو به دست خاک بسپارم. امروز روزیه که

 گلبهارم رو خاک کنم.

زنند. موقع کنم. ارباب و شوهر گلبهار دارند با هم حرف میهای نفرت انگیزشون نگاه میبه قیافه

 شناسند...م رو از قبل میدیدار، با هم صمیمی برخورد کردند. انگار ه

ده انگار ناراحته. ولی، حتی یه دونه اشکم واسه کیومرث، شوهر گلبهار، خودش رو جوری نشون می

 ریزه.گلبهار نمی

کنم. اونم های مشت شده مادر گلبهار نگاه میگه. به دستارباب به طرفمون میاد و تسلیت می

 گلبهار نکرد.تونست؛ ولی، کاری واسه دونه که ارباب میمی

. به اش قرمز شدههاش سفیدی نداره و همهبینم. چشمخواستم به ارباب حرفی بزنم که یاسر رو می

 .هاشهکنم. یه چاقو توی دستهاش نگاه میدست

گیره؛ ولی یاسر، دست فهمه و جلوش رو میخواد به طرف کیومرث حمله کنه که ارباب، زود میمی

 گیرنش.ها میخواد به کیومرث حمله کنه، نگهبانبره و تا میارباب رو می

 زنه:ستند. یاسر داد میافته. همه وحشت زده ههمه چیز زود اتفاق می

 کیومرث لعنتی، آشغال، تو گلبهارم رو ازم گرفتی._

 گه:ه ارباب میده ببرنش. یاسر با نفرت رو بارباب دستور می
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داد هایی که کیومرث بهت مین از حق السکوت. مآیهان، تو هم هم دستشی، تقصیر تو هم هست_

 دست کیومرث و قاتل گلبهاری.خبر دارم. تو هم هم

کنه و بهم . ارباب سنگینی نگاهم رو حس میکنمی نعلبکی به ارباب نگاه میهایی به اندازهبا چشم

 زنم:تونم جلوی خودم رو بگیرم. داد میکنه. دیگه نمینگاه می

 واهش کردم...من... من از تو خ_

 حرف نزن آبنوس._

 من به پات افتادم. ولی تو... تو قبول نکردی. تو گفتی راهی نداره._

 خفه شو آبنوس._

 تو گلبهار رو کشتی. تو، تو یه آشغالی._

 رم.یکنم و از اون جا مبا سیلی ارباب به خودم میام. توی صورتش تف می

 اون گلبهار رو کشت.

 کارت رو پس میدی. یه روزی تاوان پس میدی.ارباب یه روزی تاوان این 

*** 

اهش . امروز قراره بریم و آرزو رو ببینیم. این ماه هشتمین مبدو، بدو از مدرسه به طرف خونه میرم

 شه.می

باید به مدت یک سال، واسه ارباب . یاسر به خاطر کارش گذرهاالن دو ماهه که از مرگ گلبهار می

 شه دیگه.مجانی کار کنه. وقتی هیچ قانونی نباشه، این جوری می

رم و در ی خودش به تهران برگشته. بدون هیچ غمی، با شادی به طرف خونه میکیومرث، واسه

آماده به ذارم و ادم رو توی اتاقم میرم. کتاب و مدکنه و من سریع میزنم. مامان در رو باز میمی

 کنیم.طرف خونه ارباب حرکت می
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 از اون روز به بعد، دیگه ارباب رو ندیدم.

 گم:رم و میریم. از آخرین دفعه که دیدمش چاغ تر شده. به طرفش میباهم به طرف اتاق آرزو می

 سالم آری خپلو._

 آبنوس._

 حقیقت تلخه._

 گه:اندازه و با نگرانی میزو میه نگاه به صورت آریکار چای و شیرینی میاره. مامان خدمت

 آرزو، مادر حالت خوبه؟_

 پرسی؟خوبم! برای چی می_

 انگار رنگت پریده دخترم._

 گه:کنه و میکار بداخالق میبعد رو به خدمت

 بردینش پیش دکتر؟_

 ارباب این روزها سرشون کمی شلوغه. شاید فردا یا پس فردا ببرنش._

 ه؟تر از زنشواه، یعنی کارش مهم_

 شم.زارمین بار از ارباب متنفر میهگیره و من برای کار سرش رو پایین میخدمت

 گم:کنم و میرو به آرزو می

 خوای چی بذاری؟ات رو میآرزو، اسم بچه_

 ذارم همراز.ذارم آراز و اگه دختر بود میراستش هنوز به ارباب نگفتم. ولی، اگه پسر بود می_

 خیلی قشنگند._
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دونم چرا ولی انگار حق با مامانه. انگار حالش شه. نمیزنه که چال گونش نمایان میمی آرزو لبخندی

 خوب نیست.

اندازم و ریم. نگاه آخر رو به آرزو میکنیم و میبعد از کمی حرف زدن از آرزو خداحافظی می

 کنم.خداحافظی می

 

 

 "دانای کل"

شود. آخرین حرفش را با طش یکی میکند. صدای جیغش با سقواحساس درد زیادی در شکمش می

 زند:جیغ می

 ام...بچه_

کند. به اولین و آخرین باری ها فکر میدر قسمت دیگر این قصر بزرگ و غم انگیز، مردی به گذشته

 که قلبش شکست.

وم همه به سوی اتاق هجکند. صدای جیغ همسرش، خبر بدی را به تمامی ساکنان قصر القا می

 بینند.یآورند. آرزو را نقش بر زمین و بیهوش ممی

ی برند. اما، فاصلهی بزرگ و تاریک ارباب، هجوم و هیاهو است. به سرعت آرزو را به شهر میدر خانه

 افزاید.ی آرزو، ایهان را ترسانده است. به سرعت ماشین میروستا تا شهر زیاد است و صدای آه و ناله

ب اربا با رسیدن بلند و با صدای رسایش، پرستارها را با خبر کرده که با آمدنشان آرزو را از بغل

 برند.درآورده و روی تخت، به سوی اتاق عمل می

ها هراسان به سوی دهد و آناش خبر میکاران عمارت، به آبنوس و خانوادهخدیجه، یکی از خدمت

 کنند.بیمارستان حرکت می
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شوند. مادر آرزو ها انتظار و مناجات، باالخره با دکتر روبرو میی آرزو بعد از ساعتوادهارباب و خان

 شود:هراسان به سوی پزشک رفته و جویای حال دخترش می

 دکتر دخترم، آرزوم، خوبه؟_

 ما تونستیم بچه رو نجات بدیم. ولی، برای مادر، متاسفیم._

داند برای زنده ماندن فرزندش، شاد بشود یا برای میشود. نهای دکتر میارباب جوان خیره به لب

 مرگ همسرش غمگین؟

هایش با او کرد. دختری که از اول به خاطر پولتازه داشت به این دختر لوس و مهربان عادت می

 ازدواج کرد.

شود. اول گلبهار و حاال آرزو، مقصر اصلی مرگ آبنوس کوچک، اشک در میان چشمانش جمع می

 داند.ارباب می عزیزانش را

 یدهد. انگار سرنوشت با او از همین اول زندگپسرک کوچک، با آمدنش به دنیا، مادرش را از دست می

 لج کرده است. زندگی جدیدی برای او رقم خورده است. زندگی پر فراز و نشیب...

 "آبنوس"

شتند. پسر ذاگاش رو پیش من امروز چهلم آرزو هست. نذاشتند من هم به مراسم برم و بچه

 کوچولوش رو، یادگار

 آرزو رو واقعاً دوستش دارم.

 کنم. بی صدا ولی دردناک...خوابونمش و خودم گریه میآروم می

 آرزو کجایی؟ من حاال با پسرت چی کار کنم؟_

 'سه روز بعد'
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دم. کوچولوی شیرینیه و مثل آرزو آرومه. کنم و بهش میی پسر کوچولوم آماده میشیر واسه

های نازش های سیاه مثل شب، لب و دماغ متناسب با صورتش، با چشمبه باباش رفته. چشم صورتش

شه. پاهای کوچولو و تپلش رو بوس ی همه دستش میکنه. یه انگشت من اندازهاطراف رو نگاه می

 خنده.خنده. کوچولوی من میکنم که میکنم و شروع به کشیدن دماغم روی شکمش میمی

ونده. تر شده و فقط با بو کردن بدن پسر آرزو، زنده محتماً مامانه، این روزها شکسته صدای در میاد.

نه  ادر واین کوچولو از وقتی به دنیا اومده تا االن پیش ما بوده و هنوز تکلیفش معلوم نیست. نه م

 از مراقبت کنند.نتوندن از این کوچولوی خواهر ارباب هیچ کدوم نمی

کارهای کنم. خدمت. بهشون نگاه میمامان با چند تا خانم دیگه داخل میانصدای در اتاق میاد و 

 گه:ها میو به اونکنم. مامان رعمارت هستند. با کنجکاوی به مامان نگاه می

 ای منتظر باشید.یه چند دقیقه_

زنه و رزو میم میاد. قبلش یه لبخندی برای پسر آمونیم. به طرف. من و مامان توی اتاق میرونداونا می

 گه:می

 آبنوسم._

 بله مامان؟_

 کر کردی که سرنوشتش چیه؟ف. تا به حال به این به پسر آرزو نگاه کن_

 گم:با تعجب می

 نه._

 بدی داره؟ بینی که چه سرنوشتاون باید زیر دست نامادری بزرگ بشه. می_

 خب آره، خیلی بده!_
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های بی دندونش زنه که لثهکنم. ناخوادگاه لبخندی میهای معصوم پسر کوچولو نگاه میبه چشم

 شه.نمایان می

 شه جلوی این کار رو گرفت.ولی می_

 چه جوری؟_

 گیره:هام رو میبه طرفم میاد و دست

 اش بزرگ بشه.اگه زیر دست خاله_

 ده اون بیاد این جا؟یعنی ارباب اجازه می_

 گذره.اش نمینوسم، ارباب از بچهنه اب_

 پس چه جوری؟_

 ده:کنه و جوابم رو میهاش موهام رو نوازش میکنه. با دستهام نگاه میبه چشم

خوام تو با ارباب خوام مراقب یادگار خواهرت باشی. اون جز تو کسی رو نداره. میدختر عزیزم، می_

 ازدواج کنی.

 فهمیدم. داد زدم:اومد رو نمییرون میهایی که از زبون مادرم بمعنی کلمه

 چی؟_

شی زن ارباب، صاحب اون شه. تازه، تو میاگه تو با ارباب ازدواج کنی، اون زیرِ دست تو بزرگ می_

 همه جواهر و لباس...

 خوام مامان...من لباس و این جور چیزها رو نمی_

 کنم. تو رو خدا!آبنوس، التماست می_

 ی دارم.دونی آرزوهاینی من عاشق درس خوندم. تو میدونه مامان، تو که می_
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 به خاطر خواهرت، به خاطر این طفل معصوم!_

 گم:کنه. با تعجب مییه میزنم و مامان همراه من گرزیر گریه می

 دونی چه قدر تالش کردم؟ولی من چه جوری از آرزوهام بگذرم؟ می_

 دخترم.دونم... ولی این، تنها راهه دونم آبنوسم! میمی_

 اما..._

 کنم. به خاطر من!تو باید با ارباب ازدواج کنی. خواهش می_

 مامان مجبورم نکنید. آخه من چه جوری با اون..._

 تو رو خدا..._

 ولی..._

هایی که برات کشیدم، این کار رو بکن. اینایی که اومدن، تو و پسر ی زحمتولی نیار. به خاطر همه_

 خوان ببرند.آرزو رو می

 ه، نه...ن_

 احت بشه.کنه دخترم، نذار ازت نارآرزو اون باال داره نگات می _

 تونم.نه مامان، من نمی_

 گه:شه و میمامان عصبانی می

دونی؟ باید این کار رو کنه. تو که رسم و رسوم این جا رو میاگه این کار رو نکنی، بابات مجبورت می_

 بکنی.

کنم. ولی، اون خیلی سرد نگاهم های اشکی بهش نگاه میشه. با چشمصدای در میاد و بابا داخل می

 گذره؛ حتی من...میاد، اون از همه چیز می کنه. اسم آرزو که وسطمی
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 چی شد؟ میره؟_

 هنوز صبر..._

 زنم:جیغ می

 رم.من نمی_

 گه:د میی دهنم و با لحن سرزنه توشه و یکی میبابا عصبانی می

 مگه دست خودته؟ حتماً باید بری. یعنی مجبوری که بری._

 زنه:بعدم داد می

 شماها بیاین داخل، این رو ببرین. اگه نیومد با زور ببریدش._

 کنم.مرتضی صبر کن. من راضیش می_

 کردی. این دختر فقط باید حرف زور باال سرش باشه.تونستی که میاگه می_

 برند.کارها میان و من رو با خودشون میای نداره. خدمتنم هیچ فایدهکهر چه قدر خواهش می

شم بغلش گیر باشم. مجبور میتونم دلکنه. از اون نمیتوی راه پسر آرزو شروع به گریه کردن می

 کنم.کنم و به خاطرش دیگه سر و صدا نمیمی

نم. این جا خیلی ترسناکه، به کرسیم. با ترس نگاهش میبه عمارت بزرگ و ترسناک ارباب نگاه می

 کنم.خصوص حاال، اولین باره که من این موقع شب بهش نگاه می

خواند که پیاده بشم. ولی، من از این جای بزرگ و کارها ازم میماشین داخل حیاط وایمیسته و خدمت

 ت متنفرم.تر از اون از ارباب این عمارترسناک متنفرم و مهم

 کنم.گاه میارباب پایین میاد. بهش ن

 انگار ابروهاش رو بهم چسب زدی. چون، همیشه اخمو هست.
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 کنم. سیاه، هه...هاش نگاه میبه لباس

 تخودت آرزو رو کشتی، حاال به خاطرش عزاداری؟

 زنه:به طرفمون میاد و داد می

 چه خبره؟ این همه سر و صدا برای چیه؟_

 گه:یکارها با ترس و لرز رو به جناب غول میکی از خدمت

 ارباب، خانوم نمیان داخل..._

 گه:زنه و میپوزخندی می

 خانم؟ کدوم خانم؟ آرزو که مرده._

 ایشون..._

 هه، اون هنوز زن قانونی من و خانم این خونه نشده. تنها آرزو خانم این خونه است و بس._

 ده:کنه و با پوزخند صداداری ادامه میبهم نگاه می

 جا بخوابه.اون باید از این به بعد اون_

کنم. یه اتاق خیلی قدیمی و تاریک، اون جا خیلی وقته که کنه نگاه میبه جایی که ارباب اشاره می

 متروکه

 شده و کسی طرفش نرفته.

 ولی ارباب اون جا..._

 ولی و اما نداره. باید بهتون یادآوری کنم که هر چی گفتم بگید چشم؟_

 زنند:با هم داد میکارها خدمت

 نه ارباب، چشم._
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 خب پسرم رو بیارید پیشم..._

 رم.رم. یا تنها نمیخواند من رو تنها به اون جا بفرستند؟ نه، من نمیها میچی؟ اون

 گه:گیرم. آروم میکارها برای گرفتن بچه به طرفم میاد که جلوش رو مییکی از خدمت

 لطفاً اون و بدید به من..._

 دم.ه معنی نه تکون میسرم رو ب

 شنوم:باز هم صدای عصبیش رو می

 چی شده؟_

 ده.ارباب، بچه رو نمی_

 چی؟_

تر از ده سانت ازم بلندتره و البته ورزشکاره. خیلی گنده کنم. بیشبه طرفم میاد. به قامتش نگاه می

 زنه:گیره و لب میهست. بچه رو به زور ازم می

 ه چراغ نفتی، اگه نرفت به زور ببرینش.یه بالشت و پتو بهش بدید با ی_

 گه:رم. آهسته میرند. یه دختر طرفم میاد. من از ترس عقب میارباب و بچه می

 لطفاً بیاید._

 رم اون جا...نه، من نمی_

 دستور اربابه خانوم!_

 رم.ترسم. من نمیمن... من از اون جا می_

 لطفاً خودتون بیاید. نذارید با زور ببرمتون._

 گم:زنم و با داد میر گریه میزی
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 خوام برم خونمون.ترسم. میمن نمیام. من از اون جا می_

 بوریم به زور ببریمتون.شه خانوم، حاال که نمیاید، مجنمی_

خوام از سمت چپم برم که میخورم. ی سرد ماشین میرم که به بدنهآیند. عقب عقب میبه طرفم می

های گیره. سه نفری دستیکی میاد و یکی دیگه هم قبل این که از سمت راستم برم، جلوم رو می

 برنو.رسناک میگیرند و به طرف اون اتاق تالغر و نحیفم رو می

فل خوام برم بیرون، در رو قآورند. تا میاندازند و برام چراغ و پتو و بالشت میمن رو توش می

 ترسند.زنم، کسی به کمکم نمیاد. همه از ارباب میرند. هر چی از پنجره داد میکنند و میمی

اش پاره شده در وسط اتاقه. به جز کنم. یه فرش قدیمی دو هزار ساله که یه گوشهبه اطرافم نگاه می

 ای نیست؛ حتی بخاری!اون چیز دیگه

چگی و برق و تاریکی این اتاق، برام خیلی ترسناکه. از بگیره. صدای رعد خوام بشینم که بارون میمی

 کنه.اغ نفتی، فقط گوشه ای از اتاق رو روشن میترسم و این چراز تاریکی می

 "دانای کل"

 کند به اطراف نگاه نکند. اطرافیدخترک، هم چون جنینی در بطن مادر، خود را بغل کرده و سعی می

ترسد که موجودی ناشناخته یوچک از کودکی تا کنون، همیشه مها را پوشانده. دختر ککه سیاهی آن

 و ترسناک، از تاریکی بیرون بیاید.

گویند و برای دیگر سخن میبا هر صدای رعد و برق و صدای تق تق دیوارها که گویی دارند با یک

 الیزند. در طبقات باکنند، دخترک جیغی میسوزی میدختر کوچک چسبیده به کنج دیوار، دل

شود دختر جسوری که در دهد. باورش نمیعمارت، مردی با لذت به صدای ترسیده دخترک، گوش می

 زند.برابرش ایستاد. حال، با صدای رعد و برق جیغ می

 "آبنوس"

 تونم بخوابم. همش از این طرف و اون طرف صدا میاد.تا صبح، از ترس و لرز نمی
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 شه.کنم سرم داره منفجر میاحساس می

کنم. خدیجه هست. کسی که خبر بد حالی آرزو رو بهمون در میاد. یکی میاد تو، بهش نگاه میصدای 

 گه:رسوند، به طرفم میاد و می

 گه بیا باال.خواد. ارباب میکنه. شیر هم میبچه گریه می_

ی مهربون ولی پر غمی داره. بی سواد اما با تجربه هست. هیچ کدوم از کنم. چهرهبهش نگاه می

دونند و اگه هم بدونند، ارباب رگرهای این عمارت درباره چه طوری درست کردن شیر خشک نمیکا

 ست بزنند.کنه به پسرش، دده کسایی که به عنوان کلفت و رعیت نگاه میاجازه نمی

ون شم و از این اتاق وحشت بیرنه به خاطر دستور ارباب بلکه، به خاطر آرزو و طفل معصومش بلند می

تا عزیزم  هنوز حدودای پنج صبحه و من به خاطر بی خوابی تشنمه. ولی، باز هم به خاطر دورم. می

 ی آرزو هست.کردم. ولی، این بچهکار رو براش نمی ی ارباب اگه بود هم اینرم. هر چند، بچهمی

. با شم که این اتاق بچه هستکنم. با دیدن اتاق شاد کودکانه متوجه میبه طرف یه اتاق حرکت می

دم؛ ولی، رم و تکونش میبینم که این طفل معصوم رو تنها گذاشتن این جا! به طرفش میتعجب می

 شه.ساکت نمی

خوام. برای نی نی کوچولوم . از خدیجه وسایل الزم رو میخب، گرسنه هست و البته منم گرسنمه

دن شروع به خورگذارم، با لذت ی شیر رو توی دهنش میکنم. وقتی شیشهشیرخشک درست می

 گردم:خوره. با صدای ارباب برمیچسبه و تند تند میبهش می کنه. دو دستیمی

گم یه چیزی کارها میهر موقع شیرش رو خورد و خوابید، برگرد به اتاقی که توش بودی. به خدمت_

 ببرند بخوری.

نگار یه چیزی یادش اکه  گردونه و خواد برهخیالی، صورتش رو برمیکنم. با بیبا نفرت بهش نگاه می

 گرده:ایسته و برمیمیاد. می

 راستی واسه پنج شنبه هم عقده و هم عروسی، وقت ندارم که واسه این چیزها تلفش کنم._
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 ره.و می

ذاره و شم یا نه، میکنه و بی توجه به این که ناراحت میی برنج برخورد مینامرد با من مثل کیسه

 میره.

ام که یکی از کنم. البته، مجبورم. توی اتاق منتظر صبحانهارباب داد، عمل می به دستوراتی که جناب

ی کف کنم. به اندازهشه. به محتویات داخل سینی نگاه میکارها، سینی به دست داخل میخدمت

 کنه!دست نان با کمی پنیر، حتی چای هم همراهش نیست. این قدر به گدا بدهند هم قهر می

 ره که ازش پرسم:کار داره میخدمت

 چرا این قدر کم؟_

 کنیم.شما هنوز جایگاهی تو این جا نداری. بعدشم، این دستور اربابه و ما هم فقط بهش عمل می_

 ره.ذاره و میقبل از این که من حرفی بزنم می

من کنه. نه، خواد اذیتم کنه. اگه این جا بمونم، همین جوری اذیتم میارباب، ارباب... این جوری می

 کنم.باهاش ازدواج نمی

 "دانای کل"

رسد. آبنوس تصمیمش را گرفته و گذرند و باالخره روز سرنوشت ساز آبنوس میروزها به سرعت می

 ارباب غیر قابل تحمل است. آبنوس،د. برایش ازدواج با مردی مثل خواهد این عروسی را بهم بزنمی

 این ازدواج اجباری بدهد. بازتر از این حرفاست که تن بهلج

 "آبنوس"

و  آیند. لباس از قبل انتخاب شدهرسه. یه چند نفری برای آرایش و لباس میباالخره اون روز نحس می

 من هیچ دخالتی توی انتخابش ندارم.
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ده که به زور هم که فهمه، دستور میکنم. وقتی ارباب مییاز همین اول شروع به داد و لجبازی م

گر نامرد، با درد، گیرند و من دارم زیر دست این آرایشام کنند. دو نفری دستم رو میشده آماده

 کنم.دست و پنجه نرم می

کنند و بعد از تحمل و بدبختی، شروع به شه، شروع به آرایشم میاصالح صورت و بدنم که تموم می

کنم. موهام از هر کنند. با اولین درد از ناحیه سر، شروع به جیغ و داد میدرست کردن موهام می

این  چیزی برام عزیزتره و به خاطر این که بلند بشند یه عالمه زحمت و بدبختی کشیدم. موهام رو

رو توی آیینه کنند. وقتی خودم کنه و لباس رو به زور تنم مینامرد، بعد از این همه کشیدن، ول می

ام زیباتر شده و مادر و خواهر ارباب که شه این، منم! این همون آبنوسه؟! چهرهکنم باورم نمینگاه می

کنند. مادر ارباب میاد و طال و جواهرات بهم اند با حسرت و افتخار بهم نگاه میبرای آرایش اومده

 کنه.آویزون می

ر انگا دار به همراه رزهای طالییه که جوری محکمه که لباسم، یه نوع لباس محلی شیری و سفید دامن

 رم.ذارند. بعد از گداشتن تاج و تور و یه عالمه بدبختی بیرون میمن رو قاب گرفته کنار می

کنند. کنم که کل روستا این جا اومدند. همه دارند نگاه میکنم، احساس میوقتی به روبروم نگاه می

معیت ازه داده توی مراسم عروسیش شرکت کنند. راستش از این همه جانگار ارباب به مردم روستا اج

کشم. این که، من صبر کردم تا آرزو بمیره تا من کنند، خجالت میو فکرهایی که راجع به من می

 جاش و بگیرم...

 کارها موقع صحبت شنیدم.ها رو از خدمتاین

 ها از هیچی خبر ندارند.اون

کنیم. توی راه و دست در دست بابام به طرف محل عقد حرکت می کار پشتم هستندچند تا خدمت

 بابا با محکمی

 گه:می
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گم. بچه بازیات و زنم رو به خاطرت بسپار. یادت نره چی بهت میببین آبنوس، حرفایی که می_

کنی. نبینم از دستورات ارباب سرپیچی کنی. هر چی بازیات رو بذار کنار، تو االن داری ازدواج میلج

 گی چشم! فهمیدی؟گفت، بدون چون و چرا می

 ولی من..._

رباب و به ا وولی و اما نداره. شاید توی گذشته آرزوهایی داشته باشی؛ ولی، باید اونا رو بذاری کنار _

ی خودت رو داره، برسی. حاال هم بی چون و چرا، هیچی نگو و فقط ی آرزو که بعد عقد، حکم بچهبچه

 کشمت.ودم میه چی گفتم. وای به حالت کاری مخالف حرفام انجام بدی که خ. یادت نربله رو بده

زنه. شه، این بابای من باشه که داره این حرفا رو بهم میشه. باورم نمیچشمام نم دار و بارونی می

ده؟ حتی رسه یه دستوری میچرا؟ مگه من آدم نیستم که نظراتم مهم نیست و هر کسی از راه می

 اس.تونند با من، این طوری رفتار کنند؟ واقعاً ظالمانهها چه طور میگه. اونن جوری بهم میبابام هم ای

 کنم.های اشکی، به مرد نفرت انگیز روبروم نگاه میرسیم، با چشموقتی به کنار عاقد و ارباب می

 های منه.ها تقصیر اونه. همش به خاطر اونه. اون عامل بدبختیی اینهمه

شه که یکی این قدر ازش متنفر کنه. هه، شاید باورش نمیب و بعد با سردی بهم نگاه میاول با تعج

 باشه.

 .اند نشستیمر دادهای که باالی سرمون قراکنار سفره و زیر پارچه

شه. فقط، گه، حتی اگه من مخالفت هم بکنم، باز هم چیزی عوض نمیحاال که بابام این جوری می

 کنم.خودم رو بدبخت می

 زنه:خوام بگم بله، یکی داد میپرسه. تا میبه خودم میام. عاقد برای سومین بار ازم می

 نه!_
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بینم. این که مسیحاست. وای خدای کنم. خدای من، کی رو میبه جایی که ازش صدا اومده نگاه می

و رو به ارباب فهمید. مسیحا جلوتر میاد کنه؟ اون نباید این موضوع رو میمن، اون این جا چی کار می

 می گه:

 ذارم. حق نداری این کار و بکنی.نمی_

ای و های قهوهتر شده. اون چشمکنم. نسبت به آخرین بار که دیدمش، پختهبهش با دقت نگاه می

هم دونستم بصورت استخوانی با دماغ قلمی دار، اون پسر همسایه و... و عشق بچگیای منه. البته، نمی

 یا نه...ای داره عشق و عالقه

 زنه:ره و داد میارباب به طرفش می

 تو کی باشی که بخوای جلوی من رو بگیری؟_

 ذارم عشقم رو ازم بگیری.من مسیحا هستم و عاشق آبنوسم. نمی_

 گه:زنه و میارباب پوزخندی بهش می

 بینیم.حاال می_

کنند. صدای دادش دل هر میکارها شروع به زدنش با چوب ده که بگیرنش و خدمتبعد دستور می

 تر از این حرفاست.کسی رو به لرزه در میاره؛ به جز ارباب، اون سنگ دل

 گه:گیرند. بابام به طرفم میاد و میهام رو میکارها دستخوام به طرفش برم که خدمتمی

 به تو ربطی نداره. دخالت نکن._

گذره؟ از دست ه، کی از عشقش میولی اون مسیحاست و عشق منه. وقتی پای عشق در میون باش

کنم. هر چند، این تماس گناهه. ولی، اون به کنم و مسیحای زخمی رو بغل میکارها فرار میخدمت

 این تماس نیاز داره.
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شه و به گیرم عصبانی میکنه، با دیدن من که مسیحا رو میای ایستاده و نگاه میارباب که گوشه

شه ولم کنه. من با اون یکی کنم، حاضر نمیهر چه قدر تقال میکشه. طرفمون میاد. دستم رو می

کنه من رو بگیره. ولی، فهمه چه خبره، سعی میگیرم و وقتی مسیحا میدستم، دست مسیحا رو می

 دیگه جونی براش نمونده که باهاش مقاومت کنه و نذاره من رو ببرند.

ا گیره. تفنگی در میاره و به طرف مسیحو میوقتی ارباب من رو از دست مسیحا در میاره، محکم من ر

کنم و جلوی مسیحا و خواد مسیحا رو بکشه. با بدبختی از دستش فرار میگیره. نه، اون... اون میمی

 گم:ایستم. رو به ارباب میرو به سر تفنگ می

 کنم. ازش بگذر.باهات ازدواج می کنم. از جونش بگذر. منخواهش می_

کنه با عصبانیت، گرده و وقتی پیداش نمیکنه. انگار دنبال چیزی مینگاه می هامارباب توی چشم

 زنه:اندازه و داد میتفنگ رو می

 کارها بیاین و این رو برگردونید سرجاش...اون آشغال رو بندازید توی زندان، خدمت_

 گردونند.آیند و من رو به محل مراسم برمیکارها میخدمت

 ترسم.تونم تو روی پدرم نگاه کنم. ازش میره و من نمیی همه میآبروی من و ارباب جلو

شم و باید با آرزوهام دم. دیگه رسماً زن ارباب میپرسه و من بله رو میعاقد دوباره ازم می

 خداحافظی بکنم.

 رم.بعد از جشن و تشریفات، به طرف کوچولوی خودم می

 نه.ی ماز این به بعد اون مال منه. آره! اون، بچه

م چاره، از شیر مادرش محرودم. کوچولوی بیخونم. یهش شیر میکنم و براش الالیی میبغلش می

 شده...

 توی فکر و خیاالت خودمم که صدای ارباب میاد:
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 کارت که تموم شد، بیا توی اتاق._

خاب م انتکنم. باید به ارباب بگم براش یه اسبعد از خوابوندن کوچولوم، به طرف اتاق ارباب حرکت می

شم. ارباب زنم و وارد اتاق میذارم روش، در میکنه. البته اگه اجازه داد اسمی رو که آرزو گفته رو می

 بینیم.رو کنارِ پنجره می

 ارباب، با من کاری داشتید؟_

 کنی. کنم که یکیشون رو باید انتخاببهت دو تا پیشنهاد می_

 ده:کنم. ادامه میبا تعجب بهش نگاه می

تونی خانم این خونه باشی و برای خودت کسی باشی. ولی، حق رفتن به مدرسه رو ی اینه که میاول_

؛ ولی، دیگه خانم این خونه نیستی و باید مثل یه تونی بری مدرسهنداری و دومیش اینه که می

 کنی؟کار کار کنی. کدوم رو انتخاب میخدمت

 ای برای رسیدن به آرزوهام هست؟راه حل دیگهخانم خونه باشم یا یه دانش آموز، یعنی... هنوز 

هتر بمعلومه! من همیشه از دستور دادن و قدرت زیادی متنفر بودم و عاشق درس خوندنم. اصالً چی 

 از این؟

 گم:رو به ارباب با قاطعیت می

 خوام برم مدرسه و درسم رو ادامه بدم.من می_

 گه:ده و میسرش و تکون می

 و منتظرم بمون تا بیام.باشه. برو توی اتاق _

 گم:شه. رو بهش میند تا برگه میچره و مشغول خواندن به طرف میزش می

 ارباب..._

 چیه؟_
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 شما، برای بچه هنوز اسم انتخاب نکردید؟_

 کنم. این کار رو می ًخب آره، هنوز که وقت نشده. بعدا_

 ممکنه دیر بشه آخه._

 کنی؟تو اسمی مد نظرته که این قدر پا فشاری می_

 خب..._

 تر بگو. کار دارم.سریع

 اش آراز باشه.خواست اسم بچهآرزو می _

 آراز؟_

 بله و خب اگه شما اجازه بدید._

 باشه همین رو بذار. حاال هم سریع برو._

 بداخالق بی تربیت.

*** 

کنم یادش رفته کارش رو بگه. منم بی خیال مونم. ولی، نمیاد. فکر میمنتظرش می چند ساعت

 خوابم.می

شم. تازه منظورش رو از منتظر بمون فهمیدم. چند ساعت نگذشته که با صدای دادش بیدار می

 فهمیدم که چی

 خواد...می

* 
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کنم که یه تریلی هجده چرخ از روم رد شده. ارباب رو جلوی ایینه در شم احساس میوقتی بیدار می

 حال

 .بینمشدن می آماده

 گه:گاه کنه، میفهمه بیدارم، بدون این که بهم نوقتی می

کنی کار، کار میخوب خوابیدی. حاال بلند شو و برو کارت رو انجام بده. طبق قرارمون مثل یه خدمت_

 و در عوض، میری مدرسه!

 ره.گه و رمیهمین رو می

کنم. خودم رو شویی حرکت میشم و به طرف دستکنه؛ ولی، با بدبختی بلند میبا این که دلم درد می

 کنم.نگاه می

ن های قرمز، یه صورت کبود با گودی زیر چشم مونده. این روزها، ایاز اون صورت سفید و تپل با لپ

 قدر بدبختی کشیدم که دیگه چیزی ازم نمونده.

ها به ی این بدبختیهمه دم.کنم. شیری که ماده کرده بودم رو بهش میرم و بغلش میبه طرف آراز می

 خاطر این کوچولو هست.

 چرا مامانت تو رو تنها گذاشت و رفت؟ مگه تو رو دوستت نداشت؟ مگه ما رو دوست نداشت؟_

کنم آرومش کنه. سعی میریزه که شروع به گریه کردن میی اشکی از چشمم روی صورتش میقطره

 زنه.کنه و جیغ می. گریه میشهکنم و خودم آروم و بی صدا گریه کنم؛ ولی، نمی

گذارمش. من و اون توی این دنیا تنهاییم. اون رو کنم و توی تخت کوچولوش میباالخره آرومش می

 مادرش تنهاش گذاشته و برای پدرش اهمیتی نداره. منم که این طوری.

خوام؛ ولی، با بی کمی صبحانه میکارها رم و از خدمتکنه. به طرف آشپزخونه میدلم شدید درد می

 رحمی
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 ی ارباب فهموندند:بهم جایگاهم رو توی خونه

تونیم کارید. متأسفانه صبحانه زود صرف شده و ما نمیارباب گفته از این به بعد شما مثل یه خدمت_

 به خاطر شما قوانین رو بشکنیم.

 ها اصالً رحم ندارند. درک ندارند.این

 زنه:هست داد می یس همهتره و انگار رئه مسنکارها کیکی از خدمت

 هی تو، بی خودی اون جا واینسا. بیا و کارها رو انجام بده._

 گم:خوام درس بخونم، باید تحمل کنم. پس، میبا این که این آخر بی رحمیه. ولی من، اگه می

 چشم..._

 عتنا هستم.صداهای شکمم بی امیرم و به گرسنگی دارم می کنم و کار، از خستگی ودارم هی کار می

های سابق نیست. خش دار و خشک هام، دیگه اون دستها رو شستم. دستتا االن ظرف و لباس

و  ها و از پیش این مردم نامردشده، شاید من هم نتونم این وضع رو تحمل کنم و برم. برم به آسمون

 بدجنس برم.

بد  ی، هنوز هیچی نخوندم. ارباب داره با منامروز جمعه هست و من فردا باید به مدرسه برم. ول

 خواد من رو بکشه.و کشته و حاال میرکنه. اون آرزو و گلبهار می

رم؛ ولی، چی دیدم! یه تیکه کنند که وقت غذاست، به سرعت به طرف آشپزخونه میوقتی اعالم می

 نون و با نصف کاسه ماست...

 کردم و چی شد.هه، چی فکر می

 بدبختی دارند. هاچه زندگیاین

 ده.مامان کجایی که آبنوست داره این جا جون می
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کنه. با این که هنوز کمی گه آراز داره گریه میبینم یکی میخورم که میدارم نون و ماستم رو می

تر از این تونم بیشش. اون بچه هست و گشنشه. نمیخورده بودم؛ ولی، به خاطر آراز بلند می

 منتظرش بذارم.

کنه. های بزرگش همه جا رو نگاه میرم. معلومه خوب خوابیده و حاال داره با چشمش میبه طرف

 و به اون میرغضب رفته.اش درست مثل پدرشه. این کوچولقیافه

 .باشه حیف که یه ذره به اون صورت خوشگل آرزو نرفته؛ ولی، امیدوارم حداقل اخالقش به آرزو رفته

 *** 

 یشش وو پیش ارباب نرفتم. اونم کاری به من نداشت. امروز باید برم پ دیشب پیش کوچولوم خوابیدم

 ازش واسه رفتن به مدرسه اجازه بگیرم.

 گه:خوام بهم اجازه بده. بی حوصله میرم و ازش میبه طرفش می

 رسونمت. بچه رو بسپار دست خدیجه و زود آماده شو که کار دارم.باشه! ولی، خودم می_

دم. با دو به طرف ماشین ارباب ی شیر دست خدیجه میو آراز رو همراه با شیشهشم سریع آماده می

 رم.می

دوار کم پیش میاد خودش رانندگی کنه و اکثراً راننده میرسونتش و امروز هم از اون روزاس. تهدی

 گه:می

اعث ری مدرسه، باید باعث افتخار من بشی نه بگم آبنوس، حاال که میخوب گوش کن ببین چی می_

 فرستمت؟تونی درس بخونی بگو دیگه نمیخجالت، خوب باید درست و بخونی. اگه نمی

 دم تموم سعیم رو بکنم.نه ارباب، قول می_

 خوبه، امیدوارم راست گفته باشی._
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کنم و تموم خاطرات من و گلبهار ره. به حیاط مدرسه نگاه میکنه و میجلوی مدرسه، منو پیاده می

هامون رو ها و قهقهههامون، صدای خندهیه فیلم، خونه خونه بازیامون، مسابقه شه. مثلتداعی می

 یادم میاد.

 کرد اون دو تا دختر شاد و سرزنده، روزی یکیشون بمیره و اون یکی با کسی ازدواجکی فکرش رو می

که  افتاده؛ ولی، انگار چند ساله ظرف چند ماهتره؟ تموم این اتفاقات، کنه که چهارده سال ازش بزرگ

 گذشته.

 آخرش سرنوشت با من بد تا کرده. توی این مسیر پیچ وا پیچ، من رو انداخته توی یه جاده خاکی که

 معلوم نیست.

شه که نمی دم تا این افکار غمگین و ناراحت کننده، از ذهنم پاک بشه؛ ولی، پاکسرم رو تکون می

 شه.تکرار می هیچ، هزاران بار

شند؛ اما، بینند متعجب میاند؛ به جز من و گلبهار! وقتی من رو میرم. همه اومدهبه طرف کالس می

 یدن ندارم.کنند. دیگه نایی برای جنگبعد با تحقیر بهم نگاه می

 ایشه و به طرف دیگه. اون از پیشم بلند میشینمها میرم و روی نیمکتم و کنار یکی از بچهمی

 ره.می

 گیره.یم، دامنشون رو میکنند من نحس و نجسم و نحسشاید فکر می

کنه. قبالً خیلی دوستم داشت؛ ولی االن، سرد و بی احساس بهم نگاه معلم شروع به درس دادن می

 پرسه.کنه و حتی حالم رو هم نمیمی

ها مسلمون ه اینهاشون، مگهاشون، صدای قضاوتشنوم. صدای غیبتها رو میصدای پچ پچ بچه

شه؟ پس چرا با من این جوری خونند؟ مگه خدا و پیغمبر حالیشون نمیها نماز نمینیستند؟ مگه این

 کنند؟ام قضاوت میقدر زود و راحت راجع به من و خانواده کنند؟ چرا اینمی
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توی کنند. من با سر پایین شند و شروع به حرف زدن پشت سرم میزنگ تفریح همه ازم دور می

 رم. قبالً به عشق مدرسه زنده بودم و حاال برای چی زنده بمونم؟حیاط مدرسه راه می

دونم اینا هم ها رو پشت سر بذارم تا به هدفم برسم. میولی من باید تحمل کنم. باید این سختی

 کنم تا اون روز!بینند. پس صبر میروزی جزای کارهاشون رو می

بینم. به طرفش رم که ماشین ارباب رو میه طرف در مدرسه میخوره، بزنگ آخر، وقتی زنگ می

 رم.می

کنم. هام رو زیاد میکنم. پس، سرم رو پایین میارم و سرعت قدمهای بقیه رو حس میسنگینی نگاه

هاش سرد و جا برم. دوست دارم برگردم به عمارت، عمارتی که با این که آدم دوست دارم سریع از این

کنند. دوست دارم برگردم پیش ولی، کاری به کارت ندارند. مثل این جماعت غیبت نمیبی احساسند؛ 

کنه و فهمه اونه. اونه که سکوت میآراز و کنارش زار بزنم. گریه کنم. تنها کسی که دردهای من رو می

 ده.بهم گوش می

کسی جوابش رو کنم. می کنم و فقط یه سالمرو بلند نمی شم؛ ولی، سرمسوار ماشین ارباب می

 شه:ده. دوباره توی ذهنم تکرار مینمی

 اینا سردند؛ ولی، کاری به کارت ندارند.

*** 

رم. کوچولوم خوابیده. اون توی خوابه و من این جا دارم از تنهایی گردم اول پیش آراز میوقتی برمی

یکی که از عمارت رد ی کوچدارم و به طرف چشمههای آراز رو برمیز لباسامیرم. چند تا و غم می

های هام، زخمکنم. روی دستسابیدم و هم گریه میها رو میکنم. هم لباسشه، حرکت میمی

سوزه. ولی، من دیگه بی احساس شدم و حتی به کوچیک، ولی زیاد و دردناک ایجاد شده که می

ختی و رنج رها میرم. دوست دارم بمیرم تا از این همه سکنم. دوست دارم بهام هم رحم نمیدست

کردم. هرچه زودتر خودم رو خالص بشم. اگه خودکشی گناه نبود، مطمئنم زودتر این کار رو می

 کردم؛ ولی، حاال که اینمی
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 تونم اون یکی دنیام رو هم سیاه کنم. پس باید بسازم و بسوزم.دنیا سیاه شده، نمی

*** 

ین صخره دلش برام سوخته و حاال اه، شاید ده که پیش اون غذا بخورم. هارباب واسه شام دستور می

این  خواد با دادن غذا بهم، یه جورایی من رو شاد کنه؛ ولی، من دیگه اون آبنوس قبل نیستم که بامی

 کشم.کنم زنده نیستم و فقط نفس میکنم دیگه روح ندارم. احساس میچیزها شاد بشم. احساس می

 کنم. پر از انواع غذا و نوشیدنیه.م نگاه میشینم و به روبروها میروی یکی از صندلی

 ...خوریم اون وقت ارباب این جاهه، ما اون جا نون و ماست می

 خب شروع کن._

. شاید دلم، از اون غذاهای خوشمزه کنمدارم و شروع به خوردن نون و ماست مییه تیکه نون برمی

 خورم.ها رو میبخواد؛ ولی، سر لج هم شده همین

 شنوم:می صداش رو

 خوری؟چرا فقط نون و ماست می_

 نم.ها رو بخورم. پس باید عادت کبه همین غذا عادت کردم. باالخره که باید دوباره برگردم و همین_

 گه:ذاره و میقاشق توی دستش رو کنار می

 خواستم در مورد همین باهات صحبت کنم.اتفاقاً می_

 دم.گوش می_

هایی از قسمت های مختلف کشور به این جا بیان. خوب نیست وقتی اومدند این جا، خب، قراره خان_

 کارهاست.ببینند زن ارباب هم سفره با خدمت

 خب حقیقت همینه._
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 من که مجبورت نکردم. خودت انتخاب کردی._

 هنوز هم پای انتخابم هستم._

 خودت اشتباه کردی. _

 گم:کنم و میهاش نگاه میسرد توی چشم

 شدم.من هیچ اشتباهی نکردم. فقط، خواستم سواد داشته باشم که باید به خاطرش شکنجه می_

 ت؟آخه تو سواد برای چیته؟ تو که قراره تا آخر عمرت این جا بمونی پس سواد برای چیه تو هس_

 شاید هم تموم عمرم رو این جا نمونم._

 یعنی چی؟_

 رَ...خوام میرم و به همون جا که میشاید از این جا رفتم. آره میبعد از این که آراز بزرگ شد، _

ترم کنم.مادر و خواهر ارباب کمی عقبشه. به سمت چپم نگاه میحرفم با تو دهنی یکی قطع می

 کنه:ایستادند. مادرش با خشم بهم نگاه می

نشون بده نباید  کردی همین جوریه که بذاری و بری؟ به این دختر ی نمک نشناس، فکردختره_

 تر از دهنش حرف بزنه.بزرگ

 گه:ارباب که تا اون لحظه ساکته می

 تنهامون بزار مادر، تو هم برو آیال._

 بنده.یمرند ارباب، پشت سرشون در اصلی رو وقتی که می

 میرم و به غلط کردن افتادم؛ ولی، سعی کردم هیچ تغییری توی صورتم ایجاد نکنم.دارم از ترس می

 هام رو بگیرم. بعد از سکوت کوتاه یا همون آرامش قبل طوفان،هم نمی.تونستم جلوی لرزش دست باز

 ورتش رو ببینم.صکنه. پشتش بهمه و نمی تونم دعوا رو شروع می
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. گفتم بچه ای هنوز، به زور ازدواج کردی. دلم روز اول که اومدی، هر رفتاری که خواستی داشتی_

ست داری درس بخونی. بهت اجازه دادم. گفتم شاید قدر دان باشی. ولی برات سوخت. فهمیدم که دو

 تو چی؟ تو یه نمک نشناسی که باید باهات مثل یک سگ رفتار کرد.

 ره به طرفم میاد:همین جور که تن صداش باال می

تونم ببخشمت باید حد تونم. نمیهزاران بار بی احترامی کردی؛ ولی، بخشیدمت. ولی دیگه نمی_

 ی خودتون نیستی که هرچی گفتی بگن چشم.ت رو بدونی. باید بدونی که دیگه توی خونهخود

زنه. تند و تندتر، به تمام نقاط بدنم، کنه. میباالی سرمه. کمربندش رو در میاره و شروع به زدنم می

صورت ها و پاهام رو حصار نین دستتره. مثل یه جخوه از همه دردناکای که به شکمم میولی ضربه

 کنم.و شکمم می

ها به بدن بی جونم کنم. دیگه سرد شدم. ساعتزنه که دیگه بدنم رو حس نمیاین قدر بهم ضربه می

 فهمم.یکنم و دیگه چیزی نمکنه، گرمایی روی پاهام حس میزنه و وقتی ولم میضربه می

 

 

 "دانای کل"

شان برای دختری که . همگی دلخراشدصدای جیغ و دادهای دخترک، گوش تمامی ساکنین را می

سوزد. ولی، کسی جرات ندارد اعتراضی بکند. داد، میدارد زیر دست ارباب جوان و بداخالق جان می

 ترین ارباب کل کشور، حرفی بزند یا درمگر از جانش سیر شده باشد که بخواهد به آیهان، بداخالق

 جلویش قد علم کند.

 رگ!ی دیو و دلبر است. با تفاوتی بز؟ قصه ی ایهان و آبنوس قصهآیهان از بچگی این گونه نبود. بود

ی بخت ترسد عروس تازه به خانهی خود پشیمان است و میحتی مارال، مادر آیهان هم از کرده

 ا بگیرد.ردهد جلوی پسرش اش، زیر دست شوهرش بمیرد. اما، غرورش اجازه نمیآمده
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کرده. پسری که دوست ندارد مادرش،  شروع به اعتراض در طبقات باال پسر کوچکی از همان ابتدا

اش کسی که اولین بار به او شیر داده، زیر دست پدر ظالم ولی رنج کشیده اش، البته مادر واقعی

 بمیرد.

 .ش استآراز کوچک، تنها فردی که از آبنوس تا کنون دفاع کرده. انگار او مدافعی جدید، برای مادر

ی کند و همگی به فکر مراسم تشییع جنازهها ایهان عصبانیتش را روی آبنوس بی نوا خالی میساعت

تواند زنده جدیدی هستند. چون دختر ضعیفی مثل آبنوس چه گونه زیر دست مردی مانند آیهان، می

 بماند؟

که غرق در گشاید همه رنجور و غمگین به جسد دختری وقتی آیهان درهای سالن غذاخوری را می

 کنند.خون است، نگاه می

 کند.بیند، غش میمارال، با سرعت پایین آمده و وقتی آبنوس را آن گونه می

تواند آبنوس را نجات دهد، آیال است. ایهان با عصبانیت از عمارت، خارج شده و تنها کسی که می

 کند.ل، حرکت میی کوچک و چوبی درون جنگسوار بر اسب به سوی خانه

دهد که پزشک را خبر کنند. بعد از خبر دادن پزشک بی کارها دستور می با جیغ و داد، به خدمتآیال

داند به مارال برسد یا رسد نمیکند. وقتی مینوا، دوان دوان، از خانه به سوی عمارت حرکت می

 آبنوس؟

ب قند به هوش آمده ارود. .مارال با سپارد و به طرف آبنوس میمارال را به دست پرستار همراهش می

کند. از صورت در هم رفته آورد، هراسان به طرف آبنوس، حرکت میو وقتی همه چیز را به یاد می

 دکتر معلوم است که چندان از این وضعیت راضی نیست و امیدی ندارد.

*** 

ز دکتر فهمد که آبنوس هنوز به هوش نیامده. وقتی اگردد و میپس از ده روز، آیهان به عمارت برمی

 ده بماند.کند که دیگر نباید زنهای دکتر، احساس میپرسد، با حرفحال آبنوس را می
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 کنی؟دکتر، آبنوس چرا هنوز به هوش نیومده؟ پس تو این جا داری چی کار می_

 هتون، ارباب! ولی، خبرای خوبی ندارم.بدونم چه جوری بگم راستش، نمی _

 چی شده؟_

 ندازد:ادکتر سرش را به پایین می

 شاید ایشون به هوش بیان؛ ولی..._

 ولی چی؟_

 ولی ممکنه دیگه هیچ وقت باردار نشن._

 دهد:کند. دکتر ادامه میبا این حرف دکتر، ناباور به او نگاه می

اشون رو از دست دادن و به خاطر ایشون باردار بودند و به خاطر ضربات شما به شکمشون بچه_

 م دیگه بتونند بچه دار بشن.کنآسیبی که دیدند، فکر نمی

کند و دکتر بی نوا از ترس صورتش هم چون گچ دیوار آیهان با این خبر شروع به داد و هوار می

 ماند.می

تواند داند زمانی که آبنوس بیدار شود، به او چه بگوید. بگوید دیگر نمیای نشسته و نمیمارال، گوشه

ه دنیا بوق و شوقی دارد مادر شدن، خودش زمان داند چه ذطعم مادر شدن را بچشد؟ خودش می

تر از این حس، لذت بخش مادر شدن است. زمانی که آمدن آیهان، میان همه باال مقام شده ولی مهم

گویی این نتیجه نه ماه تالش من است. این همان کنی و میبه موجود کوچک درون دستانت نگاه می

 هایم است.همراه من در تنهایی

شود. او، همان بیند. باورش نمیآید و ارباب را، روی صندلی خوابیده میمه شب به هوش میآبنوس، نی

 ارباب مغرور، پرستارش شده است.
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کند رود. اما او فکر میکند. ارباب بالیی سرش آورده که هیچ وقت یادش نمیبا ترس به ارباب نگاه می

 .شودتمام بدبختی فقط در آن چند زخم روی بدنش خالصه، می

شود. پسر کوچولوی بی چاره معلوم نیست چند روز است که گرسنه مانده، صدای آراز، بلند می

خواهد به طرف آراز حرکت کند که درد در آبنوس هم چون یک مادر، دردش را فراموش کرده و می

ر شود، آیهان را بیداخارج می ای که از دهانشپیچد و آی بی ارادههای بدنش میتک تک سلول

 کند.می

خواهد او را بغل کند که کند و میآیهان با دیدن چشمان باز آبنوس، با شادی به طرف او حرکت می

 دهد.آبنوس به عقب متمایل شده و ترسش را به او نشان می

خواهد به صدای جیغ بیند انگار، آیهان نمیخور به عقب برگشته، آبنوس که میآیهان ناراحت و دل

 ن دهد، می گوید:پسرش، واکنش نشا

 . آراز رو بیاری...یی... ای... نجا...؟شه...؟ آ... آ..مم... می_

 آیهان به سرعت و متعجب به آبنوس نگاه می کند. خودش هم از این لکنت تعجب کرده است.

 گوید:آیهان این بار دستش را بر روی صورت آبنوس گذاشته و می

 چه بالیی سرت اومده؟_

 آ... آ... آ... آراز._

ش حس گذارد. آبنوس با آن که درد را در دستایهان، آراز را به طرف آبنوس آورده و او را در بغلش می

کند. به طور کند؛ ولی ، آراز را با مهربانی بغل کرده و شروع به خواندن الالیی برایش میمی

 دارد.نشان ریزد و خودش اختیاری بر رویناخودآگاه، اشک از چشمانش می

 کند.گیرد و برای بار هزارم خودش را لعنت میبیند دلش میآیهان که او را این گونه می

 "آبنوس"
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االن یک هفته هست که این جا خوابیدم و هیچ جا نرفتم. ارباب دستور داده، من توی عمارت زندگی 

 کنم و دیگه کار نکنم.

تونم وقتی خوب شدم به مدرسه برم. کار مخصوصم شده و حتی با این حال، میخدیجه خدمت

 رباب گرفته تا خودش و خواهرش!اند. از مادر ادونم چرا این قدر مهربون شدهنمی

جا برسند و من باید تا اون موقع توی استراحت مطلق باشم. مامان ها قراره یک هفته دیگه به اینخان

ه . دوست دارم بفهمم حاال راضیه کدمچند باری اومده و بهم سر زده. ولی، من اصالً باهاش حرف نز

 من به این روز افتادم؟

 بختم؟االن به نظرشون من خوش

شه باهاش حرف بزنم. این کنم زود بزرگ نمیپوف دوباره اعصابم خراب شد. این آراز هم هر کاری می

 جوری پیش برا شاید دیوونه شم.

 ی موندم.ز بس پشت این دیوار سنگها، خسته شدم ارختخوام برم بیرون، پیش چشمه، پیش دمی

شینه می ظهره و وقت ناهار، صدای در میاد و ارباب با یه سینی غذا به طرفم میاد. روی صندلی کنارم

کنه قاشق قاشق بهم غذا دادن، کار هر روزشه. بعد از اون دعوا، و بعد از گفتن سالم شروع می

دونم دلیل این کارش ترحمه یا کنه. نمیبت میرفتارش به کل تغییر کرده. باهام مهربونه و بهم مح

ه خواد بلند بشه کپشیمانی، هر چی که هست این کوه یخ رو به کل تغییر داده. بعد از دادن غذا می

 زنم:صداش می

 ارباب..._

 چیزی شده؟_

 خواستم باهاتون کمی حرف بزنم.می_

 ذاره.سینی توی دستش رو روی میز می

 دم.گوش می_
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 شه لطف کنید بذارید برم بیرون از عمارت...من خسته شدم از بس این جا موندم. اگه میراستش... _

 شه.نمی_

 ولی..._

 شه. پس اصرار نکن.شه یعنی نمیگم نمیولی و اما نداره. وقتی می_

کنه ببینه راضی شدم یا نه. با این ره. نامرد صبر نمیداره و میخواستم اعتراض کنم که سینی رو برمی

کنه؛ ولی، اخالقش همون اخالق سگیه که داشته و هیچ تغییری نکرده توی این ه کارِ خوب هم میک

 زمینه.

*** 

ها سوار بر ماشین، به داخل عمارت رسه. دونه دونه خانباالخره روزی که ارباب منتظرشه هم می

 لنگه.کنه و کمی پام میم بهتر شده؛ ولی، هنوز کمرم درد میآیند. من حالمی

خواد آراز رو بغل بگیره. ولی، من مخالفت کردم و محکم بغلش گرفتم. کنار ارباب به خدیجه می

 گم.می هاشون خوش آمدها و خانوادهخان

کنم. ارباب دستش رو پشت سرم می شوند. من هم حرکت میبعد از این که همه داخل عمارت می

کنند. ولی، ذاره. انگار بهم برق وصل میمی کنیم. وقتی دستش رو روی پشتمگذاره و با هم حرکت می

 کنم تحمل کنم و چیزی نگم.سعی می

نشینند. من همراه با همسر و ها دور میز غذا خوری میموقع ناهار ارباب و بعد به نوبت، خان

 نشینیم.ها روی زمین توی پذیرایی میدخترخان

دونم کنه. نمیی باال، با نفرت بهم نگاه میهاکنم. ریحان، دختر یکی از خانبه دختر روبروم نگاه می

 چرا ولی انگار ازم بدش میاد!

ای داره. دماغش متوسطه و لبای الغری داره. در های عسلی و صورت سبزهکنم. چشمبهش نگاه می

 کل خوبه ولی، فکر کنم عقلش کمه یا من رو اشتباه گرفته!
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دم و اونم . با حوصله بهش شیر میبهش شیر بدمرم تا خورم. به طرف آراز میتوی سکوت غذام رو می

بینم یه کله با موهای فرفری جلوی صورتم میاد و شروع به ناز مکه که میغرق در لذت سریع می

 کنه.کردن آراز می

درشت سبز و صورت سفید های کنم. چشمرتش نگاه میکنم. این کیه؟ به صوبا تعجب بهش نگاه می

های نرمش خنده که لپخنده، اونم میهای متوسط داره. وقتی آراز میبا دماغ کوچیکِ قلمی و لب

 ی زمینی کیه دیگه؟شه. وای خدا، این فرشتهچال می

 ی ارباب میرزاست. اسمش چیه؟کنم، یادم میاد. این خانوم کوچولو نوهکمی که دقت می

 خوبی؟سالم خانوم کوچولو،  _

 گه:شه و میخور میهاش دلجنگل سبز چشم

 من کوچولو نیستم. من بزرگم._

 باشه خانوم بزرگ! حاال خانومی اسمت چیه ؟ _

 الهه._

 وای چه اسم قشنگی، چند سالته الهه جونی؟_

 لبخند خجولی زد:

 شیش._

 گفتی. دیگه برا خودت یه خانوم شدی.وای راست می_

 کنه:اندازه و لپش رو ناز میگاهی میخندیم. به آراز نبا هم می

 اسم شما چیه خاله؟_

 اسم من آبنوسه._
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 یعنی چی؟_

 +یعنی آبگینه، یه چوب سیاه و محکم و گران بها هست.

 اسم این کوچولو چیه؟_

 دم:کنه. جوابش رو میبا دستش به اراز اشاره می

 اسمش آرازه._

 خب آراز میشه چی؟_

 مرد.یعنی مرد، یعنی... جوان_

 ی خودتونه؟بچه_

 کنم. اون دیگه مال منه. حتی اگه به دنیا نیاورده باشمش بازم مال منه.به آرازم نگاه می

 آره، آراز کوچولوی منه._

خندیم. مادر الهه هم یه زن مهربونه. این الهه کوچولوی ما گیم و مینشینیم و میمن و الهه با هم می

نا با عشق و عالقه ازدواج کردند. مثل عموی پدرشه. او ی پسری ارباب میرزاست. مادرش دخترنوه

هام نم دار هام، چشمها، نه مثل من و گلبهار، به اجبار... با یاد گلبهار و اجبار و سختیی زوجهمه

 شم.شه و بازم از ارباب، متنفر میمی

ای رو به ندهشم. این دختر از بس شیرین زبون و مهربونه که توجه هر شنومن عاشق این الهه می

 من هم یه دختر داشتم. کنه. من که عاشقش شدم. کاشخودش جلب می

. گذرد. آبنوسِ تنها، حال یک همدم و هم زبان برای خود پیدا کرده استروزها یکی پس از دیگری می

تر از صحبت با کسانی بود که زندگی را خالصه در پول و هر چند کوچک، ولی برایش قابل تحمل

 نستند. این گونه بهتر بود.داشهرت می

 آید.آبنوس، الهه را به آیهان نشان داده و آیهان از این دخترک خجالتی ولی باهوش خوشش می
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ترسد، ترسد. او میترساند. از عشق آبنوس به دخترک مو فرفری همراهش میاما یک چیز او را می

که آبنوس این راز را بفهمد و  ترسدروزی راز بزرگش برمال شده و آبنوس دیگر او را نبخشد. می

داند چه گونه این راز را به او بگوید. به او چه بگوید؟ بگوید آرزوهایت را سوزاندم؛ خودش هم نمی

 هیچ، تو را در این عمارت تاریک و ترسناک زندانی کردم؛ هیچ، مجبور به ازدواج با شوهر خواهرت

 ام؟کردم؛ هیچ، حال لذت مادر شدن هم از تو گرفته

تر از این، وقتی از سوزد و مهماش برای دخترک تنها میآیهان مغرور، ناراحت است. قلب سنگی

ه کآبنوس دور بود، به عشقش نسبت به او اعتراف کرده بود. اعتراف کرده که عاشق کسی شده است 

او، عاشق فردی دیگر است و چه سخت است که فکر کنی معشوقت دارد به فردی دیگر، جز تو فکر 

 کند.یم

آید. زمانی که با همسر خود در حیاط قدم ترسید بر سرش میباالخره، آن چه که آیهان از آن می

گوید که دوس دارد دختری به نام همراز داشته باشد. زیبا و مهربان همانند زند، آبنوس به او میمی

ر زند. نعره بزند و دو فقط توانر بر سرش داد ب داند چه بگویددوست کوچکش و این موقع آیهان نمی

جا رفته و هایشان از آنها همراه با خانوادهدلش از او معذرت خواهی بکند. فقط شانس آورده که خان

 اند.این دو را تنها گذاشته

 خفه شو!_

کند و کلماتی که به زبان آورده بود را در دلش تکرار آبنوس ترسیده به شوهر ترسناکش نگاه می

 ر جمالتش نیافت.دای زشت، یا خالف میل آیهان زده باشد. ولی، نقصی کند که مبادا کلمهمی

 ولی برای چی؟ مگه چی گفتم؟ من فقط یه دختر..._

 خوام بشنوم.بهت که گفتم بس کن. نمی_

 اما دلیلش..._
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خواهد، اما باید بگوید. کند که هرگز دلش نمیای میاصرارهای آبنوس، آیهان را مجبور به گفتن جمله

 ضربات این جمالت، از دلیل اصلی و واقعی، کم بود: شاید

 خوای؟ اونم از کی؟ از تو؟ از جنس تو؟ تو فکر کردی زن من شدی مقامی گرفتی یا از رعیتبچه می_

 زادگی در اومدی؟

سوزد. او فقط یک شنود و باز هم یک آرزوی دیگرش میاش را میآبنوس صدای غرور تکه تکه شده

 شکند.هان نامرد، قلب و غرور او را این گونه میخواهد و آیدختر می

داند به او حق بدهد یا آبنوس، هر دو بی آیهان به سوی مادرش با سری خمیده رفته و مادرش نمی

و دو تیزش، هر  گناه ولی گناه کاراند. آیهان به خاطر زود عصبانی شدنش و آبنوس به خاطر زبان تند

 ی داردهستند. ولی، آبنوس این میان، تنهاست. شاید آیهان، مادرقربانی اخالق و رفتار نادرستشان 

ا که سرش را بر روی پاهایش بگذارد و به حال خود و زنش گریه کند. ولی، آبنوس بی نوا کسی ر

ای بنشیند و گریه کند. جایی جز تواند در گوشهندارد. او در این عمارت تنهای تنهاست و فقط می

ی وش باز شوهرش را هم ندارد که به سویش پرواز کند و سرش را بر روکنج دیوار ندارد. حتی آغ

ست و او میان این عمارت غریب و اش بگذارد و تا جایی که جان دارد گریه کند. درد غریبیسینه

 تنهاست.

 'سه سال بعد'

 "آبنوس"

لد دی ماه، تو کنم که یادم میاد آراز رو آماده نکردم. امروز هفتمدارم به خودم توی آینه نگاه می

 زنم:یبش زده. داد میغبینم که آراز کنم و میاربابه. به اطرافم نگاه می

 خدیجه، خدیجه..._

 جونم خانوم جان، با من کاری داشتید؟_

 آراز؟ آراز کجاست؟_
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 زند:یکی توی صورتش می

 بازم آقا کوچیک گم شده؟ ٬ای وای_

 نه.چی؟ تو هم ازش خبر نداری؟ وای نه، امروز _

ها، من و چند خدمه، با دو در حال گشتن به دنبال آراز خانیم. کجا پیداش کنیم؟ پیش جوجه اردک

 زنه. پسر کوچولوی مهربونیه؛ ولی، توی این عمارت تنهاست؛ مثل مادرش!داره براشون حرف می

 زنم:رم و صداش میبه طرفش می

 آراز؟_

 ه جوجه اردک توی دستش، به طرفم میاد.زنه و با دو با یبینه، لبخندی میتا من رو می

 مامان، جوجو رو نگاه کن._

 گم:کنم و میده، نگاه میهاش جون میی بی نوا که داره توی دستزنم و به جوجهلبخندی براش می

 آراز، مامان بهت گفتم که، جوجو رو نباید فشار بدی._

پره و به سرعت به جه اردک زرنگ میکنم که جوهاش رو کمی بازتر میرم و دستو بعد به طرفش می

ام، تقصیری هاش اشک جمع شده، بی چاره بچهکنم. توی چشمره. به آراز نگاه میطرف مادرش می

 نداره. جوجو خیلی زرنگه.

 گم:ذارم و میدستم رو رو صورتش می

 دونی چرا؟دی، میفشارش نگیریمش. ولی، دیگه آراز جون، مامان اشکالی نداره. دوباره می_

کنی هایی که وقتی بهشون نگاه میکنه. چشمهای پر سوال ولی پر از برق اشک بهم نگاه میبا چشم

 .بینیخودت رو توشون می

 شه، تو دوست داری آخ بشه؟چون جوجو آخ می_
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 :دهذاره و سرش و به حالت نه تکون میهاش میهاش رو روی یکی از چشمپشت یکی از دست

 شیا.مامانی دستت رو نزن به چشات، کثیفه. تو هم آخ می_

 زودی دستش رو در میاره. پسر مهربون، حرف گوش کن و ساکتیه. فقط یکم بازیگوشه.

 پرسه:کنم. توی لباس محلی کوچولوش خیلی خوشگل شده و با یه ژست خاص میبه آرازم نگاه می

 خوشگل شدم مامانی؟_

 گم:کشم و میرو میرم و لپ نرمش به طرفش می

 معلومه که خوشگل شدی آقا کوچولوی من._

 با حالت معترض می گه:

 مامان، من کوچولو نیستم..._

 کنم.خندم و فرار میمی

 "آیهان"

شه اون بچه کوچولوی کنم. باورم نمیده نگاه میبه گربه کوچولویی که بهم لقمه لقمه نون و پنیر می

بحانه طور این قدر بزرگ شده که داره به من، یعنی آیهان ساالری صروزهای اول ورود به عمارت چه 

خوندم؛ ولی، هاش میده. روزهای اول که به این جا اومده بود، با این که ترس رو از توی چشممی

بینم. دیگه از اون دختر گستاخ دونم چرا االن، فقط ترسش رو میداد. نمیجسورانه جوابم رو می

دختر حرف گوش کن باقی مونده. شاید به خاطر اون دعواست که این طوری  خبری نیست و فقط یه

ی شه. اون نامرد همهشده. آره بعد اون روز دیگه لبخند نزد؛ جز برای آراز، به پسرم حسودیم می

 محبت زنم رو جذب خودش کرده و من هیچ...
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ای که های پیشی از اون اندازهبا یاد اتفاق دو سال پیش، ناخودآگاه، خنده به روی لبام میاد که چشم

کنه دیوونه شدم. درست همون روزها بود که به عشقم شه. شاید فکر میتر میهست گردتر و بزرگ

 نسبت به آبنوس اطمینان پیدا کردم.

 'دو سال قبل'

 "آبنوس"

تم. کشوای حاال چه طور با این نمرات قشنگم برم به عمارت؟ جواب ارباب رو چی بدم؟ اگه بفهمه می

ذاره درسم رو بخونم. کنه، نمیولی، خب تقصیر من نیست خب، همش تقصیر آرازه هی اذیت می

کنم. سالم ذارم و به طرف ماشین ارباب حرکت میی امتحان ریاضی و فیزیکم رو توی کیفم میبرگه

 خواد بفهمه؟شینم. اگه من نگم چی شده، ارباب از کجا میدم و ساکت توی ماشین میمی

شم یشه. ولی روز بعد، سوار ماشین ارباب مبه خیر و خوشی گذره و ارباب از نمراتم، با خبر نمی روز

گم حتماً بینم. اول بی خیال میکنم، خانم معلم رو میزنه. برون رو که نگاه میکه یکی به شیشه می

و رارباب دکمه  یمیستم.ها سیخ واخواد راجع به وضع مدرسه بگه؛ اما، با یاد نمراتم مثل برق گرفتهمی

 زنه و شیشه پایین میاد.می

 سالم جناب ساالری، خوب هستید؟_

 سالم خانم توکلی، مشکلی پیش اومده؟_

 راستش چه طور بگم... راجع به وضعیت درسی آبنوسه._

های کنه. من فقط با دستهای معصومم هم رحم نمیکنه و نامرد حتی به چشمشروع به گفتن می

 فهمم، باید غزل خداحافظی رو بخونم و به اموات بپیوندم.ربابه که میی امشت شده

های مشت های قرمز و دستمسیر کوتاه بین مدرسه تا عمارت، خیلی طوالنی برام شده و من از چشم

 فرستم.ی ارباب هر بار، برای خودم فاتحه میشده

 یم.رسرسه و ما به عمارت میباالخره اون راه طوالنی به پایان می
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ده که احساس گیره و جوری فشار میی آراز، فرار کنم که دستم رو محکم میخوام به بهانهمی

 هام هر لحظه ممکنه متالشی بشه.کنم استخونمی

کنه. انگار بره. خدیجه با غم و ترس بهم نگاه میمن رو کشون کشون، به طرف اتاق مشترکمون می

 دونه دقایق آخر زندگیمه.اونم می

 کشه:ده و عربده میرسیم، من رو هل میوقتی می

 بهت دو دقیقه، ببین آبنوس، فقط دو دقیقه وقت میدم که بگی چرا؟_

 ارباب من..._

ینه. بهونه نیار و راستش رو بگو. تو از من خواستی بذارم درس بخونی. اون وقت، وضعیت درسیت ا_

 خوای بری مدرسه؟گیری، چرا میتو که این قدر کم می

 ارباب... ارباب من..._

 من من نکن. جوابم رو بده. چرا؟_

 به خاطر آراز..._

 ی بهتری پیدا نکردی؟به خاطر آراز، بهونه_

 ذاشت درس بخونم.ارباب آراز نمی_

 درس نخوندنت هیچ، چرا تقلب کردی؟ چرا؟_

 ارباب من، من نتونستم بخونم و بهترین راه حل رو توی این کار دید..._

 افتم.ون قدر محکمه که زمین میشه. شدت ضربه ایلی ارباب قطع میحرفم با س

 ی؟نتونستی درس بخونی و راهی بهتر از این پیدا نکردی راهی جز بازی با آبروی من پیدا نکرد_

 ید.غلط کردم ارباب، یه فرصت، یه فرصت دوباره بهم بدید. کوتاهی کردم. یه فرصت دیگه بهم بد_
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خونی. نباید چشم از رو کتاب ات آرازه، از این به بعد پیش من درس میخوای و بهانهفرصت می_

 برداری. فهمیدی؟

 بله ارباب، چشم ارباب!_

دارم و آراز رو دست هام رو بر میکنه. کتابی من هنوز وز وز میگذره و لپ بی چارهاون روز می

توی ذوق  ر سفیدی پوستمافته که به خاطشاهکار ارباب می وسپارم. چشمم به صورتم خدیجه می

 زنه.می

 شم.ی ورود، وارد میزنم و بعد از اجازهدر می

 برو و روی میز بشین. منم االن میام._

خونم. شب زنم و تا شب یک سرِ میدارم و استارت شروع رو میکنم. مدادم رو برمیدفترم رو باز می

عد بکنم که بخونم. دستم رو ستون سرم می دیگه جونی برام نمونده ولی ارباب اصرار داره باز هم باید

 بره.از دقایقی، بی اراده خوابم می

 "آیهان"

ی خیره سر، سر به هوا، خوره. دخترهکنم که چشمم به آبنوس میهای مالبات نگاه میبه برگه

یر خواد بیافته که ناخودآگاه دستم رو ز. دستش دیگه توانایی تحمل وزن سرش رو نداره و میخوابیده

 کنم.ذارم و از افتادنش، جلوگیری میسرش می

شم. سرم رو جلو های صورتیش میی یه بو*سه روی لبکنم و وسوسهبه صورت مثل ماهش نگاه می

 شه.گردنم که آبنوس هم بیدار میبرم که ناگهان به خودم میام و سریع سرم رو برمیمی

 زنم.توی سرش میدارم و یکی مالیم کنم. چوب کنارم رو برمیاخم می

 هی، چرا گرفتی خوابیدی؟ حقته تا جون داری بزنمت._

 گه:پره و میبیچاره، خواب از سرش می
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 ببخشید ارباب، غلط کردم ارباب، تو رو خدا من رو ببخشید._

 بسه دیگه درست رو بخون._

 چشم!_

*** 

 'دو سال بعد'

 دارم. آره، اون گربه خجالتی منه! دیگه فقط و فقط مال منه.چشم از گربه خجالتیم برمی

 "آبنوس"

دوم. خوابالو هست و این زود بیدار . من به طرفش میهای نه هست که آراز مامان مامان گفتساعت

رو  هاشکنه. وقتی دلیل گریهپره بغلم و گریه میرم. میشدنش، عجیبه. وقتی به طرفش می

 گه:پرسم، میمی

 خواب دیدم شما و بابا رو یکی کشت. مامان، بابا... بابا کجاست؟_

 . بابایی هم خوبه عزیزم.جاماون خوبه عزیزم. فقط یه کابوس بوده که دیدی. من این_

 من رو ببر پیشش. من رو ببر پیش بابا._

 ریم.چشم! فقط دست و صورتت رو بشور. بعد می_

 گه:شوره و به طرفم میاد و میش رو میبا دو دست و صورت

 بریم. _

ها تو خواب گیره. فشن و درهم شده. آخه آراز عادت داره شبام میکنم و خندهبه موهاش نگاه می

 یین!دار براش خریدیم که نیافته پابچرخه. واسه همین کناره

 گم:کشم و میدستی به موهای مشکیش می
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 حاال خوب شد. بریم._

شه. پره که ارباب از درد صورتش جمع میبرمش، با دو توی بغل ارباب میف ارباب میوقتی به طر

 گه نه.با سر می خوام آراز رو از بغلش در بیارم کهمی

 کنه؟ سالمی؟بابایی، خوبی جاییت درد نمی_

 گه:کنه و میودشه نگاه میهای مشکی پسرش که کپی خارباب توی چشم

 که تو رو دیدم حالم خوب شد. تو بهم انرژی دادی آرازم.اولش بد بودم. اما، حاال _

شه. ارباب یه کپی شه. حسودیم میهاشون سوراخ میزننو که لپآراز و ارباب هر دو با هم لبخند می

گیرم که نکنه خواد. ولی، جلوی خودم رو میخودش داره. اما، من چی؟ من هیچی! بازم دلم بچه می

 م رو از این بدتر خرد کنه.اارباب بازم غرور خرد شده

ده. با محبت و گیره و بهش میی آراز صبحانه میاره، ارباب خودش لقمه میبعد از این که خدیجه واسه

کنه. بعد هم برای آراز داستان زخمی شدنش رو با سانسورهای زیاد تعریف افتخار بهش نگاه می

 شه:اخل میکنه. که یکی از خدمت کارها، هراسون دمی

 باب، ارباب...ار_

 چیه چی شده؟_

 ارباب حمله کردند. ارباب به عمارت حمله کردند._

 پرسه:ارباب با خشم و تعجب می

 حمله کرند؟ کیا حمله کردند؟_

 از ده پایین ارباب، از ده پایین حمله کردند._

 زنه:ارباب داد می

 کنم.م. دیگه بهشون رحم نمیگذر. دیگه ازشون نمیاون لباس من رو بیارید. تفنگم رو آماده کنید_
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 رم:خدمت کارها لباس و تفنگ ارباب رو میارند. به طرف ارباب می

 . نرید.ارباب نرید. شما هنوز خوب نشدید_

 . مجبورم برم.باید برم_

کنه، زانو ری گریه میکه مثل ابر بهاگرده و برای آراز خواد بره که به طرفم برمیشه و میبلند می

 کنه.هاش رو پاک می. اشکزنهمی

 کنه. باشه؟گریه نکن آرازم، گریه برای چی؟ تو پسر منی. پسر من گریه نمی_

 گه:کنه. ارباب به طرفم میاد و میآراز سرش رو به عالمت باشه باال پایین می

 .ه جای امن، برید زیر زمینِ عمارت کناریآبنوس، مراقب آراز باش. تو و آراز برید. برید ی_

 اون جا کجاست ارباب؟_

 باش. ده. مراقب خودت و پسرموننشون می دونه. راه رو بهتونخدیجه می_

 چشم ارب..._

 بگو آیهان._

 اندازم:سرم رو پایین می

 چشم، آیهان._

راه کنم و به همآماده میرم و وسایل و لباس و همه چی رو . من هم میرهزنه و میآیهان لبخندی می

 رم.آراز و خدیجه به عمارت کناری می

 گه که اون جا جاییه که ارباب توش به دنیا اومده و بزرگ شده. اما، وقتیخدیجه توی راه بهم می

 ارباب شده بی دلیل جاش رو با این عمارت عوض کرده.
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زنم ها دست میوی یکی از صندلیکنم. همه چیز کامل ولی، فرسوده است. ربه وسایل عمارت نگاه می

 شه.که گرد و غبار وارد حلقم می

گیریم یکی از پتوها رو زیرمون بندازیم. شب شده و همه جا تاریکه. من و خدیجه تصمیم می

کنم و آرازم رو بغل ام رو روشن میاند. چراغی که آوردهجا همگی بی نفت و قدیمیهای اینچراغ

زنم که لبخند نگرانی کنم. پر از غم و ترس هستند. بهش لبخندی میمی هاش نگاهکنم. به چشممی

 زنه.بهم می

 آرازم، نگرانی؟_

 نه مامانی._

 خونم.هاش میولی من ترس رو از توی چشم

 اند.هات ناراحت و ترسیدهولی چشم_

 خب واسه بابا نگرانم مامانی، مامان؟_

 جونم._

 گرده؟بابا بر می_

 گرده. بابات شجاعه و همه رو شکست می ده.معلومه که بر می_

 مطمئنی؟_

 گم:با اینکه خودم مطمئن نیستم. ولی، می

 آره عزیزم، مطمئنم._

*** 

شم بینم آراز کنارم نیست. وحشت زده بلند میشم. میخوابیم. صبح که بیدار میشب رو اون جا می

 ت.بینم یه دیوار سر جاش نیسکنم. میو به همه جا یه نگاه می
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 بسم اهلل! من مطمئنم این جا یه دیوار بود. پس کجا رفته؟_

گردم و خدیجه رسم. ترسوام و فوری برمیی مخفی میرم. به چند تا پلهبه طرف جای خالی دیوار می

 کنم.رو بیدار می

کنه. جای خالی دیوار نگاه میگم و به . وقتی ماجرا رو براش میبنده خدا نزدیکه که سکته کنه

 شه.هاش ترسان میچشم

ردنش کرم و شروع به دعوا بینم. با دو به طرفش میریم که آراز رو میها پایین میبا هم از پله

 کنم:می

 انت شدم؟دونی چه قدر نگرتو چرا اومدی این جا؟ چرا از پیش من رفتی؟ می_

 مامان؟_

 بهانه نیار._

 شبیه شما هستند.ها چه قدر اون عکس_

شده. باورم ی دو تا توپ بسکت میهام اندازهکنم و چشمکرد، نگاه میبه جایی که با دستش اشاره می

 ها رو کی کشیده؟ها... اینشه. ایننمی

های من از کنم. دیوارها پر از نقاشیبه دیوارهای اطرافم که موقع ورود بهشون توجه نکردم، نگاه می

 اه و سفید، همه نوعش، هست.رنگی گرفته تا سی

 وکنم. یه دختر کوچولوی تپلو بعد از خوب نگاه کردن، به تصویر بزرگی که قاب گرفته شده نگاه می

خوره سه یا چهار ساله باشه . دختر کوچولو که بهش میتر حدودای هفده ساله هستندیه پسر بزرگ

. این تصویر خیلی برام اش رو بو*سید*ههبرای این که به پسر برسه رفته روی پاهای پسر و گونه

و موجب درد و تیر کشیدن سرم هام میاد آشناست. ناخوداگاه یه تصویر از گذشته جلوی چشم

 شه.می

 "گذشته"
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 "دانای کل"

ی چهبی روبرویی باز شد. وقتی به در نگاه کردند، دختر پسرها در حال بازی و خنده بودند که در خانه

 در چارچوب در دیدند. کوچکی را

های قرمزش، خواستنی تر و دخترک صورتی سفید و چشمانی سبز و درخشان داشت و با آن لپ و لب

های جدید و نویی به تن داشت که متشکل از یک تاب بدون آستین بود در تر شده بود. لباسجذاب

م پر زانو پوشیده بود که اندا هایی به هم وصل شده و یک شلوارک کوتاه تا زیرها با روبانقسمت شانه

داد. موهای خود را به صورت قارچ کوتاه کرده بود و با یک گیر به تر نشان میو زیبایش را بهتر و بیش

 باال بسته بود.

های کوتاهش را دید، در یک نگاه و آن هم ی کوچک خجالتی با چرخیدنوقتی ارباب جوان آن فرشته

 در سن هفده سالگی، عاشق شد.

کرد. هر دو خواستند به طرف دختر بچه آن طرف، پسری جذاب به دختر بچه روبرویش نگاه میدر 

در  دیگر با تنفر به هم نگاه کردند. پس از یک دعوای طوالنی و رخنه کردن ترسبروند که با دیدن یک

 چشمان دخترک، دست از دعوا برداشته و به شرط گذاری، رسیدند.

شد گفت نظر دختر را اش شود. نه میکدام را انتخاب کند، او معشوقه شرط این بود که دختر بچه هر

 نج با او رفتار کردند.شد گفت مانند یک کیسه برپرسیدند و نه می

ترسید پا پیش قدم بگذارد و دخترک او را نپذیرد. پس آیهان، پسر دوم که مسیحا نام داشت، می

 و پرسید: ارباب جوان و مغرور اول شانس خو را امتحان کرده

 من رو دوست داری؟_

 دانست چه بگوید، بی فکر گفت:دخترک خجالتی، که نمی

 آره._

 برق از چشمان مسیحا پرید و تا خواست اعتراض کند، آیهان دست خود را باال آورد و گفت:
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 اگه من رو دوست داری، من رو ببو*س._

کرد. دخترک که میان دو پسر اسیر  اش نگاهی غیر معقوالنهمسیحا با تعجب به آیهان برای خواسته

 دانست.اش را نمیشده بود. برای اثبات حرفش مجبور به انجام کاری شد که معنی

دن رسد. پس، با جسارت، پا روی کفشش گذاشت و با باال برپاهایش را بلند کرد که دید به آیهان نمی

یهان هیچ وقت این حس آشاند. ای بر گونه آیهان نپاهایش، باالخره به زرافه عظیم رسید. بو*سه

 عشق و لذت، از یادش نرفت که نرفت.

 'حال'

 "آبنوس"

اند؟ کی ها چیبینم. اون صحنههامه، میوقتی بهوش میام خودم رو توی اتاقی که پر از عکس

 کشیدتشون؟ چرا من اینا رو االن یادم میاد؟

زنم که با کنم. طفلک خیلی ترسیده. بهش لبخندی میهای آرازم رو پاک میشم و اشکبلند می

 گفتن کلمه:

 مامانی.._

 پره.توی بغلم می

کنم هاش هنوز ترسیده و غمگینه. احساس میکنم. چشمکنم و به خدیجه نگاه نیبه آرومی بغلش می

 .دونهها و خوابی که دیدم، میچیزهایی راجع به این عکس

 خدیجه._

 ب... بله خانوم؟_

 دونی؟تو چیزی می_
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شه کنه سریع تغییر موضع بده. اینکارش باعث میکنه. اما، بعدش سعی میوحشت زده بهم نگاه می

 شکم به یقین تبدیل بشه.

 راجع به چی خانوم؟_

 راجع به این عکسا؟_

 گه:کنه و میهام نگاه میای غیر از چشمبه جای دیگه

 دونم. من خبری ندارم.نوم، من چیزی نمینه خا_

 پس چرا ترسیدی خدیجه؟_

 کنه.شنوه، بهمون نگاه میآراز که صداهامون رو می

 خانوم من... من نترسیدم._

 گم. صادقانه بهم بگو.از چیزی نترس خدیجه! من به کسی چیزی نمی_

 خانوم من..._

 زود باش._

 اینا رو اقا کشیده._

 چی؟_

 کشیده. قبل از ازدواجش، با آرزو خانوم و قبل از ارباب شدنشون. اینا رو ارباب_

 پس من چرا چیزی یادم نمیاد؟ اصالً چرا باید ارباب تصویر من رو بکشه؟_

 تون رو از دست دادید. توی یه تصادف، دیگه هیچی یادتون نیومد.شما... شما حافظه_

 تصادف؟_
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کردید که پسر اقوام آقا بودند. شما داشتید بازی می . ازبله. وقتی بچه بودید یه ماشین بهتون زد_

عموهای ارباب، به شما زدند و دکتر تونست جونتون رو نجات بده. ولی، شما دیگه چیزی یادتون 

 اومد.نمی

 .ام و اون اربابهاصالً من چه ربطی به ارباب دارم؟ من فقط یه آدم عادی_

رباب هفده سالشون بود و شما یه دختر بچه سه که اها پیش، وقتی گرده به سالاین ماجرا بر می_

شه و وقتی به پدر مرحومشون بیننه و در یک نگاه عاشقتون می. ارباب انگار شما رو میساله بودید

کنه و دوباره این موضوع رو گه شما هنوز کوچیکید و ارباب نه سال صبر میگن، ارباب بزرگ میمی

 کشه.پیش می

کنید و همه چیز از یادتون میره، ارباب نه سال بهتون اری شما تصادف میولی قبل از خواستگ_

رد کد تا محبت کردند. اون موقع همه آرزو داشتند جای شما باشند. ولی، دست زمانه با شما و ارباب ب

. تون بهشون جواب رد دادندو شما همه چی رو یادتون رفت. ارباب اومد خواستگاریتون ولی، خانواده

تون متنفر شدند. ولی، پدرشون گفتند که فقط ما کوچیکی و ارباب از شما و خانوادهگفتند ش

کنند. ی شما در حدشونند و وقتی ارباب آیهان آرزو خانوم رو دیدند، باهاشون ازدواج میخانواده

فهمم شما از هیچی چیز خبری کردند شما خودتون جوابشون کردید. ولی، حاال میایشون فکر می

گذشتم، شنیدم ارباب به آرزو . ولی، من شب عروسی وقتی داشتم از کنار در اتاقشون مینداشتید

رحمی گفت دونه که آرزو خانوم برای پول باهاشون ازدواج کرده نه چیز دیگه! ارباب با بیگفت که می

 منم برای انتقام با تو ازدواج کردم.

 ده:کشه و ادامه میخدیجی نفس عمیقی می

ق حچ کی این همه ماجرا بود. ماجرایی که بعد از این که ارباب آیهان ارباب شدند، دستور دادند هی_

هاش سوزوندند. ولی، این طوری کردم ارباب این اتاق رو با همه نقاشینداره بازگوش کنه و من فکر می

 نشده.
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استه؟ اون آرزو رو خوی من در حد اربابه؟ ارباب من رو میگی خدیجه؟ خانوادهچی داری می_

 خواسته؟نمی

ی ارباب زاده بودید. مریم رو یادتون میاد؟ خواسته. شما از یه خانوادهنه خانم جان! آقا شما رو می_

 دختر حسن خان؟

 آره ولی اون، چه ربطی داره؟_

 پدر بزرگ شما قبالً ارباب اون ده بوده. خدا بیامرزتش. آدم خوبی بود._

 زنم:متعجب داد می

 چی؟_

دم آاید. بعد از مرگ پدر بزرگتون، عموتون مراد خان ارباب ده شد. اون یه درسته. شما ارباب زاده_

بدجنس و بی مسئولیت بود و همین بی مسئولیتیش باعث شد، حسن خان اون جا رو از عموتون 

 بگیره و شما رو هم بیرون کنه. شما به این جا پناه آوردید.

 گی؟خوبه؟ معلوم هست چی میچی داری می.گی خدیجه؟ حالت _

کشه. یمام رو خانوم جان این همه ماجرا بود. ولی، تو رو خدا به ارباب نگید. اون بفهمه من و خانواده_

 تو رو خدا بهشون نگید.

 گم.باشه خدیجه، باشه نمی_

 ممنونم خانوم، واسه یه عمر مدیونتون شدم. دس..._

ام. شه. با این که هنوز توی شوکزنه قطع میو صدا میصدای خدیجه با صدای یه خدمت کار که من ر

 رم.ولی، به طرف باال می

 من این جام. چی شده؟ چی کارم داری؟_

 خانوم جان، جنگ تموم شد._
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 چی؟ جنگ تموم شد؟ به این زودی؟ کی برد؟_

این جنگ ها هم تصمیم گرفتند به و یا کشته شدند. اربابخانوم برابر شدند. آدمای زیادی زخمی _

 خاتمه بدند.

 ارباب... ارباب چی شد؟ اون سالمه؟_

 گرده عمارت.بله خانوم جان، ارباب سالمه و داره بر می_

 زنم:لبخندی به آراز می

 گرده؟گرده. دیدی گفتم سالم بر میگرده. پدرت داره برمیآرازم، شنیدی؟ ارباب داره بر می_

 ده.میزنه و سرش رو تند تند تکون لبخندی بهم می

 شه.خانوم جان بیاین برگردیم. ارباب ببینه نیستید ناراحت می_

 باشه. شما برید من کمی کار دارم._

 چشم._

 زنم.ذارم و جلوش زانو میین میره. آراز رو روی زماون خدمت کاره می

 دی؟آرازم مامان بهم یه قولی می_

 چه قولی، مامانی؟_

دی قول بده به پدرت چیزی در این مورد نگی. قول می قول بده هرچی شنیدی رو نشنید بگیری._

 پسرم؟

 اندازه:کنه نگاهی میآرازم اول به من و بعد به خدیجه که با استرس بهش نگاه می

 گم.ندم به بابایی دم. قول میباشه. قول می_

 کنی.دونستم قبول میممنونم پسرم! می_
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 زنه.لبخندی می

 خدیجه؟_

 بله خانوم جان؟_

 ها رو بیارم.خوام یکی از اون عکسمن می

 پرسه:خدیجه متعجب می

 نه بفهمه.ها رو بیارید؟ ولی ارباب ممکچی؟ یکی از اون عکس_

 نگران نباش. قرار نیست کسی بفهمه._

 ولی خانوم جان این کار رو نکنید. خطرناکه._

 نگران نباش مراقبم._

 ولی..._

 گم:سریع می

 ها رو بیارم.ید یکی از اون عکسولی و اما نداره. من با_

ها فقط از خودمه و تنها عکسی که دو نفره هست اون عکس ی عکسرم. همهی پایین میبه طبقه

ی کشم. همهدارم و عکس رو از توش در میارم. دستی روش میبزرگیه که توی قابه. پس قاب رو برمی

ین ده همون طور نو باقی مونده. با ااب بواند. ولی، این عکس چون توی قعکسها کمی کهنه و زرد شده

 ریم.گذارم و بعد، با خدیجه با هم به طرف باال میکنم و توی کیفم میکه حیفه؛ ولی، عکس رو تا می

 ریم.داریم و سریع به استقبال ارباب میوسایل رو برمی

 "دانای کل"
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ل است که آبنوس و آرازش کند. خوش حاعمارت حرکت می ارباب با شادی و البته خستگی به طرف

داند خان ده کند. میبیند. اما، چیزی فکرش را مشغول کرده. بله، به این جنگ فکر میرا دوباره می

حلی برای این مشکل پیدا  کشد. باید راهپایین، یعنی حاج رضا، به همین سادگی دست از جنگ نمی

 کند.

و به آبنوس  آراز خندان را در بغلش جای دادهرود. با شادی به طرف آراز و آبنوسِ منتظر حرکت می

زند؛ ولی، چشمانش... امان از چشمانمان که ما را لو کند. آبنوس با صورت برایش لبخند مینگاه می

داند درست حدس یابد. بله عشق است. نمیدهند. آیهان، در چشمان آبنوس چیز ناآشنایی میمی

تری در چشمان شق بیشهمسرش نگاه کرده و هر بار ع کند. خوب به چشمانزده یا دارد اشتباه می

 کند.او پیدا می

گیرد. آیهان به مناسبت بازگشتش و برای قدر دانی از سربازان و همراهانش، مهمانی بزرگی می

تر به اون داند این همه خوشی خواب است یا واقعیت! آبنوس به او خیره شده و هر بار عاشقانهنمی

لی، حیف که واب است، دوست ندارد هرگز از این خواب شیرین بیدار شود. وکند. اگر خنگاه می

 شوند.ها هم عمری دارند و زود تمام میشادی

ها همگی دانستند. چرا که اینهایشان را میها قدر کنار یک دیگر ماندن و شادیای کاش انسان

 رسد.روزی به پایان می

*** 

کند. مادری که نه ماه او را در بطن سوی مادرش پرواز میفکرش مشغول است. در چنین مواقعی به 

اش کم نگذاشته و حال به او خود جای داده و او را بزرگ کرده است. مادری که برای خوش بختی

ر را د احتیاج دارد. به مادرش محتاج است. باید به سوی او روانه شود تا او اکسیر آسایش و آرامش

 .بدنش تزریق کند

رتر سخواهد. هر چند که خان است؛ اما، باز هم مادرش از او زده و از او اجازه ورود می در اتاقش را

 خواهد هر کسی باشد.است. حاال می
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 نشیند.ی مادر، به طرفش رفته و کنارش بر روی تخت میبعد از اجازه

 آیهان جان مادر چیزی شده؟_

 د.داند چه گونه و از کجا شروع کنسکوت و باز هم سکوت، نمی

 آیهانم، جون به لبم کردی. بگو چی شده؟_

 گوید:باالخره به خاطر قلب ضعیف مادرش، دهان باز کرده و می

گذره. آدمای من همگی ضعیف و راجع به جنگه. مامان رضا از این جنگ و تلفاتی که داد، نمی_

 دونم باید چی کار کنم؟مجروح شدند. نمی

 گم چی کار کنی.این که غصه نداره. من بهت می_

 پرسد:متعجب رو به مادرش می

 دونید؟شما می_

 گیرد.مادر، سرش را به عالمت بله تکان داده و دستان پسرش را می

 خوره.تونه بچه بیاره و دیگه به درد نمیببین آیهان، به آبنوس نگاه کردی؟ اون دیگه نمی_

 تونه بچه بیاره تقصیر منه.اگه اون نمیگید مامان؟ چی دارید می_

 دهد:سرش را به عالمت تایید تکان داده و ادامه می

شه کاری کرد و اون دیگه به بینی دیگه نمیدونم. ولی، هر طور که نگاه کنی، میدونم آیهانم، میمی_

 درد نخور شده.

 مامان..._

تونه این ر خوشگل و آبنوس دیگه نمیی دختر! یه دختخوام آیهان، یه نوهصبر کن. من نوه می_

 آرزوی من رو برآورده کنه.
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 خواید بگید مامان؟چی می_

 گوید:به چشمان پسرش نگاه کرده و می

ی تو خوام بگم تنها راه برای پیروزی تو این جنگ و بر آورده کردن آرزوی من، ازدواج دوبارهمی_

 هست.

 ام؟ نه...نافعج کنم؟اونم برا مگید مامان من دوباره ازدواچی؟ چی دارید می_

طر خوای قدر دان زحماتم باشی و ازم تشکر کنی، باید این کار رو بکنی. به خاببین آیهان، اگه می_

 خودت نه به خاطر مردمت.

 چین کاری رو بکنم.تونم همولی مامان، من چه طور می_

. داره تر خوبیه و پدر قدرتمندیباید این کار رو بکنی. من با ریحان دختر کریم خان حرف زدم. دخ_

 کنم.ار رو نکنی، شیرم رو حاللت نمیهام فکر کن. اگه این کبه حرف

*** 

ش کند که سرش به خاطر افکار زیادِ این روزها در مرز انفجار است. خودفکر و فکر، گاهی احساس می

باید گرفته که ن رسد و آخرش تصمیمیز راه حل مادرش نمیجکند به راه حلی هم هر چه فکر می

 شود.شد، گرفته میمی

 "آبنوس"

 خواید برید؟ارباب، کجا می_

 خوام برم ده باال.می_

 اون جا برای چی؟ چرا این قدر سریع؟_

 باید به تو هم جواب پس بدم؟_
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اندازم. چند روزیه که ارباب توی فکره و اخالقش خیلی بد شده. ارباب با چند تا سرم رو پایین می

 طرف،همراه به 

 کنه.ده باال حرکت می

کنند. هاشون پچ پچ میگذرم پشت سرم با دوسترم و از هر خدمت کاری که میتوی حیاط راه می

گن من نازام ام. همه میدونم موضوع چیه! راستش خودم هم نگران شدهاندازم. میسرم رو پایین می

 خواد یه زن جدید بگیره.و ارباب می

رم. تونم مادر بشم. هر چند، آراز رو داقلبم این روزها هزار تیکه شده. خودم هم باورم شده که نمی

 بازی می خواد. یه همراه...اما، پسرم یه هم

گذارمشون. نسیم خنک، کنم و باز میکنم. موهام رو شونه میی اتاقم حرکت میبه طرف پنجره

جا دید تر کسی به اینکنم. کممیاد. به حیاط نگاه می موهام رو به رقص در می آوره. صدای ماشین

خواد حرکت کنه. ولی، کمی شه و میکنه. ماشین اربابه. ارباب از ماشینش پیاده میداره و دقت می

شم. ولی، هاش غرق میکنه. تو سیاهی چشمهام نگاه میمکث کرده و سرش رو باال آورده و تو چشم

 از غم و ناراحتیه. های ارباب پرکنم. انگار چشما میدرونشون یه چیز نا آشنا پید

 فهمم. یعنی چی شده؟دلیل این ناراحتیش رو نمی

شنوم. صدای اربابه که داره با چند تا کنم که صداهایی میبا دو شال به سر به طرف سالن حرکت می

 زنه:خدمت کار حرف می

 یه جشن توی راهه. مقدمات جشن عروسی رو آماده کنید._

 چشم ارباب!_

 مراقب باشید کم و کسری نباشه که مجازات سختی داره._

 اطاعت!_
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یکیتون واسه اون روز عاقد خبر کنه و یکی دیگه یه خیاط بفرسته ده باال برای انتخاب لباس _

 عروس...

 چشم!_

کنم. لباس عروس برای چی؟ عروسی کیه؟ چه خبر شده؟ های خودم شک میلباس عروس؟ به گوش

 گم:اندازه و خواد رد بشه که میرسه بهم نگاهی میها باال میاد. به طبقه باال که میز پلهارباب ا

 ارباب._

 گردونه.کنه. ولی، روش رو برنمیصبر می

 خوای؟چی شده؟ چی می_

 ر پا کنید؟ عروسی کی؟بخواید عروسی ارباب، چیزایی که شنیدم راسته؟ شما می_

 عروسی ارباب با ریحان جان._

کنم حرفاش رو هضم کنم. عروسی ارباب با ریحان؟ ناباور کنم و سعی میمادر ارباب نگاه میبه 

 پرسم:می

 خواد زن دیگه بگیره؟یمزدند درسته؟ ارباب هایی که میها و حرفپس شایعه _

 بله، درسته._

 پس من... پس من، چی؟_

 ی. پس باید کنار زده بشی.تو؟ تو که نتونستی وظایفت رو به عنوان بانوی عمارت انجام بد_

 چی؟_

یادت باشه آبنوس، عروس جدید که اومد به این خونه، حق نداری باهاش بد برخورد کنی. اگه _

 گذرم.بشنوم، اگه بشنوم خطایی ازت سر زده مطمئن باش بی مجازات ازت نمی



  98کاربر انجمن رمان  یرستم دایآ | یبا من بمان یمجبوررمان 

مراجعه کنید 98ی بیشتر به رمان هابرای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         81 

 

مادر ارباب هم ره. شه. ارباب تا االن سکوت کرده. و بعد هم بی حرف میهام حبس مینفس تو سینه

توننند ای ها، چه طور میمونم و تنهایی، این آدمگذارند و من میروند. من رو تنها میره. هر دو میمی

 نقدر پست باشند؟ این قدر ظالم باشند؟ یه ذره رحم هم ندارند.

 ارباب، چه طور تونستی؟ چه طور تونستی این کار رو با من بکنی؟ مگه من چی کار کرده بودم؟

 ات کمک کن. به آبنوس بی نوا کمک کن. خدایا، خدایا...دایا من تنهام. به این بندهخ

 و تاریکی....

*** 

اش فهمم که یه هفته هست که این جا دراز کشیدم و نه ارباب و نه خانوادهوقتی به هوش میام. می

احتی ره به تنها بوده ک برای عیادتم نیامدن. فقط آرازم و خدیجه هستند. آرازم تو این روزها این قدر

 ی من!ریدهای مشکی چشماش ببینم. آراز بیچارهتونم غم رو توی مروامی

شم. من و آرازم عروسی فرداست. روزی که ریحان به عقد ارباب در میاد و من برای همیشه تنها می

 تو این دنیا بی کسیم. خیلی بی کسیم.

م ام یا مردکارم تو این یه روز شده، یه گوشه توی تاریکی نشستن. نه کسی اومده بپرسه ببینه زنده

 نه چیزی.

رسه. همگی برای این وصلت شادند. یه جشن دیگه و یه های اهالی عمارت به گوشم میصدای خنده

 عروسی دیگه.

م ودت بهم رحم کن. خودت کمکخدایا، چرا این جوری شد؟ خدایا، چرا من این قدر تنهام؟خدایا خ

 کن. من و آرازم جز تو کسی رو نداریم. خودت کمکمون کن.

 وی بغلم خوابیده.کنم. پسر کوچولوم بی شام تبه آرازم نگاه می

آرزو، من خوب از امانتیت مراقبت نکردم. من رو ببخش. ببخش که نتونستم مادر خوبی برای آراز 

بینی چه قدر بینی خواهر کوچولوت، چه قدر تنها شده؟ میی؟ میبینباشم. آرزو، من رو اون باال می
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حقیر شده؟ آرزو، تو چه طور با ظلم این اهالی کنار اومدی؟ چه طور تونستی این همه بی رحمی رو 

 زدی.کشیدی و دم نمیی من، این قدر بدبختی میتحمل کنی؟ خواهر بی چاره

ودم ه. با خینم که دلم واسه خودم شکسته. قلبم درد داربقلبم درد داره. با من لج کرده. خودمُ می _

 ام و دلتنگ...دم شکسته. خستهبینم که دلم واسه خولج کرده. وقتی می

 ه به حال خودمهام حرصم میده. دنیا من رو رها کرداشک

 رام مهم نیست.بشم که مریضیم شم از عشق... مریضی میشم. متنفر میو از زندگیم متنفرم می

 ه خب تو که طبیب دردمی، بیا این حالم رو خوب کن!باش_

*** 

 "دانای کل"

ی دو خان همه هستند. ولی، دو نفر رسد. همگی شاد هستند. عاقد، خانوادهباالخره روز نحس فرا می

هایش مراسم عروسی را بهم نیستند. آبنوس و آراز نیستند. مادر ارباب می ترسید آبنوس، با گریه

رد ی از اتاق بیرون آمدن نداد. ریحان، غرق در شادی است. دارد با مبه او اجازه بزند. برای همین

خواهد؟ آبنوس چه بخواهد چه نخواهد، از دور خارج شده کند و دیگر چه میرویاهایش ازدواج می

 است و حاال اوست و ارباب و به دنیا آوردن یک وارث.

 رد آراز، جای پدرش را بگیرد.بگذاخواهد مادر خان بعد باشد. نه این که آری او می

ست که هم چون ابر بهار گل، شیرینی، لبخند، همه چیز هست. ولی، در طبقات باالی عمارت دختری

 گرید.ی درون قلبش میگرید. برای عشق تازه جوانه زدهمی

خبر گوید. نه لبخند دارد و نه چیزی! فقط محکم و جدی ایستاده و خدا از دل او اآیهان هیچ نمی

 دارد.

داند این مرد خود را در قاب بی ین مرد، این مردِ به ظاهر محکم، شکسته است. میداند که اخدا می

شکند. آیهان عاشق است. نه عاشق ریحان، او تفاوتی نهاده و اگر این قاب بشکند، غرورش نیز می
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این ازدواج  اش است و حال مجبور است. مجبور است بهعاشقِ معشوقهی چندیدن و چند ساله

اجباری تن بدهد و حرفی نزند. نگوید که هنوز زن نازایش را دوست دارد. هنوز عشق دوران 

 هایش را، هنوز بعد از گذشت این همه سال او را دوست دارد.بچگی

کند و وش نگاه میی اتاق قبلیآورد و ناخودآگاه به پنجرهصدای بله گفتن ریحان او را از فکر در می

زند اما از زند. دم نمیکند و دم نمیاش مثل ابر بهاری گریه میبیند که معشوقهبیند. میمیآبنوس را 

 کند که موجب اشک و آه آبنوسش شده است.کند. لعنت میدرون، از درون خودش را لعنت می

و  شودای از دهانش خارج شده و همه چیز تمام میبا صدای بلند عاقد، به خود آمده و بله بی اراده

 شود.مهر تنهایی آبنوس زده می

بند زیبا و گران قیمتی که مادرش اندازد و گردنآیهان به اجبار مجبور حلقه را به دست ریحان می

 آویزد.برای تازه عروسش خریده را به گردنش می

 'دو روز بعد'

 "آبنوس"

 اونه. امروز وقتی از هایرم صدای تعریفعروس تازه وارد، توی دل همه جا باز کرده. هر جا که می

بینه خنده از خنده. ولی، وقتی من رو میبینم که لبخند به لب داره و میگذرم ارباب رو میراهرو می

 شه.هاش پاک میرو لب

ی دقش شدم. آره خب وقتی یه زن به درد نخورِ اضافه داشته باشی این طور هه، حتماً من آینه

 شه.می

 گه:خوام رد بشم که میکنم. مییحان برخورد میگذرم که به راز توی راهرو می

 گن تو هستی!پس آبنوسی که می_

 بینمتون. عروسیت مبارک.سالم، خوش حالم می_

 اجاق کور بودن چه حسی داره؟_
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 چی؟_

 حتماً خیلی سخته که بفهمی به درد نخور شدی؟_

 کنی با من این جوری حرف بزنی؟چه طور جرات می_

 با تو؟ تو دیگه کسی نیستی تو این عمارت. من دیگه بانوی عمارتم._

 من هنوزم همسر اربابم. این رو یادت باشه._

 کنه.البته این جزای کسیه که واسه جای خواهرش بودن تقال می_

 گی؟چی داری می_

 ادتش رفتی. قضیه کمی مشکوک نیست؟گن قبل مرگ آرزو تو به عیمی_

 چین فکری در مورد من بکنی؟تونی هم چه طور می_

ترسم نحس بودن و اجاق کور بودنت دامن من رو هم در هر صورت دوست ندارم دیگه ببینمت. می_

 بگیره.

 فرستم.شکنم. من برای بار هزارم به این زندگی لعنت میره و من برای بار هزارم میخنده و میمی

کشه؟ خدایا، قدر این بنده حقیرت داره زجر میبینی چه هات چه طور شدند؟ میبینی بندهخدایا، می

 تنها امیدم تویی. به امید تو!

*** 

 مامان؟_

 جون مامان؟_

 شه من رو بذاری روی تاب تا بازی کنم؟می_

 البته! چرا که نه؟_
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دم. طبیب به همراه چند تا ذارمش و آرام آرام هولش میزنه و من روی تاب یآرازم لبخندی می

 کنم. چی شده مگه؟ این جا چه خبره؟کنند. تعجب میعمارت، حرکت می پرستار به طرف

کنم و با شه. بغلش میدم. خودش خسته میبرای این که آرازم ناراحت نشه، یه کم دیگه هولش می

 کنیم.هم به طرف عمارت حرکت می

کنم رکت میرف خدیجه حطاش میاد. به رسیم، صدای شادی خدمت کارها و ارباب و خانوادهوقتی می

 پرسم:و می

 خدیجه؟_

 بله خانوم؟_

 این سر و صداها برای چیه؟_

 پرسم:گه. متعجب دوباره میچیزی نمی اندازه وسرش رو پایین می

 خدیجه، زود باش. ازت سوال پرسیدم._

 خانوم، بانو ریحان باردارن._

 کنم. بار داره؟با این حرف سکوت می

شت یه بچه داشته باشم. منم دوست دارم یه بچه از پوست و گوخدایا، پس من چی؟ منم دوست دارم 

 ا، منخودم داشته باشم. خدایا، یعنی من با این همه سختی که کشیدم، الیق مادر شدن نیستم؟ خدای

 دم؟ خدایا خودت کمکم کن.دارم جزای چی رو می

 مامان؟_

 مامانی؟_

 کنم.از فکر بیرون میام و به آراز نگاه می

 جونم مامان؟_
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 مامان باردار شدن یعنی چی؟ واسه خاله ریحان اتفاقی افتاده؟_

 اس.نه عزیزم، بار دار شدن یعنی یه نی نی کوچولو و خوشگل توی شکم خاله_

 پرسه:زنه و با شادی میهای آراز برق میچشم

 یعنی قراره یه داداش یا آبجی، داشته باشم؟_

 آره عزیزم._

دم و هم نه چی کار کنه. حداقلش اینه که دیگه آرازم تنها نیست. دیگه یه همدوآراز از خوشی نمی

 کنه و نیاز نیست تنها بمونه.بازی پیدا می

 رم.به طرف ریحان و ارباب و بقیه می

 ریحان جان، خیلی خوشحال شدم. مبارکت باشه._

 گه:خونم؛ ولی با لحنی مهربون میهاش میبا این که نفرت رو از توی چشم

 ممنونم عزیزم، ایشاهلل یه روز نوبت تو هم برسه._

 انشااهلل._

 گه؛خوام جمع رو ترک کنم که ارباب میمی

 آبنوس؟_

 گه:گردم که میبه طرف ارباب برمی

 بذار آراز پیش ما باشه. خودت برو._

نها من این جا شه. من برم؟ تی اشکی ناخودآگاه از چشمم سرازیر میشکنه و قطرهقلبم می

 ام؟ همه باشند و من برم؟افیاض



  98کاربر انجمن رمان  یرستم دایآ | یبا من بمان یمجبوررمان 

مراجعه کنید 98ی بیشتر به رمان هابرای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         87 

 

خدایا، انتظار این رو دیگه ندارم. ارباب، تو چرا؟ تو که قبل ازدواجت با ریحان، عاشقانه به من نگاه 

 کردی. تو دیگه چرا ارباب؟می

 گم:کنم و میی اشک سمج رو پاک میسریع قطره

 چشم ارباب._

 گه:خوام برم که آراز میذارم و میآراز رو زمین می

 مامانی، کجا میری؟ من رو تنها نذار._

. طرف گیرهخواد آرازه. پسرک کوچولوم از همین حاال طرف مادرش رو میتنها کسی که من رو می

 گیره.مادر بدبختش رو می

 تونم بمونم. تو پیش بابات بمون.نه آرازم! من نمی_

 مامانی نرو._

 آراز برم که صدای ارباب میاد.با این که برام سخته ولی، خواستم بی اعتنا به حرف 

 بیا این جا پسرم! تو به این جا تعلق داری. بیا این جا._

 پس من چی؟ پس من به کجا تعلق دارم؟

 ات...شیدهکی تنها و رنج خدایا، این بنده ات به کجا تعلق داره؟ این بنده

و وقتی رفتم دوباره به اوج هایی که وقتی من اومدم ساکت شدند رم و صدای خندهبا ناراحتی می

 .گیرمشنوم و نشنیده میرسیدند رو می

هاش تنها بذارم. اما، من اون بیرون کنم که از این عمارت برم و ارباب رو با آدمگاهی به این فکر می

 کسی رو ندارم. کسی رو ندارم که منتظرم باشه.

 خدایا من چقدر بدبختم.
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 "ر، یادش افتاد کسی منتظرش نیست... نرفت.حال ما حال اسیریست که هنگام فرا "

رم تا صبحانه بخورم. دیگه به تنهایی غذا شم و به طرف آشپزخونه میصبح زود از خواب بیدار می

م خورم. بعد کارهام رو انجاخوردن عادت کردم. چه صبحانه، چه ناهار و چه شام همگی رو تنهایی می

 عمارت. دم. هر چند که من کاری ندارم توی اینمی

خورم. امروز یه حال و هوای دیگه دارم. یه حسی ریزم و یه لقمه نون و مربا، میبرای خودم چای می

 گه که خبرهای خوبی در راهه.بهم می

رسیه. اش به گوشم میهای ارباب و خانوادهکنم که صدای خندهتوی اتاقمم و دارم با آراز بازی می

 خندند.اند و میانگار خبرای خوبی شنیده

شه. به فردی که توی چارچوب در شه و در باز میبعد از گذشت چند دقیقه، صدای در بلند می

شم و کنم. خنثی و خالی از هر احساسیه. بلند میهاش نگاه میکنم، اربابه. به چشمایستاده نگاه می

 کنم.سالم می

 گه:کنه. رو به آراز مییره و بغلش مده و به طرف آراز میارباب جواب سالمم رو با سر می

 خوایم بریم کجا؟اگه گفتی می_

بینه قرار نیست جوابی از طرف آراز کنه. ارباب که میآراز متعجب و کنجکاو به پدرش نگاه می

 گه:دریافت کنه خودش می

 خوایم بریم مشهد.می_

 اون جا کجاس بابایی؟_

 اون جاس.اون جا جاییه که امام رضا )ع( توش دفن شده و حرمشون _

خوایم بریم پیش کسی شم. قراره بریم پیش امام رضا )ع(، میشه. منم خوشحال میآراز خوشحال می

 ..که از بچگی آرزو داشتم برم زیارتش.
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 بابایی؟_

 جون بابایی؟_

 مامانم میاد؟_

 گه:شه و میعد دوباره سرد میبهای آیهان اول ناراحت ولی چشم

 بیاد.تونه نه عزیزم، مامانی نمی_

 خوام اونم بیاد.ولی من می_

 شه بیاد.گفتم که نمی_

 ولی من بدون مامانم هیچ جا نمیام._

 پسرک نازم، الهی قربونش برم که از پدرش هم مرد تره.

 ولی..._

 تو رو خدا، بذار بیاد._

 شه.گفتم که نمی_

 پس منم نمیام._

 زنه:تونه خودش رو کنترل کنه و داد میارباب نمی

 شه بیاد. پس دیگه اصرار نکن.گفتم که، نمی_

تونم تحمل کنم. به طرف ارباب کند. دیگه نمیشه و شروع به گریه کردن میهای آراز اشکی میچشم

 رم و آراز رو از بغلش در میارم.می

 گریه نداره که! شه بیام. دیگهآرازم، الهی قربونت برم. گریه نکن. من نمی_

 م بیای. تو هم بیا.خوام تو هولی من می_
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 شه عزیزکم.نمی_

 تو رو خدا... تو رو خدا بیا._

 بازی دست من رو از پشت بسته.کنم. پسر کوچولوم از لجبا درموندگی به آراز نگاه می

 باشه مامانت هم میاد. دیگه گریه نکن._

ز کسی که مثل چلچراغ روشن شد. با خوش حالی به آرا هام برق زد وتونم بگم، چشمبه جرات می

 نی من!کنم. پسر کوچولوی دوست داشتباعث شد منم بیام نگاه می

 تونم بیام. پس دیگه گریه نکن عزیزم.آرازم شنیدی؟ شنیدی بابایی چی گفت؟ گفت منم می_

خنده. وقتی ی آراز ارباب هم میزنه. با خندهداره و لبخندی میبا حرف من، دست از گریه کردن برمی

 ره.شه و بی خداحافظی می، خنده از لباش پاک میکنممن نگاهش می

*** 

کنیم. هنوز که هنوزه دل خوری، به خاطر اومدنم رو توی همگی آماده، به طرف مشهد حرکت می

بینم. ولی، من باید تحمل کنم تا بتونم حرم امام رضا )ع( رو ببینم و های ریحان و مادر ارباب میچشم

 زیارت کنم.

 کار و البته خدیجهه ماشین، ریحان و ارباب توی ماشین دیگه هستند. چند تا خدمتمن و آراز تو ی

 کنارم هستند.

هاش خوندم. زن بی چاره خوایم بریم اون جا، برق خوش حالی رو از توی چشموقتی بهش گفتم می

 مثل من آرزوشه بره اون جا.

 رسیم.ر میگذره و ما به محل مورد نظها میدو روز و نصفی با تموم سختی

زنه. آراز متعجب و کنجکاو به گنبد تونم حرم آقام رو ببینم که داره برق میاز همین فاصله هم می

 هاش جمع شده.کنه و خدیجه اشک توی چشمنگاه می
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شم. انگار آقا هم . مشتاقانه به سوی حرم کشیده میکنیماول از همه به طرف حرم حرکت می

خودش توی دل آراز انداخت تا این عاشق در حسرت معشوق رو به خواست بیام. انگار آقام می

 عشقش برسونه.

کنم و گریه شند. نگاه میهام سرازیر میبرم و ناخودآگاه، اشکهای طالیی دست میبه سوی میله

ام و تنها وختهگم. از آرزوهای سهام، از همه چیزم میهام، از رنجکنم تا خالی شم. از بدبختیمی

شم و شم. از هر احساسی خالی میخوام کمکم کنه و آروم میخوام. ازش میگم. ازش میو میآرزوم ر

کنه. تو حال و هوای خودمم که صدای ریحان رو کنارم فقط عشقه که توی قلبم جریان پیدا می

 شنوم.می

ون اچند که  ای به دنیا بیاری. هربی خودی گریه نکن. تو نازایی و مگر معجزه بشه که تو بتونی بچه_

ن رو قدر بی ارزشی که حتی، ارزش معجزه رو هم نداری. این قدر ندید بدید بازی در نیار. آبرومو

 بردی.

ی ما آبرو آبروت رو بردم؟ آبروت رو برای چی بردم؟ برای گریه کنار آقام؟ این آبرو بردنه؟ تو داری_

 بری بی دین و بی احساس.رو می

شم. این دختر باید فهمه که من، با این ، به خاطرشون پشیمون نمیهام ناخوداگاه هستند. ولیحرف

 که سختی زیاد کشیدم. ولی، هنوز همون آبنوس قوی ام.

. کنیم. قراره فردا به عمارت برگردیممونیم و بعد به طرف هتل حرکت میچند ساعت دیگه اونجا می

 گردمباب رو زمین نندارم، برمیولی، من دوست دارم همین جا بمونم. برای این که حرف مادر ار

دو تا  گیریم. یکی برای من و آراز، یکی برای ارباب و ریحان و یکی برای مادر ارباب وپنج تا اتاق می

 کارهای زن و مرد!برای خدمت

تر شیم و من مجبورم از همین دور، با آقام خداحافظی کنم. چون، باید سریعصبح زود بیدار می

 حرکت کنیم.
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کنم که اون آبنوس غمگین و شه. دیگه احساس میزیارت، آرامش عجیبی بهم تزریق میبعد از 

. آقام بهم گردممیی قبلی خودم یعنی همون آبنوس قوی و محکم برضعیف نیستم. به همون جوخه

 قدرت داده، اونه که بهم نیرو داده.

*** 

ذارتش. بعد از رفتنش، ون جا میبره و همامروز صبح ارباب ریحان رو به دیدن پدر و مادرش می

 شه.عمارت پر از آرامش می

 بی ارباب شام بخوریم. گرده و مجبوریمکنیم، برنمیهر چی شب برای ارباب صبر می

کنم. موهام بلندند و باید هر شب و هر صبح خوابونم و شروع به شونه زدن موهام میآراز رو زود می

 اش کنم و ببافمشون.شونه

ی توی فکر و خیال خودمم که صدای شکستن چیزی میاد. عصر، مادر ارباب به همراه آیال به خونه

 مارتم.عی آیال رفتند و برنگشتند. فقط من توی عمه

. راهرو تاریکه و رمدارم و بیرون میکنم. چوبی کناری افتاده، برش میبا ترس و لرز به اطراف نگاه می

بینم. چوب رو ای رو میکنم که گلدون شکستهنم. به کنارم نگاه میتونم اطراف رو بییخوب نمی

گیره و من رو رمم که بخوابم. ولی، یکی دستم رو میاندازم و به خیال این که گربه بوده، میمی

ذاره و من رو به طرف اتاق بزرگ کنم که جیغ بزنم. ولی، دستش رو روی دهنم میکشونه. تقال میمی

اندازه و تا تونم از دستش فرار کنم. من رو توی اتاق میکنم، نمیه. هرکاری میکشونته سالن می

 کنه.بنده و چراغ رو روشن میمی خوام فرار کنم، زود در رومی

 وری ترسونده.طشه که اون من رو این ورم نمیکنم. اربابه. بابهش نگاه می

 ارباب، ترسیدم. این چه کاری بود؟_

 آب... آبنوس... وس._
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های سیاهش رو گرفته و صداش کش دار شده.. بویی کنم. قرمزی، اطراف چشمهاش نگاه میبه چشم

 فهمم این بوی بد، بوی الکله.کنم میکنخ. خوب که بو میدماغم رو اذیت می

 ارباب، شما مستید؟_

 آبنوس... کمتر حرف... ف... بزن. بیا... ا... ا... این... ن... نجا._

 گم:ترسیده می

 نه._

 زنه:پوزخندی می

 هنوز که هنوزه... ازم فراری؟ کاشکی من رو یادت... بود. کاشکی یادت بود... من کیم._

 گم:شه و بی فکر میهام سرازیر میشه. اشک از چشمگیرم، نمیهر چی جلوی خودم رو می

 دونم تو کی هستی آیهان.+من می

 کنم. ای وای، بدبخت شدم.جب نگاه جیگیرم و به آیهان متعهام جلوی دهنم رو میبا دست

 چچ... چی... گگ... گفتی...؟_

 هیچی._

 بگو..._

 غلط کردم ارباب._

 دونی؟بگو. چی... می_

 دونم.ارباب.. من هیچی نمی_

 زنه:با عصبانیت، داد می

 به من... دروغ... نگو آبنوس._
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 ها رو دیدم.ی اون عکسارباب، من دیدم. من همه_

 چی؟_

 ها.ه بودم به اون یکی عمارت، توی، توی اتاقک مخفی، زیر پلهوقتی رفت_

 تو، تو به یاد آوردی؟_

 من، من همه چی رو به یاد آوردم ارباب._

 ی... یادت... اومد. با چه بی رحمی ردم کردی؟_

 ام شما رو ردکردید. خانوادهارباب، من شما رو رد نکردم. من خبر نداشتم شما از من خواستگاری _

 کردند.

شه این ارباب باشه. اون، اون داره شه. باورم نمیبینم، باورم نمیگیرم. چیزی رو که میسرم رو باال می

 کنه؟گریه می

 کنه:کنه و کنار گوشم زمزمه میمی ارباب تند به طرفم میاد و من رو بغل

 آبنوسِ من... خانوم کوچولوی من._

 کنم و شروع به گریه کردن می کنم.هام بغلش میبا دست ناخودآگاه

خوره. هاش من رو میهاش بازه و داره با چشمبینم. چشمکنم، آیهان رو میهام رو باز میوقتی چشم

 زنم:کنه. ناخود آگاه داد میزنم که محکم بغلم میبراش لبخندی می

 آیهان، لهم کردی..._

 گه:زنه و میکنم. برام لبخندی میا ترس به ارباب نگاه میگیرم و بسریع جلوی دهنم رو می

 از این به بعد من رو آیهان صدا کن. از این به بعد با من راحت باش._
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ی خواد پیشونیم رو ببو*سه که صدای گریهزنم که آیهان سرش رو جلو میاره و میلبخند خجولی می

ریم. پسر کوچولوم از و با دو به طرف اتاق آراز می شیمشه. هر دو ترسیده با هم بلند میآراز بلند می

 زنیم.تنهایی ترسیده. بهش لبخندی می

*** 

شه؛ ولی، به روی همگی دور میز نشسته و منتظر شام هستیم. بوی غذا که میاد دلم یه جوری می

قاشق دوم خورم و ریزم. میخودم نمیارم. بعد از ریختن برای آراز، برای خودمم کمی برنج و مرغ می

کنم هر چی خوردم و نخوردم داره باال میاد. خوام توی دهنم بذارم که احساس میکنم و میرو پر می

ام رو باال میارم. جونی برام کنم و هر چی خوردهشویی سالن حرکت میبا تموم سرعت به طرف دست

م؛ ه. با این که جون نداررو به خودم میار شینم. صدای در مننمونده و بعد از شستن دهنم کناری می

کنم. همگی به جز ریحان که داره با آرامش میاد، دم رم و بازش میشم و به طرف در میولی، بلند می

 کنند.در وایساده و دارند با نگرانی، بهم نگاه می

 چیزی نیست. حتماً مسموم شدم._

 کنه:مادر ارباب با شکاکی بهم نگاه می

 گه.نمیات این رو ولی رنگ پریده_

های سبز کنه. با شاخفهمه و متعجب بهم نگاه میکنه. آیهان منظورش رو میو بعد به آیهان نگاه می

 کنم:ام، بهشون نگاه میشده رو کله

 چیزی شده؟_

 ارباب، طبیب خبر کن._

 چشم._

 کنم:اعتراض می

 نه چیزی نشده. حتماً مسموم شدم._
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 گه:آیهان با قاطعیت می

 هم شده باشی بازم دکتر نیازه. حتی اگه مسموم_

 گه:زنه و میز معاینه لبخندی میاکنم. دکتر بعد ترسیده به دکتر نگاه می

 تونم باهاتون حرف بزنم؟ارباب، چند دقیقه می_

 حتماً._

گذره و ارباب کنند. دقایقی که برای من مثل سال میرند و من کنجکاو رو رها میارباب و دکتر می

 زنه.لبخندی می گرده. بهمبرمی

 گید؟خندید و هیچی نمیآیهان، چرا همتون می_

 دونم چه طوری بهت بگم آبنوس!نمی_

 خیلی حالم بده._

 نه عزیزم، تو..._

 من چی؟_

 تو بارداری._

گذاشته. ناخوداگاه گریه اهام کرده. دستش رو روی نقطه ضعفم شم. آیهان، شوخی بدی بشوکه می

 .کنم. آیهان، هراسون، به طرفم میادمی

 کنی؟ تو باید خوش حال باشی.آبنوس... آبنوس چرا گریه می_

 ارباب، شوخی بدی با من کردید._

 عه، دوباره گفتی ارباب، مگه نگفتم من رو آیهان صدا کن؟_

 ارباب._
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 نکردم.بهت که گفتم. من رو اینجوری صدا نزن. من که شوخی _

 چی؟_

 ای، تو یه بچه تو شکمت داری.هام راست بود. تو حاملهی حرفهمه_

 خندم:هام میبین گریه

 یعنی من..._

*** 

م گذرند و چیزی جز خاطره برام باقی نمونده. باالخره ماه هشتروزها، به سرعت از پس و پیش هم می

کنند و محبت و با احترام بهم نگاه میتر شده. همه با رسه. شکمم بزرگریحان و ماه هفتم من می

 فقط ریحان و مادر ارباب هستند که هنوز که هنوزه، باهام بد هستند.

شند و شروع به بافم که صدای در میاد و چند تا خدمت کار داخل میدارم برای آیهان شال و کاله می

 پرسم:شم و میافته. بلند میکنند. کاموا از دستم میگشتن می

 کنید؟ چه خبره؟چی کار میدارید _

دهند. بعد از گذشت چند دقیقه ولی بدون این که به حرفم گوش بدهند، به کارشون ادامه می

 زنه:یکیشون داد می

 پیداش کردم._

جا چیکار کنم. این، اینهای خدمت کار که گردنبند عروسی ریحان توشه، نگاه میمتعجب به دست

 کنه؟می

شه. متعجب بهش نگاه زنه که سرم کج مییکی محکم توی دهنم می شه ومادر ارباب داخل می

 پرسم:کنم و میمی

 زنید بانو؟برای چی می_
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 ی دزد!تر از این؟ دخترهدیگه روشن_

 چی؟ من دزدم؟_

 خفه شو... خدمت کارها، بیاید و این رو ببرید._

و روی زمین  برندیرباب مده. من رو توی اتاق ام گوش نمیزنم. ولی، کسی به حرفمتعجب داد می

 .اندازندمی

 ارباب، ببین توی اتاق این خانم چی پیدا کردیم._

 زنه:ده. ریحان که کنار ارباب ایستاده، متعجب داد میو گردنبند ریحان رو نشون می

 چه طور تونستی ببریش؟_

 کنم بهش بفهمونم.کنم و سعی میهای ارباب نگاه میتوی چشم

 اش کنید.دیگه نباید به این دختر رحم کرد. باید تنبیه _

 مامان..._

 نه، باید تنبیه بشه تا به همه نشون بدید که جزای دزدی چیه!_

 ولی..._

 اش کنید.نه باید تنبیه_

 گه:اراحتی مشهود توی صداش، میاندازم و ارباب با نسرم رو پایین می

ندگی زگردی. تو باید توی اتاق کنار عمارت تا آخر عمرت آبنوس، تو دیگه حق نداری به عمارت بر _

 کنی.

 زنه:مادر ارباب داد می

 فرمان رو اجرا کنید._
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 گردم.می. دوباره به جای قبلیم بربرندگیرند و به طرف اتاقک میهام رو میدست

*** 

حافظ ریحان، بافم. هوا کمی سرد و سوزناک شده. آراز کنارم خوابه. صدای در میاد و مشال می

ده، ذاره و بعد از این که سینی رو بهم میکنم. بهم احترام میشه. بهش نگاه میعلیرضا، داخل می

 گم:خواد بره که میمی

 کنم.مطمئن باشید کمکتون رو جبران می_

 و بی صدا میره.

ن پا در خواست اون رو به جرم دزدی مجازات کنه و مافتم که ارباب به اشتباهی مییاد روزی می

رد ماقعا میانی کردم و نذاشتم ارباب مجازاتش کنه. چند روز بعد هم دزد واقعی معلوم شد. علیرضا، و

 خوبیه.

ی بی چاره، مجبوره به خاطر من توی این خراب شده زندگی قبالً خدیجه به آراز شام داده. خدیجه

 گم:زنم که به طرفم میاد. با لبخند میکنه. صداش می

 خوریم.بیا باهم ب_

 چشم._

خوام دارم و میکنه. برش میخوام بشقابم رو بردارم که کاغذی نظرم رو به خودش جلب میمی

کنه و بعد بوی نفت و صدای بهم خوردن کبریته. بخونمش که صدایی نظرم رو به خودش جلب می

 گیره.اطراف اتاق مثل جهنم، آتیش می

 شه.یام حبس مکنم و نفس توی سینهنامه رو باز می

دونم از سوزی. نمیخونی داری توی آتیش میسالم آبنوس جان، حتماً وقتی داری این نامه رو می"

کنم. کجا شروع کنم. از عشق به ارباب شروع کنم یا از نفرتم نسبت به تو! خب از عشقم شروع می
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من توی یه حدود شش سال پیش اولین بار ارباب رو دیدم. یه جون خوش قد و قیافه، محکم بود و 

 نگاه عاشقش شدم. به همین سادگی.

ردم یک سال گذشت و من بدترین خبر عمرم رو شنیدم. خبر ازدواج آرزو با ارباب، اون روز شروع ک

وشم گبه داد و فریاد، همه فهمیدند که من، عاشق اربابم. دو سال دیگه گذشت و خبر مرگ آرزو به 

دونستم چی کار اون روز روزی بود که از خوشی نمی رسید و با این که شاید بی رحمی باشه؛ ولی،

خودم  و مالرکنم. اما، با ازدواج مجدد ارباب با تو، دوباره قلبم شکست و به خودم قول دادم که ارباب 

م کنم. گذشت و گذشت و من تونستم با ارباب ازدواج کنم. چون، تو اجاق کور بودی. سدی سر راه

س پتو هم حامله شدی و من فهمیدم که راهی جز نابودیت نیست.  نبودی. ولی، آراز بودش. گذشت و

کشتمت. خیلی آسون بود. گردنبند رو توی وسایلت جاسازی کردم و طوری وانمود کردم که باید می

مارت عتونست تو رو از انگار گم شده. اونا پیش تو پیداش کردند و ارباب تو رو به این جا فرستاد. می

 ور نشم بکشمت. ولی، نشد.بیرون کنه تا من مجب

 شدی. امیدوارم مرگ خوبی رو تجربه کنی.این بود تمام ماجرا، تو باید کشته می

 "امضا، کسی که دوست نداره سر به تنت باشه. ریحان!

 "دانای کل"

کند سوی پنجره حرکت می بهکند. ارباب هراسان صدای جیغ و داد اهالی عمارت، ارباب را بیدار می

شود این اتاق که در حال خاکستر شدن است، اتاق بیند. باورش نمیکه اتاق عزیزانش را در آتش می

خواهد به نجات عزیزانش برود که جلویش را آبنوس باشد. هراسان به سوی حیاط قدم برداشته و می

 ازد.جان خود را به خطر بیندگذارد که او زند، کسی نمیگیرند. هر چه داد و هوار میمی

 به کند. باالخره، زهرش را ریخته و حاالدر طبقات باال، دختری است که با لذت به این صحنه نگاه می

 کند.اش نگاه میشاهکار هنری

سوزد کنند. خانه میتمامی ساکنین حتی، مادر ارباب هم ناراحت به صحنه غم انگیز رو به رو نگاه می

 ماند.جز خاکستر از آن باقی نمی سوزد و چیزیو می
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بینند. همه عشق ارباب به آبنوس را شود. همه میهای آیهان برای تنها عزیزانش خم میشانه

توانستند برای آبنوس و هایش را خم کرده و کاری نمیبینند که ارباب این گونه شانهبینند. همه میمی

 هم رحم نکرده و او را هم سوزانده است.آراز و جنین هفت ماهه انجام دهند. ریحان به آن 

*** 

ای که آبنوس و فرزندانش را در ماند و اتاقک سوختهرسد و آیهان میباالخره، شب نحس به پایان می

 خود دفن کرده است.

پردازند؛ ولی، قرار است چه چیزی را پیدا کنند؟ ها به جست و جو میخدمه برای یافتن مدرکی از آن

توانست زنده بماند؟ حتی مورهای هم خانه آبنوس هم دیشب مگر چیزی هم می در آن آتش سوزی

 اند.یک به یک خاکستر شده

کرد. از هر قسمت از عمارت که رود. به جایی که آبنوسش در آن جا زندگی میآیهان به اتاق باال می

ای اشک از هشود و قطرای از خاطرات بد و خوبش با آبنوس، برایش تداعی می. صحنهگذردمی

 ریزد.چشمان کوه غرور، می

های گل گلی و براق آبنوس را در رود. لباسی دیوار میرسد و به طرف کمد فندقی گوشهبه اتاقک می

 دهند.بویید. هنوز بوی خوش بدن آبنوس را میها را میدست گرفته و آن

های کج و که پر از نوشتهیمی آبنوس دفتر مشق قد های آبنوس و پسرش است.اتاق پر از یادگاری

دهد و ی آبنوس بوی موهای خوش عطر آبنوس را میکوله و خرچنگ قورباغه آبنوس است، شانه

. حتی نتوانسته پسرش را یک بار هم که شده، به اسب سواری ببرد و قرار .های کوچک آراز.لباس

 است برای همیشه در حسرتش بماند.

 شه.ام حبس میسینهکنم و نفس توی نامه رو باز می

دونم از سوزی. نمیخونی داری توی آتیش میسالم آبنوس جان، حتماً وقتی داری این نامه رو می"

کنم. کجا شروع کنم. از عشق به ارباب شروع کنم یا از نفرتم نسبت به تو! خب از عشقم شروع می
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، محکم بود و من توی یه حدود شش سال پیش اولین بار ارباب رو دیدم. یه جون خوش قد و قیافه

 نگاه عاشقش شدم. به همین سادگی.

ردم یک سال گذشت و من بدترین خبر عمرم رو شنیدم. خبر ازدواج آرزو با ارباب، اون روز شروع ک

وشم گبه داد و فریاد، همه فهمیدند که من، عاشق اربابم. دو سال دیگه گذشت و خبر مرگ آرزو به 

دونستم چی کار می باشه؛ ولی، اون روز روزی بود که از خوشی نمیرسید و با این که شاید بی رح

خودم  و مالرکنم. اما، با ازدواج مجدد ارباب با تو، دوباره قلبم شکست و به خودم قول دادم که ارباب 

م کنم. گذشت و گذشت و من تونستم با ارباب ازدواج کنم. چون، تو اجاق کور بودی. سدی سر راه

س پبودش. گذشت و تو هم حامله شدی و من فهمیدم که راهی جز نابودیت نیست.  نبودی. ولی، آراز

کشتمت. خیلی آسون بود. گردنبند رو توی وسایلت جاسازی کردم و طوری وانمود کردم که باید می

مارت عتونست تو رو از انگار گم شده. اونا پیش تو پیداش کردند و ارباب تو رو به این جا فرستاد. می

 کنه تا من مجبور نشم بکشمت. ولی، نشد.بیرون 

 شدی. امیدوارم مرگ خوبی رو تجربه کنی.این بود تمام ماجرا، تو باید کشته می

 "امضا، کسی که دوست نداره سر به تنت باشه. ریحان!

 "دانای کل"

د کنکند. ارباب هراسان به سوی پنجره حرکت میصدای جیغ و داد اهالی عمارت، ارباب را بیدار می

شود این اتاق که در حال خاکستر شدن است، اتاق بیند. باورش نمیکه اتاق عزیزانش را در آتش می

خواهد به نجات عزیزانش برود که جلویش را آبنوس باشد. هراسان به سوی حیاط قدم برداشته و می

 زد.را به خطر بیندا گذارد که او جان خودزند، کسی نمیگیرند. هر چه داد و هوار میمی

 به کند. باالخره، زهرش را ریخته و حاالدر طبقات باال، دختری است که با لذت به این صحنه نگاه می

 کند.اش نگاه میشاهکار هنری

سوزد کنند. خانه میتمامی ساکنین حتی، مادر ارباب هم ناراحت به صحنه غم انگیز رو به رو نگاه می

 ماند.میسوزد و چیزی جز خاکستر از آن باقی نو می



  98کاربر انجمن رمان  یرستم دایآ | یبا من بمان یمجبوررمان 

مراجعه کنید 98ی بیشتر به رمان هابرای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         103 

 

بینند. همه عشق ارباب به آبنوس را شود. همه میهای آیهان برای تنها عزیزانش خم میشانه

توانستند برای آبنوس و هایش را خم کرده و کاری نمیبینند که ارباب این گونه شانهبینند. همه میمی

 سوزانده است. آراز و جنین هفت ماهه انجام دهند. ریحان به آن هم رحم نکرده و او را هم

*** 

ای که آبنوس و فرزندانش را در ماند و اتاقک سوختهرسد و آیهان میباالخره، شب نحس به پایان می

 خود دفن کرده است.

پردازند؛ ولی، قرار است چه چیزی را پیدا کنند؟ ها به جست و جو میخدمه برای یافتن مدرکی از آن

 انست زنده بماند؟ حتی مورهای هم خانه آبنوس همتودر آن آتش سوزی دیشب مگر چیزی هم می

 اند.یک به یک خاکستر شده

کرد. از هر قسمت از عمارت که رود. به جایی که آبنوسش در آن جا زندگی میآیهان به اتاق باال می

ای اشک از شود و قطرهای از خاطرات بد و خوبش با آبنوس، برایش تداعی می. صحنهگذردمی

 ریزد.رور، میچشمان کوه غ

های گل گلی و براق آبنوس را در رود. لباسی دیوار میرسد و به طرف کمد فندقی گوشهبه اتاقک می

 دهند.بویید. هنوز بوی خوش بدن آبنوس را میها را میدست گرفته و آن

 های کج وهای آبنوس و پسرش است. دفتر مشق قدیمی آبنوس که پر از نوشتهاتاق پر از یادگاری

دهد و ی آبنوس بوی موهای خوش عطر آبنوس را میکوله و خرچنگ قورباغه آبنوس است، شانه

. حتی نتوانسته پسرش را یک بار هم که شده، به اسب سواری ببرد و قرار .های کوچک آراز.لباس

 است برای همیشه در حسرتش بماند.

کند. دخترک ش میزدن بر صورترسد، شروع کرد به چنگ مادر آبنوس وقتی خبر به گوشش می

تواند خود را اش، جوان مرگ شده و همه و همه تقصیر او و مرتضی است. مرتضی دیگر نمیبیچاره

گیرد. شان را فرا میی کوچکاش خانهلرزد. صدای هق هق مردانههایش میمقاوم نشان دهد و شانه

 خود با دست خود دخترش را بدبخت کرد.
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 'یک هفته بعد'

ها را همراه با چند مرد بلند رسد. آیهان و مرتضی تابوتی آبنوس و آراز میتشییع جنازه مراسم

 جا جاسازی شده است.ها در آنهایی که خالی از اجساد است و چند تکه لباس آنکنند. تابوتمی

است، به خاطر کاری که کرده ه و رو به دیوانگی بیند که عشقش این قدر شکستریحان، وقتی می

شود. ولی، پشیمانی چه سودی دارد؟ آیا نوش دارو بعد از مرگ سهراب، برای او سودی پشیمان می

 دارد؟

 "ابنوس"

 'یک هفته قبل'

زنه و راهی برای نجات نیست. آراز بیدار شده و به خاطر کنم، آتش ازش زبانه میبه هر جا که نگاه می

ایم که دونه چی کار کنه. دیگه نا امید شدهافتاده. خدیجه از ترس، نمیی زیاد، به سکسکه گریه

کنیم. درِ قدیمی که خیلی وقت است بسته است، باز صدای بلندی میاد. به پشت سرمون نگاه می

 گه:زنه و میشه. لبخندی میکنه و داخل میشده و علیرضا ازش عبور می

 شه.بفرمایید بانو، بفرمایید. وگرنه، دیر می_

خوام به طرف عمارت حرکت کنیم. میزنم و همراه با خدیجه و آراز از اون جهنم فرار میلبخندی می

 گیره.کنم که علیرضا جلوم رو می

 کنی علیرضا؟چی کار می_

. مونیدمن رو ببخشید بانو! ولی، اون جا برای شما خطرناکه. بانو ریحان دوست ندارند شما زنده ب_

 ی بعد ممکنه نشه.ت پیدا کرده باشید. ولی، دفعهشاید این دفعه نجا

 یعنی چی علیرضا؟_

 بانو من دستور داشتم که شما رو به قتل برسونم._
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 چی؟_

 بله، این آتش سوزی کار من بود._

 گه:زنه و با صدای ملتمسی میزانو می

م ح شماست هجان من دست شماست بانو ولی، تو رو خدا به عمارت بر نگردید. این کار هم به صال_

 به صالح من.

 یعنی چی هم به صالحِ تو هست و هم به صالحِ من؟_

ی من زیر دست ام! خانوادهبانو! جون شما و ارباب آراز، توی اون عمارت در خطره و... و جون خانواده_

 افته.پدر بانو ریحان هستند و اگه بانو بفهمند من بهشون خیانت کردم. جونشون به خطر می

 .علیرضا.._

 برم. ولی، تو رو خدا بر نگردید.خواهش می کنم بانو، بر نگردید. من شما رو به یه جای امن می_

گه. جون ما در خطره و از یه طرف دیگه، من بدون رم. از یه طرف علیرضا راست میبه فکر فرو می

 آیهان چه طوری زنده بمونم؟

رضا، به گیرم. همراه با خدیجه و علیتصمیم رو میمن باید زنده بمونم تا بتونم دوباره آیهان رو ببینم. 

 کنیم.طرف شهر حرکت می

 گفم:. پس رو به علیرضا کرده و میافته که هیچ پولی همراهم نیستتوی راه تازه یادم می

 گم چیزه... من پولی ندارم.می_

 کنم.کتون میاشکالی نداره بانو! کمی پول همرام هست. همه این اتفاقا تقصیر منه. پس خودم کم_

 این چه حرفیه؟ مقصر اصلی یکی دیگه است._+

کنم. بی اعتنا به ایم و من احساس دل درد میرسیم. تموم راه رو پیاده راه رفتهصبح زود به شهر می

 کنم.دردم سکوت می
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کنم. آراز دامنم رو کنند، نگاه میهای سبز شده بهمون نگاه میبه اطراف و مردمانی که با شاخ

 شه.کمی

 خوای؟جونم مامان؟ خسته شدی؟ بغل می_

 آره مامان، گشنمه._

 گه:می کنه و بعد خجالت زدهبا این حرف آراز، علیرضا بهمون نگاه می

 اِ، ببخشید! اصالً یادم نبود چیزی نخوردید._

 نه، مشکلی نیست._

 گیرم.االن براتون یه چیزی می_

 خره.الفل و سمبوسه میفبره و برامون ما رو به یه جایی که زده فست فود می

خوام شه. میشه و ناخودآگاه یه آی از دهنم خارج میدر حال خوردنم که درد شکمم بیش از حد می

 تونم جلوی خودم رو بگیرم.شه و دیگه نمیتر میبگم خوبم ولی درد بیش

 زنه و با دو به طرفم میاد. آراز ترسیدهدیجه یکی تو صورتش میکنند و خهمه ترسیده بهم نگاه می

 پرسه:می

 چی شده مامان؟_

 شمخوام بگم چیزی نیست که بیهوش میمی

 'یک هفته بعد'

یوارهای تونم اطرافم رو بهتر ببینم. دزنم و میبینم. کمی پلک میکنم. تار میهام رو باز میچشم

 تانم.ده که توی بیمارسسفید نشون می
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کنم. کم کم همه چیز یادم میاد. یادم میاد که چی شده و ذارم. کمی فکر میسرم رو روی بالشت می

ذارم. شکمم تخته. وحشت رگ به رگ، جا هستم. سریع دستم رو روی شکمم میبرای چی حاال این

 کنه.شم. درد شکم و دستم، جیغم رو بلند میگیره. سریع بلند میسلول به سلول تنم رو می

 شه که به اون طرف نگاه کنم که....صدای در، باعث می

 کنه؟ یعنی چی؟شه. این این جا چی کار میکه باورم نمی

 کنم:زمزمه می

 مسیحا..._

ره. ام که ناشی از پاره شدن رگمه، ابروهاش تو هم میزنه. ولی، با دیدن دست خونیلبخندی می

 سریع به طرفم میاد.

 یی سر خودت آوردی. چرا مراقب نیستی؟آبنوس! ببین چه بال_

 کنی؟مسیحا... تو این جا چی کار می_

 دم.بعداً برات توضیح می_

م ره. مسیحا کنارکنند و پرستار میگرده. دستم رو پانسمان میره و همراه با پرستار برمیبیرون می

 شینه.می

 حالت خوبه؟_

 آره._

ده شدی؟ پس اون آبنوس شاد و سر زنده کجاست؟ چرا این جوری شدی آبنوس؟ چرا این قدر پژمر_

 اون آیهان آشغال چه بالیی سرت آورده؟

 نگو مسیحا..._

 چرا نگم؟ ببین چه بالیی سرت آورده؟_



  98کاربر انجمن رمان  یرستم دایآ | یبا من بمان یمجبوررمان 

مراجعه کنید 98ی بیشتر به رمان هابرای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         108 

 

 گم:ام نیست. سریع میتازه یادم افتاد که بچه

 ام... اون کجاست؟مسیحا بچه_

 ام، اون از سالمتیت مهم تره؟ام، بچهبچه_

 مسیحا..._

 دنیا اومده باید چند روز توی دستگاه بمونه. . ولی، چون زود بهسالمه_

 میخوام ببینمش. کجاس؟ من رو ببر پیشش._

 شه آبنوس.نمی_

 تو رو خدا._

 گه:ده و میسرش رو تکون می

 باشه. فقط چند دقیقه.!_

 باشه._

شینم و به طرف لچر میوی ویرگرده. به کمک پرستار، لچر و یه پرستار برمیره و همراه یه ویمی

 .کنمبخش نوزادان حرکت می

را و اش باال و پایین میکنم. کوچولوم توی یه دستگاه خوابیده. سینهها بهش نگاه میاز پشت شیشه

 مثل برف سفیده.

 یه دختر ناز، خیلی شیطون و شلوغه. درست مثل مادرش! _

 کی گفته؟ من خیلیم ساکتم. به پدرش رفته._

 مش رو چی بذاری؟خوای اسمی_

 ذارم همراز.اسمش رو می_
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 هوم! همراز، اسم قشنگیه. پس شناسنامه چی؟_

 کنم.یه کاریش می_

*** 

دم. خدیجه کنارمه و علیرضا بیرون پیش آرازه. ام و دارم بهش شیر میهمراز کوچولوم رو بغل کرده

 ی ترخیصم رو بگیره.مسیحا رفته تا برگه

دای خدیجه بهش نگاه یکار کنم. فکرم رو خیلی درگیر کرده. با صدونم راجب شناسنامه چنمی

 کنم:می

 خواید چی کار کنید؟خانوم، راجب شناسنامه می_

 رسه.یزی به ذهنم نمیدونم. توی فکرشم؛ ولی، خب چراستش نمی_

 گه:زنه و میخدیجه لبخندی می

وش صحبت که دو تا بچه یه سال پیش یه دوست داشتم، اسمش فاطمه بود. یه زن مهربون و خ_

داشت و همراه با شوهرش زندگی خوبی داشت. ماشین و خونه داشت. خالصه همه چی داشت. فاطمه 

علی  و شوهرش علی آقا و پسر و دختر دوقلوشون، شهرزاد و شهریار، تصمیم گرفتن از اون جا برند.

 .نگشت ش برد. ولی، هرگز برآقا برای خرید خونه، خواست به شهر بره و دو تا بچه اش رو همراه خود

 آهی کشید و ادامه داد:

 اش رو شنید، دق کرد و مرد.های یک سالهزن بی چاره وقتی خبر تصادف و مرگ همسرش و بچه_

دست کرد توی کیف کوچیک و سیاهی که زمان آتش سوزی با خودش آورده بود. این کیف همیشه 

 همراهشه.

 سه تا شناسنامه در آورد و طرفم گرفت.

 تونم کاریش کنم.شه. فقط راجع به اسم و تاریخ تولد، نمیبفرمایید خانوم! با اینا، مشکلتون حل می_
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 کنم.گیرم و با قدر دانی بهش نگاه میها رو از دستش میشناسنامه

 ممنونم خدیجه، با این کارت کمک زیادی بهم کردی._

 شرمندم نکنید خانم، کاری نکردم._

 دم.ها رو نشونش میمسیحا میاد و من سریع شناسنامه

 مونه.مسیحا! ببین مشکلمون حل شد. فقط تارخ تولد و اسم می_

 تونه درستش بکنه.شناسم. مییکی رو می_

 خالف؟_

 نه. از راه درست اگه مشکلت رو بهش بگم، شاید کمکمون کنه._

کنه و اش، خودش زندگی میست و یه طبقهی مسیحا بریم. خونشون دو طبقه اشه به خونهقرار می

 اش قراره مال ما بشه.طبقه دیگه

 ی اضافه نیست.ها رو داره و نیازی به وسیلهی وسایلهمه

* 

ده و علیرضا برای این که نکنه مشکوک جام. مسیحا خرجمون رو میاالن یه هفته هست که این

. راستش منم دلم برای آیهان تنگ گیره. آراز همش سراغ پدرش رو میبشند، به عمارت برگشته

 شه کرد؟ باید بسازم و بسوزم.شده. ولی خب، چه می

ی ایهان، ها رو به امید دیدن دوبارهکنم و شبهای من و ایهانه، نگاه میبه آراز و عکسی که از بچگی

 کنم.سر می

کیه. چون، جز اون کسی دونم رم. می. به طرف در میکنمصدای در میاد و من روسریم رو درست می

های پر از میوه و لباسش نگاه ی خندان و بعد دستکنم و اول به قیافهشناسم. در رو باز میرو نمی

گیره. هام رو در بر میبینم، مسیحا مجبوره خرجم رو بده، خجالت تک به تک سلولکنم. وقتی میمی
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باشم و از غذاهایی بخورم که براشون  تونم یه سر بارتونم این وضع رو تحمل کنم. نمیدیگه نمی

 زحمتی نکشیدم.

های غمگین و قرمزش، نشون میده گریه کرده. رفته بوده سر قبر خدیجه کنار مسیحا ایستاده. چشم

 . خدا رحمتشون کنه.هاش، حتماً خیلی سخت بودهدوست و بچه

ذاره و یمها رو توی آشپزخونه . میوهیجه داخل میادکنم. مسیحا بعد از خدبه داخل راهنماییشون می

زنه. اون فکر هایی که براش خریده، بهش بده. ولی، اآرازم پسش میره تا لباسبه طرف آراز می

 ی خوبی نداره.رو بگیره. برای همین باهاش رابطه خواد جای پدرشکنه مسیحا میمی

 

ده های آراز رو میبا محبت هدیه خونم؛ ولی، باز همهای مسیحا میبا این که ناراحتی رو از توی چشم

 و به طرف همرازم میره.

 کنم.غذایی که پخته بودم رو میارم و شروع به چیدن سفره می

 مسیحا، خدیجه، غذا آماده است._

 گه:خوری میمسیحا همراه با همراز میاد و با دل

 آوردم.می گفتی از بیرونآبنوس، مگه بهت نگفتم نیازی نیست غذا درست کنی، بهم می_

 بدم. نیازی نیست. به اندازه کافی زحمتت دادیم. دیگه این کار رو خودم برای جبران باید انجام_

 این چه حرفیه؟_

 زنه:خدیجه، آراز به بغل به طرف سفره میاد و توی صورتش می

 کردم دیگه.یخودم درست م خانم... مگه نگفتم نیازی نیست خودتون کاری کنید_

 دم.بلی، دیگه نه من زن اربابم نه تو خدمت کار، خودم باید کارهام رو انجام ممنونم خدیجه! و_

 این چه حرفیه خانوم؟ شما هنوز که هنوزه زن اربابید._
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 . چشه؟خورهی مسیحا میهای مشت شدهبا این حرف خدیجه، ناخودگاه چشمم به دست

حرف بزنم. همرازم که  هاشونخوام صبر کنند، تا بابعد از خوردن ناهار از خدیجه و مسیحا می

 گردم.ذارم و سر جام برمیکنم و روی تختش میخوابیده رو بغل می

 ج و مخارج باهاتون حرف بزنم.خواستم راجع به کار و خرراستش می_

 دم.خواد. خودم میچی خرج و مخارج؟ اینا که صحبت نمی_

 تونم همش بهت زحمت بدم. خودم هم باید کار کنم.ازت ممنونم مسیحا ولی، من که نمی_

 کنم.کنم خانوم جان، شما راجع به این چیزها نگران نباشید خودم کار میخودم کار می_

تونم این زحمت رو روی دوش کشی. نمیشه خدیجه، تو خیلی وقته که برای ما داری زحمت مینمی_

 تو بذارم.

 گه:یحا که تا اون موقع توی فکره میمس

 با من ازدواج کن آبنوس._

 گه؟کنم. چی میمتعجب بهش نگاه می

دم پدر خوبی برای ببخشید که این قدر سریع و رک بهت گفتم. ولی، با من ازدواج کن. قول می_

 هات و شوهرِ....بچه

 چه جوری با تو ازدواج کنم؟ نه،وزه زن اربابم. زنی مسیحا؟ من هنوز که هناین چه حرفیه که می_

 شه.نمی

تونی توی آسایش زندگی کنی. ارباب توانایی محافظت از شماها رو جوری می طالق غیابی بگیر. این_

 نداره.

 زنم:بدون کنترل روی صدام داد می

 گیرم.رم. من طالق نمیرم از این جا، میخوای این جوری کنی من مینه! این چه حرفیه؟ اگه می_
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 باشه، باشه. آروم باش آبنوس! اصالً من غلط کردم. خوبه؟_

 تونی این جوری فکر کنی؟چه طور می_

 من اشتباه کردم آبنوس جان، من رو ببخش._

 کنم:یمهام رو خیس کرده، پاک هایی که بی اختیار گونهکشم و اشکآهی می

 باید برم دنبال کار._

 کنم.خودم برات کار پیدا می_

 دی؟قول می_

 دم.قول می_

 دی؟بهم قول بده دیگه بحث ازدواج رو پیش نکشی. قول می_

 گه:کنه و میهاش رو مشت میمسیحا دست

 دم.قول می_

 

 

 'بیست سال بعد'

 "دانای کل"

 گذرد. بیست سالی که برای آبنوس، همراز و آراز پر از درد و رنج است. برای آبنوسیبیست سال می

 ت گذشته است.اش را طی کرده تا به موفقیت برسد، واقعاً سخترین روزهای زندگیکه سخت
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بیند. های دیگران است، میهاش را که به پدر بچههای خودش، چشمان پر حسرت بچهآبنوس با چشم

شکست. آبنوس برای فقط از درون می توانست چیزی بگویدکنند و او نمیمی هایش نگاهبچه

 هایش هم پدر و هم مادر است.بچه

کرد، آرازی که از آراز، پسر آرزو، دیگه مردی شده. غیرتی و مهندس است. چه کسی فکرش را می

اش، یعنی مادرش، را از او ترین فرد زندگیوقتی به دنیا آمده بود، سرنوشت به او رحم نکرده و نزدیک

 گرفته، حاال به این مقام برسه؟

کند. نفسی که آن کشد و با نفس عقد میکند. باالخره دست از آبنوسش میمسیحا باالخره ازدواج می

شود. نفسی که مسیحا بدون اون، حتی سه دقیقه قدر خانم و مهربان است که واقعاً نفس مسیحا می

ن مثل تواند زندگی کند. حاصل ازدواج مسیحا و نفس، دختری خوشگل همانند نفس و مهرباهم نمی

 مسیحا، به اسم نیاز است. نیازی که حاال خواهر همراز و نیازِ آراز شده است.

هایش، تمام و اما، ساکنین عمارت، آیهان، بعد از، از دست دادن عزیزانش آن هم به خاطر ناتوانی

کند و حاال قدرتمندترین فرد نه در روستاها، بلکه در تمامی کشور شده است. سعی و تالشش را می

تواند به او هیچ دستوری بدهد. آیهان قسم خورده مقصرین آتش سوزی که وری که هیچ کس، نمیج

ه کهایش شده را پیدا کند. ولی، تا به حال سر نخی پیدا نکرده است. چرا منجر به مرگ آبنوس و بچه

 اون سر نخ، پیش آبنوس گم شده است.

دهد. پسری که از مهربانی، دست همه یریحان و پسرش، پسری که تاوان کارهای زشت مادرش را م

. را از پشت بسته. ولی، نقصی که دارد؛ باعث شده که غم در چشمان به رنگ دریایش رخنه کند

 . آیهانی که بعد از مرگ آبنوس، واقعاً سنگنقصی که باعث شده برای بار هزارم کمر آیهان بشکند

های و تست نه. پسری که بعد از به دنیا آمدنشاش شد. سخت شد. با همه بد شد. ولی، با پسر بیچاره

فهمند، ممکن است نتواند راه برود و حاال، بعد از بیست سال هنوز هم روی ویلچر اش، میسالمتی

خوب  است و پدر و مادرش به دنبال دوایی برایش هستند. قرار است به خارج از کشور برود تا شاید

 .شود
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بیند، حاضر است برود و به ارباب وقتی پسرش را آن طوری می بیند.ریحان جزای کارهایش را می

. ولی، فقط پسرش خوب شود. یک تغییر اندهاش مردهبگوید که تقصیر او بوده است که آبنوس و بچه

کند که فهمد. درک میبزرگ در او ایجاد شده که او را این شکلی کرده است. او مادر شده و حاال می

ها تاوانِ تمام آید و اینای دیده، چه بالیی به سرش میاش مرده و یا صدمهچهوقتی یک مادر بفهمد ب

 ی دخترش دق کرده و مرده است.هایی است که مادرِ آبنوس کشیده و به انتظار دیدن دوبارهسختی

 "آبنوس"

 همراز مادر، بیدار شو._

 فقط یه دقیقه مامان!_

 شی؟، با یه دقیقه از خواب سیر میاین همه ساعت گرفتی خوابیدی برات کافی نبوده_

کنم. شلخته هست، درست مثل به دختر کوچولوم که حاال واسه خودش خانمی شده نگاه می

 داداشش!

 .دها به نظر بیاموهای بلندی که تا زیر باسنشه، در هم پیچیده و یه جورایی، موجب شده مثل جنگلی

 رتت.اومد، بگی ای هم به موهات بزن. شاید یکیوقت کردی یه شونه_

 اِ، مامان._

 شوخی کردم. خانمی بدو که دانشگات دیر شد. برم آراز رو بیدار کنم تا دیرش نشده._

هر و ؟ خوابه طرف اتاق آراز میرم که.... واه این پسر دیگه شورش رو درآورده. این جا اتاقه یا جنگل

 برادر یکی از یکی بدترتر هستند.

 آراز... آراز!_

 زنم:کنه. ولی، باید تنبیه بشه. برای همین داد میشه و به من نگاه میبلند می ام ترسیدهبچه

 کنی؟ این چه وضعیه واسه اتاقت درست کردی؟ این جا اتاقه یا جنگل؟چیه؟ به چی داری نگاه می_
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 . گفتم چی شده!ام دادیاِوا مامان، سکته_

ین ری دانشگاه و من رو برسونی و بعد هم تاید همراز رو ببات دادم؟ حقته. بلند شو بیینم. بسکته_

 اتاقت رو مرتب کنی.

 کنم.شه اتاقم رو ول کنی؟ این جوری چیزام رو زودتر پیدا میباشه مامان! ولی، می_

 نه، باید تمیزش کنی._

 مامان._

 زهر مار، زود باش._

 مامانی._

 شم آقا پسر، زود باش.خودت رو لوس نکن که خامت نمی_

کنه. آراز بعد از رسونه و همراه من، به طرف شرکت حرکت میشیم. آراز همراز رو میسریع آماده می

شه. شه بچه زرنگیه، برای کار توی شرکت به صورت پاره وقت استخدام میچند تا ترم که معلوم می

هاش لطمه بزنه. ولی، پسر غیرتیم دوست نداره مادرش گم که این کار رو نکنه. شاید به درسبهش می

 تنها کار کنه.

وفقیت مه با امروز یه جلسه مهم با یه شرکت دیگه داریم که قراره با هم قرار داد ببندیم. اگه این جلس

 کنند.تموم بشه آراز و رئیس شرکت، سود خوبی می

هام شتهمگی آماده نشسته و منتظرِ رئیس و افراد اون یکی شرکت هستیم. سرم پایینه و دارم با انگ

 گیرم که...شیم. سرم رو باال میی احترام بلند میکه صدای در میاد. همه به نشانهکنم بازی می

 نه؟ بعد از این همه سال چه قدر شکسته شده.شه. چه طور ممکاون، باورم نمی

 ی من بابا روبرو کردن دوبارهخدایا بعد این همه سال باالخره آسایش و آرامش پیدا کردیم و حاال 

 خوای چی کار کنی؟ایهان، می
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 کنی؟آبنوس، تو این جا چی کار می_

 آیهان!_

 کنی لعنتی؟بینمت، این جا چی کار میلعنتی من فکر کردم تو مردی. حاال این جا می_

 آیهان من..._

 تو چه طور تونستی این همه سال بدون من زندگی کنی؟_

 من نمی خواستم..._

. بعد از گذشت چند گیرمواد بزنه توی دهنم که جلوی چشمام رو مییهان به طرفم میاد و خمیآ

بینم که دست پدرش رو محکم دارم. آراز رو میهام رو برمیکنم. دستدقیقه، دردی احساس نمی

 کنه.گرفته و با خشم بهش نگاه می

 کنید آقا؟چی کار می_

 به تو چه؟ به تو چه ربطی داره؟_

 ن پسرشم. شما کی هستید؟م_

 گم:شه. من شرمنده میمی های آیهان چند برابربا این حرف آراز، چشم

 آراز، این آقا پدرته._

 چی؟_

 ن همه سال تو و همراز انتظارش رو کشیدین.. اون کسیه که ایاون باباته_

 گه:کنه و متعجب میآراز با دهانی باز به آیهان نگاه می

 شه. اون چه طور...من... من باورم نمی_

 . بهش نگاه کن. اون پدرته.اون مثل خودته_
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 تو آراز منی؟ آراز کوچولوی من؟ فکر کردم مردی. حاال من این جا... چه طور ممکنه؟_

 گه:آراز اما هنوز توی شوک می

 کنم.من باور نمی_

 میده. لش رو در میاره و عکسی به آراز نشونکنه و کیف پوآیهان توی جیب کتش دست می

 ببین، این تویی. اینم مادرته._

 شه شما...باورم نمی_

های بلند دو ی ما به صدای گریهکنه. همهکنه و شروع به گریه کردن میآیهان سریع آراز رو بغل می

 گیم.دیم و چیزی نمیمرد گوش می

 ی غمگین، شیرینه.چه قدر این لحظه

 که همراز رو یادم میاد. هایمسوار بر ماشین آیهان در حال مرور خاطره

 ام، آ... آیهان_

 بله؟_

 شه بری این سمت؟می_

 برای چی؟_

 گم:کنم و میبه یه طرف دیگه نگاه می

 فهمی...تو برو بعداً می_

بینه، با تعجب به ام منتظر دم در دانشگاه ایستاده. وقتی ما رو میرسیم همراز بی چارهوقتی می

 طرفمون میاد.

 مامان، این آقا کیه؟_
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 خوام پیاده بشه.شم و از آیهان هم میاز ماشین پیاده می

 همراز، این آقا پدرته. ارباب آیهان..._

 اندازه.ان میهای به رنگ سیاه آیهو تو چشمرهای سبز رنگش همراز نگاه چشم

 آیهان آروم آروم با صدای لرزانی می پرسه:

 ه؟این دختر همون جنین توی شکمت بود_

ره. کنه و به طرف همراز میتر میدم. سرعت حرکتش رو بیشسرم رو به معنی آره تکون می

 گه:می گردونه و با پرویی تمامش رو برمیکنه. همراز روهاش رو براش باز میدست

 خیلی ببخشید مامان! ولی، من پدری ندارم._

خواد به طرفش بره ده. آراز میامه میگرده و به راه رفتنش ادزنم، برنمیره. هر چی صداش میو می

 گیره.که آیهان دستش رو باال می

 کنم.این مشکل بین من و دخترمه. شما برید. خودم حلش می_

 ولی..._

 برو آبنوس، برو._

 . شاید آیهان درست بگه.کنیممن و آراز سوار ماشین به طرف خونه حرکت می

 "دانای کل"

 زند:کند و با صدایی مهربان، صدایش میکت میآیهان قدم زنان به طرف دخترش حر

 آروم برو همراز خانوم... _

ذذاشت بازی نمیکشید، ولی لجها انتظارش را میخور رو به مردی که سالدخترک با صدایی دل

 گوید:اش را بچشد، میآغوش گرم و مردانه
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 لطفاً برگردید آقا._

 ردم، برو...کمی صبر کن و به حرفام گوش بده اگه راضیت نک_

 خوام.. نمینخیرم_

کند و بازیخواهد لجگیرد. همراز میبخشد و دست همراز رو میهایش سرعت میآیهان، به قدم

 گیرد.یتر دستانش را مدستانش را از دستان پدرش در بیاورد که آیهان محکم

 آبنوس این جوری تربیتت کرده؟_

 نه، مادر من بهترین مادره._

 ر مادرت بیا و بشین تا باهات حرف بزنم.. پس، به خاطمنم این رو قبول دارم_

 دهد.. همراز بعد از کمی صبر کردن، سرش را به معنی باشه تکان میکندبه صندلی کناری اشاره می

 کند. بعد از دقایقی پدر و دختر روبروی هم نشسته و همراز، منتظر به پدرش خیره شده تا او شروع

 گذارد.لرزان و رنجورش را بر روی صورت به رنگ سفید دخترش، در نزدیکی چشمانش می دستان

های مادرته. به همون اندازه زیبایی. وقتی مادرت باردار بود، آرزو داشتم هات، هم رنگ چشمچشم_

ولو یه دختر کوچولو شبیه خودش به دنیا بیاره که خدا من رو به آرزوم رسوند. انگار آبنوس کوچ

هام نتونستم ازتون . من به تو و مادر و برادرت بدی های زیادی کردم. به خاطر ناتوانیوی چشمامهجل

هام، تو این شهر شلوغ، غریب و بی کس بمونند. من رو ببخش. من . گذاشتم زنم و بچهمحافظت کنم

یه پدر نیاز تونی من رو ببخشی. من تو زمانی که به دونم که نمیخواستم این جوری بشه. مینمی

 داشتی پیشت نبودم.

 گیرد.دستانش را به طرف دستان دخترش هول داده و دوباره دستانش را می

زت ارم اولی بهم این فرصت رو بده که گذشته رو جبران کنم. که وظایفم و انجام بدم. منِ پیرمرد د_

 کنم.خواهش می
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است. رو به پدرش سریع  شود. مثل مادرش دل نازک ولی قویچشمان دخترک پر از اشک می

 گوید:می

 خواستم این جوری بشه. با این که دایی مسیح کم برامون نذاشت؛ ولی، مناین طوری نگو. من، نمی_

 اش بودم. همیشه کمبود نبودنت رو داشتم. پس قبول کن که کمی بایدهمیشه تو حسرت نیاز و خانواه

 تقصیر تو نبوده و نیست. دلخور باشم بابا! ولی، من تو رو بخشیدم. چون اینا

کنند. باالخره پس از گیرد و هر دو شروع به گریه کردن میپدر به سرعت دخترکش را در آغوش می

 رسد.اش میها، آیهان به خانوادهسال

 کنند.ده و با شادی به هم نگاه میدیگر بیرون آمبعد از دقایقی از آغوش یک

 ؟تو گفتی مسیح، مسیحا رضایی رو که نمیگی_

 شناسید؟چرا همون، شما اون رو از کجا می_

 اون... چه طور؟ مادرت چه طور به اون اعتماد کرده؟_

 اون خیلی به ما کمک کرد. همیشه مثل یه برادر پشت مادرم و ما بود._

 برادر؟_

تر از من آره، مامان هم مثل یه خواهر براش رفت خواستگاری و اونا االن یه دختر چند سال کوچیک

 د.دارن

 گوید:آیهان متعجب می

 پس کی این طور..._

کند. جیغ همراز بلند خواهد حرف دیگری بزند که فردی بر رویش پریده و او را از همراز جدا میمی

تواند از خود و کند. گرچه آیهان پیر شده؛ ولی، هنوز میشود. پسر شروع به زدن آیهان میمی

 شود:یو فریاد بلند م اش مراقبت کند. صدای پسر با دادخانواده
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 کردی عَوَ...داشتی چی کار می_

 آراد بس کن. اون پدرمه..._

 کند.شود. متعجب به پیرمرد سرسخت روبرویش نگاه میدستان پسرک با حرف همراز متوقف می

 ایشون پدرته؟_

 بله، من پدرشم._

 گوید:همراز رو به ایهان کرده و می

 ، آراد کریمیه.پدر، ایشون نامزدم و هم دانشجوییم_

 نامزدت؟_

 بله..._

ه و کند استوار بایستد که ایهان به طرفش رفتآراد که منتظر بود سیلی از پدر همراز بخورد، سعی می

 کند.بغلش می

 گم پسرم، تبریک...تبریک می_

 آید.و خنده بر وی لبان همراز و آراد می

 اند. یکی با چشمانی شکاک و دیگری با چشمانی پر از آرامش که یکی بهدو مرد روبروی هم ایستاده

 کنند.کند. بله آیهان و مسیحااند که باالخره با هم آشتی میطرف دیگری دویده و بغلش می

آبنوس  کنند.گردند. به جایی که ریحان و میالن زندگی میبعد از گذشت یک ماه همگی به خانه بازمی

از  اش نداشته باشد. در نظر او خداوند تقاص این همه سال راتصمیم گرفته کاری به ریحان و خانواده

 او گرفته است.

 "آبنوس"
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ایستند تا مهمانان داخل شوند. شم. هنوز که هنوزه مثل قدیم منتظر میمیبعد از آیهان، من پیاده 

رم و به زور بغلش کنه. به طرفش مین نگاه میشم، ریحان متعجب و با ترس به موقتی پیاده می

 گم:کنم. توی گوشش نجوا گونه میمی

 کنم. امیدوارم تو هم فراموش کنی.گذشته رو فراموش می_

 دم.زنم و سری تکون میکنه. لبخندی بهش میاز بغلش بیرون میام که با تعجب بهم نگاه می

 زنه:کنم که آیهان داد میبه بقیه سالم می

هام برگشتن. به این مناسبت جشن و مهمونی بزرگی الخره بعد از این همه سال، همسرم و بچهبا_

 شه.برگزار می

 شه.صدای جیغ و سوت همه بلند می

 برد. ای کاش...ای کاش آیهان این همه تشریفات به کار نمی

آراز  آراد، همراز، نیاز وکنم. گاه میام و به جمعیت نشه. کنار آیهان نشستهباالخره مهمونی برگزار می

گه و همراز سری تکون کنار هم درحال صحبت اند. ریحان به طرف همراز میره و درِ گوشش چیزی می

ره. بعد از دقایقی، کنه و دنبالش میرند. آراز مشکوک بهش نگاه میی باال میمیده. با هم به طبقه

 پرسم:زش میهش، ابهای قرمز به طرفم میاد. متعجب رو همراز با چشم

 چی شده؟ _

 لرزه:صداش از شدت عصبانیت و تعجب می

 ام. گفت شاید الزم باشه آزمایش دی ان ای بدم.مامان، ریحان به من گفت معلوم نیست من بچه کی_

 به من گفت نجس و حروم زاده...

 زنه:شنوه و رو به ریحان داد میهای همراز رو میآیهان هم حرف

 به بچه من بگی حروم زاده؟ بچه خودت حروم زاده هست.کنی چه طور جرات می_
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 ده:پره. آیهان ادامه میرنگ از رخسار ریحان می

ها پیش بهت هشدار دادم. ولی، تو گوش نکردی. اول خواستی زن و فهمم؟ سالچیه فکر کردی نمی_

ی حرومیت چهین جا نیست. زود خودت و بکنی. جای تو اهام رو بکشی و حاال بهشون توهین میبچه

 جا بریند.از این

 گم:زود می

 نه آیهان، با میالن کاری نداشته باش. اون که گناهی نکرده._

 گه:ده و رو به ریحان میسری تکان می

 رد.. برو و دیگه هم برنگ. حاال هم از این جا بروکنمفردا سه طالقت می_

شه و هر کسی راجع به میالن ها شروع میپچگردند. اما، پچ بعد از رفتن ریحان، همگی به جمع بر می

رم و ای سر به زیر روی صندلی چرخ دارش نشسته. به طرفش میگه. پسرک گوشهیه چیز می

 گم:کنه که میگیرم. سرش رو بلند میهاش رو میدست

 تو هم مثل آراز منی.._

 زنم:رو به جمع داد می

رش! وگرنه با من بهش حرفی بزنه. حتی پشت س. کسی حق نداره از این به بعد میالن پسر منه_

 طرفه.

 گه:آیهان به طرفم میاد و می

 شه.هام حرفی بزنه به بدترین شکل مجازات میهر کی راجع به من یا همسرم یا سه تا بچه_

 زنه.ای بر روی پیشونی میالن میبوسه

*** 

 هامه.امشب عروسی سه تا بچه
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کارها . بعد هم با گلی دختر یکی از خدمتمیالن رو به خارج از کشور فرستادیم. عمل کرد و خوب شد

 گذاشت با هم ازدواج کنند، ازدواج کرد.که عاشقش بود؛ ولی، ریحان نمی

 گم:رو به آیهان می

 کنم امشب وقتشه ارباب...فکر می_

خوری زنه و با دلای بر روی پیشونیم می*ره و به طرفم میاد. بو*سههاش توی هم میآیهان اخم

 گه:می

 گیری اسمم رو صدا بزنی بانو؟کی یاد می_

 گه:اندازم که میبا خجالت سرم رو پایین می

 نبینم سرت پایین باشه._

 گم آیهان، امشب باید به آراز بگیم؟چشم... می_

 بله، اون باید بدونه._

آیند. های عروس و داماد میها با لباسشم. بچهه میدم و به قاب عکس روبروم خیرسری تکون می

 گم:ده. رو به آراز میرام سری تکون میبزنیم. ایهان ای میروی پیشونی همه بوسه

 آراز، بیا پسرم..._

 دم:کشونم و ادامه میاون رو به طرف قاب عکس آرزو می

واهر منه. ولی... وقتشه که خزو خب اون آر دونم چه جوری باید بگم...به این عکس نگاه کن. نمی_

 بدونی اون، مادرته...

 گه:کنه. میده و با لبخند بهم نگاهم میشه. آراز واکنشی نشان نمیهام اشک جمع میتوی چشم

دونم اون مادرمه. ولی، تو در اصل مادرمی! اون من رو به دنیا آورد. ولی، تو من رو پرورش من می_

 ...دادی مامان
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 کنند.کنم. همه با لبخند به این صحنه نگاه میبا گریه بغلش می

 "مدیون مهربونیای یه زنم که از بچگی صدام زده، دخترم..."

 تقدیم به مادرم و تمامی مادران رنج کشیده!

 98آیدا رستمی کاربر انجمن رمان 

 پایان

21:52 

1398/1/10 

 دیگر رمان هایم:

 .فرشته بداخالق1

 .آسایش من)جلد دوم رمان فرشته بداخالق(2

 .مرگی که به من زندگی بخشید3

 .مرد سوخته من4

 با تشکر

 com98http://forum.roman./منبع: 

 مرجع تایپ و دانلود رمان 98رمان 

 ،وعهری با مجممحفلی دوستانه برای ایرانیان است. در صورت تمایل به هر نوع همکا 98انجمن رمان 

 کنید: ر کلیکروی لینک زی بر ،رانو یا خواندن آثار دیگخود  دل نوشته و آثار ،تایپ و نشر رمان

 98عضویت در انجمن رمان                                                                                        

 بوده و در هیچ جای دیگری تایپ و منتشر نشده است. تمامی 98کتاب اختصاصی انجمن رمان این 

یگرد پتعلق دارد و هرگونه کپی برداری از آن شرعا حرام است و  98حقوق این کتاب به انجمن رمان 

 قانونی دارد.
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