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و  ریشدن ...حاج بابا چشم و چراغ بود ...خ نیحاج بابا مرد نفرر یشده ان ...از وقت نیروستا نفر نیا یاهال گنیم -زن

شبا با  شدن و یاکبر اباد بود و حاج باباش ... مردم روستا صبح به صبح با اهلل و اکبرش دست به نماز م هیبرکت بود...

روستا رخت  نیازا یرفت...خوشبخت یخوب بود ...اما وقت زیبود همه  چ  ی....تا وقت دنیخواب یالعفو هاش م یاله

 بست 

قلقل سماور تو  یرفت . صدا دنشیر حال جوشزن پر از اشک شد از جاش بلند شدو به سمت سماور د یچشما

حداقل  خواستیکه دلت م یخواب اور و ارامش دهنده داشت . جور  یاب و علف اهنگ یب یسکوت محض اون روستا

 یوو بشن یبنوش یپشت هم چا یه ومو ار یخونه کاهگل نیو تو ا یدرونش برنگرد یبه شهر و غوغا گهیهفته د هیتا 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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ها و  ینه از خودشون نه از بد ستیازشون ن یاثرر چیه گهیکه د ییاز سرنوشت ادما ها یو بشنو یبنوش ی...چا

 که در حق هم کرده بودن .... ییها یخوب

خونش رفت .  یگوشه  یمیاز جاش بلند شد و به سمت صندوق قد یپام و به سخت یرو گذاشت جلو ییچا زن

 رهیپشت به من به رو به روش خ دویکش قینفس عم یبارداشت که دو سه  دیباز کردن درب صندوق ترد یبرا یانگار

درب صندوق   االخرهیماه چهره ... ایبه من  شدیکه بود به من مربوط م یاما هر چ هیتو اون صندوق چ دونستمیشد .نم

گفت و از جا بلند شد و به سمت من  یا یعل ایاورد دو باره  رونیو از توش ب چیپارچه پ یمیقد یجعبه  هیو باز کردو 

 پر از سوالم و بهش دوختم و گفتم یبرگشت . چشما

 به اون داشت؟ ی...مرگ حاج بابا چه ربط دیاز ماه چهره بگ -

دختر  کیاز  یاورد و به دستم داد . عکس رونیاز داخل اون ب یبزنه  جعبه رو باز کردو عکس یحرف نکهیبدون ا زن

...با  دیشدم تمام تنم لرز رهیبچه خ ییبه چشما یچرا اما وقت دونمینم کردینگاه م نیبه دورب یبیبچه که به طرز عج

 وحشت به عکس نگاه کردم و گفتم :

 ماه چهرست؟-

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

  اسری

شده بود  بیکه درون امامزاده ترک یا ییاز امام زاده مشغول خوندن دعا و نماز بود .نور سبز و طال یبابا گوشه ا حاج

 حاج یو روحان نیدلنش یچهره  شدینورها م نیدرهم ا بیترک نی. از بدادیبه فضا م تیاز ارامش و معنو یتلولو خاص

به   یشده بودم به سخت سیخ یبارش بارون حساب ریکه ز یحال.  درینیو بب کدستشی دویسف یها شیبابا با اون ر

 حال من با تعجب گفت : دنیانداختم .حاج بابا با د وونیا یو نفس نفس زنان خودمو رو دمیامامزده رس

 ؟یشونیبابا؟چرا انقدر پر هیچ -

 کردم و گفتم :رو به حاج بابا  ومدیباال م یکه نفسم به سخت یحال در

 . شهیفارق نم یفارق شه ...دردش گرفته ول تونهیکمند خانم ....کمند خانم....نم-
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اومد .من هم چنان نگران با  رونیبابا نگران از جا بلند شدو به داخل رفت قران خود شو برداشت و از امام زاده ب حاج

ن به بارش بارو ریا گرفته بود ز شویشونیم پو بلندش که تما  دیسف کدستی یموها کردمیحرکات حاج بابا نگاه م

دوششو به سرعت دست منو گرفت و هر دوبه طرف خونه  روبلندشو انداخت  یروشن در اومده بود. عبا ییرنگ طال

 .میبه راه افتاد وسفی

 نیبه زم رهینشسته بود و خ ینگران و بهت زده گوشه ا وسفی دیرس یبلند کمند از دور به گوش م یها ادیفر یصدا

ته به درب بس ینگاه یرو نبود حاج بابا با نگران شیپ ی. انگار اصال متوجه دور  و برش و اتفاق ها ختیریاروم اشک م

غوشش تو ا دوییسرش و بلند کنه خودشو به سمت حاج بابا کش نکهیبدون ا وسفینشست  وسفیخانه کردو کنار  ی

ت کمند قطع و پش یها ادیشروع به خوندن کنه فر خواستیکه م نیما همافتاد حاج بابا قرانشو اروم باز کرد ا هیبه گر

اشکاشوپاک کرد وبه سمت در رفت . همه نگران به  دویاز جا پر یبا نگران وسفینوزاد بلند شد .  فیظر یاون صدا

شد همه منتظر  رهیخ هیاز عرق شده بود اروم درب و باز کردو به بق سیکه خ یقابله در حال میچشم دوخته بود ربد

 .... شهیهم یبود . کمند رفته بود ....برا زیهمه چ یایقرمز قابله گو یجواب بودن اما چشم ها

 یکردن کرد صدا هیبلند شروع به گر یافتاد و با صدا نیزم یقابله سست شد و رو یچهره  دنیاز د وسفی یزانوها

 بود و کل فضا رو گرفته بود....شده  بیمادر ترک یبا نوزاد ب هیهمسا یو زن ها وسفی ی هیگر

 یکه همه  یکمند و از دست داده بود....کمند وسفینبود .... فیقابل توص وسفیاون ادما حال  یهمه  نیب اما

 بود  ... شیزندگ

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

 .... کمند

من  رفتیبه قول خودش تو مغز من نم زایچ نیاما ا ستیواسش گر دیبا ستیدختر که برسه ب گفتیم شهیهم مادرم

اس ه یبچه شهر هیارزوهات شب گفتیباشم مثله گل بهار و شادمان ... ننه گل ممد م هیمثله بق تونستمیاولم نماز 

 یکن دایشوهر خوب پ یو  چه به درس ومشق اگه بتون یپاتو دراز کن دختر ....تو بچه داهات متیاندازه گل گفتیم

 یالگ.تا شونزده س یرو کن رویننه باباتو ز یزندگ دیبا یا ی...تو که قدو باالت رعنائه وگالبتون و مو مشک یهنر کرد

د . باز ش یکه پام به اون عمارت لعنت ی. همون روز نحس دمیخوب فهم یلیاما بعدا خ هیحرفا چ نیا یمعن دونستمینم

 با گل بهار و حاتمونیاز تفر یکی میبچه تر که بود ادمهی بردیهوش از سرت م دشیدیم رونیاز ب یکه وقت یعمارت

معموال  میوبخور مینیخوش رنگ و اب دارش بچ یها وهیپشت باغ عمارت و از م میبود که بر نیبرادرش  ا وسفی

مستخدم  رخانیهم بش یدوسه بار  میگرفتیم نییهارو از پا وهیو خودمون م میفرستادیو از درخت باال م وسفی
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من عمارت ساالرخان تا به اون روز پر بود از خاطرات  یبراکتک مفصل به هممون زد. هیکردو  دامونیعمارت پ یاصل

 یها دنیو دست کش انهیمخف یها طنتیخوشمزه گرفته تا ش یبزرگ خان  با اون همه خوراک یها یاز مهمون نیریش

 خانم بزرگ ....  یشمیگرون وابر یبه لباس ها یواشکی

چرا منو مادرو از اون  دونستمیاول نم ختیفرو ر شهیهم یاون روز عمارت با اون همه خاطراتش برام توقلبم برا اما

 یابر یخوب یمادر خبر از اتفاقات یننه گل ممد و دستپاچگ یگل انداخته  یسر روستا تا عمارت کشوندن اما لپ ها

که سال تا سال اجازه دست زدن بهش نداشتم و از صندوق  دمیو سف یصورت نیچ نیمادر دامن چ ی. وقتدادیمن نم

 دابیسرخاب و سف ینجوریدخترو ا هی یوقت دمیفهمیشونزده سالم بود اما خوب م ختیر یردو تنم کرد دلم هردر او

بشه  وسفیمن و  یبختک جون و زندگ دیبه بعد با نیکه از ا یاون کس هی...ک هیک دونستمی...فقط نم هیچ شیکنن معن

بودم دست تو دست مادر و ننه گل  یبود تو بد مخمصه ا ینه ...هرچ ایخبر داشت  هیاز قض وسفیاصال  دونستمیم... ن

 و نمور ی...دلم که تو اون خونه کاهگل یشدم اما دلم چ یم دهیبه سمت اون عمارت بزرگ کش عیو سر اریاخت یممد ب

 یواشکیاوردو  یاز شهر برام م وسفیکه  ییکتابا ازکه پر بود  شیکرده بود...تو اون اتاقک درخت ریته روستا گ

سرخاب شده کجا  یچهره  نی... االن با ا یپر از اب و پر خاطره....اما االن چ ی...کنار اون رودخونه  خوندمشونیم

 هدخوشش داشت به وع الینه با خ ایبه دل اونم مثله من بد اومده بود... یعنیکجا بود... وسفی...اصال  االن  رفتمیم

 ؟ کردیکوتاه هر روزمون کنار اون رودخونه پر سرو صدا فکر م یها

عمارت و   یمتر ستیشدن از دو کیحق نزد یتیرع چیشد ه داریچشمامون پد یبزرگ عمارت جلو ینما باالخره

خان مستخدم عمارت به سمت ما اومدو  ری. بش میستادیبا ننه گل ممد و مادر کنار درب عمارت ا نینداشت بنابرا

 یچند بار دیجوش یو سرکه م ریس مثلهو از دست مادر و ننه گل ممد جدا کردو با خودش برد . ته دلم دست من

حالم باز بدتر و بدتر شد . از درون باغ بزرگ ساالرخان عبور  دمیبرگشتم و صورت گر گرفته مادر و ننه گل ممد و د

 ری. بش دیکش یم ونیشده بودو قل رهیه روش خبه رو ب وونیا ی. ساالر خان تو میدیرس یو به سمت درب اصل میکرد

بار به نظرم وحشتناک اومد . رنگ اصلو  نیاول یکه انگار برا ی.خونه ا میبردو وارد خونه شد یصلمنو به سمت درب ا

 یبو هیشده بود ...  نیرنگ مز یالک متیگرون ق یو فرش ها یاشراف یبود و با مبلمان ها رهیت یغالب خونه قهوه ا

 یجلو یچوب یصندل یم . خانم بزرگ رویرفت یبه سمت تاالر اصل رخانی. همراه با بش ومدیهم تو خونه م یبیعج

بلند شد و به سمت من اومد . اول  یصندل یکرد و از رو ریپنجره نشسته بود با ورود ما با دست اشاره به رفتن بش

مثله روز برام روشن بود  زیشد. ...همه چ رهیچونم وخوب به صورتم خ ریسرتاپامو نگاه کردو دستشو محکم گرفت ز

 یحت خوانیم دیکلفت جد دیاصال شا ای ادیبدشون ب دیاشتباه شده شا دیکه شا دادمیم دیاما باز هم به خودم ام

 وندهیپ یم قتیزود به حق ای رید دونستمینره که م یزیحاضر بودم به کلفت اونجا شدن فکر کنم اما ذهنم به سمت چ
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که دست از سرم برداره  کردمیم ابودم و تو دلم پشت هم دعادع رهیرنگ و روشن خانم بزرگ خ یتوس ی.... تو چشما

 از مبل ها نشوندو گفت: یکی یسر اخر دستمو گرفت و رو کردیتر م قیترو دق قیدق یو بره اما اون نگاهشو ه

 بود دختر؟ یاسمت چ_بزرگ خانم

 گفتم : دمیشن یقط خودم مکه ف ییوحشت به چشماش نگاه کردم و با صدا با

 کمند ...-

 گفت : دویکش یقیبزرگ نفس عم خانم

 کمند دختر گل ممد درسته ؟_

 به عالمت مثبت تکون دادم که ادامه داد سرمو

 ؟ یینجایا یواسه چ یدونیم_بزرگ  خانم

 ندادم که ادامه داد یکرده تو چشماش نگاه کردم و جواب بغض

 کنهیبخت بهش رو م ینجوریکه ا یاما تو بختت بلند بوده. دختر شهینم یتیهر رع بیشانسا نص نیا_بزرگ خانم

...غذا ی...مثله خانوما راه بر یمثله خانما رفتار کن یبتون دیکه...با یفهمیمواظب خودشو رفتارش باشه م یحساب دیبا

 یبچه باز نیمن حوصله ا....پسر  یکن یو ازش نا فرمان یاریدر ب یبچه باز نمی...نب ی...به شوهرت خدمت کن یبخور

 هنکیداره به ا یبستگ نجای...و از همه مهمتر موندنت ا یبراش باش ریزن خوب و سربه ز هی یبتون دیهارو نداره ...با

 وط فق یبمون یپس اگه بخوا شهیماه بانو دختر زاست و پسردار نم یدونیخودت خوب م یاریب یچند تا پسر بتون

 ... یدیفهم یاریپسر ب  یبتون دیفقط با

 فوسیمنو  نیامکان نداشت ندونن ب هیته دلم چ فهمهیخوب م دونستمیم ختمیریو من اشک م گفتیبزرگ م خانم

از دست  هیاخر سر هم از جاش بلند شدو  دوختیم دویبر یواسه خودش م کردینم یبوده اما توجه ییزایچه چ

 اورد و کرد تو دستم و گفت : رونیانگشتر جواهر ب هیسمت چپش 

اون خانم  شهیباشه هم ادتی... ادیب کنمی...االن ماه بانوخانمم صدا م یباش دهیخوب فهم زویکه همه چ دوارمیام -

 ...  یبهش بکن یا یاادب یب نیکتریکوچ نمی...نبکیبزرگ و تو خانم کوچ
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نگذشت که  یزیحرف زدو برگشت چ یمستخدم خونه دوسه کلمه ا نتیجا ش بلند شدو و درب باز کرد و با ز از

به سرتا  ینگاه یچشم ریاما ز ارمیجرات نداشتم سرمو باالب یلیماهبانو همسر اول ساالر خان هم وارد اتاق شد خ

 یلیخ دمیبود که د یدختر نیقشنگتر ظرمبودمش تو لباس عروس بود به ن دهیکه د یبار نیپاش انداختم . اخر

دختر اورده بود . ماه بانو  هیه عروس ساالر خان  بود هر سال چهارسال ک نیبا من نداشت اما تو ا یاز نظر سن یفرق

 درو پشت سرش بست و نگاه پر از غضبشو بهم انداخت . خانم بزرگ با لبخند بهش نگاه کردو گفت :

 برات ... کردمیم فشویکه تعر یبود اون دختر نیماه بانو ا -بزرگ خانم

به دندون گرفت حس کردم اونم  نشوییانداخت و لب پا نییبه من انداخت و سرش و پا یبانو بدون حرف نگاه ماه

گرفته ماه بانو انداخت و  یبه چهره  یخاانم بزرگ متنفره ....خانم بزرگ نگاه ییلبخند کذا نیمثله من اون لحظه از ا

 گفت:

 کمند و ببر  ایب نتی....ز نییشیباهم اشنا م شتریحاال بعدا ب -

بور ع یاصل یاز راهرو میرفت رونیبگم از در ب یزیچ نکهید اتاق شدو به من اشاره کرد به سمتش برم بدون اوار نتیز

به  یدستپاچه نگاه نتیشد ز داریچشمم پد یساالرخان جلو یجد یکه چهره  میرفت وونیو به سمت ا میکرد

 ساالرخان انداخت و گفت 

 ن؟یکنیم کاریچ نجای: اا ...اقا شما انتیز

 انداخت و گفت : نتیبه ز یاز کنجکاو ینگاه ساالرخان

 ؟ هیک نی:اساالرخان

 ... چکسیدستپاچه گفت:ه نتیز

در هم شد و تپش قلبمو  ونیعطر خاص مردونه و قل یگرفت و به سمت من برگردوند . بو نتینگاهش از ز ساالرخان

ح و اصال دی؛پوست سف یمشک یه کردم چشم و ابروهزار برابر کرد .اروم و با ترس نگاهمو باال اوردم و با صورتش نگا

 وسفیبه  یشباهت چیسخت و خشن  . ه یپر رنگ و پر پشت.....  صورتش پر بود از خط ها لیبیس کیشده و 

 عطرش  ینداشت نه خودش نه نگاهش نه حت

 :اقا اجازه هست ببرمش ؟ نتیز



 ماه چهره

 
9 

 

 همون دختره ؟ نی:اساالرخان

رو س یبه من سفارش کرده بود ب نشیدی:اقا تو رو خدا ماه بانو خانم نفهمه د  بهم کردو گفت یهول شده نگاه نتیز

 .کشتمیصدا ببرمش اقا ..بفهمه م

 پر از اشکم بهش یبهم کرد  . اروم صورتمو اوردم باال و با چشما یدوباره نگاه دویکش لشیبیبه س یدست ساالرخان

و به سمت در برد  دیدستمو کش عیسر نتیصورتم چرخوندکه تا ته وجودم و سوزوند . ز یشدم . نگاهش و رو رهیخ

 یاومدم انگار هوا رونی. از در عمارت که بکردیم گاهراهرو داشت رفتنمو ن ینگاهمو به پشت سر برگردوندم هنوز تو

و تلخ مزه  نیسنگ یهمه هوااز اون  بیعطر نا اشنا و غر یاز اون همه بو شدمیتازه حالمو جا اورد داشتم خفه م

نون  یمرطوب از قلقل سماور و بو یخودمون با همون هوا ییزودتر برسم تو همون خونه دنج روستا خواستی....دلم م

 پامو تو اون عمارت نحس بزارم . گهید یلحظه  هی یحت خواستیتازش ...دلم نم ریپن وداغ 

شد  رهیخ نتیاز اشک بود . مادر با نگاه پرسوال به من و ز سیهنوز صورتم خ میگذشت یاز درب اصل نتیز همراره

 وگفت:

 خانم؟ نتیشد ز ی:چ نتیز

 بشه شتر شانس و بخت و اقبال نشست در خونتون  یخواستیم ینازک کردو گفت :چ یپشت چشم نتیز

 گرفت باال و انگشتر و نشون مادر داد و گفت : دستمو

 خانم بزرگ نشونش کرد .-

هم به عمارت برگشت . من متعجب از رفتار  نتیو ز دنیخند یمادر و ننه گل ممد از خوشحال حرف نیا دنیشن با

 اون ها به مادر گفتم :

 شد ؟ یاون تو چ یدونیمامان؟م یخوشحال -

 دختر که خوشحال نباشم  یزیعمارت مکه کم چ نیعروس خان ...عروس ا یمادر تو شد دونمیچرا نم_مادر

 امی...ب خورهیاون ساالر خان حالم به هم م ختیعمارت و دادرو دستش متنفرم از ر نیچرا ...من ااز گهیمامان تو د -

 بشم عروسشون؟

 دهنمو گرفت و گفت: یبا ترس جلو مادر
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 ؟ یچ یعنیعروس ساالرخان شدن  یدونیدر خونتو زده ...م یچه بخت یفهمیدختر ...تو چه م ریزبون به دهن بگ-

فقط پشت هم بچه اوردن و  یعنیعشق ... یب یزندگ هی یعنیبخت شدن من ... اهیس یعنی... دونمیبله خوب م_کمند

من خوشبخت  یکنیبهتون احترام نذاشتن که راتون بدن تو واقعا فکر م ی....حت یحبس شدن تو اون اتاق لعنت

 شم؟یم

 گل ممد زد پشت دستشو گفت : ننه

 شکر کردنته .... یها...جا رهیگیسر...خدا قهرش م رهیخ یزنیم هیحرفا چ نیا -

 مرد زن و بچه دار شدنو ؟ هیرو شکر کنم ؟زن  یچرا ...چ گهی:ننه تو د کمند

 تکون دادو گفت : یدست یالیخ یبا ب مادر

 بهش رو کرده ... یچه بخت فهمهیولش کنن ننه بعدا م_مادر

 به مادر نگاه کردم و گفتم : تیعصبان با

بده؟من عروس  یخوبه چ یچ شهینم میدختر درس خوندم انقدر حال هی. من مثال نیگیم یشما چ گمیم یمن چ -

  دهیمنو د نهیشم . ساالرخان پشت گوششو بب ینحس نم ی فهیو طا ریت نیا

 دمیو گذاشتم کف دست مادر و به سمت رودخانه دو دمیکش رونیبردم به سمت انگشتر و انگشتر و از دستم ب دست

. 

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

  وسفی

 الیسرگرم بشم و فکر خ نکهیا یکرده بود برا رید یرودخونه  منتظر کمند نشسته بودمم به نظرم اونروز کم کنار

ار و بود با گل به نیعادتمون هم یبردم از بچگ نییدم تو اب رودخونه و  پشت هم باال و پاز موینکنم  چوب دست یالک

 .  میذاشتیها م یتو اب و سر به سر ماه میزدیهامون و م یلب رودخونه و چوب دست میومدیکمند م

. ذارمیهاش م یادگاریرودخونه و  نیبه خاطر همون خاطرات بود که هنوزم قرار و وعده هامو با کمند کنار هم اصال

ه توش یبار برا نیرودخونه... کمند ا نیاومدم کنار ا رفتممیدرس خوندن به شهر م یکه داشتم برا یروز نیاخر ادمهی
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از  یواشکیکه تو نگاهش داشت معلوم بود که همشونو  یطراببادوم و گردو تو دستش پر کرده بودو از اض یراهم کل

رده بعدم بغض ک بمیج یتو ختیجمع کرده بود ر یاورد و هرچ رونیپالتوم ب بیجاشپزخونه خونه برداشته دستمو از 

برام خنده  فشیکنه به طرفش خونشون رفت . اون موقع احساسات دخترونه و لط یخداحافظ نکهیو ناراحت بدون ا

نگاه  هیبودن اما ده سال بعد درست تو همون نقطه  نیزم یکره  یموجودات رو نیبه نظرم دختر ها لوس تر ومددار ا

 حال منو از اون روز کمند صد برابر بدتر کرد .  بیارامش عج هیچشم  هی

ه روم گذاشت یریتاث  ینیو داشتم جز عاشق شدن .شهر نش یزیبعد از ده سال به روستا برگشتم توقع هرچ یوقت

با  مویعیطب پلمیتا باال بدونم ارزو ها داشتم تو سرم..... دسرو گردن از مردم روس هیخودمو  شدیبود که باعث م

 خرج سفرم چندتا یرفتن به فرنگ شم . اقا جانم قول داده بود برا یاماده  خواستمیمعدل گرفته بودم و م نیباالتر

و کمک م به روستا برگرد یکرفتم چند وقت میکرده باشم تصم یکمک هی نکهیا یبفروشه و منو بفرسته منم برا نیزم

 هارو بفروشم .  نیاقا جان زم

شهر و  گشتمیبعدم برم دادمیفرنگ و اونجا درسمو ادامه م رفتمیم رفتیها به موقع و خوب فروش م نیزم اگه

نقشه  نای.ا کردمیکرده ازدواج م لیاز تبار تحص یدختر شهر هیمطب... در اخر هم با  هیو  گرفتمیخونه م هیهمونجا 

که پا تو  یروز نیکمند بود درست تو همون اول دنیواسه قبل د نایبودم اما همه ا دهیکش ندمیا یبود که برا ییها

 خوش یبلند قد افتاد که با لباس محل یروستا گذاشته بودم و از کنار اون رودخونه رد شدم از دور چشمم به دختر

بود که اون دختر  نیا کردمینمکه که فکر  یزی. به تنها چ زدیاب م یتو شوینشسته بود و چوب دست یاب و رنگ

 هیکه ازش داشتم  یریتصو نیازم جدا شد .اخر یکه روز اخر با بغض و بدون خداحافظ ی. همون کمندهکمند باش

بست اما اون  یم یرنگ یبافت و با پارچه ها یغرغرو و لوس بود که موهاشو از دو طرف م یرو دیسف یدختر بچه 

 یبا اون نداشت . چند بار یشباهت چیهگره زد  بمیکه از لب رودخونه بلند شدو نگاهش و به نگاه خسته و غر یدختر

 یقدم هاشو تند کردو به سمتم اومد و به سرتا پامو با خوشحال یاما وقت ستین یبافم و واقع یم الیفکر کردم دارم خ

تر شده بودن و صورتش  رهی... چشماش جذاب ترو تبود دهیسرو بلند قد کش هیخودشه . مثله  دمیشد فهم رهیخ

 شدو گفت : رهیمتعجبم خ یتو چشما یتر .  با خوشحال بیو نج باتریز

 ؟ یخودت وسفی -

 شچرخوندمیو م کردمیو رو شونه هام کولش م گرفتمیدستشو م یمثله بچگ خواستیذوق بهش نگاه کردم دلم م با

بشم نفسم از عطر لباس و وجودش  بند اومد  . احساس کردم قلبم داره از  کیقدم بهش نزد هیکه اومدم  نیاما هم

 کت من زونیخودشو او می.اونم مثله قد تمشدن بهش نداش کیقدم جلوتر رفتنو نزد هیتوان  یحت شهیجا کنده م

 یموها یتح دکرینگاه م نیبودو با نجابت به زم ستادهیبا فاصله ا یاسمون یفرشته  هیمثه  گرفتیبهونه نم کردوینم
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 وسفیبود .از اون روز به بعد  دایبلندش پ یروسر ریاز ز یکیکوچ یبودو وفقط طره  دهیکامل پوش شمییبلندو خرما

 دارشید دیو صبح به ام رفتمیبه خواب م ادشینبود همه ذهن و وجودم شده بود کمند .شب با  لقب وسفی گهید

د بو یپا به اون روستا گذاشتم و هدفم چ یچ یرفت برا ادمیشده بود انقدرکه  میزندگ یکمند همه  شدمیم داریب

 یردخت دونستمینشده با خودم ببرمش م ریاگاه کنم  و تا د هیقض نیهست کمندو از یگرفتم  هر جور می.اخر تصم

  مونهیخواستگار نم یبه  کمند ب هیشب

 من دنیخودم و راحت کنم کمند باد الیخگل بهار رفتم سر قرار  تا راز دلمو بهش بگم و  یروز به جا هی نیهم یبرا

 متعجب نگاهم کردو گفت:

 افتاده ؟ یگل بهار اتافق ید؟براییفکر کردم گل بهاره ...شما -

 نگاه کردم و گفتم: شییکهربا یچشما تو

 من باشم؟ یدوست نداشت -

گاه صورتش ن مرخیبه ن یچشم رینشست .منم کنارش نشست و ز یتخته سنگ یانداخت و رو نییاز خجالت پا سرشو

 کردم و گفتم:

 یعنی ینشست یتخته سنگ نیا یراحت رو الیو با خ یتعجب نکرد نکهی.از ا نجامیچرا ا یدوننیکه خوب م دونمیم -

.  گستید زیچ هی.اما به نظرم هرچه قدرم طرف مقابل از احساس درون تو با خبر باشه گفتنش  یدونیم زویکه همه چ

 شبیاز د یلیهر دومون بشه . من خ یزندگ ین خاطره یتر نیریو ش نیبهتر تونهیبار م نیاول یحرفا برا نیگفتن ا

 بههت اعتراف کنم  که ... خوامیبهت اعتراف کنم . م زویکه همه چ نجامیفکر کردم  االنم ا

 رهیصورتش و اون لبخند معنا دار خ مرخیبه ن گهید تونستمینم ومدیزبونم داشت بند م جانیمکث کردم...از ه یکم

 و گفتم : نییسرمو انداختم  پا نیهم یبشم  برا

  یاگه از دل طرف مقابلتم خبر داشته باش یانگار ....اعتراف به دوست داشتم همه جورش سخته حت  -

ضوح قلبمو به و یشد .نگاهش تا عمق وجودمو سوزوند صدا رهیحرف صورتشو برگردوند و تو چشمام خ نیا با

 با هفت قلم یبودم دخترا دهیمن کم دختر تو شهر ند کردیکوبم م خیم ینجوریتو وجودش بود که ا ی.چ میشندیم

 همه ... او االگارسون کرده . اما نگاه کمند با همه فرق داشت ب دابیسرخاب و سف
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دور تر  یتخته سنگ ینگاهم تو نگاهش گره  خوردو از جاش بلند شدو به طرف رود خونه رفت و رو یا هیثان چند

 نشست وگفت :

  ییها یبچگ یتو همون هم باز شهی؟باورم نم یفرق کرد شناختمیکه م یوسفیبا اون  یلیخ -

پروا به  یانقدر ب یپسر میفکر کردم بدجور خراب کردم و ازم دلخوره. ااصال رسم نداشت نییپا ختیر یهر دلم

کار  نیاحساس کردم کمندم از یخواستگار رفتیم دیبا خواستیو م یدلش هر ک یابراز عالقه کنه هر ک یدختر

 بدش اومده.. اب دهنمو به زور قورت دادم و گفتم:

 چرا  -

...شهر  یزنی...راحت حرف م یزنی...قشنگ حرف م یستین هیبق هیشب گهی...د  وسفی ی:تو با همه فرق کرد کمند

 عوضت کرده  یلیخ

 زدم وگفتم: یراحت شد لبخند المیخ

 ظاهر .. ی...حتزی. اخالق رفتار فرهنگ فکرر ....همه چکنهیرو عوض م زایچ یلیاجرت خمه -

 سرخش نشست و گفت: یلبها یرو تیاز سر رضا یکت و شلوار مد روزم اشاره  کردم لبخند به

 هه؟؟یقشنگ یشهر جا-

 رفتم به سمتش و گفتم : جانیه با

  برمتیهم م ای.اصال تا اون سر دن برمتیم یاگه بخوا-

 انداخت و گفت: نییلبخند زد و سرش و پا بازم

وستا ر نیکنم و از ا یها زندگ یشهر هیو مثله تو باسواد شم . دوست دارم شب رمیبگ پلمیدوست دارم د یلییمنم خ-

...درک کنه  هیکه بدون عشق چ یروستا فرق کنه .مرد نیا یکنارم باشه که باهمه مردا یارزوم بود مرد شهیبرم. هم

 یا گهید یزایچ ی. من از زندگ خواستمینم یمیو مر زرو لباس زر  اریع ۲۴ یطال چوقتی...من ه یچ یعنی یعاشق

 که تو کتابا خوندم  ییزایچ خوامیم

 تعجب بهش نگاه کردم وگفتم: با
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  یمگه تو کتاب دار-

 نگاهم کردو گفت: طنتیش با

 همشم تو اون درخت کنار خونتون جاسازکردم خواستمیمن م یکه براش بخر خواستیاون کتابارو گل بهار نم-

دختر تو شهر و روستابا تمام وجود حس  نهمهیا نیانگار که خدا درو تخته رو واقعا جور کرده بود از ب شدینم باورم

حرفاشو با عمق وجودم  یمن بود کلمه به کلمه  ی گهید ی مهیکردم کمند واقعا ن دایگم شدمو پ مهیکه ن کردمیم

من ارزو داشت مثله من باور داشت اون شب از  ثلهم کردیمثله من  بود مثله من فکر م قاین دقاو دمیفهمیم

اون بارون راه رفتم وخدا رو  ریاومد اما من تمام شب و ز یبارون سخت ادمهی دمیگنجیتو پوست خودم نم یخوشحال

 با ارزش  هیهد هیداده بود  هیهد هیشکر کردم . خدا به من 

 یچه قدر گذشته بود اما باالخره صدا دونمیرو لبم نشست نم یبیلبخند غر هیدوباره  نیریمرور اون خاطرات ش از

 شده باتریز شهیانگار از هم ستادمیاز جا بلند شدم و منتظر اومدنش ا یبا خوشحال دمیکمند و از دور شن یقدم ها

 کینزد یبودن . با ذوق رفتم به سمتش اما هرچ هردبه تن داشت و صورتش و سرخاب ک ییبایز یگل گل رهنیبود پ

 ینهفته بود با ناراحت یبیغم عج دابیانگار که پشت اون سر خاب و سف شدیتر م بیرنگ نگاهش برام غر شدمیتر م

کنم .  باور خواستیبودم اما دلم نم دهیشن ییزایچ هی هیچ هیقض زدمیبه صورتم نگاه کرد بند دلم پاره شد .... حدس م

اسم  وادخیم دونستمیبگه م یزیلب باز کرد تا چ دیتر شد اروم و با ترد نیو غمگ نیگیکمند هر لحظه غم بیغر هنگا

 ساکت بشه باال بردم نکهی. دستموبه عالمت ا ارهیب ویک

 ...  هیگر ریشدو زد ز رهیچشمام خ تو

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

  ساالرخان

 فاصله ها اهو و نیکه بتونه از ا یشکار . رو دست بزرگ خان نبود کس میرفتیبا بزرگ خان پدرم  م یدوازده سالگ از

ه ک یکار کردیم یپشت من و سع زدیمشد دو سه بار با افتخار  یم بشینص یقرقاول شکار کنه هر وقت شکار خوب

 یوقت رابطه  چی. ه ترسمیازش م شتریکارا ب نیا بامن  دونستیوقت نم چیکرده با تمام غرور به رخم بکشه اما ه

هم جوون شدم  یروزمون بودو و وقت یو فلک چاشن هیا نوجوون بودم هر روز کتک و تنب یباهام نداشت تاوقت یخوب

و  رهچایب تیرع یها نیبه زم یحسابرس یو برا دادیبرپا م شیتمام وقت در خدمت اقا بودن . صبح به صبح ساعت ش

 ادی.تا به اون سن و سال  میرفتیو زودتر از ده هم به خواب نم میشدیخودش اماده م نیع یبا خان ها دنسرو کله ز



 ماه چهره

 
15 

 

 قیکه بودم بزرگ خان بودم منش بزرگ خان عشق بزرگ خان عال یباشم من هر چ دهیاز خودم فهم یزیندارم چ

ا که بتونه ب یخودش. کس نیع زهبسا یکیبود که  نیگرفت . اصال هدفش هم یتو وجود من شکل م دیبزرگ خان با

 .  رهیبزاره و بم نیراحت سر زم الیخ

روز  هیپشت لبم سبز نشده بود که  ینکرد هنوز درست و حساب یرییما تغ یاز پس شب ها گذشت و زندگ روزها

نظر  اصال اینه و  ای خواستمیبود م ینظر من چ نکهی. ا رمیو زن بگ یبرم خواستگار دیصدام کرد و گفت اخر هفته با

 .... یچیبود هم که اصال ه یبخت چ اهیاون دختر س

جز  مینداشت یروم از ارث ...چاره امح ای میشدیطرد م دیبا ایهم  میو درست غلط بکن میارینه و نچ ب میخواستیم اگر

 دونستمیاما م دمیاون دختر . دختر و که تا خود شب عقد ند یتن دادن به خواست بزرگ خان و رفتن به خواستگار

 یسر سفره عقد که تور گفتیراستم م گرفتیک  لقمه نمیروئه ...خانم بزرگ به قول خودش کوچ بایخوش چهره و ز

شده . دروغ چرا ته  بمینص یچه فرشته ا دمیکرد فهم یبا نگاهم تالق شییکهربا یباال و چشما دمیو از سرش کش

از  و قبل یکرده بود بعد از شام عروس میکه نصب یقندو نبات نیشکر خدا کردم واسه ا یدلم ضعف رفت و دوسه بار

در حجله  رو که باز  ادمهی.  میدگو رفتم دنبال زن دممیبزرگ خان و بوس یدست و پا یهم دوسه بار حجلهرفتن به 

 تو خودش . دیلرزیوسط اتاق نشسته بودو م یعروسک شکستن هیکردم مثله 

ال زن رو داد اص دبهیفکر کنه منم مثله بزرگ خان قلدر و بد دهنم اما بزرگ خان سفارش کرده بود نبا خواستینم دلم

 یا هیشونزده ساله فقط و فقط ثان یلبخند مهربونم به صورت ماه بانو نیهم یبرا  میبود که بهش توجه کن یزن ک

 دووم داشت و بس . 

و از ن یما همون شب بود از فرداش بازم روز از نو روز یبرا یتازگ میطعم عروس و داماد بودنو بچش مینتونست یلیخ

زش ا ی. وقت یتیداشت نه شکا یهم نه گله ا چارهیب یصبح به صبح دنبال کار و شب برگشتن به خونه .ماه بانو

لند ب وارید هی شهیچرا اما هم دونمی. نم یچیه گفتیمو  یبه گل قال زدیزل م یکرد کاریاز صبح تا شب چ دمیپرسیم

تو بروز احساساتم بهش  میبش کیبه هم نزد میخواستیاز شبا که م یبعض یبودم حت دهیخودمو ماه بانو کش نیب

و  باشه خوادیکه هر طور که دلش م دادمینه به ماه بانو اجازه م خوادیباشم که دلم م یاون تونستمیناتوان بودم نه م

 نیا یابر دیسر سال نشده با میدونستیبود . هر دو م فهیجور انجام وظ هیبا ماهه بانو برام مثله  یکیکنه . نزد اررفت

ماه بانو  دمیگذشت که د مونیروساز ع ی. دو سه ماه میاریسرو تهشون وارث ب یو ثروت ب لیو طو ضیخاندان عر

بچه همه  نیقدم ا تیبه هممون داد بزرگ خان به ن شویباالسرش اومدو خبر باردار میحک یناخوش احوال شده وقت

هممون ماه بانو که لپاش گل کرده بودو خنده از  یبود براا یروستا رو وعده گرفت. چه شب قشنگ یها تیرع ی

و  نمیبا دقت چهرشو بب کیوقت نتونستم از نزد چیه دیدرخش یم یستاره تو اون مهمون هیمثله  شدیچهرش محو نم
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 اون نیستاره ب هی. مثلله  ومدیزن تمام و کمال م هیبه نظرم  کردمیاز دور نگاهش م یاون شب وقت مابرانداز کنم ا

 همه زن ...

فت کنار و گ دیزرگ خان در هم رفت و منو کشب یسگرمه ها ستیاومد و قابله گفت پسر ن ایماه بعد بچه که به دن نه

شکار گذاشت تا  یخاندا روشن بشه اون شبم از قصد وعده  نیوارث ا فیسرغ بچه دوم و تکل میبر دیهر طور شده با

 . ادیمن سراغ ماه بانو نرم و حسااب کار دستش ب

به  هیچه جور هیچه شکل نمیکه بب رفتیبودم دلم قنج م دهیمن هنوزم بچه رو ند دویشکار ما سه روز طول کش سفر

 ماه بانو دونستمیبزرگ خان مهم نبود حس و احساس من بود م یکه برا یزی...اما تنها چ انهیماه بانو هست   ییبایز

 ازون به بعد گهیهم تا به اون موقع به من داشت د یا قهاگه عال دیبخشه شا یمنو نم ییتنها نیوقت به خاطر ا چیه

نگفت فقط نگاهم و کردو بچه رو گذاشت تو بغلم  یچیه میبعد از سه روز به خونه برگشت یبود وقت نمینداره هم

 .صبرش خجالتم داد ...

و  بایخود مهربانو بود . ز نیبه دلم نشست حدسم درست بود درست ع ینگاهم به بچه افتاد مهرش بدجور یوقت

ار ب نیاول نیا میبرس جهینت هیقرارشد خودمون باهم به  نیهم یجذاب...بزرگ خان قبول نکرد براش اسم بزاره برا

بارم شده خودمم انتخاب کنم. خودم  هی یبرا رارهداشتم که ق جانیه یلی. خمیزدیبا هم حرف م یبود که سر مسئله ا

 و زنم ماه بانو...

 و پر زرق و برق یبا اون لباس محل کردیم یرو گرفتم بغلم و رفتم تو اتاقش... رو تخت نشسته بود و گل دوز بچه

بچه متوجه ورود ما شد . از جا بلند شدو دستپاچه سالم کرد .  یشده بود از صدا بایز یتابلو هی هیشب یشمیابر

 شدم و گفتم: رهیرو تخت خواب و تو چشماش خ مداشتم بچه رو گذاشت یچرا انقدر باهاش رو در باس دونمینم

 . نیگفت خودتون انتخاب کن بزرگ خان رو بچه اسم نداشت -

 بهم کرد  و من من کنان گفت : ینگاه یچشم ریز

 اقا ... نیدونیهر جور خودتون صالح م -

دور گردنم  فشویظر یدستا خواستیراحت بود باهام دلم م خواستیبدم اومد .دلم م یهمه فاصله و رودرباس نیا از

 نیریش یایرو نیلحظه خودمو اونو با ا هی. کردیام  گره مگرمشو به نفس یتو اغوشم و نفس ها ومدیو م کردیحلقه م

نگاه  نیانداخته به زم ریتخت نشسته بود و با سر به ز یبود ماه بانو هنوزم با فاصله رو ایرو هیتصور کردم اما فقط 
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. ذاشتیدرهمش نم یدستمو بزارم رو دستشو لمسش کنم . اما ترس بزرگ خان و اخم ها خواستی. دلم مکردیم

 دوباره بهش نگاه کردم و گفتم:

 ؟ یندار یتو نظر -

 ... کنهیبرام نم یبانو:نه اقا ...فرق ماه

 براش بکنم.بچه رو بلند کردم و گفتم : یکار تونستمیدلخوره اما نم یاز چ دونستمیبود م یبیصداش بغض غر ته

 .خوبه؟ بایز ذارمیدختر قشنگه ...اسمشو م نیا یلیچون خ -

 زدو گفت :: یال اوردو لبخند تلخکم با هی نگاهش

 خوبه -

ده اگه جمع ش یبیتو چشماش اشک غر دمیتوئه که قشنگه امانتونستم .به وضوح د هیبگم شب خواستیدلم م یلیخ

از جا  عیسر نیهم یبرا گرفتمشیو تو اغوش م دادممیحتما کنترل خودمو از دست م شستمیاونجا م گهیکم د هی

 رفتم . رونیبلند شدم و از در ب

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

 بانو ماه

 هی.... یو استخون کیبار ینیپوست گندم گون و ب دهیو کش زیر ی؛چشما یوندیبه سرتا پام نگاه کردم .ابرو پ نهیا تو

ودم بسته ب دمیسف یشال تور هیکرده بودن  نییتز دیو بلند تنم بود که دورتا دور کمرشو با مروار یزرشک رهنیپ

 میروز زندگ نیمهمتر دیبود برام ....شا یاراستم . روز مهم رهنمیپ یها دیبلندمو هم با همون مروار یروسرم و موها

ز ا نایبه زم یسرکش رفتی...هربار با بزرگ خان م شناختمشی....خوب م شدیوقت تکرار نم چیکه احتماال ه ی...روز

و  وریرفت از نیداشت قدو باالش ...راه که م یاالن ابهت نیبه نظرم واقعا برازنده و جذاب بود ...ازهم کردمیدور نگاش م

هم نبود پسر بزرگ خان و وارث  ی.چشم همه دنبالش بود خب کم کسفتادیبه لرزه م نیتنومندش زم کلیقوت ه

نگاه بهشون بندازه  هیهم سن و سالم عاشقش بودن ارزوشون بود ساالر  یاونهمه ثروت وو مکنت ...همه دخترا

دور و بر ساالر  یو ه رفتنیم شدیخان ها برگزار م نیبکه  یدوره ا یایو تومهمون کردنیخودشون هزار قلم بزک م

ز ...امامادر من ا کردنیم یو علنا از خانم بزرگ خواستگار ذاشتنیو کنار م یدرباسهم مادراشون رو ایبعض دنیپلکیم

احساس خطر  یلیاوقات که خ یاصل و نسبمون قائل بود دروغ چرا بعض یشان و منزلت برا یلیاخالقا نداشت خ نیا
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راز دلمو باهاش  تونستمیم خواستیدلم م گفتیم یزیو چ دیکشیم شیپ یمادر منم حرف ومدیکردم بدمم نمیم

که جرات گفتن  کردیبکنه اما انقدر مادر به اصل و نسب و جد و ابادش افتخار م یبزارم تا اونم برام کار ونیدرم

 بافم .ب ایهام بهش فکر کنم و باهاش رو ییتنهابود که تو  نیا ومدیکه از دستم برم یو بهش نداشتم .تنها کار یچیه

داشتمم قلبم داشت از جا  یچه حال دیدونی. نم دمشیبه جنگل رفته بودم تنها د گشت و گذار یبار که برا هی ادمهی

ردو لحظه سر بلند ک هیاروم به سمتش قدم برداشتم  کردیم زینشسته بودو تنفکشو تم ریحص هی یرو شدیکنده م

 عی....سر یحس قشنگ و تکرار نشدن نیبود ا لحظهداد .مردم و زنده شدم اما همش چند  ینگاهش و با نگاهم تالق

صحنه رو با خودم مرور کردم . اون  نیانداخت و مشغول همون تفنگش شد . ازون روز به بعد هزار بار ا نییسرشو پا

شده بود که از ساالر  یخاطره ا نیو قشنگ تر نیتر نیریبار به هم برخورد کرد ش نیاول یکه نگاهمون برا یلحظه ا

 داشتم .

نشده بود  کبارمی یدختر نوجوون و دم بخت داره اما تا حاال حت هیقربان خان  دونستییبود م دهیند ساالر منو 

ها  یمثله دهه محرم و نذر یمذهب ییها معموال زن ها از مردا جدا بودن و تو مراسم ها یتو مهمون مینیبب گرویهمد

ا طرف زنونه  شهیهم شناختمشیخوب م یلیهم سن من حق ظاهر شدن در مال عام و نداشتن .اما من خ یهم دخترا

صورتش و حفظ  یبگم تک تک اجزا تونمینظر داشتم به جرات م ریو از دور رفتارشو ز کشدمیبه اتاق مردا سرک م

تا بتتونم از کار و بار و  کردمیم زیگوشامو ت اوردی. پدرم که اسمشو منکهیا ایو کردمیبودم و با خودم شبها مرور م

و  انقدر خلف خورهیبدون اجازه بزرگ خان ابم نم گفتیم کردیم فیازش تعر یلی. پدر خ ارمیسر در ب شیدگوضع زن

ساالر  نداشت یحرفا نبود برام فرق نیساالر نباشه . من که گوشم بدهکاره ا فیو تعر مینشده بر ییکه جا رهیسر به ز

وقت به ثروتشم فکر  چیه یش برام مهم بود حتنه ...فقط خود ای کنهیخوب شکار م انهی کنهیاز بزرگ خان اطاعت م

نداشتم .من عاشق خوده خود ساالر شده بودم عاشق قدرت و  یاجینکرده بودم خودم غرقه پول و ثروت بودم و احت

 افتخار همه .... هیزبانزد خاص و عامه و ما ذارهیهرجا پا م نکهینجابتش عاشق ا

که برادرم خسرو باهاش داشت و البته  یعاشق ساالر بود هم به خاطر خودش هم به خاطر رفتار ناخلف یلیکه خ پدرم

مثله ساالر داشتن افتاد تو سر پدر و مادر با  یقینگذشت که فکرر داماد ال یزیمن بد نشد چ یکدوم برا چیه نایا

داشتن و هدر رفتن ثروتشون  اقتیل یل بترس از نس دادیکه خسرو از خودش نشون م ییاصل و نسب من. با رفتارها

 نهیزهم گ نیوسط بهتر نی. خب ا مییبش لیبکنن تا با خانواده بزرگ خان فام ادیاز دستشون برم یباعث شد هرکار

که  ومدیم یدی.بارون شد رهینم ادمیوقت  چییرو بهم گفت ه هیکنار و قض دیکه مادر منو کش یمن بودم و ساالر . روز

داره  یاسون نیبه ا زیهمه چ شدیزدم . باورمم نم غیج تونستمیشو دور از چشم مادر تا م ریز دمیدو یاز خوشحال
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چشم به هم زدن  هیو ناز معشوق .اما من به  گفتیعاشق م بتیشعر خونده بودم از زجر و مص یهرچ شهیجور م

 . بودمبافته  اییکه سال ها با عشقش رو شسستمیم یعقد کس یداشتم سر سفره 

. تهرفیپذ لیازدواج اول از سمت بزرگ خان بوده و بعد پدر هم با کمال م نیا شنهادیپ گفتیاما مادر م دونمینم قیدق

نظر نظر بزرگ خان بوده  نکهیاما ا دنیبه خودم بال دنیفهمیروستا م یاز طرف اونا بود و همه دخترا شنهادیپ نکهیاز ا

. یچ یمهم نیاما تو امر به ا زنهیو حرف بزرگ خان حرف نمر رساال گفتیفکرمو مشغول کرد.پدر م ینه ساالر کم

 ؟؟ گهیکس د ایداشت من زنش باشم  یبراش فرق یعنی

 یلیسبکه پس  دل نییروستا به هم نیا یتمام ازدواج ها دونستمیو م نیمشغول بوداما ا یحساب زایچ نیبا ا فکرم

 یراکه اونو ب ییکنه کس دایپ تونستیباشمم ساالر کجا از من با اصل و نسب تر و عاشق تر م یزینداشت نگران چ

هر روز از  کردمییم یو ناتموم روزهامو سپر نیریش یاهایرو نی. با اازاشیامت هیخودش بخواد نه پول و ثروت و بق

وز ر هی دمیپوشیو م کردمیرو باز ماونا یکی یکیبه سمت خونمون و منم با ذوق  ومدیم یخلعت هیطرف خانم بزرگه 

ده اتاق پپر ش گهید یزایچ یلیدامن و خ ی...کفش روسر روزهیروز انگشتر ف هیروز گردنبند طال  هی یشمیپارچه ابر

 که بهش گذاشته بودن . یهمه احترام نیبه ا دیبالیخانم بزرگ و مادرم م متیگرانق یها یخلعت ازبود 

از اخالق و رفتار خانم بزرگ به به و چه چه  دادویهارو نشونش م یدور تمام خلعت هیخونه ما مادر  ومدیکس که م هر

 نایاز ا کیکه کدوم  کردمیها بود فقط تو ذهنم تصور م یارزش خلعت کردمیکه فکر نم یزی. اما من به تنها چکردیم

جور قشنگ بودن و  هی.هر کدوم  کردمییبهشون فکر م یلیو فرستاده ..خ دهیخودش برام خر قهیرو خود ساالر با سل

 بدم . صیتشخ تونستمینم

بارم  هی یتا به اون روز حت دیما رس یپر تالطم انتظارم گذشت و روز مراسم با شکوه عروس یاون روزا باالخره

درسته عاشقش بودم و هر شب با فکرش  کردمیداشتمم سکته م جانیبزنم و از شدت ه ینتونسته بودم باساالر حرف

 وحشت بود .  وترس  نیمن بزرگ تر یاما رو در رو شدن با ساالر برا دمیخوابیم

ف و د خوندنیروستا که شعر م ی. چند تا از زنا میرفت نهیحمام کردن به خز یصبح زود فرستادن سراغم و برا اونروز

من کرد  دابیسف کلفت خونه هم شروع به حموم کردن و بند انداختن و سرخاب دهیهم با همراه ما اومدن . زب زدنیم

اما ذهن من تماما معطوف شب شده  رفتیزنا باالتر م یو سرو صدا دنیکل کش یصدا میرفتیهر مرحله که جلوتر م

لو و صورتم مثله ه  کیبه تنم بود و ابروهام مثله نخ بار دیبخودم اومدم لباس سف یبودو رو در رو شدن با ساالر . وقت

 و نخانم جوا هینوجوان و شاداب نداشت حاال  یبه ماه بانو یشباهت چیه دمید نهیکه تو ا یا بهیغر ریسرخ ...تصو

 چیه دمیصورتم کنار رفت تازه فهم یکه از جلو نهی. ا شدیمشترک م یزندگ هی لیتشک یخوش برو رو بود که اماده 
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صورتم  یو جواهرات خاص و تکش جلو متیان . بزرگ خانم با اون لباس گرانق یو همه واقع ستیخواب ن زیچ

کل  یکنه ...با هر قدمم صدا تمیجلو هدا هب کردیم یسع نداختیو سرم م یکه تور عروس یبودو درحال ستادهیا

اومده بودن انقدر شلوغ و پر  گهید یو ده ها نییده باال و پا یتمام زن ها شدیم شتریو ب شتریو هلهله ب دنیکش

تموم  یبیعج یو سرو صدا احساس غربت و دلشوره  یاما تو همون شلوغ دیرسیشده بودکه صدا به صدا نم اهویه

 یلرزونم با اون کفش پاشنه دار و بلند حساب یکرده بودو قدم ها خیخانم بزرگ  یتو دستا امدست لرزوندیوجودمو م

به ارزوم  دنیرس یلحظه  دمیفهم دمید نهیو خودم و تو اون ا دمیسفره عقد رس یپا ی. سر اخر وقت کردیمضحکم م

و  بتیهم بلند شدو ه ساالر یمردونه  یسرفه ها ینگذشت که صدا یزی. چ رمیهمونجا بم خواستیو دلم م دهیرس

 و برازنده تر بود باتریز شهیاز هم نمشیبب تونستمیتور خوب م یمشبک ها ریدر ظاهر شد از ز یاندام درشتش جلو

گرمش تپش قلبمو صد  ینفس ها یعطر تنش و صدا دمیشنیقلبمو م یاومد وکنارم نشست به وضوح صدا یوقت

و  یکه جد دمیدییصورتشو م مرخین یچشم ریز کردیخطبه م ندنهم که عاقد شروع به خو ی. وقت کردیبرابر م

عاقد  یصدا دمیشنیکه نم یزیاما من تنها چ دادی..اون گوش م دادیعاقد گوش م یبود و به صدا رهیمصمم به جلو خ

 ونزبله لر ینگذشت که صدا یزیلرزون بله رو گفتم . چ یمادر به خودم اومدم و با صدا یسقلمه که با  یبود تا زمان

و چه زمان دوتا  یک دمیسرو صدا غرق شدم و نفهم همهیا نیزنا گم شد انقدر که خودمم ب دنیکل کش ونیمنم م

که  یهمون نگاه هیاره نگاه خودش بود درست شب کنهیم میحالج یشده و دار رهیبه صورتم خ یو جد یچشم مشک

شده بود . از شدت خجالت  رهیبا چشمام خ بودوو باال داده  فیپر قدرت و مردونش تور ظر یبا دستا دمیتو جنگل د

شدم اونم تور و انداخت پشت سرمو دوباره صاف نشست  رهیکت و شلوارش خ دیسف ینگاه ازش گرفتم و به خطا

رفت انگار نصف وجودم و قلبمو هم با خودش برد  یمردونه صداش کردن و از جاش بلند شد وقتزودم از طرف  یلیخ

 هیو دووباره حس اون نگاه پر نفوذ و هد کردمیم رونیادمارو ب نیا یلحظه همه  نیاالن تو هم نیهم خواستیدلم م

 یمدت و لبخند زدن ها یساعات کش دار و طوالن نینداشتم جز تحمل ا  یباطل  ....چاره ا الیخ یاما زه گرفتمیم

 به مردم. یمصنوع

سوار اسب کردن ساالر هم  هیلرزون منو گرفت و با کمک بق ی.باالخره اون شبم تموم شد خانم بزرگ باز هم دستا اما

باز به همراه  خانم بزرگ از  میدیرس ی.وقت میبه طرف عمارت بزرگ خان به راه افتاد هیافسار اسب و گرفت و همراه بق

پرزرق و برقش نفسمو بند اورد خانم بزرگ بدون حرف  نییاتاق و تز یاتاق شدم. فضا کیشدم و وارد  ادهیاسب پ

رنگ پهن شده و نشستم  دیزدو درب و بست منم اروم رفتم به سمت رختخواب سرخ وسف یلبخند دللگرم کننده ا

.نگاهمو دورتا دور اتاق  کنمیم کاریانگار هنوزم باور نداشتم اکجام و دارم چتموم وجودمو گرفته بود ا یبی.حال عج

 و یعیبا گل طب زمیاون اتاق و پر کرده بود همه چ یو به دور و بر نگاه کردم  لوازم پر زرق و برق و نو همه  رخوندمچ
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شب اقامت ماهم  کیهمون  یرااما ب ستیما ن ییاتاق اتاق اصل نیا دونستمیکرده بودن . م نییتز یرنگ یپارچه ها

 و پاش شده بود . ختیتوش ر یکل

باز و بسته شدن در منو به خودمم اورد و نگاهم  یدورم بودم  صدا ی بهیغر طیمح یکه مشغول وارس نطوریهم 

بود .  رهیبهم خ یدیدیکه به زور م یلبخند هیبود و با  ستادهیدررب ا یدوباره  به همون نگاه اشنا گره خورد .جلو

نگاهم کردودر و بست بعد هم اروم   یا هی...چند ثان دمیلرزیفکرشو بخونم فقط داشتم از ترس به خودم م تونستمینم

عطر نا اشناش تمام  یانداختم بو نییپام نشست از نگاه پر از نفوذش اب شدم و سرمو پا یاومد سمتم و دوزانو جلو

 اینه محکم بغلم ک خواستیتو ذهنشه حتما م یبگه و چ خوادیم یچ منیپر کرده بود . کنجکاو بودم بب موینیب یفضا

بهش و  یکیها هم بود من طاقت انقدر نزد نیهر کدوم از ا دونمیو باهام حرف بزنه ...نم رهیتو دست بگ ستامود

بود که تو ذهن  یانگار هنوز هم ساالر برام همون بت نمیکه از طرفش انقدر محبت بب اوردینداشتم ...قلبم دووم نم

از چشمه  تونهیم گهیاما حاال د گردهیو برم رهیم مهبودم که چند ساله تا لب چش یتشنه ا هیساخته بودم .مثله 

 شه ... رابیجوشانش بچشه و س

 هیکنم شب قبل مادر  کاریچ دیموقع با نیتو ا دونستمینم کردیصورتمو نگاه م یهنوز هم با دقت داشت اجزا ساالر

 شروع کننده ساالر باشه نه من خواستمیتکون خوردن نداشتم م ییگفته بود اما اعتماد به نفس و توانابهم  ییزایچ

اروم  اوردمینکرد اخر سر طاقت ن یدرسته من تشنه بودم و درمونده اما اون مرد بود.باز هم  گذشت و ساالر حرکت

که  نیوجودش لذت ببرم اما هم یاز گرماگرمش بزارم و  یدستا یجون و پر استرسم و باال اوردم تا رو یدست ب

 رفت و گفت : نهیها باال اومد از جاش بلند شدو به طرف ا مهیدستم تا ن

 میپاشو حاضر شو بخواب -
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بدون نگاه به من کنارم  دیپوش یو راحت لباساشو عوض کردو لباس راحت عی.سر....یبرا ای؟ یزندگ هیشروع  یرای

 گفت: دوییدراز کش

 ؟ یستیمگه خسته ن گهیپاشو د-

 و بیحال غر نی...جز ا روحیرفتار خشک و ب نیبود جز ا یزینبود .... تصور من هرچ نیا یتصور من از شروع زندگ نه

بود ...باورم  نمونیکه ب یوارید نیتر شدن  و درمونده تر بودن جز ا بودم جز تشنه زیبهت زده ... تصورم همه چ

ر فک شهیکه عاشقش بودم هم مینوجوان یتمام سالها ازهبه اند دیلحظه شا نیا ینقشه ها بافته بودم برا شدینم
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ز ج کردمیو فکر م یزیهر چ دی... شاادینم شیپ یچ ادییم شیپ یچ  هیچه شکل هیوصال ما چه جور یلحظه  کردمیم

  نمونیب یبلند دور وارید نیجز ا یتفاوت یب نیاتفاق االن جز ا

نشسته  نهیا یجلو یشگیهم یبود ساالر خونه نبود و من با همون لباس ها یی... به خودم که اومدم صبح عروس

و درد  یستپو ریز زویر ینازک و صورت سرخ شدم با اون جوشا ی. اره فرق کرده بودم ابروها رهیبودمو به صورتم خ

 کردم ...اما تنها فرق من همون بودو بس رقف یلیخ روزمیبا د دادینشون م دیچیپیدلم م ریز یکه گاه یقیعم

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

 اسری

 یها شیو درهم شده بودن و ر دهیتا اسمون با بعدش فرق داشت.موهاش ژول نیزم میدیدیکه قبل کمند م یوسفی

 کردیباالسر خاک کمند و افتاب که غروب م ومدیگلوش بلند. هرروز از طلوع افتاب م ریتا ز شیو مشک پرپشت

 ندادیبودن که بهش اب و غذا م وستامردم ر نیا کنهیم کاریو چ گذرهیم یدورش چ دیفهمی.خودش که نمگشتیبرم

ما کنه ا یپدر و مادرش زندگ شیبه باال برگرده و پ وسفیحاج بابا اصرار داشت   نیبه خاطر هم دنیرسیو به بچه م

که  مردمش به اون شکل دل کمندو شکوندن و از خودشون روندن  ییجا خواستیبدهکار نبود دلش نم وسفیگوش 

روستا بزرگ بشه اما پاشو تو اون ده  نیرو دست مردم ا کشیبود دختر کوچ ضردخترشون باشه .حا یمحل زندگ

 یحال و روزش از پس بچه دار نیبا ا وسفی دونستینگران بچه بود م شتریاما حاج بابا بنحس بد خاطره نذاره 

چهه طور  لحا نیبا ا اوردیخودشو بچه پول در م یخرج زندگ یسرکارش و برا گشتیبرم دیزود با ای رید ادیبرنم

 نکهیبا ا کردیم یقرار یت باومدنش  به شد ایهم از روز به دن چارهیب یبه بچه برسه و بزرگش کنه . بچه  تونستیم

 کارش وسفمیصنم خانم مادر  گرفتیبچه اروم نم نیاما دل ا دیرسیو م دادیم ریروستا بهش ش ردهیاز زنان ش یکی

حاج بابا  اوردیوضع اسف بار داشت همه رو از پا در م نیا و شب برگرده . ا نییتا ده پا ادیب یبود هر روز به سخت

اومده بود سرخاک کمند حاج  وسفیازون روزا که  یکیکرد . باالخره  وسفی یبرا یکار هی دیزودتر با یهر چ گفتیم

 شدیو به طرف قبر کمند رفت . از پنجره امام زاده م ینیگذاشت تو س ریداغ و پن یبه همراه نون محل ییبابا دو تا چا

 یکج به اسم حک شده روو با گردن  ینشسته بود گوشه ا دیو با وضوح د وسفی یخسته و در مونده  یچهره 

و  از نون یکمند خوند و لقمه ا یبرا یوو فاتحه ا وسفیگذاشت کنار دست  ینی. حاج بابا س کردیسنگ قبر نگاه م

 یاومدم و گوشه ا رونیخوب صداشونو بشنوم از امام زاده ب نکهیا یدرست کردو گرفت جلوش . برا وسفی یبرا ریپن

 به لقمه کرد و از حاج بابا گرفت و گفت: ینگاه مین وسفینشستم . 
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همم  یبود ...هر چ رونیو ح رفتیاتاق به اون اتاق م نیخراب و بزرگ از یخونه   هی... تو دمیخوابشو د شبید -

قرار  یو انقدر ب نجااممیو بگم من ا رمشیتا بگ رفتمیکه م ی.از هر طرف کردینم یکمند کمند بهم توجه کردیصداش م

 قرار بود حاج بابا ... یب یلی. خشهیداره ازم دور و دور تر م یه کردمی.حس م تونستمینکن بازم نم

 کردو گفت : نیریو ش وسفی ییباببا چا حاج

 قراره اون طفله معصومه ... یب -

 گفت: دشویژول یرو موها دیافتادو دستشو کش هیحرف به گر نیا دنییبا شن وسفی

 کار کنم؟ یمادر چ یبچه ب نیکنم حاج بابا؟...من با ا کارشیچ -

 و گفت : وسفیبابا دستشو گذاشت رو کمر  حاج

 شییکه بهش تعلق داره پدربزرگ و مادر بزرگاش اونجان عمه و دا ییخانواده ش به جا شیگفتم که بهت ببرمش پ -

ر از بهت یلیبچه رو بزرگ کنه مادرت و مادرر کمندم که هستن .خ نیا تونهیکه م هیکس نیاونجاست . گل بهار بهتر

 برابر بدتر از توئه ... دهاب و علف با چهارتا خانواره که هرکدوم وضعشون  یده ب نیا

 حی...من ترج اسریو  دیی...خانوادمون شما میینجایحاج بابا .منو کمند ماله ا ستمیو ده ن لهیمن ماله اون قب_وسفی

 ده باشن .... نیبچم مردم ا یو عمه  ییخاله و دا دمیم

 ؟ یتونیم یبچه بش نیمنکر اصل و نصب ا یتونیجان تو که نم وسفیاهلل اکبر...._بابا حاج

سر منو کمند اوردن مردم نمک نشناس اون ده ....مگه  ییچه بال یدیچرا مگه خودت ند گهیحاج بابا شما د_وسفی

دخترشو  دیند شیووناز ج یچیمادر و پدر خودم مارو طرد کردن از خودشون .حاال که کمند مردو ه نیهم یدیند

شد پشت مادرش دروغ ببافن و ببه  زرگب یکه وقت یکه دشمنش شدن . ببرم تو ده ییبدم به اونا یدست یدست

 دست مردم اون روستا حاج بابا .... دمیبچه رو به دندون بکشم نم نییخوردش بدن ...امکان نداره من شده ا

که قد  گهیدو روز د یدیو به دندون کش ی...االن بزرگش کرد خوادیمادرم م خوادیبچه که فقط پدر نم_بابا  حاج

 ی...ک یکن کاریچ شییبا تنها دیبا ی...اصال فکر کردینتونست با تو خواسته هاشو بگه حرف بزنه اونوقت چ دیکش

 روستا. نیکنه تو ا یبچه  مادر نیا یبرا خوادیم

 و گفت: ینیلقمه رو گذاشت تو س وسفی
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بچه ررو ببرم  تونمینخواه ...من نم نویو احترامت واجبه ...اما از من ا یعمر به گردن من حق دار حاج بابا شما تا اخر -

 تو اون ده 

 از تاسف تکون دادو گفت: یبابا سر حاج

  ییشب امرزیاون خداب ونینکن که مد یاما کار یدونیوگفتم صالح خودتو بچتو خودت م گفتمیبهت م دیو با یزیچ-

 نیتره مطمئئن باش یراض ینجورییدل کمند ا_ وسفی

 یچرا و چه جور میدونستیجوره حاضر به برگشت به ده باال نبود . همه م چیحق داشت که ه وسفی دیشا دونمینم

ونه و کمند گذروند تا بت یتلخ یچه روز و شبا مییدونستینرفتن همه م گهیده اومدن و د نیو کمند شبانه به ا وسفی

 هیو مثله برادرم دوست داشتم مثله  وسفیبود من  یکینه اما نظر منم با حاج بابا ک یرو پا بشه و دوباره زندگ

 ی برگرده و همه وسفیبه صالح نبود حاال وقتش بود که  نجایا وسفیکمند و بچش بودم اما موندن  یبرادردلبسته 

خودشن نه  ی شهیربزرگ شه که از خونه و  ییکسا شیاون ادمارو شرمنده خودش کنه . وقتش بود دختر کمند پ

 .نییده پا فیضعو  ریمردم فق

 دیدویم وسفیو به طرف  گفتیم ینامفهوم زیچ هیروستا بلند شد انگار  یاز دخترا یکی چهریپر یموقع صدا نیهم 

س نفس نف چهریپر دمیدو چهریبه سمت پر وسفیاون از جا بلند شدو به سمتش رفت منم پشت سر  دنیبا د وسفی

 گفت : وسفیززنان به 

 .. ای...تو رو خدا ب میکن کارشیچ میدونیتب داره منو خواهرم نم یلی...خ سی...بچه ...بچه حالش خوب ن وسفیاقا -

و نامفهوم  دیدویهم کنار من م چهریو منم معطل نکردم و پشتش رفتم پر دییدو چهریپر یبه طرف خونه  وسفی

بچه رو بغل کرد و بدون  وسفیشد  یم دهینوزاد از داخل شن ی هیگر یصدا میدیبه خونه رس یوقت گفتیم ییزایچ

هر سه به طرف جاده  ادیزدم که چادرشو سر کنه و همراه ما ب چهردادیبه سمت جاده رفت منم رو به پر هیتوجه به بق

 یه بچ . میو به شهر رفت میگرفت نیاز ده باال هم ماش میبه طرف ده باال حرکت کرد یاز اهال یکی یو با گار میرفت

 زدیودائم رو دستش م ختیریبچه اشک م یقرار یهم از ب چهریقرار بود پر یکرد و ب یم هیتمام راه و گر چارهیب

در  رونیب چهریبه اتاق بچه رفت و منو پر نهیمعا یپزشک برا میبچه رو به داخل برد عیسر میبه درمانگاه رسد ی..وقت

 یود وقتشده ب باتریبود انگار ز ختهیکه ر ییانداختم با اشکا چهریپر ینگران و درمونده  یبه چهره  ی. نگاهمینشست

 نگاهم بهشه چادرشو جلوتر اوردو گفت: دید

 خوادیبده ...باالخره که مادر م ریبهش ش ماهیپر یبچه ...تا ک نیا یدلم خونه برا -
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 برگرده به ده ... دیبا وسفی گهیحاج بابا م_اسری

 گفت ودیباز چادرشو جلوتر کش چهریپر

 بمونه نجایا دیبا وسفیکردن ... کاریچ امرزیاونا با کمند خدا ب یدونیبشه ...مگه نم یبرگرده که چ -

 بچه .. ارهیبمونه مادر از کجا ب نجایا_ اسری

 شونه هاشو باال انداخت و روشو از من برگردوند که گفتم: چهریپر

 خونتون ...                                    میای؟مگه قرار نبود بعد ماه صفر با حاج بابا ب چهریپر یبا مادرت حرف نزد-

 پشت چشمشو نازک کردو گفت : چهریپر

 تنشونه اهیبگم بهش . مردم روستا هنوز رخت س یچ تیموقع نیهنوز ....تو ا میعذادار کمند یبنینم -

 میزودتر بر یگفت صحبت کنم تا هر چ دیکش شیحرف منو تو رو پ زرویحاج بابا که حکم پدر داشت براش د_ اسری

 خودش نهیمنو تو رو بب ی. به خدا کمند ارزوش بود عروس یزنیمردم روستا حرف م یتو از عذا میبخور ینیریش هیو 

 دوخته برام . یخودش رخت داماد یبا دستا

 که .. شهینم یزیکم ...چ هیبگم خب صبر کن  یزیچ یزود نیبه ا تونمی...اما من نم دونمیم_چهریپر

تو  و ببرم رمیزودتر دستشو بگ شدیچرا قسمت نم دونمیرفت . نم نهیاز جاش بلند شدو به سمت اتاق معا چهریپر

 مقدار پول جمع هیاما حاج بابا گفته بود تا نتونم  چهرمیخاطر خواه پر هیچند سال دونستنیهمه م مونیخونه زندگ

هم ساختم همه  ینقل یخونه  هیرفتم و  ممیاجبار ممن پول جمع کرد ذارهینم شیرج خودمو بدم پاپکنم و خرج و ب

که  یدرست زمان شدیکه کمند رفت . باورم نم مونیو شروع زندگ چهریسرو سامون گرفتن منو پر یاماده بود برا زیچ

افتادم دلم خون  یم ادشی یترکمون کنه و بره ... وقت زدیتنم کردم و داشت برام اندازه م مویشب قبلش رخت دوماد

 ....کمندکم  گرفتشیانقدر زود خدا از ما م دیمنو حاج بابا بود نبا ی. کمند بعد از اومدنش چشم و چراغ زندگ شدیم

 نفس هی خواستیبود تازه م دهینکش غمبرشیخدا و پ یب ی فهیخون دل نخورده بود کم از دست اون ساالرخان و طا

 کنه ...حقش نبود که بره ... یاحت بکشه و جوونر

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

  کمند
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.  شدیمن نیبدتر از  دونستمیو تا دستاش گرفت . مبگه کنار رودخونه نشست و سرشو با د یزیچ نکهیبدون ا وسفی

سرت  ینجوریا بتیمص هی یبه ارزوت و عشقت برس یخوایو م رهیم شیداره خوب پ زیکه همه چ ییدرست تو روزا

ا روست نیهمه دختر تو ا نیچرا منه بدبخت ...ا اخهکار کنم  یچ دیکه با کردیخراب شه . مغزم کار نم زیو همه چ  ادیب

ازشون  یدل خوش چیتبارشن حاال منکه ه رویکه خاطر خواه ساالرخان و ت ییو ده  و شهر هست مگه کم بودن کسا

رده به هدفم ک دنیرس یبرا مویزندگ یها یزیتموم برنامه ر ربودویگ ییکه دلم جا یمن شدمیانتخاب م دینداشتم با

 خوش به ادم نشون بده ... یررو خوادیار اصال دلش نمبرعکسه .انگ زیهمه چ ایدن نیدونم چرا تو ایبودم ؟نم

 دونستمیانقدر ساکت و بدون حرف نشست که خسته شدم از جا بلند شدم و به طرف خونه به راه افتادم م وسفی

رر و س نکهیبدون ا نیهم یبه حالمون بکنه .برا یو فکر ادیتنهاش بزارم تا خوب با خودش کنار ب دیمواقع با نجوریا

 فیبا اب و تب تعر یبغل هیزن همسا یبرا زویمادر داشت همه چ دمیبه خونه رس یراه بندازم رفتم وقت یییصدا

 دییمادر و تا فاتیحرفا و تعر خوردینقل و نبات م یکه ه ینشسته بود و در حال یننه گل ممدم گوشه ا کردیم

لند شدو من من کنان سالم کرد . همه دستپاچه از جا ب دیهم تا منو د چارهیب هی. زن همسا زدیلبخند م کردویم

 ینیریگرفته بودن که انگار نه انگار من ش یجد یجور زویباورشون شده بود من عروس ساالرخان هستم .همه چ

 شونینیروستا و ظاهر ب نیوسط هست . خندم گرفته بود از جهالت مردم ا نیا یعشق یبودم و پا گهیخورده کس د

خوشحال باشه . پس عزت  نمرد زن دار شد هیباشه که به خاطر زن دوم  ریو حق کیکوچ تونستی...تا چه قدر ادم م

که منو  هیبا پول معاوضه کرد ....به رفتار مضحک زن همسا شدیم زویبود مگه همه چ هیقض ی...اون کجا ینفس چ

که حالمون  ییاروز کردمیخوشمون فکر م یپوزخند زدم و به اتاقم پناه بردم .داشتم به روزا کردیخانم خطاب م

منم درست ممثله  دمیپرده ازون راز سربه مهر دلش برداشت د وسفی یادامه داشت ...وقت روزید نیخوش بودو تا هم

عشق و به  نیجرات اعتراف ا یبود حت ومدهینذاشته و جلو ن شیپاپ وسفی یاون عاشق و دلداده شدم اما تا وقت

 پمل و رهیتپش قلبم باال م نمشیبیم یوقت دمیفهمیسمتش م رهیوقت فکرم م یوقت و ب دمیدیخودمم نداشتم م

در موردش حرف  یوقت کنمیم نشیو تحس زنمیها بهش زل م هیثان اریاخت یروزا ب یبعض شدیم میحال شهیسرخ م

 ینزده بود منم جرات گفتن نداشتم .اما وقت یحرف وسفیکه  یتا زمان یوول لرزههیو دلم م کنمیم زیگوشامو ت شهیم

گفت بهم عالقه داره منو از  ستادویگذاشته بود جلوم ا رکه روس یو کاله چهارخونه ا یقهوه ا یاونروز با اون کت چرم

با دلمو عقلم رو راست شدم وبه خودم اعتراف کردم که کمند  گهیبا خودم راحت کرد . د یانکار و رودباس نهمهیشر ا

 داره .... یا گهید یشکلو بو هیبرات  یبه بعد زندگ نیاز گهیرفت ...د یعاشق شد

صورتم گل انداخته و چاقتر شدم اندامم  دمیکردم د یاتاق وارس نهیکه اومدم و خودمو تو ا وسفی شیشد از پ نمیهم

 دونفره و مشترک بشم .... یزندگ هیو وقتشه که وارد  دهیزن بالغ رس هیبه 
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چرم بپوشه  یکه سرش تو دفتر و کتاب باشه پالتو یکنم مرد یعروس وسفیمثله  یمرد هیارزوم بود با  شهیهم

همه  وسفی.. خوندمیکه م ییکتابا ی شهیعاشق پ یو راه بره ...مثله مردا و پسرا رهیبزنه و گوشه کتشو بگ نکیع

ل تا منم باال برم و بزرگ فکر کنم باال برم و نس شهبرام پله ب تونهیم دونستمیم خواستمیم یبود که من از زندگ یزیچ

نم ک تیاهل کتاب و مطالعه ترب یخودم فرق کنه . بچه ها یبا گذشته و زندگ یلیکنم که خ تیترب یدمو جوربع

 ... یو جوون یمن بود از زندگ یارزو یهمه  نیو هنرمند بشن ...ا بیفرنگ بفرستمشون و طب

برام از  وسفی میشدیم یو باهم کنار رودخونه مخف ذاشتمیوعده م وسفیروز به بعد هر روز پنج بعد از ظهر با  ازون

 تنرفیکه م ییو جاها دنیپوشیشهر م یکه زنا یبزرگش از لباس یدایمرکزخر ایمغازه ها  ابوناشیاز خ گفتیشهر م

 .           نهیبب لمیهم بره و ف نمایتونسته بود س یبار حت هی نکهیاز ا

 هیکه  نداختیو هوس م یکه هر شنونده ا کردیم فیانقدر با ذوق تعر شکفتیگل از گلش م گفتیاز شهر م یوقت

 . نهیرو بب زایچ نیبارم شده بره به اونجا و ا

بهم  ی.تازگزدیکه م یی.با حرفاخوندیکه م ییبا شعرا اوردیکه برام م ییعوض کرد با کتابا امویذهن و دن یهمه  وسفی

 . میخوندیو حافظ م میکردیم تیو ن میشستیمکنار هم  رمیداده بود حافظ بخونم و فال بگ ادی

ن .اونداختیپر کنه لرزه به اندامم م یا گهیقرار بود بسازمم وو کس د وسفیکه با  یا ندهیا یجا نکهیفکر ا یحت

 یبود وداشت مثله من فکرا داریبود اونم مثله من ب یطیتو چه شرا وسفی دونمیبودم نم داریشب نحس و تا صبح ب

 نه. ای کردیترسناک م

و به دور و بر نگاه  دمیمحکم به پنجره برخورد کرد با وحشت از خواب پر یزیشب بود که حس کردم چ یها مهین

ر د وسفیرفتم و پنجره رو باز کردم  شهیبرق و روشن کنم به سمت ش نکهیکردم شالمو انداختم رو سرم و بدون ا

ردم با وحشت بهش نگاه ک کردیباال رو نگاه م یه سختبودو ب ستادهیپنجره ا نییشده بود پا سیکه به شدت خ یحال

 وگفتم:

 ؟یکنیم کارینجاچیا  -

 نییپا ایب_وسفی

رففتم مادر و ننه گل ممد خواب بودن اروم از  رونیرو بستم و شنلم و دورم انداختم و اروم از در اتاق ب پنجره

 به سرتا ینگاه میشد لهیوارد طو وسفیرو باز کردم همراه  لهیرفتم و درب طو نییکنارشون رد شدمم و از پله ها پا
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بود شنلمو از دور باز کردم  سیخ سهیبود و لباسش خ ختهیصورتش ر یپاش انداختم و دلم کباب شد کل موهاش تو

 صورتش که گفت: یو کشدم رو

 ... هیجد یلیخ هی. قضمیبکن یکار هی دینشده با ریتا د -

 ترس نگاش کردم وگفتم:: با

 ؟یزود نیبه ا-

 به عالمت مثبت تکون دادو گفت : سرشو

 یتو انتخاب خانم بزرگ رهیزن بگ خودیساالرنم-

 شهیخب چه بهتر ...پس نم -

 هیهست قض یوصلت و راه بنداز .هرچ نیزودتر ا گهیداره به خانم بزرگ م دمیعمارت بار بردم که د ینه...برا_وسفی

 هیلج و لجباز

 نشستم که گفت : نیزم یسس شد و رو پاهام

 ...میبر دیقدرت طلبه و عجول .با شناسمی...من ساالر و خوب م انیفردا م ایامروز ن -

 زده بهش نگاه کردم وگفتم: وحشت

 م؟کجا؟یبر-

 . نییده پا_ وسفی

 شهر . میبر دیبا میبر میاگه بخوا کننیم دامونیکه راحت پ میبر نیی؟ده پا یشد وونهید -

 ساالرخان ادم اونجا نداره  یفکر کرد کننیم موندایپ میشهرم بر - وسفی

 که بدتر  نیی..ده که پاوسفی فهممینم -

 ...یمتول یحاج بابا شیپ نییبعد از رفتن تو رفتم ده پا_وسفی
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 خب؟  -

 من.. شیپ دیایگفتم گفت ب زویبهش همه چ_وسفی

 کننیم دامونیاونجاهم پ -

 حاج باباست زنهیکه حرف نم ینه ساالر رو حرف تنها کس-وسفی

 ستین شیحال مونیو ا نیساالرکه د -

رو حرف حاج بابا حرف بزنه. اگه رو  تونهیکه داره نم یا ینه ....به خاطر ادعا مردم دار مونیو ا نیبه خاطر د_وسفی

 حاج بابا . یبرا دنیمردم روستا جون م یدونیتو که م ادیسروو صداش در م تیبگه رع یزیحرف حاج بابا چ

 نگاه کردم وگفتم: وسفی وحشت به با

 نه؟یتنها راه هم یکنیفکر م -

 حله ...مطمئن باش. زیحاج بابا پشتمونه همه چ یوقت_وسلفی

 کنم؟ کاریچ دیمن با -

 شالمو درست کردو گفت : یبود دستشو روم باال اورد و گوشه  یبییبه چشمام زل زدنگاهش نگاه عج وسفی

 ؟ یانتخاب کن دیبا -

 ؟یانتخاب چ-

 .دنیکش یاومدن با من سخت ایعروس اون عمارت شدن و رفاه کامل  نیانتخاب ب_وسفی

 کنم ؟ کاریچ دی.فقط بگو باییمعلومه انتخاب من تو یشد وونهید -

  اریبا خودت اساس ن ادیلب رودخونه ...فقط ز ایب یکه الزم دار یسحر نزده با هرچ دهیسپ_وسفی

و بهت زده همونجا  رونیرفت . ح رونیب لهیو داد دستمو از در طوشنل  وسفیعالمت مثبت تکون دادم که  سروبه

تن موندن و رف نیفقط دو سه ساعت وقت داشتم تا ب فتهیانقدر زود اتفاق ب زیهمه چ کردمیاصال فکرشو نم سادمیوا

 و انتخاب کنم ....فقط دو سه ساعت... کی
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 ساالر خان 

م به خان یزینشدن سفر چ یگفته بود تا قطع . بزرگ خان میبه تهران داشته باش یشد همراه بزرگ خان سفر قرار

 دیشده و با یسفر قطع دیبزرگ و ماه بانو نگم منم اطاعت امر کردم و درست دو روز مونده بود به حرکت که خبر رس

مدت  نهمهیبرام سخت بود ازش دل بکنم و ا یلیخ نیریشده بودو ش کسالهی باتازهی. اون موقع ز میحرکت کن

دل بکنم. صبح که  ینبودم که راحت از زن و زندگ یکال مرد شدیماه بانو هم تنگ م یا دلم برااما دروغ چر نمشینب

عمارت که مخصوص  یکه کارهارو تموم کنم و به همون اتاق گوشه  کردممیم یلحظه شمار شدمیم داریاز خواب ب

 ادویچهار دست و پا به سمتم م بایز دمیدیو م گشتمیبانو بود پناه ببرم . هر وقت خسته برم اهمن و م یها دارید

 و ومدیم لیو اص یمحل یبرازنده با اون لباس ها یهم ماه بانو یماله من بودوقت ایانگار دن ندازهیخودشو تو بغلم م

 من با بزرگ ی هیما ریچرا خم دونمی. نم دمیبالیبه خودم و خانوادم م گهیجور د هینکنه  تمیتا اذ گرفتیرو م بایز

واقعا  یگاه تونستمینم رمیو ژست قدرت بگ ارمیبزرگ خان و در ب یادا کردمیم یه قدر سعخان فرق داشت هرچ

 یچشم ها کردمی. اما احساس م یزیهرچ ایلحظه تو اغوش گرفتن ماه بانو نوازش موهاش  هی یبرا دیکشیدلم پر م

 شهیداشت که بزرگ خان هم یلیچه دل فهممینم کنهیاتاق و گرفته ومنو نگاه م یوارهایبزرگ خان دور تا دور د

بشم و ابراز محبت  کیاز حد بهش نزد ادیحق ندارم ز گفتییخودم وماه بانو بزارم م نیب یادیز میحر کردیاصرار م

و  ازیخان فقط حکم رفع ن هی یباشه. زن برا یزن چیدلبسته ه دیفرق داره خان نبا هیخان با بق تیوضع گفتیکنم م

با ماه بانو پا به حجله بزارم هم  نکهیقبل از ا یتو گوشم بود حت یبزرگ خان از نوجوون یحرفا نیاوردن بچه داره ...ا

نسبت به ماه بانو داشتم انگار دلمم  یبیاحساس عج هیشدم  یجور هیاما از بعد ازدواجم  کردمیفکر م نایبه هم

دور و خودم باشم بهش محبت کنم باهاش ساعت ها حرف بزنم و  زمیبزرگ خان گفته بر یتوخلوتم هرچ خواستیم

 نیبزرگ خان گفته راست باشه و با ا یهر چ دمیترسیهم م یزنونش بهره ببرم. اما گاه یو نوازش ها یزبون نیریاز ش

بزرگ  یل هامثا ادیررها کنم  انوخودم و تو وجود ماه ب زویهمه چ ریبزنم ز خواستمیشه . هر وقت م یپام خال ریکارا ز

ماه  یو برا دیلرزیزده . خب منم تنم م نیزن زم هیارباب ها رو  شتریب گفتیافتادم م یبزرگ م  یخان از ارباب ها

 .  شدمیم گهیبزرگ خان د هیبانو 

کار به کار من داشته باشه باهاش که  دینبا دونستیکه م شهیبانوهم معلوم بود از طرف خانم بزرگ خوب پخته م ماه

ازش  یحررف چیجز بله و چشم اقا و سررتون سالمت من ه کردیو نگاه م نیو زم نداختیم نییسر پا یزدیحرف م
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 ایاصال بلده بخنده خاطره بگه  ارهیزبون م به یکلمات و چه جور هیبق نمیبب خواستییدلم م یبودم گاه دهینشن

 معاشقه کنه ...

 دهیو نه فکرر و عق ینه اظهار نظر کردیه به چشمات نگاه مبود ن ینقاب رودرباس هیپشت  یدیدیاز ماه بانو م یچ هر

 گفتیعمارت .خانم بزرگ که عاشقانه دوستش داشت م نیا یکامل بود برا یشده  تیدختر ترب هی...ماه بانو  یا

تش .منم دس میعمارت و نسل بعدشو بسپار نیکه ا میکردیمن دایتر از ماه بانو عروس پ عیبهتر و مط میگشتیم ارویدن

 . کردیزن با اصل و نسب رفتار م هی.و مثله ذاشتیدخترمون خوب وقت م یبودم برا یازش راض

 یسر هی یقرار بود برا میشد بزرگ خان اجازه داد تا اهل عمارت و هم خبر کن یشدنمون قطع یراه یوقت خالصه

در  بعد از بایماه بانو و ز دنید یو اتاق برارفتم ت یاون شبم وقت میو چند روزه برگرد میبه تهران بر یتجار یکارها

 رو به ماه بانوکردم وگفتم: دنشیوبوس بایاغوش گرفتن ز

 . میفردا شب عازم تهران -

 انداخت و گفت : نییسرشو پا عیسر یلیبانو اول تعجب کرد اما خ ماه

 . ساکتون ببندم پس اقا؟ شاالیا یبه سالمت-

 رو دادم دستش و گفتم: بایبود .ز دایپ شیاز چهره  مهتاب یمیفقط ن دمیدیکه م ییصورتش نگاه کردم از جا به

 برات ارمیب یچ یسوغات ی. دوست دار بندهیم نتیساکمو ز -

 لبش نشست و گفت : یکمرنگ گوشه  یلبخند

 ... هیکاف تونیاقا سالمت یچیه-

ود که کنارشم معلوم نبود حاال شب اخر ب نیبزنه ا یبگه و حرف یزیچ هینگاهش کردم دوست داشتم  یا هیثان چند

 ردو گفت:به صورتم ک ینگاه میافتاد ن هیبه گر بایموقع ز نی. هماوردی.اما سرشو باال ننمشیبتونم دوباره بب یحاالها ک

 شده . رشیبا اجازتون ببرم شامشو بدم د-

بزرگ خان با خدم و  دمیبه عالمت مثبت تکون دادم و م رفت بعد از رفتن مهربانو به سمت پنجره رفتم که د سرمو

رفتم و کنار سفره  نییعمارت پا یتنها بخورم از پله ها دیمطمئن شدم شام امشبم با گهیحشم از عمارت خارج شد.د

ما ا ختمیمقدار اش تو کاسه ر هیبودو اش رشته .  ونیرکه برام پهن کرده بودن نشستم غذا مرغ ب یپر زرق و برق ی
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 یکس که حت یانم کنم اشتهام کور شد پسر خان بودم اما انقدر تنها و بده کیخواستم قاشق و نزد نکهیهم

و صدا  نتیز ومدیکه از ته چاه در م ییدونفره شام بخورم . حرصم از خخودم در اومد با صدا یبا کس تونستمینم

 دراستانه در ظاهر شدو گفت: دزو یلیکردم خ

 بله اقا  -

 تم :و گف ایداشتم اما دلو زدم به در دیترد اول

 خانم کجاست؟ -

 کدوم خانم اقا_ نتیز

 ماه بانو خانم -

 دنیاقا دارن بچه رو غذا م_نتیز

 خودشون شام خوردن ؟ -

 با تعجب نگاهم کردو گفت: نتیز

 گمون نکنم اقا-

 اتاق من ... انیبگو ب -

نگذشت که عطر حضور ماه بانو ررو از  یزیرفت چ رونیزد و عقب عقب از در ب رونیچشم هاش از حدقه ب نتیز

بگم   یچ بهش دیبا دونستمیبود .نم ستادهیدر ا یتو قاب چوب ریپشت سر احساس کرردم به سمتش برگشتم سر به ز

 من من کنان  به سفره اشاره کردم وگفتم:

 من... یبرا ادهیغذاها ز نیبخور ا ایب یاگه شام نخوررد -

 طبق عادت کردو گفت : ینگاه مین

 ممنون اقا من غذامو خوردم. -
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 یمن بودم که ب نیدوستم نداشت و ا یعنیجواب سرباال بده .  ینجوریرومم توقع نداشتم ا دنیاب سرد پاش انگار

 یرو داد بهه زن ....زن ک دینبا گفتیداشتم ؟بزرگ خان راست م لیمن بودم که فقط تما نییزدم؟ایهدف دست و پا م

. قاشق و محکم زدم تو بشقاب  مینیسفره نش هیسر  افارش بزرگ خان بود که با زن هباشه که با مرد غذا بخوره س

 شدم و گفتم : رهیو با تعجب نگاه کرد با خشم به صورتش خ دیماه بانو از ترس پر یشونه ها

 . نیبش یعنی نیبش گمیم یوقت -

 صورتم نگاه کرد ومن من گفت: تو

  دیچشم اقا ...ببخش -

به  لیم یو گذاشتم جلوش . ماه بانو قاشق و برداشت و ب دمیبشقاب پلو براش کش هیهمون ترس نشست جلوم . با

رفتارش در اومد انگار قراربود فلکش کنن بدون  نیحرصم از ا دمیدی.به وضوح لرزش دستاشو م دیسمت برنج ها کش

برخورد بشقاب به  یکه از صدا اوشیرفتم .س ونریبگم سفره رو زدم کنار از جا بلند شدم و از اتاق ب یزیچ نکهیا

 سفره پشت سر من ااومد و گفت: یماه بانو پا دنیاتاق اومده بود با د

 ها. رهیسرت به باد م یسفره بود هیخان داداش . بزرگ خان بفهمه با زنت سر  -

 نگاهش کردم وگفتم: نیخشمگ

 کارت . یبه تو چه بچه ...برو پ -

 عقب عقب به سمت در رفت که باز گفتم: تعجب بهم نگاه کردو با

 و کبودت نکردم. اهیگمشو تا س-

ازم نداشت بزرگ خان سفارش کرده بود چون  یدل خوش یلی. خ یتازه نوجون شده بود و سنش دو رقم اوشییس

و ت یخاص ییو فضول یسر رهیخ کردمی.منم حس م رهیدراز تر کنه و بال وپر بگ مشیمن بزرگترم نذارم پا از گل

درشت و اندام  کلییداشت ه یو باهوش دهیکش ی. چشما شهیبرام دردسر م یبدجور امیوجودشه که اگه جلوش در ن

که بزرگ خان و  یزیداره . اما چ انیتو وجودش جر ینشده معلوم بود خون خان و خانزادگ یچیهنوز ه دهیورز

تو مشتم نگهش دارم و ازش غافل  یزندان هیمثله  کردیسفارش م شهیهم نیهم یبود برا شیسرکش کردینگران م

 نشم
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...................................................................................................................................................... 

 اوشیس

خور خانم بزرگ وخان داداش بودم .  یدارم تو سر ادیاز جلو زهره....تا به  بردیخان بودن از دور دل م یتغار تغ

اه نرو ر یبلد بودن و بکن نکن ...اونجور یتو اون خونه نبود که منو دوست داشته باشه همه فقط امرو نه یکس یانگار

تو جنگل تا باهم شکار  میرفته بود تیبچه رع هیروز که با  هی ادمهینپر اون غذا رو نخور ... تینکن با رع یاون باز

 سر اون نکهیشدم ا یزندان نیزم ریدو روز تو ز دویخبر بهه گوش خان داداش و بزرگ خان رس میو کباب بخور میکن

 یچهر  گفتیم یریگیتو خودتو دست کم م گفتیبه کنار ...خان داداش ساالر م گهیاومد ه د یبدبخت چ تیبچه رع

 یتور بددس تیبه رع یراه بر یریسرتو باال بگ دیو با یتو پسر خان نهییفست پااعتماد به ن یدار کلیبرو رو و قد و ه

نداشتم جز گوش دادن و سر تکون  ینسبت به خان.منم چاره ا کنهیپررو م تینرم تو رع یرفتار ها  یبکش یگاریو ب

ازادو رها باشم  تیاون بچه رع نیع خواستیو خانزادست . دلم م نخا یاز هر چ خوردیدادن اما از ته دلم حالم به م

 یسالگ شیبود که از ش یکنم اما پامو تواون عمارت نحس و خراب شده نذارم . اخه گناه من چ یتو جنگل بدوم وباز

 ییزهایچ میمن خالصه شده بودتو تعل ی. کودک دادمیدستور م یو الک رفتمیصاف راه م دمیپوشیلباس مبدل م دیبا

 نکهیتو جنگل بود ا تایبچه رع یشدن سرتاپا یخنده دار باشه اما حسرت من خاک دیکه اصال باور نداشتم شا

بار  هی ادمهیبکنن . تو اب چشمه شنا کنن و بلند بلند بخندن .  خوانیم یبخورن و هرکار خوانیم یهرچ تونستنیم

. دیخان داداش ساالر زد پس کلمو دستمو کش کردمیکه داشتم با حسرت به شنا کردنشون تا اب چشمه نگاه م

ه اخر ک ترسهیچشمم م گفتی. مادشهینگاهم ز مین هی تیرع ندازهینم تیوقت نگاه کش دار به رع چیارباب ه گفتیم

 تیمنو داشت . رع ی هیما ریخم ییجورا هیبود  گهید زیچ هی ی. خان داداش سردار ول یکن یپامونو خال ریز یکیتو 

با من مهربون بود دست  یلیعمارت خ ومدیاما هر وقت که م دمشیدینم یلیاز تجمالت من که خ رقادوست بود و ف

 هیازدواج کرد از عمارت رفت و  یاخالقشم وقت نی.به خاطر هم دیخریرو سرم و برام تنقالت مختلف م دیکشیم

خان داداش ساالر و  ندارهبه عمارت و متعلقاتش  یسردار توجه دیداد بزرگ خان هم که د لیمستقل تشک یزندگ

 هم بود . یا ستهیکردو عجب انتخاب شا یخودش معرف یجا

که بزرگ  فیکنم اما ح یداداش سردار و تو عمارت اونا زندگ شیتا برم پ دادنیدوست داشتم به من اجازه م یلیخ

 هی نیهم داره منم ععمارت نگ نیتو هم خواستیخان به خاطر اون تجربه منو تو منگنه گذاشته بودو هر طور شده م

از  دمید ایاز مهمون یکیو تو  یساله بودم که دختر هدوازد ادمهی. گذروندمیبزرگ روزگار م یتو اون خونه  یزندان

چراانقدر ازش خوشم اومدو دوست داشتم باهاش حرف بزنم . رفتم جلو و  دونمیزادست نم تیرع دمیلباساش فهم

 دیارفت ب ادمیکه  میدیو خند میبود انقدر باهم گل گفت یدختر خوش سرزبون و قشنگ دمیازش اسم و رسمشو پرس
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شدن .  نیزم ریز یخان داداش بود و دوباره زندان یبه خودم اومدم گوشم تو دستا یوقت بودمیم کجاو  رفتمیکجا م

دسته از موهاشو تو  هی دینرفته چشم هاش سبز روشن بود و پوستش سف ادمهیهنوزم که هنوزه نگاه اون دخترو 

وقت فراموش نکردم و  چیه روپر از پولک سرخ هم رو سرش . نگاه گرم اون دخت یروسر هیبود و  ختهیصورتش ر

 چیگالله بودم . به نظرم ه یتو صورتش دنبال نگاه و چهره  دمیدیو م یکردم هر دختر یسال ها با اون خاطره زندگ

 یکیپشت لبت که سبز بشه  گفتیبرام نشون کرده بود م یادیز یخترااون نبود و نشد خانمبزرگ د هیشب گهیکس د

تا  ستمدونی. اما من گوشم بدهکار نبو م لیو اص بیمثله زن داداش ماه بانو نج یکی کنمیبرات انتخاب م نارویاز بهتر

 دونمیمنام نداشت ن نیبه ا یکس دختر چیو گشتم اما ه نییکل روستا و ده باال و پا رمیگینکنم اروم نم دایگالله رو پ

 شیعشق و عاشق یشدم و هوا دیام ناکردنش  دایاز پ یبود وقت یبود برام هر چ نیرییش یایرو هیگالله فقط  دمیشا

به خان بگم و  یکه چه جور کردمیفکر م نیهوس فرنگ رفتن افتاد تو سرم .روزها و شب ها فقط به ا دیاز سرم پر

فلک رو شاخش بود سرشهر رفتنم قبال غوغا بپا شده بود چه برسه به فرنگ  کشتمیحرف از فرنگ بزنم فطعا اگه نم

ان خ تونهینفره که م هیواسه فرنگ رفتن فقط  دونستمیم رفتینم رونیهم از ذهنم ب رنگرفتن به ف ی.... اما سودا

 اون بود. گرفتیکه خان داداش و مثله موم تو دستاش م یکنه تنها کس یداداش و راض

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

 بانو ماه

 نیزمزه هاش ب ششیوقت پ یلیبه تهران برن . از خ یسفر کار هی یکه قراره بزرگ خان و شوهرم برا ددیرس خبر

سفرو اعالم نکرده بود عالوه بر شوهرم و  نیبود اما هنوز خود بزرگ خان خبر ا دهیچین پعمارت بزرگ خا یاهال

بود به همراه ببرن. خبر سفر که اعالم شد  ارزن هم قر یخدمه  یو تعداد ریبرادر شوهرم و بش اوشیبزرگ خان س

 یا یخونه رفتار کردن . زندگ نیا یاهال لیجز به م ومدیاز دستم بر نم یهمه تو رفت و امد تدارک بودن . منم که کار

تا اسمون فرق داشت از تمام هفته فقط دو روز  نیزم میو مجرد یسال داشتم با تصورات دوران نوجوون هیی نیکه تو ا

گفت بگو چشم و خودتو  یو غر نزن هرچ یگلگ یکنار شوهرت یوقت گفتیکنارش باشم خانم بزرگ م تونستمیم

. دوشب از هفته که دوشنبه ها و پنج شنبه  دادمیهمه ححرفارو موبه مو گوش م دادمیکن منم گوش م شیبراش ارا

 مدویم ی. وقت ادیاز در تو ب ساالرتا  شدمیو منتظر م کردمیصورتم و سرخاب م دمیپوشیلباسمو م نیها بود بهتر

ت و براش شرب ددایم هیتک یبعدشم به پشت کردمیم یجا رخت زنیو او اوردمیخسته بود کتشو از تنش در م شهیهم

 منیهاش . منم مجبور بودم کنارش بش وهیبه خوردن شربت و م کردیبدون حرف شروع م اوردمیم وهیو م نیسکنجب

 دیخوابیم گرفتیو م کردمیو با حوله خشک م شستمیدستاشو با اب م شدیم ومخوردنش که تم وهیو نگاش کنم م
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و در مورد خدمتکارا گوشزد  ییو حرفا دیپرسیچند روز کرده بودم م نیکه تو ا ییسرحال بود از کارا یلیاگه خ

 دستت درد نکنه و خواب . هی تایخسته بود که نها یلیاگرم خ کردیم

 موننیو ب یغرور و کم حرف یتابو نیا دیبا یچه جور دونستمی...نم گهید زیچ هیمن  یایبودو رو زیچ هیساالر  رفتار

دوست داشتم ساالر اصال نه  میبش یعاد یکه مثله زن و شوهر ها کردمیم یکار دیچطور با ددونستمیبشکنم .نم

گرم  یزندگ هی یچوب یکلبه  هی یبهش عشق  بورزم گوشه  تونستمیبود که م یمعمول تیرع هیخان بود و نه پولدار 

 وندممیاونجا م دیاب یبه چه شوق شدیعمارت و اتاقاش داشت برام تنگ و خسته کننده م نیداشته باشم و عاشقونه .ا

 یبود که حت یزینفرت انگ کتاتوریعمر عاشقش بودم فقط دو شب بود. بزرگ خان د هیسهمم از شوهرم که  یوقت

د مر هیخودش  یکه ساالر هم شده بود لنگه  خوندیانقدر تو گوش ساالر م میکن یراحت زندگ الیما با خ ذاشتینم

  کتاتوریروح و د یخشک وب

انقدر تحت  یکه نه محبت بلده نه زن دار یمرد بودم مرد نیا هیمن عاشق چ کردمیکم داشتم به عشقمم شک م کم

اون روزا که پدرم از اطاعت کردن ساالر خان به به و چه  فهممینداره تازه م یچیبزرگ خانه که از خودش ه یسلطه 

 دییشدم که انقدر مورد تا یکه عاشق مرد دمیبالیم دممنه ساده لوح به خو ادیقرار بوده سرم ب ییچه بال کردیچه م

 میشد به جون خودم و زندگ ییبودن بال دییمورد تا نیا نکهیپدر و خانوادمه غافل از ا

افتاد.تو اتاق نشسته بودم و مشغول  یبیروز مونده بود به سفر ساالر و بزرگ خان که تو عمارت اتفاق عج هی.درست 

ادم از  یکه همراه کل دمیخارج شدن بزرگ خان از عمارت اومد از پنجره اتاق د یبودم که صدا بایبه غذا دادن به ز

 خوردیو درست غذا نم کردیم یهم دائم بدقلک بایرفت . دوباره برگشتم و مشغول غذا دادن شدم ز رونیعمارت ب

 در نتیبدم که ز ریاز دستش کالفه شدم دور دهنشو پاک کردم و سرجاش خوابوندمش و خواستم بهش ش ی.حساب

 زد  و وارد اتاق شدو گفت:

 شام و با شما بخورن  خوانیخانم اقا کارتون دارن .غلط نکنم م -

 نگاه کردم وگفتم: نتیبه ز متعجب

 با من؟شام؟ -

 بله خانم دور از چشم بزرگ خان _:نتیز

 با من غذا خواستیواقعاساالر م یعنیبودم  ستادهیوسط اتاق ا رونیرو بغل کردو رفت ...ح بایزدو ز یچشمک تنیز

 خودش یساالر هم مثله من عاشق بودو تا االن به رو یعنیرخ بده .  یبیاتفاق عج نیشو بخوره ؟سابقه نداشت چن
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و به  دمیکم سرمه پشت چشمام کش هیو  نهیا یوو خوشحال شدم رفتم جل دمیفکر به خودم بال نی؟از ا اوردینم

.  دمینشییقلبمو به وضوح م یرفتم صدا نییشال سرخ بلند عوض کردم و از پله ها پا هییصورتم پودر زدم شالمم با 

با ساالر حرف بزنم و رو در رو بشم . اروم در زدم  خواستمیبار م نیاول یانگار تازه برا دیتپیم مونیمثله روزاول عروس

که توش گذاشته بود افتاد معلوم بود هنوز  یوارد شدم ساالر کنار سفره نشسته بود نگاهم به ظرف اش و قاشق و

شام دو نفره ازم درخواست کنه چه قدر نبود بزرگ خان  ینخورده ذوق زده بهش نگاه کردم و منتظر شدم برا یزیچ

جابه  نیصورت من و زم نینگاهش و ب یدودل باشه ه یگفتن حرف یبده . ساالر هم انگار برا رییساالر و تغ تونستیم

. در اخر ساالر سرشو اورد باال و  اوردنیقدرتمند و در م یادم ها یمردها فقط ادا نیخندم گرفته بود ا کردیجا م

 گفت :

 ... ادهیمن ز یغذا برا نیبخور ا امیب یاگه شام نخورد-

بود  ادی؟چون غذاش ز نی(هم ادهیمن ز یغذاها برا نیرفتم )احرف اول خوشحال شدم و بعد  انگار وا  نیا دنیشن با

ازش استفاده کنه چرا  تونستیهمه جمله که م نیشام خوردن بود؟ا یبرا یچه جور درخواست نیشستم؟ایم دیمن با

که ته  یضبغ نیبا ا کردمینه اگه قبول م ایجواب بدم قبول کنم  دیبا یچچ دونتسمیبود نم دهیچسب نی؟پام به زم نیا

. اروم سر بلند  یواه الیبافته بودم ...چه قدر خ ایخودم رو یغذا بخورم . چه قدر برا تونستمیم یگلوم بود چه جور

 کردم و گفتم :

 ممنون اقا من غذا خوردم .. -

 : گفت تینگاهم کردو با عصبان یا هیدرخواسست رد کنم چند ثان نیخورده به صورتم نگاه کرد توقع نداشت ا جا

 نیبش یعنی نیبش گمیم یقتو-

رفتارش نگاه کردم صورتش پر از خشم بود .اروم رفتم و به زور کنار سفرره نشستم نگاه پر از  نیخورده به ا جا

هم به صورتم  نیخشمگ ینجوریاما تا به حال ا میزدیوقت با هم حررف نم چیصورتم بود درسته ه یخشمش رو

شدم و  بلند یسفره لعنت نییو از کنار ا شهب یزیچ هی کردمینشده بود بغض ته گلومو گرفته ببود خدا خدا م رهیخ

بعد  رفت . رونیبلند شدو از در ب تیشد ساالرر اخر با عصبان نمی..هم رمیخودم بم ییبرم .برم تو همون اتاق و با تنها

از جا  کردیم یرنگارنگ غذا بهم دهن کج ی. سفره هیگر ریاز رفتن ساالر بغض کرده به سفرره نگاه کردم و زدم ز

د ر اوشی. از کنار س کردیبود و بروبر نگاهم م ستادهیدر ا رونیبرادر شوهر ب اوشیس رونیو از در اومدم ب دمبلند ش

شده  تناماده رف یبا ساالر نداشتم وقت ییبرخورد گهییشدم و دوباره ببه اتاق پناه بردم .وتا فردا شب موقع سفر د

 گفت : ابیببود اومد تو اتاق و بعد از ببغل کردن ز یناراحتو  یما سرد نیب شبیهنوز به خاط موضوع د نکهیبودن با ا
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 به سردار بگو . یهم خواست یباش هر چ بایمراقب خودتو ز سیبرگشتمون معلوم ن -

 و به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم: سرم

 اقا . دیبر ییبه سالمت شاالیا--

تو ذهنش  یهرچ گذرهیم یاون ذهنش چ یتو دونستمیرو داد بغلم نم بایصورتم چرخوند و ز یاجزا یرو نگاهشو

و کتشو انداخت رو شونشو  ی. رفت به سمت جا رختکردیخونسرد و اروم رفتار م یلی. خ دادیبود تو چهره ش بروز نم

 دوباره بهم کردو رفت . یموقع رفتن نگاه

دوبارشم  یاصال نداشتم همون حضور هفته ا شویم گرفت و حالم بد شد انگار طاقت دوردل یچرا بدجور دونمینم

 خوادیبشه و اونجور که م رابیککه هنوزم نتونسته از معشوق س یعاشق هیعاشق بودم  هیبود . من  متیمن غن یبرا

ازدواج کنن خب اومد و جسم طرفو به دست  یکسهااصرار داردن به زور با  یبعض یچه جور دونمیکنه من نم یزندگ

درو دل  نیا کنهیم رابیکه تو رو س هیمهر و محبت کس نیکه مهمه روحه  ا ی.... اونیو ماله تو شد اما روح چ یاورد

 هییبچه داشتم  هی.من از ساالر  ستیواال جسم که مهم ن دهیروح م یکه به زندگ دنیو ناز خر دنیکردن و ناز کش

محبت و  یبودم که تشنه  ییبرام عوض نشده بود هنوزم همون ماه بانو یچیاما ه کرددمیم یزندگ شاهاسال بود ب

برسه که با  یروز هی شدیمعشوق . باروم نم دنیواسه د کنهیم یبودم که روز شمار ییهنوز همون ماه بانو ارهیوصال 

 نکنم. یازدواج با ساالر هنوز هم احساس خوشبخت

و سرو کله  یحوصله لجباز خوردیعمارت بزرگ خان داشت منو م یها واریاز قبل شدم . د رفت و من تنهاتر ساالر

هم ب قهیناخوش احوالم دم و دق کردیخانم بزرگ . خانم بزرگ فکر م ایبود  نتیبغل ز ایرو هم نداشتم  بایزدن ببا ز

و  شهیم رتریمنه که ازرده شده که روز به روز داره پ روح نیا دونستی.اما نم یمقو یو غذاها وهیم دادویجوشونده م

 تر ... یمنزو

از خانم بزرگ اجازه گرفتم و به خونه پدرم رفتم . اونجاکنار  یچند روز یبهتر کنم برا بارویحال خودم و ز نکهیا یبرا

ندم که حالم دوباره اونجا مو یتنگ و نحس اون عمارت .چند روز یها وارییداشتم تا د یخواهر وبرادرم احساس بهتر

 .امباز حامله  دمیکه اومد باالسرم فهم بیبد شد طب

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

 الیل
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 دشویصورت  رنج کش مرخیفقط ن هیبود .ازون زاو رهیبه روش خ بزرگ اون خونه نشست بود و به رو وونیتو ا زن

 راشیگ یو چشم ها کدستشیلخت و  یاما موها گذشتیم شیاز جوون یادیز یسال ها نکهیبا ا ینیبب یتونستیم

شدم و کنارش نشستم انگاز از  وونیا واردو جذاب بوده . از جا بلند شدم وپشت سرش  بایکه چه قدر ز دادینشون م

 تخواسی. دلم م نداختیم نییو سرشو پا دیدزدیو شرم داشت دائم نگاهش و م کشدینگاه کردن به صورتم خجالت م

ماه با نو و ساالر به کجا  نیاومده عشق ب یچ وسفیشده ... سرکمند و  یداستان و بدونم و بفهمم چ ی هیزودتر بق

 نییپا به ا ینگاه مرموزش شده بود همه فکر و ذکر من . از وقت نیزن با ا نیداشته ... ا اون وضع ادامه یو تا ک دهیکش

حس  هیتا اسمون فرق کرده بودم  نیزم یگذاشته بودم با اون دختر قبل بشیعج یو حال و هوا ییخونه روستا

کنم  یزودتر حالج یهرچ تمبه روستا و سرنوشت ادماش داشتم دوست داش یو تعصب خاص رتیحس غ هی تیمالک

رتم به صو ینگاه مین کردیم یاز حد احساس خستگ شیروستا اتفاق افتاده بود.امازن که ب نیا یاهال نیکه ب یهر چ

 کردو گفت:

 گمیبرات فردا م شوی...بق یاستراحت کن یبهتره بر -

 قرار بهش نگاه کردم و گفتم : یب

 ماه چهره رو بفهمم یزودتر گذشته  خوامی....من منیبدونم ...تو رو خدا بگ خوامیمن م یول -

 لرزونشو رو دستام گذاشت و گفت: یدستا زن

 گمیم زویبرات بهتره ...به موقعش همه چ یبدون رترید یهرچ-

 جا بلند شدو خواست بره تو که گفتم: از

 سر خاک کمند میفردا بر شهیم-

 گفت : دادیکه به راهش ادامه م یشد بعد هم درحال رهیبه رو به رو خ ستادویحرفم درجا ا نیا با

 به اون بگو ببرتت .-

کنم تا منو  یگرفتم خود زن و راض میشدم و تصم الیخ یب نیهم یدوباره با اون  رو به رو بشم برا خواستینم دلم

داشت به سرعت به خونه  دمیمرد و از دور د ی هیسرخاک کمند ببره .از جا بلند  شدم و خواستم برم تو اتاقم که سا

 تو چشمام نگاه کردو گفت : دیکه رس یشدوقتیم کینزد
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 ؟ یشد یراض -

 تکون دادم وگفتم: یبه عالمت منف سرمو

 . قتیاز فاش کرردن حق رهینگفت ..طفره م زویهمه چ -

 سرشو به عالمت تاسف تکون دادو گفت : مرد

 حق داره ..-

 تو چشماش نگاه کردم وگفتم: یکنجکاو با

مشت  هیحرفتو باور کنم هان...همتون  یداشت ؟ماه بانو و ساالر چطور؟خود تو ...چه جور یکمند با من چه نسبت -

 نیگی... من از کجا باور کنم راست منیدیبه خوردم م نیو داار نیو سرهم کرد یمیقد یداستان عشق

 به صورتم کردو گفت: ینگاه مرد

.  یباورم ندار دونمیکه م نکهیا لشیدل گمیمن بهت نم نکهیبا سندو مدرک موجوده منتها ا نجایا زیهمه چ -

  ینیبب کیاز نزد زویاورردمت که همه چ

 مکث کردم و گفتم : یکم

 برم سرخاک کمند. خوامیم -

 . برمتیاونجا هم م_ مرد

 جلوتر اومد و گفت : یکم

  یبدون هیقض نیربط منو به ا یخوایتو نم نمیبب-

 تفاوت بهش نگاه کردم وگفتم: یب

 یخودمم ک دونمیمن نم یوقت یهست یداره تو ک یچه فرق یینجایکه به خاطر عذاب وجدان ا هیمثله بق یکیتو هم  -

 مردم دارم نیبه ا یام و چه ربط
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داشت پوست صورتش سبزه و  یا دهیدرشت و اندام ورز کلیکردو به طرف اتاقش راه افتاد . ه یدار ینگاه معن مرد

ثروتمند  و پولداره .مثله فرنگ  یبود که حساب دایظاهرش پ یاز همه  هم صورتش وپوشونده بود. یکمرنگ شیته ر

س چرا ح دونمی. نم دیکشیو م ذاشتیلبش م گوشه گارییس هیهم  قهیدم ودق رفتیو راه م دیپوشیرفته ها لباس م

ابم شب خو یها مهیبودم صبح کردم تا ن دهیکه شن ییبهش نداشتم.اون شب و تا صبح با تموم اون داستان ها یخوب

 شدو رفتم. نیشد که چشمام سنگ یچ دمینبرد اما بعدش نفهم

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

  اسری

 کردیکه م ییها یقرار ی. حال بده بچه و ب میو هول و وال بود یتا سه روز تب داشت و همه تو نگران وسفی دختر

نگران بشه و به فکر فرو بره . هم دلش به برگشتن به اون روستا و ادماش نبود و هم  یحساب وسفیباعث شده بود 

 دخترش .  تینگران وضع

ننه خاتون  میکردیبت مبدش صح تیو وضع وسفیو در مورد  میدور هم تو امام زاده نشسته بود یروز که همگ ههی

 به حاج بابا کردو گفت : یزن روستا نگاه نیرتریپ

براش  یو کار میدست به کار ش دیما با سیکردن اونجا ن یبه رفتن به ده باال و زندگ یراض وسفیحاال که  گمیمن م -

 میبکن

 بابا سرشو به عالمت مثبت تکون دادو گفت : حاج

 نید اش یموندن وسفیبر فزض که  وسفینظر من به رفتن  دهیقد نم ییخاتون ...من که عقلم جا میکارکنیچ یگیم -

 رزنیا پم یزندگ یجا گهید نجای. ا شتریامکانات ب شتریب یفرق داره اباد طینداره باز ده باال شرا یا ندهیآ نجایبچه ا

 . رمرداستیپ

 یکی میریگیده براش م نیدختر از هم هی.  میریبه رفتن نشد براش زن بگ یراض وسفیکه اگه  نهینظر من ا_ خاتون

 بچه. نیکنه واسه ا یکه بتونه مادر

 بابا جاخورده خاتون و نگاه کردو گفت : حاج

 و از تنش نکنده یمشک رهنیخاتون . هنوز پ ارهیو ب یکمند کس یجا شهینم یراض وسفی-
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 هیمرد تنها از پس  هی دونهیباالخره خودش م کنهیکارو م نیبچه ا نیبا من . اون به خاطر ا وسفیکردن  ی:راضخاتون

  زنمیبچه مادر .من باهاش حرف م نیهم ا خوادیهم خودش هم دم م ادیبرنم یزندگ

 همون کار و کن یدونیشما صالح م یبابا :هرچ حاج

 گفت: رفتیبه سمت در مکه  یاز جا بلند شدو چادرشو انداخت رو سرش و درحال خاتون

 دستش . نیزحمت برسون یب وونیو نونم براش گذاشتم تو ا یمقدار ماست و ترش هی--

 بده خاتون رتیخدا خ-بابا حاج

برداشتم و  گهیجارو د هیو بدرقه کردم و به امام زاده برگشتم حاج بابا مشغول جارو کردن امام زاده بود.ممنم  خاتون

 همراه حاج بابا مشغول شدم و گفتم:

  یحاج دیریو براش بگ یک دیخوایحاال م-

اون دختره هر تازه  تیطفل معصوم شرط مهم رضا نیا یکه بتونه مادر بشه برا یبگم بابا . هردختر یچ_بابا  حاج

 کرد دایاهلشو پ ددیبا سیکار ن نیبه ا یکه راض یعروس

  هیعذب موندن درد بد رهیسرو سامون بگ وسفمیشه و  دایاهلش پ هی شاالیا_اسری

 کرده و گفت: یخنده ا یحاج

 هان  یبشنوه ؟منظورت خودت که نبود وارید یبه در گفت-

 نگاه کردم وگفتم:: نیزده به زم خجالت

 ...ینه حاج -

و  میخورون بزار ینیریقراره ش ریغد دیحرف بزنه خدابخواد ع چهرینگران نباش سپردم خاتون با مادر پر-بابا  حاج

 . یریتوهم سرو سامون بگ

 . شاالیا یخدا از دهنت بشنوه حاج_حاج بابا رو نگاه کردم و گفتم : یخوشحال با
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 دمکریتنها گذاشت باور نم نیریش الیخ ایدن هیزدو و به طرف اتاق امام زاده رفت و منو با  یلبخند ارام بخش یحاج

باشه . خدا را  چهریبهش نمونده بود روز بله برون منو پر شتریب گهییته دکه دو هف ریغد دیهمه مدت ع نییبعد ا

ما ذوق داشت و  یعروس یبرا یلیگرفت . کمند خ دکمنداز نبو یو دلم حساب نیریاتفاق ش نیا یشاکر بودم برا

خودش دوخته بود اما حاال که قرار بود لباسا رو  ییو با دستا چهریپر یمنو و عروس یبود.لبااس داماد دهیتدارک ها د

هواشو کرد اب پاش امام زاده رو پر از اب کردم و به طرف خاک  یوجود نداشت . دلم بدجور یکمند گهیید میتن کن

لو ج اطیااروم و ببا احت کنهیم هیسر خاکش نشسته و گر یپشت به من باال یزن دمیبه راه افتادم . از دوردد کمند

 افتاد و جا خورده گفتم: چهریکه نگاهم به صورت گرفته و پر از اشک پر هیک نمیا ببرفتم ت

 ؟یکنیم کاریچ نجای؟اییتو چهرریپر-

 صورتشو پاک کردو گفت : یبا دست اشکا چهریپر

 ؟ یکنیم کاریچ نجایسر به کمند بزنم . تو ا هیدلم گرفته بود گفتم  -

 رو سنگ قبرو گفتم: ختمیو ر اب

 ینیریقراره ش ریغد دییع کنهیاالن گفت با خاتون صحبت م یکمند و کرده بود . اخه حاج یابج ییددل منم هوا-

 من و تو دوخته بود . یافتادم که کمند برا یرخت ادی میخورون بزار

 به سنگ قبر کمند انداخت و گفت : ینگاه چهریپر

 ه بله برون کدوم قررار ومدهیاز تنمون در ن اهیما که هنوز رخت س--

 تعجب به کمند نگاه کردم وگفتم: باا

 شده ؟ یزیها . چ یدنبال بهونه ا نکهیتو مثله ا -

کر به منو تو ف یک ادیم یسر اونا چ ستیمعلوم ن میو دخترش وسفی رینشده فقط االن هممون درگ یزینه چ_چهریپر

 اسمم نداره  یبچه بدبخت حت نی. ا کنهیم

 اسم بزاره روش .  ادیهنوز دلش با بچه صاف نشده . دلش نم وسفی -

 سراغ ما. میبعد بر میو بچه رو روشن کن وسفی فیتکل دیبا گمیم نویمنم هم_چهریپر
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 از جا بلند شدو گفت : چهریپر

 برم . فعال خداحافظ  دیبا گهید-

و دخترش بودن نه  وسفی تیالو ینبحرا تیوضع نیحق داشت تو ا چهریپر دینگاه کردم.شا چهرویدور رفتن پر از

 ازدواج ما دوتا ...

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

 وسفی

 چیه دیشا میکردیاگه االن فرار نم شدمیگران کمند منمونده بود کم کم داشتم ن شتریساعت تا طلوع افتاب ب مین

کاروان ادم بفرستنو کمند و از خونه گل ممد  هیطلوع افتاب  نیاحتمال داشت هم ومدینم شیپ تشیموقع گهیوقت د

 خی نیزم یرو یبود باعث شده بود تمام اب ها دهیرکه کل شبب با ی. بارونکردمیم یهر چه زودتر کار دیببرن .با

 جرات یسرش اومده باشه از طرف ییکمند تو راه اومدن سرخورده باشه و بال دمیترسیسر شه م یحساب نیبزنه و زم

موندم و افتاب کامل طلوع  ییا گهیساعت د هی هی.  دنینبود جز انتظار کش یراه چیرفتن سمت خونشونو نداشتم .ه

 تمدونسیم میفرا کن مینبود که بتون یدیام چیه گهیدتا وسط اسمون باال اومد هوا کامال روشن بود  دیکردو خورش

به طرف خونه به راه افتادم  دیشد . نا ام یخودش م یو هر کس مشغول کار روزانه  شدنیم داریب یاالن کم کم اهال

 یا گهیانتخاب د ای...  ای؟حالش بد شده بود و  نی؟خورده بود زم ومدیتو ذهنم پر از عالمت سوال بود . چرا کمندن

جز من داشته باشه ....پس چراا  یامکان نداشت انتخاب شناختمیامکان نداشت . من کمندو خوب م نیکرده بود ؟ نه ا

 بود ... ومدهین

بابا و مامان و گل بهار و  دمیرس یدم خونه اما وقت دمیررس یک دمینفهم دیچرخیسواالت تو سرم م نیخونه ا تا

 بود با تعجب بهشون نگاه کردم و گفتم : یون پر از نگرانهمش یبودن چهره  ستادهیوا رونیشادمان ب

 ؟ دیستادیوا نجایشده ننه ؟چرا ا یچ-

خان از خونه  یو اسد دو تا از پادوها ریموقع بش نیانداخت هم نییبه بابا کرد و سرشو پا ینگاه پر از نگران مامان

 به سر تا پام کردو گفت : یبا خنده نگاه ریاومدن بش رونیب

 دزد ناموس .... یبه به اقا -

 داد مادر به هوا رفت و گفت : نکاریبهشون نگاه کردم که اسد اومد از پشت و دستامو گرفت با ا متعجب
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 ...تو رو خدا  نشی. جوونه اشتباه کرده ...دست خخودش نبوده ... تو رو به خدا ببخش دشیتو رو خدا ببخش -

 گفتم : ریو رو به بشبکشم  رونیکردم دستمو از دست اسد ب یسع

 هان؟ نیسرش اوررد ییکمند کجاست ؟چه بال-

 چند بار با چوب زد تو دست خودشو  گفت : ریبش

 . رهیگیسراغ ناموس مردمم م ییچشمم روشن با پررو -

 وگفتم : رونیب دمیتمام قوا دستمو از دست اسد کش با

 دزد ناموس اون خان تو و  دارو دستشه نه من  -

 گفت : تیبا عصبان ریبش

 االن پوست از تنت بکنن  نی...حقته که بدم هم یقرت یخفه شو پسره  -

عمارت خان . برو به اون خان قلدرت بگو مگه از  برنیچشمم نامزدم و م یجلو نمیپوست از تنم بکنن بهتره تا بب -

 جنازه من رد شه بزارم دستش به کمند برسه 

 داد زد : تیبا عصبان پدر

  . وسفیساکت باش -

 ؟ رنیساکت باشم که کمند و ازم بگ -

 بهم کردو گفت : یبا التماس نگاه مادر

 خدا  یباش به رضا یبوده  راض نیجان مادر قسمت کمند ا وسفی-

  یخاندان عوض نیخور ا رهیج نیتو و باباس که خودتون کرد یبدبخت نی. اسیخدا ن یرضا نیا -

رو . مادر زد ر نیافتادم زم دیچیکه تو کمرم پ ییبه پشتمو از درد وحشتناک دیحرف اسد با مشت محکم کوب نیا با

 کردو گفت : یو زار هیصورتش و شروع به گر
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 اخه  نیخوایاز جونه ما م یچ نیبرد نی. دختر و خواست نیدست از سرش بردار نیبر نیدارر کارشیچ -

که خان گذاشته زنده بمونه از کرم و  نیهم هیکم جرم یبده فکر کرد یپسرت خواسته عروس خان و فرار_ریبش

 یبچه قرت یرسیخان نم یپا یهم باش یهان ؟نه هر چ یادم شد یشهر رفت یلطفشه ناموس دزد کصافط . فکر کرد

 ... میبر ای؟. اسد ب یدیمفه یمونیزنده نم متینیاگه دور و بر عروس خان بب گهیبار د هیبدبخت . 

 ر از جا بلند شدم و دنبالشون رفتم و گفتم :و اسد به راه افتادن با زو ریبش

 ؟ نیکرد کارشیگفتم کمند کجاست؟چ -

حرف ززدن برام نذاشتن حس  یحرف هر دو بهه سمت من برگشتن و با چند ضربه محکم به شکم و کمرم نا نیا با

پدر و بودو  یها ادیفر یصدا ادمهیکه  یزیچ نیاخر رهیم یاهیچشمام س یو جلو کشهیم رهیکردم تمام تنم داره ت

 مادر و خواهرام .... یو زار ونیش

کردم خودمو باال بکشم اما  یسرم نشسته بود .  سع یقرمز و سرخ باال یچشمامو باز کردم گل بهار با چشما یوقت

لرزونش ظرف سوپ و باال اوردو  ی. با دستادادینم یخوب ی. نگاه نگران گلبهار خبرا دیچیتو تنم پ یدرد وحشتناک

 قاشق و تو دهنم بزاره که گگفتم : خواست

 ازش ؟ یدار یخبر -

 نگفت با التماس بهش نگاه کردم وگفتم : یزیانداخت و چ نییبهار سرشو پا گل

 تو رو خدا بگو ... -

 تکون دادو گفت: یبهار سرشو به عالمت منف گل

 خبرن .  یمادر و مادربزرگشم ب سین یهنوز خبر -

 خان . یماخب معلومه کجاست دست اد_ وسفی

 .  ستیاونا ن شیخان منکر شده .گفته پ_بهار گل

 زده با گل بهار نگاه کردم و گفتم: وحشت

 ... هیما چ ینقشه  دونستنیاز فرار ما با خبرشون کرده ؟از کجا م یپس ک--
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 بهارو شونه هاشو باال انداخت و گفت : گل

 .... دونمیمنم نم -

وتا د نیخان وگرنه ا شی؟من مطمئنم کمند پ بهیعج یلیکمند کجاست ؟ خ دنیاسد از من نپرس رویپس چرا بش -

 من شیپ کردنیفکر م

 نکنه خودشو رسونده به حاج بابا و منتظره توئه . گمیمنم نگران کمندم م وسفی دونمیینم_بهار گل

 زور تو رختخواب نشستم و گفتم: به

  نییبرم ده پا دیبا نهی...اره احتماال هم یگیراست م -

راغ س رمیبه کمند برسن من م خوانینگفتن م یزینظر دارن که چ ریخان تو رو ز ی....احتماال مامورایکجا بر_بهار لگ

 نفهمه ...تو استراحت کن  یکه کس یجور هی. اسری

 گل بهارو گرفتم و گفتم : یدستا

 تو دهنم  ادیکجاست قلبم داره م یکن بفهم یپس جون تو و جون کمند ...سع -

حدسش  کردمیرفت دعا دعا م رونیسرشو به عالمت مثبت تکون دادو چادرشو انداخت سرشو از در ببهار  گل

 دونمیبهش .نم رسوندمیو خودم و م رونیب زدمیم انهیشب مخف هی ینجوریحاج بابا باشه ا شیدرست باشه و کمند پ

 دیاطراف خان با یده و روستاها نیهمه دختر  تو ا نیا نیب دمید ایادم دن نیچراا اون لحظه خودم و بد شانس تر

انتخابش کرده بودم و فقط تونسته بودم به اون دل ببندم  یادیز یدخترا نیکه منم ب یکمند ذاشتیدست رو کمند م

 . همون شب از خدا خواستم هر طور شده کمندو برام حفظ کنه و نگهش داره ...

ر بهم گفته بود ه میخوردیعصرونه م ریو لقمه نون و پن میزدیروز که با هم تو جنگل قدم م هیحرف خودش افتادم  ادی

 نیا زنمیجا نم یطیشرا چیو تو ه کنمیوقت ترکت نم چیبدون حتما مردم وگرنه ه  ستیازم ن یخبر یدیوقت د

و  یدوباره اون نگاه مشک تونستمیمن م یعنیواقعا .  ودبراش افتاده ب یحرفش بدجور لرزه به جونم انداخت نکنه اتفاق

 هیخواست  شب اونم به هی ناییا یهمه  تونستینم مینقشه کشده بود یکل میبرنامه با هم داشت یما کل  نمیبب راشویگ

  شدیخبر خراب بشه نم یقلدر از خدا ب

.................................................................................................................................................... 
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 خان  ساالر

فرق داشت سرو شکل مردم امکاناتشون و نوع رفتا رو حرف زدنشون ...ادم  یلیتهران با شهر ما خ یو هوا حال

ا ب کردنیانگار ادم حسابت نم یتو رستوران و دکون و قهوه خونه ا یذاشتیپاتو که م کرردیم یبد یبیاحساس غر

 لیمن خوش اومد نه به م لینه به م شدیما م اب نجاییکه ا یرفتار نیا میکه تو شهر خودمون داشت ییایاون برو ب

همون شب اول بزرگ خان شروع به بهونه گرفتن کردو حررف از بازگشت زودتر از موعد زد  نیهم یبزرگ خان برا

اس حقارت و کمبود بکنه و مردمش باعث شده بود بزرگ خان احس یتهران و سبک متفاوت زندگ ادی.امکانات ز

بود  اوشیرو شده بود س رویکه حالش با تهران اومدن ز یفرار کنه تنها کس زونجازودتر ا یدوست داشت هر چ

نظرش  ریبا دقت ز نیهم ینجات خودش برا یبرا هیو دنبال راه جنبهیپسره بدجور سرو گوشش م نیا دونستمیم

 رهیور خاون نوریا هها ب وونهیو مثله د دیبلعیظره اطراف و با چشماش ممن اوشیس میرفتیراه م ابونیتو خ یداشتم وقت

بزرگ خان چند  اوردیخودشون و مادرشونو در م یکه صدا کردیتهران و نگاه م یدخترا یانقدر سرتاپا یبود گاه

 دیو رزرو هتل و خر یتهران یعالوه بر مذاکره با تاجرا شدیو کتک بهش زده بود اما درس عبرتش نم یپس گردن یبار

و کتشو ت یگوشه  میرفتیمن بود . هر جا م ی فهیاون قوز باال قوز وظ یها طنتیو مواظبت از ش اوشیغذا توجه به س

 تا مبادا دست از پا خطا کنه و ابرومونو ببره .  گرفتمیدست م

 یو برا ختیرو دوش من رشده بود تمام کارهارو  یتفاوت فرهنگ و سبک زندگ نیخان هم که وحشت زده از ا بزرگ

که تاجرها به هتل ما  ییفقط زمان ها دینشه از صبح تاشب تو اتاق هتلش خواب عیخدم و حشم ضا یجلو نکهیا

که از هر ده تا حرفش نه تا غلط تلفظ  گفتیم اوشیکه در اخر س زدیو دو کلمه حرف م ومدیم رونیاز اتاق ب ومدنیم

دورم  دمیفهمیبود که سفر تهران همون اولش از دماغم در اومد اصال نم نیبوده . ا نیکرده و پوزخند تاجرا واسه ا

و حساب کتاب کردن  اوشیبزرگ خان گرفتن س یها یو چه خبره تمام فکرم شده بود جمع کردن سوت گذرهیم یچ

 خرج و مخارجمون .

از دستم در رفت و دسته گل به اب  اوشیشب س هیشده بود  ختهیکه رو سرم ر یحجم کار نیباالخره به خاطر ا اما

 ییشصتم خبردار شد که سرش جا سیتو جاش ن اوشیس دمیشدم که دست به اب برم د دارینصفه شب ب یداد وق

د نشسته بود گرفتم مر رشیتو قسمت پذ که یرفتم و سراغشو از مرد نییپله هارو پا یکیبند شده با عجله و دوتا 

که  یدر حال اوشیس دمیجوون و از دور شن  یو زن اوشیس یخنده ها یود صداز یلیکردو امما خ یاطالع یاظهار ب

نگاهش به چهره  یوقت دنیاومدن و خنده کنان به ما رس رونیب یجوون از اتاق یبود با زن دهیبه خودش رس یحساب

داشت  یسبزو روشن یدربره . زن جوون هم که چشما ایکنه  سیکم مونده بود جاشو خ فتادمن ا تیپر از عصبان ی

بود و منتظر  رهیبود  باوحشت به ما خ دهیلباس پوش یشهر یدخترا نیبزرگ تر  و ع اوشیاز س یده سال بایتقر
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و که اشک ت یدر حال اوشیمحکم زدم تو گوشش و فرستادمش باال . س دهیکش هی. بدون تعلل  اوشیعکس العمل س

نگاهم و به زن انداختم و  اوشیه ها باال رفت بعد از رفتن سچشماش جمع شده بود دستشو گذاشت رو صورتشو از پل

 گفتم:

 ؟یشناسیو از کجا م اوشی؟سیهست یتو ک -

 که تازه به خودش مسلط شده بود گفت : زن

 مسافرم مثله پسر تو  هی.  چکسیه -

 گفتم : ارمیدر ب اوشیس یسر از گند کار نکهیا یجا خوردم و برا شیمیلحن صم از

 اورد؟یسرت ن ییکه بال اوشیس-

 نگفت که گفتم: یزیزدو چ یپوزخند زن

 باهات حرف زد  شهیکجا م-

تخت دونفره  هیبه اتاق ته راهرو اشاره کردو منم دنبالش رفتم در اتاق که باز شد جا خورده به فضا نگاه کردم  زن

و خودش کنارم نشست که  نمیبودو دورتا دور اتاق پر از لباس . زن اشاره کرد بش ختهیوسط بود که به شدت به هم ر

 گفتم ::

 .دمیبهت م یخوایپول م یهرچ ادیکن گندش بااال ن یکار هینه ؟اگه اره  ایبهت دست زد  اوسیس دمیپرس-

وقت اون شب و فراموش  چیو پاهام ست شد....ه دیان دلم لرز هینگفت . یزیبهم انداخت و چ یبینگاه عج زن

وقت تو ماه بانو و  چیکه ه یا یداشت . انرژ یکننده ا رهیو خ بیعج یسبز و روشن زن انرژ یانگار چشما کنمینم

زخماش اول  یکه جا یچاقو کردیقلبم فرو م وت زیت یچاقو هیانگار  کردیکه م یبودم هر حرکت دهیعمارت ند یزنا

داشتم که  یبی. حال عج ردمکیدرو سوزششو حس م یگذاشتم جا رونیکه پا از اتاق ب یزمان یاصال درد نداشت ول

 هیماه بانو  ی.چهره  کردمیو حقارت م یهتل و تا تونستم سرفه کردم احساس خفگ اطیدست خودم نبود رفتم تو ح

به پنجره اتاق بزرگ خان  یاز همون دور نگاه مردمیاز عذاب وجدان داشتم م رفتینم رونیچشمم ب یلحظه از جلو

دست خودم نبود اون زن منو جادو کرد . از  یچیاما انگار ه شدیم یدست از پا خطا کردم چ دیفهمیانداختم اگه م

نگاهم و به  ومدیخدا خواستم ببخشتم و خودش بهم رحم کنه با همون حال بد برگشتم تو اتاق ....نفسم باال  نم
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و  دمیارش دراز کشکه بهش زدم احساس گناه کردم رفتم کن یانداختم پشت به من خواب بود از چک اوشیس

 تو بغلم روشو به سمتم برنگردوند اما عطر تنش که بهم خورد اروم شددم . دمشیکش

 خوردی...حالم از خودم به هم م دیکشیتموم وجودمو به سمت اون اتاق م یحس هیفردا اون ساالر قبل نبودم هم  از

با  یلیخ  یا لهیتلخ و زننده .اون زن چشم ت بود هم نیریو تجربه کرده بودم که هم برام ش بیعج ئیایدن هی.انگار 

 ینگرفتم جادوگر بایازون جادوگر ز یخودم تکرار نکردم و سراغ یبرا گهی...اون شب و دیلیماه بانو فرق داشت .خ

که هم بدبختم کرد و هم  یبه هم و من و به حال خودم برنگردوند جادوگر ختیازون به بعد ر مویکه کل زندگ

 ییطال سیسرو نیاز عذاب وجدانم گرونتر ییرها یروز اخر برا دویرس انیبه پا ییو کذا بیخوشبخت . اون سفر عج

که کبکش  یهم هنوز تو خودش بود تنها کس اوشیعالوه بر من س میو به راه افتاد دمیماه بانو خر یبرا شدویکه م

 . شدیبه خزانه ش اضافه م یادیبه بعد پول ز نیازخود بزرگ خان بود که  خوندیخروس م

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

 ماه بانو       

 ینقربو یبودو برا دهیارک بودن سردار خان چند راس گوسفند خربرگشتن خان کل ده و پر کرده بود همه تو تد خبر

 یاغذاه یگرفتن مراسم استقابل مشغول پخت و پز بودن بو یخدم و حشمم برا هیکردن به باغ عمارت اورده بود بق

و ه بهم نیو گرفته بود . حالم داشت از اطیو اش و سوپ انواع پلو و کباب بود کل ح یونیدرهم شده که شامل مرغ بر

غذا  یبشم نه درست حساب یکس کینزد تونستمیگرفته بودم نه م یبد اریباردار شده بودم و یاز وقت خوردیبه هم م

. با اوردیخوش اب و رنگ بود که خسرو برام از شهر م یها یخوردنش و داشتم بستن یکه اشتها یزیبخورم تنها چ

که داشتم همه معتقد بودن بچه  یحاالت و احوال رییاز تغ شدمیتخت ولو م یو رو خوردمیم یکاسه بستن هولع کاس

 . دمیبالیحدس خوشحال بودم و به خودم م نیاما به خاطر ا دادیحال بد عذابم م نیا نکهیپسره خوددمم با ا نباریا

 رونیهارو ب یو باز کردم و دوسه تا از بستن خدونیخودم و رسوندم به مطبخ و در  یلعنت اطیباالخره ازون باغ و ح

 بهم کردو گفت : یبا حرص نگاه نتیاوردم ز

 یبچه ناسالمت نیا رهیگیکه جون نم ینجوریها دو لقمه غذا بخور . ا یبستن نیا یخانم جان تو رو به خدا جا -

 خان ها... نهیجانش

 زدم و گفتم: یلبخند

 ها بخورم  یبستن نیفقط دوست دارم از نتیز کشهینم لمیم -
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 ... نیبادوم و پسته هابخور نیکم از هیخب حداقل _ نتیز

 منو به خودم اورد  یدختر یتکون دادم و اومدم برم که صدا یو به عالمت منف سرم

 زحمت  یمن ب نیخانم اون پسته ها و بادومارو بد_ دختر

 کردو گفت : یقاط یو با بستن  دیپسته ها و بادوما رو گرفت و با کوشکوب کوب دختر

 هم قوت داره هم خوشمزه ست  کننیها درست م یبستن نیتو شهر از -

دهنم اومد اما قابل  ریطعم بادوم و پسته ز نکهیخوردم با ا یقاشق از بستن هیدختر انداختم و  یبه چهره  ینگاه

 -خوشم اومدکه گفت : شنهادشیو پ دهیتحمل تر بود . از ا

 معجون  گنی.بهش م شهیم یمقو یلیمغزو بادوم خ یبا کل کنمیم یبراتون قاط رمیش دیاگه بخوا-

 -سرتاپاش نگاه کردم وگفتم : به

 ؟ هیتو اسمت چ -

 و گفت : نییانداخت پا سرشو

 کمند-

 نجا؟یا یاومد یچ یبرا-

 -بهم انداخت و گفت : ینگاه کمند

 یخان صدامون کردن واسه اشپز ریبش -

 تو؟ یشهر رفت یک -

 و گفت : دیخند نتیز

 که شهر رفتست  هیپسر هی رهیخودش که نرفته خانم دلش گ-

 -هارو دادم بهش و گفتم : یاز بستن یکی. نییبا خجالت سرشو انداخت پا دختر
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 خودت بخور . شمیکیبود  یخوب شنهادیپ  -

از هم ب دونستمیم نکهیاومدن ساالر با ا یرفتم . دل تو دلم نبود برا رونیو ازم گرفت و از اشپزخونه ب یبستن دختر

سره پ یکی نیبازم باردارم و احتماال ا دیفهمیبراش تنگ بود اگه م یلیو داره اما باز دلم خ یشگیهم یهمون رفتارها

 .کردیتوجه م شتریبهم ب دیشا

ماه بود که  هیبزرگ خان اومدن بزرگ خان اومدن منو به خودم اورد و قلبم و از جا کند .  زدیاسد که داد م یصدا

کم چاق شده بودم و برو رو  هیبه صورت گل انداختم کردم  یو نگاه نهیا یبودم با استرس رفتم جلو دهیساالر و ند

رفتم کاوران بزرگ خان با  نییرو بغل کردم و از پله ها پا بایسر کردم و ز ومدیبهم م یلیسرخمو که خ یدار تر روسر

نشسته بودو  اسب یمردونه ش رو بتیاسب ها وارد عمارت شدن. از دور فقط و فقط نگاهم به ساالر بود با اون ه

از  دنیهمه به عمارت رس ی. وقت خوندیشعراشو پدرم برام م یشاهنامه که گاه یدرست مثله قهرمان ها تاختیم

بهم انداخت و با سر سالم  ینگاه میجلو در ساالر ن دنیرس یشدن و پشت به بزرگ خان راه افتادن وقت ادهیپاسب 

 ازم باروی. ساالر اومد بغل دستم و ز میبه داخل عمارت رفت هیکرد با ذوق جواب سالمشو با سر دادم و پشت سر بق

 گرفت و گفت :

 چاق و چله شده ماشاال -

 و گفتم : دمیخند

  یطونیکرده وش تیهم اذ یبله کل -

 گفت : دویبوس بارویصورت ز ساالر

 ندم بهت وروجک اتویسوغات یخوایهان؟م یکرد تیچرا مامانو اذ -

 ادشیکرده و  یمحل یطبق معمول ب ایاورده  یزیاورده . اصال چ یشدم که برام چکه اومد کنجکاو  یسوغات اسم

 رفته .

کردن دستاورداش بود ذهن من فقط و  فیو بزرگ خان مشغول تعر میتو اتاق بزرگ عمارت دور هم جمع شد یوقت

بزرگ خان حرف  یوقت ستین شهیکم تو خودشه و مثله هم هی کردمیاحساس م دیچرخیفقط هول و هوش ساالر م

 یکه چشم به دهان بزرگ خان دوخته بودو هر از چند گاه اوشیبود و تو فکر . برعکس س نینگاهش به زم زدیم

 یمن دونستمیحال افتاده اما م نیشده که ساالر به ا ی. کنجکاو شده بودم چ خندوندیرو م هیو بق کردیم یخوشمزگ
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به زن نداشت.  یو ربط شدیمحسوب م یعمارت دخالت و فضول نیا نیحرفا به قوان نجوریتونم ازش بپرسم چون ا

بزرگ خان تموم شدو همه  دور هم شام  شاتیفرما یحالش بودو بس. وقت یاز شوهرت بپرس شدیکه م یزیتنها چ

اومدن ساالر اماده کردم خودمم لباس عوض کردم  یاتاق و برا عی. سر میاستراحت به اتاق ها رفت یو برا میخورد

را چ دونمیشد نفسم حبس شد نم کیساالر که به در نزد یقدم ها یرو پا گذاشتم صدا باروینشستم و ز تخت یورو

 ینیدستمو رو ب سیبه روش لبخند زدم و به عالمت ه دیچیاسترس گرفتم اروم درو باز کردو عطرش تو هوا پ

 تو دست داشت اومد سمتمو کنارم نشست و جعبه رو گذاشت رو تخت و گفت : یکه جعبه ا یگذاشتم ساالر در حال

 نا قابله ... -

 جعبه نگاه کردم وگفتم : به

 به زحمت نبودم اقا  یدست شما درد نکنه راض -

 -موشکافانه به صورتم انداخت و گفت : ینگاه

 ؟ یخانم بزرگ گفت باردار -

 اننداختم و گفتم : نییگل انداخت و سر پا لپام

 بله  -

 سیسرو هی ارمیبود شاخ در ب کینزد دمیدیکه م یریرو لبش نشست و در جعبه رو باز کرد از تصو یکمرنگ لبخند

 سبز رنگ با تعجب نگاه کردم و گفتم : یزمرد نیبا نگ متیگرون ق اریجواهر بس

 اقا.. نیچه قدر قشنگه ا-

 کردو گفت : سیبه سرو ینگاه

  نمیش بباره بنداز -

 نتونستم ساالر از جا بلند شدو و گردنبند و برداشت و گفت : بایبردم گردنبدو بندازم اما به خاطر حضور ز دست

  ندازمیمن برات م -
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باز کرد و  مویو گره روسر دیکارا بکنه از جا بلند شدو دورم چرخ نیزده بهش نگاه کردم سابقه نداشت از وحشت

دو گردنبن یو تنم مور مور شد وقت دمیسردش با پوستم به خودم لرز یگردنبند و دور گردنم انداخت از تماس دستا

 : تپوستم انداخت و گف یبه زمرد سبز رو یصاف کرد نگاه نمیتو س

 قشنگه -

کنه . بعد هم منو تو  فیبه صورتم نگاه و ازم تعر ینجوریهم خواستیاون لحظات تموم شه دلم م خواستینم دلم

ه امشب ب نیهم ایرو نیکه ا  خواستمی. از ته دل م ارهیسال و از تنم در ب هی نیا یو خستگ یو دلتنگ رهیاغوش بگ

م و شب و با ه مونهیکردم حداقل  اون شب کنارم میمن که فکر م ینیب شیاما باز هم نشد برعکس پ وندهیوقوع بپ

 که برام گرفته بود ذوق زده ییبایز ی هیرفت . اما از هد رونیاز اتاق ب ریشب بخ از جا بلند شدو بعد از میکنیصبح م

دلمو صابون زدم که کم کم داره  ارمیصداشو درب دیدور از چشم بزرگ خان بوده و نبا هیهد نیا دونستمیشدم م

  شهیو وضع بهتر م کنهیم دایپجرات 

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

  اوشیس

زن  ات ورو شده بود اون همه امکان رویز میایتهران که برگشتم فکر شهررفتن مثله خورده افتاد به جونم. انگار دن از

ودم باالترم و واسه خ هیسرو گردن از بق هی کردمیفکر م شهیکجا . هم یفکستن یروستا نیکجا و ا ایو برو ب بایز یها

ها  زیچ یلییعقبم خ یلیخ دمیبزرگ تر از قبل شده بود قهم امیدنپا تو شهر گذاشتم و  یداشتم اما از وقت یغرور

و تمام وجودم یو سر خوردگ یکارها انجام بدم . ازون روز که برگشتم احساس عقب افتادگ یلیو خ  رمییبگ ادی دیبا

 نجات یعمارت لعنت نیکنم و خودم و از یخان دادا شو و بزرگ خان و راض خواستیگرفته بود هر چه زودتر دلم م

تجارت و سر زدن به اوضاع  یو نداشتم اما کم کم که روزها گذشت به ببهونه  یزیاول که جرات گفتن چ یبدم روزا

سر زدن ها نبود هدف من  نیمن ا یایرفتم اما هدف و رو یو به شهر م گرفتمیاز ساالر اجازه م یبازار هر از چندگاه

 یلییکارم خ شکوندمیساالر و بزرگ خان م یشهر و درس خوندن بود اگه قبح شهر رفتن و برا یتو فضا یزندگ

از ده که  دمیگنجیکه قرار بود به شهر برم و برگردم تو پوست خودم نم ییزارو رهینم ادمیوقت  چی. هشدیراحت م

که  یتنها کار دمیرسیهم به شهر م یوقت زدمیم یو عطر فرانسو دمیپوشیلباس م ایمثله شهر شدمیخارج م

 خوردممیناهار جگر م یگردش یو جاها رفتمیم نمایس تونستمیبه وضع بازار و تجارت برنج بود تا م یسرکش کردمینم

ه شکمم دو س گشتمیبه روستا برم یکه وقت دمیرسی.انقدر به خودم م یو معجون و بستن وهیو بعد از ناهار هم اب م

و  ایروز دل و بزنم به در هیگرفتم  میهم خستم کردو تصم تیوضع نیمتر جلوتر از روز قبل بود . اما کم کم ا یسانت
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 از دمیشنیقلبمو به وضوح م یبزارم . دل تو دلم نبودو صدا ونیممسئه شهر رفتن و درس خوندن با خان داداش در 

روزا سرحال نبودو همش به فکر  نیزدم خان داداش ا دیدر بزنم اتاق خان داداش و د نکهیرفتم و بدون ا نییپله ها پا

متوجه بشه درب اتاق و باز کردم و وارد  نکهیبدون ا دیکشیم گاریبودو س ستادهیپشت پنجره اتاقش ا رفتیفرو م

اه نگ رهیلب استخر بزرگ نشسته بود و به اب خ اطیپنجره به ماه بانو بود که تو ح یشدم نگاه خان داداش از باال

همه   زدیم ینه خان داداش حررف گفتیم یزیچنه نه ماه بانو  ایدوست دارن  گرویاونا همد دمینفهم چوقتیه کردیم

برات  گرانیکه د یازدواج کردن متنفر بودم . ازدواج نجوریمنکه از ا کردنیاجرا م نشویخان و قواندستورات بزرگ 

کردم افکارم و از حول  ی. سع اطیتو ح یکیباال پنجره و  یکی شدیم نیاخرش هم یانتخاب کنن و تو عاشق نش

 نکهیسرفه بدون ا یصدا دنیدوتا سرفه متوجهش کنم . خان داداش با شن یکیبکشم و با  رونیخان داداش ب یزندگ

 برگرده گفت 

ا ب یکیاونجا اخر اگه  یکنیهم م یچه غلط ستیشهر نکنه ؟معلوم ن یبر یخوای؟باز م یزل زد یساعته به چ کی -

 کنمیکنه من اسممو عوض م راثیارث و م یادعا ومدیشکم باال اومده ن

 لباسم و صاف کردم و گفتم : ی قهیه چپ یرو دنده  دمیفهم

 چرا ....منکه دست از پا خطا نکردم . دیبریواسه خودتون م نجوریخان داداش هم -

  یداشت کاری. حاال چ شهیبعدا معلوم م_داداش  خان

 دوباره حرف بزنم  هیاومدم درمورد همون قض_ اوشیس

 نگام کردو گفت : تیبا عصبان ساالر

 برکت قسم )اشار به ظرف نیبه هم اوشی. س ییاون خراب شده مگه چه خبره که سرتو بزنن تهتو بزنن اونجا نمیبب -

 فلکت کننا دمیم ی(پا کج بزاروهیم

خودم خوبه  یدرس برم تهران هم برا یبرا نیبگم اگه شما صالح بدون خواستمیمن م هیچه حرف نیخان داداش ا -

 اسم و رسم بزرگ خان  یهم برا

 خوادی؟اسم و رسم بزرگ خان درس خوندن تو رو م یبا خر طرف یفکر کرد_ رساال

پسر  وسفی دوننیبزرگ خان درس و مدرسه نم یخان داداش به خدا هدفم درس و مدرسه ست خب زشته پسرا -

 رفته شهر درس بخونه من نرم  عقوبی
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 تهران نه  یتو هم برو شهر درس بخون  ول_ ساالر

کرده هر  رییعوض شده زمونه تغ ایرفته شهر پسر خان نره تهران ؟خان داداش به خدا دنزاده  تیرع وسفیخب  -

  گمیخان م یفقط واسه ابرو گمیتونسته رفته درس خونده من واسه خودم که نم یک

 نسل بعد یمال و ثروت باشن درس و مدرسه باشه برا نیکه پشت ا خوادیخان چندتا پسر قلدر م_ ساالر

 قوبعی وسفیخان داداش نکنه  یکن کاریچ یخواستیتجارت برنج م نیدو کالس سوادم نداشتم تو ا نیاگه من هم -

 ؟یاریب یخواستیم

شد انگار داشت تو ذهنش  رهینگفت و دوباره به پنجره خ یچیحرف خان داداش چپ چپ نگاهم کردو ه نیا با

  کردیم یمنو حالج یحرففا

خب  گهید میم فکر کن گهید یبه کشورا دیتهران کم کم با میمحصوالت باغ و بفرست میخان داداش االن که تونست -

 هوا )اشاره با دست ( نیسرت ا ذارنیکاله م هی یسواد نداشته باش خوادیدرس و مدرسه م نایا

 دیبان نیاز ا شتریب دونستمیشدم م رهیو به سکوتش خ سادمیاونجا وا یا قهینگفت چند دق یزیداداش باز هم چ خان

بحث و تموم کنمم و خارج شم  نجایحرف زدن نداشت خودمم صالح دونستم هم یحوصله  ادیچونه بزنم  ساالر ز

هفته بعد خان داداش  هیبده که همونم شد  تیضابشه و به تهران رفتن من ر یکه زدم راض ییبودم باحرفا دوارمیام

 شدم  تهران یکنار و با هزارتا شرط و اگر و اما راه دیمنو کش

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

 کمند

نون و  یکه جمع کرده بودم و  شامل دو دست لباس و مقدار یمختصر لیساعت سه بعد از نصفه شب  باوسا راس

هر  و راه برم نمیچشمام و بب یجلو تونستمیکه به زور م یجور دیبار یم یدیزدم بارون شد رونیبود از خونه ب ریپن

 تمام جوراب رفتمیو م یو قدم بعد اوردمیم رونیو به زور از گل ب کردیم ریکفش هاتو گل گ داشتمیکه بر م یقدم

م دونست یکفش مناسب نبود انقدر هول بودم که اصال نم دنیچرا اصال حواسم به پوش دونمیشده بود نم سیهام خ

رده عروس نشون ک یالک یبره و من الک شیپ زیهمه چ عیانقدر سر شدیفکر کنم . باورم نم یکنم و به چ کاریچ دیبا

 و مواظبمه سادهیمنتظرم وا وسفیجنگل و جاده ها . باز دلم گرم بود که چند قدم جلوتر  یاواره  حاالخان بشم و  ی

مم هم دل یاز طرف کردمیو فرار م ومدمیم رونیاز خونه ب دیبا یک یو نداشتم االن به دل گرم وسفیاگه  دونستمینم
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 رنیاال بگسرب توننیتو روستا نم چهیبپ وسفیو  ناز فردا صبح که خبر فرار م دونستمیمادر و ننه گل ممد بود م شیپ

داشتن و فکر  یمینبود متاسفانه مادر و ننه گل ممد هنوز هم تفکر قد یاما چاره ا انیب رونیو از خجالت از خونه ب

نه انتخاب . کال تو  هیعشق چ دونستنینه م شهیم نیمن فقط و فقط با عروس خان بودم تضم یخوشبخت کردنیم

دست و پا  یشدن رسم ها یرسومات و مصلحت ها م یقربان دیهمه با هیدونست عشق چ یکس نم چیروستا ه نیا

تا بشکنه روس نیتابو رو تو ا نیکه باالخره ا شدیم دایپ یکی دیکشوند . با یها رو بد بخت یلیخ بیواعتقادات عج ریگ

 نبودم چون یهم ناراض یلی. خ وسفیو  ممن باش دیکه اون ادم با کردمیوقت فکر نم چیو نسل بعد و نجات بده اما ه

 که ییافکار درهم و برهم وارد جنگل شدم جا نیکرده باشم . باهم یدوست داشتم اسمم ماندگار باشه و کار شهیهم

گرگ و پارس سگ  یبارون و زوزه  دیشد یفقط صدا شناختمیقرار داششتم و از قبل رفته بودم و خوب م وسفیبا 

دو قدم  یکیسوخت فقط  یکه تودست داشتم و به زور داشت م یبه دلم وحشت انداخته بود با چراغ یها بد جور

زودتر  ای  کردمیبه شماره افتاده بود دعا دعا م ادیز ددنی. نفسم بند اومده بودو از فرط دودمیدیتر از خودم و مجلو

 و روشن شدن هوا . باروناز بند اومدن  غیزودتر هوا روشنتر بشه .اما در ایو  ادیبند ب یبارون لعنت نیا

 یم یدرخت نشستم و پناه گرفتم  .بارون هنوز هفت دست هی ریز یرفع خستگ یکه جلوتر رفتم برا یقدم چند

موقع تنها تو  نیانقدر جرات داشته باشم و ا شدیببه اسمون انداختم باورم نم یبود نگاه شیهوا گرگ و م دویبار

رفته اروم کفش هامو در اوردم و و  خوونمزده و سرما تا مغز است خیدست و پام  کردمیجنگل راه برم احساس م

شده بود از پا دراوردم  پوست پاهام سرخه سرخ شده بود اب کفشمم  یو گل نیسنگ یسیو که از شدت خجورابم

انداختم و دوباره به راهم  نیهمون زم یبدون جورابمو به زور تو کفش فرو کردم جوراب هارم رو یکردم و پا یخال

به  یافتادم وقت نیبه زم دویچیتو پاهام پ یبییدرد عج کبارهیجلوتر نرفته بودم که  یادامه  دادم .اما هنوز چند قدم

پاهام و به طور  یخون رو یهوا سرده سرد بود اما داغ نکهیکرده با ا ریتله موش گ هیخودم اومدم متوجه شدم پام به 

وجودمو  یحرکت درد وحشتناک تر نیو از تله خارجش کنم از ا ارمیکردم اروم پامو باال ب یسع کردمیکامل حس م

 نمیهم یجز رفتن و ادامه راه نداشتم برا یچاره ا چی.  ه دمیبلند کش ادیو فر ارمیکه نتونستم دووم ب یگرفت طور

و به راهم  ادامه بدم اروم دوباره  ارمیو بند ب یزیتا بلکه خونر دممیچیپاره کردم و دور زخم پاهام پ مویروسر یگوشه 

دم رسون یچوب دست هیدوباره از درد ضعف رفت خودم و لنگان لنگان به  نیزم یشدم وبا گذاشتن پام رو بلنداز جا 

چند قدم بود که با  ستین ادمیدرست  دونمیچوب بندازم و با کمک اون قدم بردارم نم یکردم تمام وزنمو رو یو سع

 یدفعه جلو هید تمام تنمم به لرزه افتاده بو بودو ومدهیپام بند ن یزیخونر نکهیا لیکردم اما به دل یااون وضع ط

 یمرد بودو دستا کی یصدا کردمیکه بعد از اون اتفاق حس م یزی. تنها چ نیرفت و در جا افتادم زم یاهیچشمام س

ه ن ای وسفهی یصدا شنومیکه م ییصدا دمیفهم یاسب سوار شدم نم کی یبلندم کرد. و رو نیکه از زم یقدرتمند

 بهم داد تیکه بود حس امن یاما هرچ
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داغ کنارم بود .اروم خودم و باال  ریکاسه ش هیظرف سوپ و  هیبودم  یمیقد یخونه  هیو که باز کردم تو  چشمام

ه که بادکرد یشدم و در حال یچیباند پ یپتو رو از پاهام کنار زدم و و پا دیچیتو کمر و پام پ یدیکشدم که درد شد

کردم از  یخونه اصال اشنا نبود . سع ینه چرخوندم فضاخو ورپام انداختم و نگاهم و د ی.دوباره پتورو رو دمیبود د

 وارد خونه شدو گفت  یجام بلند شم که زن

 هممونو یشونیم اهیبخواب االن به خاک س ری؟بگ یکنیم کاریخانم جان چ_دختر

 به زن نگاه کردم وگفتم : پرسشگرانه

 نجایمنو اورده ا یکجاست ؟ک نجایا -

 بهم کردو گفت : یدار ینگاه معن دختر

  نیبمون نجایا دیتا خوب بش دیخانم جان گفتن بهتون نگم اما با-

 منو اورده  وسفی-

 وحشت زده دستاشو رو دهنم گذاشت و گفت : دختر

 شنونیخانم جان تو روخدا ارومتر االن م -

 زده به دختر نگاه کردم وگفتم: وحششت

 نجا؟یساالر خان منو اوردن ا یادما-

 که داد زدم  رونیحرف زدن با من فرار کنه از جا بلند شد و خواست از خونه بره ب ریاز ز نکهیا یبرا دختر

 داد بزنم ؟ ای یگیخراب شده م نیمنو اورد تو ا یک گمیباتو ام م-

 خکوبیمنو در جا م یرفت خواستم ااز جام بلند شم و دنبالش برم که صدا رونیبدون جواب دادن از اتاق ب دختر

 کرد 

 من اوردمت ... -
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به سرتاپاش انداختم لباس  یشد نگاه ینم دهیکه تو صورتش خورده بود درست د یزن تو نور افتاب ی چهره

که نگاهم به ماه بانو خانم افتاد . بهت زده نگاهش  دمیخودم و عقب کش یبه تن داشت  کم یمتیگرون ق یشمیابر

 کردم وگفتم:

 د؟ییخانم شما -

نشست . با حضورش معذب شدم و خودم و باال  یصندل یوتر اومد و کنار رختخواب من روجل یبانو خانم کم ماه

 و خواستم بلند شم که رو به اون دختر گفت :  دمیکش

 رونیب چهربرویپر-

 رفت و ماه بانو خانم نگاهش و سمت من چرخوندو وادامه داد: رونیاز ااتاق ب دختر

ناهارتم دستور دادم  یبخور برا رمیخون ازت رفته . اون ش یلیخ شبیاز د یاستراحت کن دیبخواب . تو با ریبگ  -

  یریقوت بگ یجگر بپزن بخور

 نجایا نیمنو اورد یچ یخانم شما برا -

 شدیم بیلباسش  ترک یرو یاتاق با سنگ هاو منجوق ها ادیبه صورتم انداختم و از جا بلند شد نور ز یبانو نگاه ماه

 یبود که با چشم ها دهیپوش یسبز یمتیق یشمیاز بغل به سرتاپاش انداختم لباس تمام ابر ینگاه زدیو چشم و م

رو هم از پشت سر بافته بود و با  شییدست خرما کیبلند و  یداشت موها یخاص یروشن و خوشرنگش هماهنگ

تر اون همه دخ نیبخود نبود از  یب کردیو جذب م یهر کس شیو جوان ییبایسنجاق کرده بود سرجمع ز ییبایز نینگ

 بهم کردو گفت: یبه سمت پنجره برداشت و از بغل نگاه یساالر خان انتخاب شده بود . چند قدم یماه بانو برا

اما اصال فکرشو  خورهیسرنوشت منو تو به هم گره م ییجا هی دمییفهم دمتیکه تو مطبخ عمارت د یازون روز -

  فتهیب ینجوریاتفاق ا نیا کردمینم

 .... نیبه خدا من خودمم دلم نبود به ا سیمن ن ریخانم تقص -

 بانو حرفمو قطع کرد و گفت : ماه

اما  خوادیبه هر حال اون عمارت و اون ثروت وارث م رهی.از نظر من ساالر حق داره که زن بگ زویهمه چ دونمیمن م -

  یستیمن انتخاب کنم انتخاب منم تو ن دیاون زن و با
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 فتم :زده بهش نگاه کردم وگ ذوق

 شده ؟ یمنتف هیپس قض -

 از نظر من نه ساالر خان و خانم بزرگ  یااره ول_بانو  ماه

 گفتم : دویرو لبام ماس لبخند

 ؟یچ یعنی-

 دمیم یزاده سادست .من تو و اون پسرو باهم فرار تیرع هیساالر خان انتخاب کردم  یکه من برا یدختر_بانو  ماه

 .  شهیتو م نیگزی. بعد هم اااون دختر جانیکن یهمونجاا زندگتا خرمیخونه هم تو شهر براتون م هی

 به ماه بانو نگاه کردم وگفتم : یخوشحال با

 خبر داره ؟ وسفی -

 سفر زودتر اماده کن . نیا یتو خودتو برا کنمیخبرش م_بانو  ماه

خداروشکر کنم دوست  یاتفاق چه طور نیبابت ا دونستمیرفت . نم رونیحرف و زدو از اتاق ب نیبانو خانم ا ماه

 چه قدر نگراانم شده .  شبیاالن بابت نرفتن د دونستمی. م شمیپ ادیهم خبردار بشه و ب وسفیداشتم زودتر 

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

 اسری

و خودشو به خاک کمند رسوند از  رونیاز امام زاده زد ب یو عصبان یشاک میاورد وسفی یزن گرفتن و که جلو اسم

 رونیخاک گرفته و چروک شده رو از تنش ب یمشک رهنیهنوز پ دمیدیشونه هاشو به طور واضح م دنیدور لرز

تو  حیاز پنجره امام زاده به داخل اتاق نگاه کردم صورت همه غمزده و نگران بود .خاتون تسب یبود وقت اوردهین

بچه  انداختم که چهریپر یبه چهره  ی. نگاه فرستادیلب استغفراهلل م ریو حاج بابا همه ز دادیهوا تکون م یدستشو ب

 به حاج بابا گفتم:بود رفتم سمتشو بچه رو از دستش گرفتم و رو  رهینقطه خ هیبه بغل به 

بنده خدا  نیحاضره ززن ا یک شهیروز داغ دلش خنک م هیشد .باالخره خاک سرده و  یراض وسفیحاال بر فرض  -

 ؟ نیبچه فکرشو کرد نیشه و مادر ا
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 به عالمت مثبت تکون دادو گفت : یسر خاتون

ده باهاش حرف زدم قبول کرده هست از شوهرش جدا ش یدوسال کنهیم یزندگ رازیدختر خواهر دارم که توش هی -

 بشه  وسفیزن 

 بچه رو داد دستم و گفت : ریش ی شهیش چهریپر

زن  یازش توقع داشت مصلحت شهینم دهیبا عشق ازدواج کرده خون و دل خورده تا به کمند رس وسفیخاتون جان -

 فرق داره باهمه  وسفی یزیچ هیروستا بودن  گهید ی. اگه مردا رهیبگ

 . گهید رهیزن بگ ایبره ده باال  ایبچه کنه  نیبه حال ا یفکر هی دیخب به هرحال با یول گهیراست م چهریپر_بابا حاج

 از جا بلند شدو وبچه رو ازم گرفت و رو به حاج بابا گفت : چهریپر

 حاج بابا  نیمن امنه . نگران نباش شیبچه پ یفعال جا -

 خدا حفظت کنه دخترم _بابا  حاج

 اومدو رو به من گفت : رونیبه همراه بچه از اتاق ب چهریپر

 دخترم. نیمن نگران ا میریمراسم بگ خوامیبچه نم نیتا معلوم نشدن وضع ا یول ریغد دیهفته ع نیاخر ا -

 حرص بهش نگاه کردم وگفتم : با

اخه؟اگه منو تو زودتر  ی. واسه چ یخودتو وقف بچه ش کن یخوایزن نگرفت تو م گهیسال د هیتا  وسفیو  میاومد-

  کنهیم یفکر هیبچه رو جمع کنه  ستین یکس نهیبب وسفمی مونیسر خونه و زندگ میبر

 با حرص نگام کردو گفت : چهریپر

 دتایدر حقش ظلم کنم  تونمی. من نم اسری؟گناه داره  وسفی؟اونم  دشیبارم ند هیکه  رهیو بگ یکس یتوقع دار-

 نامه اخر هفته رو جور نشده بدون .. بر میونشینرفته که چه قدر مد

حرف زدو به همراه دخترش از  وسفیبا  یچند کلمه ا دمیرفت از دور د وسفیحرف و زد و به سمت  نیا چهریپر

که حاال  وسفیرفتم .  وسفیشستن قبر کمند کنار  یقبرستون دور شد . منم دوباره دبه رو پر از اب کردم و برا

 بهم کردو گفت: ینگاه میارومتر شده بود ن
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 . دهیچه قدر به همه زحمت دادم که فکر زن گرفتن من به ذهنشون رس نیبب -

  خوادیبچه مادر م نیا گنینم راهمیخب ب -

 یباشه وقت یسرش . حاال بر فرض اون زن ادم خوب یباال ارمیو ب رمیزن و بگ هیدست  یمن با چه اعتماد_ وسفی

 رو شه؟خدایکمند و حرفاش جلو چشممه به نظرت اون زن بدبخت نم دائم صورت یبهش محبت کنم وقت تونمینم

 اخه ... ادیخوش م

 پس برگرد ده باال .... -

 سرتکون دادو گفت : یبه عالمت منف وسفی

زودتر  چهرمیمن پر شیپ ادی. بچه ب دمیزحمت نم چهریبه خونواده پر گهیخودم د شیپ ارمیاز امشب بچه رو م -

  شهیبه ازدواجتون م یراض

هم جونش به بچه وصله  یبراش داره خو پر هیحکم دا دهیم ریبه اون ش ینکن . خواهر پر تیبه خاطر من بچه رو اذ -

  فتهیرابطشونو قطع کرد بچه از غذا م یزود نیبه ا شهینم

 کنم ؟ کاریچ یگیخب م - وسفی

 ششیاز پ گهیبهش عادت کرد دکه اگه دوباره  یعمه ش.کس شیحرف حاج بابا به صالحه بچه رو ببر پ گمیمن م -

 نره 

 ؟ هیچ فیشادمان.اون موقع تکل نیع کنهیروز شوهر م هیگل بهارم _ وسفی

 از تاسف تکون دادم وگفتم : یسر

 بچه  نیاشوبه برا ا ایو بچه رو ببر.به خدا دل کمندم اون دن نییپا ایب طونیتا اون روز خدا بزرگه .از خر ش -

 اشوب سهرابم هست ستیبچه ن نیدل کمند فقط اشوب ا_ وسفی

هم  یکیخب برگرد ده باال اونجا هم به سهراب نزد یاون بچه که جاش از همه امن تره . تازه تو اگه نگران سهراب -

 بچه ... نییا

 حرفمو قطع کردو گفت : وسفی
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 دازم .اسم بچه رو از سرش بن نیکه ا نهیبکنم ا تونمیکه م ی. االن تنها کار کنهیفعال مغزم کار نم -

 -به لبام نشست و گفتم: یکمرنگ لبخند

 براش  یاسم بزار یخوایم یبه سالمت -

 سرخ شده از یچشما دنیسرشو به عالمت مثبت تکون دادوازجا بلند شدو به امام زاده برگشت حاج بابا با د وسفی

 و صورت خوشحال من پرسشگرانه نگاهمون کردو گفت : وسفی ی هیگر

 چه خبره؟-

 بچه اسم بزاره . یبرا خوادیم وسفیاقا  -

 گفت : دویو بوس وسفی یازجا بلند شدو و رو یبابا با خوشحال حاج

 . خانم فاطمه نگه دارش باشه . شاالیا یبه سالمت -

 زدو گفت : یلبخند تلخ وسفی

 ..  اوردیوقت به زبون ن چیتو ذهنشه اما ه یزیچ هی گفتیم شهیهم میبزار یکمند به من نگفته بود چه اسم -

 نداره که مادر . ی. کار میکنیقران براش اسم انتخاب م یخب از ال_ خاتون

حاج بابا چندتا اسم  میدیرس یرفتم وقت چهریاوردن بچه سراغ پر ینگفت و منم برا یزیدر جواب خاتون چ وسفی

 گفت : چهریکه پر گذاشتیقران م یانتخاب کرده بود و داشت ال

 . میهمونو بزار شهی. اگه م هیبزاره چ خواستیمند مکه ک یاسم دونمیحاج بابا من م-

 میذاریاره بابا بگو همونو م_بابا  حاج

 گفت : چهرینگاه کردکه پر چهریمتعجب به پر وسفی

 قبل بهم گفته بود یلیکمند دوست داشت اسم دخترشو ماه چهره بزاره از خ -

بغض کردو و حاج بابا هم بچه رو به بغل گرفت و بعد از اگفتن اذان اونو به اسم ماه چهره  چهریحرف پر نیبا ا وسفی

 خوند
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...................................................................................................................................................... 

 الیل

 یدیقرمز و سف نیلحاف سنگ ریکل اتاق و پر کرده بود از ز یمحل ریشدم عظر نون داغ و پن داریواب بکه از خ صبح

به تنم دادم و از جا بلند شدم . پتو که از روم کنار رفت  یاومدم وکش و قوس رونیزن بهم داده بود ب شبیکه د

خودمو مچااله کردم و به  نهیست به ستر شدن د رمگ یبدنم و گرفت و تنم مور مور شد برا یدیشد یاحساس سرما

درب همه  یجلو ی. چوب ها دهیبار یدیبارون شد شبیو طراوت هوا معلوم بود د نیزم یسیسمت پنجره رفتم از خ

جمع  یو به سخت نیسرانداختم و لحاف سنگ یرو مویو زمان و برداشته بود روسر نینم خاک زم یبودن و بو سیخ

 کردیم یپهن شده بود و دلنواز ریسفره صبحانه با انواع مرباها و کره و پن یرون اومدم . تو اتاق اصلیکردم و از اتاق ب

و کره درست کردم و به دهان  ریلقمه نون تازه و پن هیدلم ضعف رفت و با ولع  بیدلفر یاون صحنه  دنیو با د

 ینیریو ش ریپن  یرفته بود . طعم شور نییاز گلوم پا یزیماچیشام درست خورده بودم نه تو هواپ شبیگذاشتم نه د

ه برداشتم ک گهینون د کهیت هیبود که تا اون لحظه خورده بودم با ولع دوباره  یا یخوراک نینون تازه لذت بخش تر

 یلقمه باد کرده بود به صورت خسته و چشما یکه دوتااز لپام به خاطر بزرگ یمرد  سرفه کنان  وارد اتاق شد . درحال

 زد و گفت : یمضحک من لبخند کمرنگ یچهره  دنیشدم . مرد با د رهیخ شیخوابیاز سر ب هباد کرد

 . میدکتر قول دادم که امشب بر گرد ینگران بودم. به اقا یلی.رفتم شهر با خونتون تماس گرفتم پدر مادرتون خ -

 و ازش گرفتم وگفتم: نگاهم

 .  گردمیچه قدر درسته چه قدر غلط برنم نیکه زد یی. من تا نفهمم حرفا گردمیاما من برنم -

 زودتر برت گردونم . یدو روز نتونسته بره مطب . گفت هرچ نیپدرت نگرانته ...گفت تو ا- مرد

 درست کردم وگفتم : گهید ریلقمه نون و پن هینگاهش کردم و  تیعصبان با

 هیمن فقط  یبرا نای... ا وسفیان کمند ساالرخ اوشیماه بانو س نیداد لمیمشت اسم تحو هیتا االن فقط  شبیاز د -

 . هیادما چ نیربط من به ا دمیاسمن اقا ...هنوز نفهم

 .حداقل ربطتون به خودم و که گفتم  هیمنکه گفتم ربطت چ -

 یلیزن تنها باشم خ نیبا ا خوامیم رونیب نیو بر  نیمضحکم فراموش کن  یبه شما ندارم . اون حرفا یربط چیمن ه -

 کنه  فیبرام تعر دیمونده که با زاایچ
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 زدو گفت : یپوزخند مرد

 . گمیمن بهت م یبدون یخوایم یماه بانو حوصله خودشم نداره .هرچ -

 چه خبره . نجایخودم بفهمم ا خوامی. من م دیبر کنمیشما رو باور ندارم خواهش م یمن حرفا -

شدم انگار اشتهام  رهیش اب و رنگ رو به روم خبه سفره خو یرفت عصب رونیمستاصل نگاهم کرددو از اتاق ب مرد

بهش  یبد یحس اضطراب و دلشوره  شدیاشتهام کور م دمیدیچشم م یمرد و جلو نیکور شده بود اصال هر وقت ا

 .... دمیفهمیو م قتیحق دی.من هرجور شده با شدمیم وونهیکه تو خونمون بهم زده بود داشتم د ییداشتم با اون حرفا

اهم نگ نکهیرفتم زن مشغول بافتن فرش بود اروم کنارش نشستم بدون ا رونینون و جمع کردم و از خانه ب ی سفره

 کنه گفت :

  یصبحانه خورد -

 بله دستتون درد نکنه . -

روک و چ نیپر از چ نکهیبه صورتش نگاه کردم با ا مرخیبود  از ن نمونیب یتنها صدا یزن به دار قال یضربه ها یصدا

بازم برام حرف بزنه از گذشته و اون ادما بگه اما زن فقط به دار  خواستیداشت  دلم م شویبیو دلفر ییبایبود هنوزم ز

 و گفتم : اوردمین طاقتاخر  زدیمحکم بهش م یبودو ضربه ها رهیخ شیقال

 ؟داستان کمند و عشق ساالرخان به ماه بانو وو نیبگ شویبق شهیم -

 ززدو گفت : یصورتم انداخت و لبخند کمرنگ یبه تک تک اجزا یکردو نگاه کارشو متوقف زن

 یبشنو یخوایاز کجاش م -

 . دهیمرد ربط م نیاز هرجا که منو به ا -

 بهم کردو گفت : ینگاه مین زن

 . گمیعمارت . اونجا برات م میپاشو بر -

چشممون  یجلو ییبایعمارت ز میجلوتر که رفت یزده از جا بلند شدم و پشت سرش راه افتادم چند متر ذوق

 نیشده بودن و زم دهیباغ خشک ی. تمام درختا میشد یباز کردو وارد باغ بزرگ دیشد زن درب عمارت و با کل داریپد
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 نیبود قطعا به زم یچاله ا رشیکه اگه ز ادبودینقاط انقدر تجمع برگ ها ز یزرد و خشک شده بعض یپر بو از برگ ها

تم به دور و برانداخ ی. نگاه میرفتیم شیو پ میداشتیقدم برم اطیهم من هم ماه بانو خانم با احت نیهم یبرا یخوردیم

 وگفتم:

 ؟ نیکنینم یزندگ نجایخب شما چرا ا -

 . ارمیطاقت ب تونمیلحظه هم نم هی.  خورهیمنو م نجایا واریدرو د_بانو ماه

 ادماش کجان چرا انقدر ساکت و اروم شده  هیبق -

 بهم انداخت و گفت : ینگاه میبانو ن ماه

 شدن ریاونا هم انقدر پ یاسد که هنوم تو عمارتن ول رویککه موندن  منم و  بش ییهمه خارج از کشورن تنها کساا -

 رو ندارن . نجایبه ا یدگیرس ییکه توانا

مام ت لیوغم گرفته بود وسا کیداخل عمارت تار رونیب دی. برعکس نور شدمیسر ماه بانو خانم وارد عمارت شد پشت

تاق از ا یکیهارو تار عنکبوت پر کرده بود ماه بانو خانم بدون توقف از پله ها باال رفت و درب  واریپر از خاک بودن و د

 ها رو باز کرد  و واررد شد و گفت :

. من لحظه  میکه با هم باش میدوبار فرصت داشت یهفته ا مییکردیم داریبود که منو ساالر توش د یاتاق نجایا -

نسبت  ششهیسااالر هم نکهیو شبو باهاش صبح کنم با ا ادیب دنمیکه ساالر قرار بود به د ییروزا یبرا کردمیم یشمار

 دمیشنیاتاق م ننیقدم هاشو که پشت ا یو صدا شدمینم ازکمدل ن نیا فیعالقه بود اما بازم حر یمهر و ب یبه من ب

 . ومدینفسم بند م

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

 بانو  ماه

 یرییتغهمه  نیشد با ا یکس باورش نم چیکرد . ه رییبا من تغ یاومدن دختر دومم رفتار ساالر به کل ایاز به دن بعد

بچه که معلوم شد عمارت  تیبچه هم دختر باشه جنس نیاول داشتم ا مانیم نسبت به زا اریکه در خلق و خو و  و

و بود چهریپر چارمیب ی مهیکه کنارم مونده بود ند یکسخودش کز کرد . تنها  یبرا یگوشه ا یشد عزاخونه و هر ک

ز بعد ا یاما هر ک دمیو مراقبت از من بودن . خود ساالر و که ند یکه اونا هم به سفارش ساالر مجبور به نگه دار نتیز

 . گفتیاز حدش م شیب یو ناراحت تیبچه با ساالر برخورد داشت از عصبان ایبه دن
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 نیاومدن دختر دوممون ا ایبودم اما با به دن دهیخلق و خو و رفتارو تو چشماش د رییاز تهران رفتن ساالر من تغ بعد

 نکهیبا ا گرفتینم یو سراغ ومدینم دارمیدوشنبه و پنج شنبه ها هم به د یحت گهیبرابر ببدتر شد درفتار صد  رییتغ

 یبراش اسم نکهینگاهم بهش ننداخته بود چه برسه به ا میه نی یاما ساالر حت شدیم کیبچه داشت نزد یده روزگ

دختر قشنگم اسم بزارم . اسم  یگرفتم خودم دست به کار شم و برا میتصم نیهم یبزاره و در گوشش اذان بگه برا

 براش انتخاب کردم . ارویدن

ز کم کم توقعم ا کردمیعادت م طیو بزرگ کردنشون . داشتم به شرا گذروندمیم بایاوزیروزا و شامو فقط با دن گهید

حرف  باهاش یمنه وقت ریر شدنن بچه تقصبودم که خطا از من بوده و دخت رفتهیانگار پذ دونمیساالر کم شده بود نم

تر بگذرونم و کم بایو ز ایوقتم و با دن دادمیم حی. ترج دمیکش یانداختم و خجالت م یم نییسرمو پا شتریب زدمیم

روزمنو به اتاقش  هیخانم بزرگ  در اومدو  یکه صدا ییتا جا شدیسراغ ساالر برم . رابطه ما روز به روز سردتر م

 ونیرفتم خانم بزرگ تو اتاقش نشسته بودو قل نییو از پله ها پا چهریسپردم به پر ارویو دن بایاحضار کرد . ز

 گفت : دویمن لبخند مهربونانه شو به روم پاش دنی. با د دیکشیم

  نمیبب یاوردیچرا بچه رو ن -

  نتینکنه سپردم دست ز تتونیگفتم اذ-

 دادو گفت : رونیپوک هم ب نیو گذاشت کنار دستشو و دود اخر ونیبزرگ قل خانم

جلو  نکهینداره جز ا ی.چااره ا ستین یکیکه رفتارش با دلش  خونمیاز دست ساالر دلخور نباش تو چشماش م -

 مرردم وانمود کنه ناراحته .

 زدم و گفتم : یلبخندتلخ

 کار داده باشه دستمکه اونجا  نهیتهران رفت و برگشت رفتارش عوض شد ترسم ا ی. از وقت نهیساالر تو خلوتم هم -

 بزرگ اخماش توهم رفت و گفت : خانم

 رفت .  یببه کفشش بود بازم تهران م یگیاگه ر ستیحرفا ن نیساالر من اهل ا -

کرد  رییبعدم که بچه دختر شدو ساالر کال تغ ومدیپس چرا عوض شد انگار همون دوشنبه و پنج شنبه هم به زور م -

 خانم بزرگ . ممیمن نگران زندگ
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  یفکر کن تیبعد یصدات کردم به نظرم بهتره به بچه  نیمنم واسه هم_بزرگ  خانم

 خورده به خانم بزرگ نگاه کردم وگفتم : جا

 اومده خانم بزرگ  ایتازه به دن ایدن -

 بزرگ از جا بلند شدو گفت : خانم

 حاال دوتا بچه دختر نیش کیبه هم نزد شتریب دیشما با کنمیداره . من با ساالر صحبت م یاما چه اشکال دونمیم - 

 . یشییسرت باالخره که پسر دار م یشد فدا

 گهیبچه د هیزوده برا  فتمیشبا از پا م ینجوری. همامیاخه خانم بزرگ من از پسشون برنم -

اه از اب و گل دراومده . تنها ر گهیکه د باهمیز شتیپ ادیب یدائم نتیمثله ز چهرمیپر دمیدستور م_بزرگ  خانم

 . شهیم یچ یدونیخودت بهتر م یاریخان ب یبرا یوارث ینکرده اگه نتون یخدا نهیهم تینجات زندگ

تصورش هم برام وحشتناک بود که  یسست شد حت دمیکه شن یزیخورده خانم بزرگ ونگاه کردم. پاهام از چ جا

هنوزم  کابوس بود من هیبرام مثله  نیبشم .نه ا کیشر یداشتن ساالر و باکس مهینصفه و ن نیبرسه و بتونم هم یروز

 . دادمیخانم بزرگ و گوش م فحر دیجامو براش پر کنه با یکس ذاشتمیم دیعاشق ساالر بودم نبا

دو شب چهارر شب  یبه بعد جاا نیکه خانم بزرگ با بزرگ خان و ساالر کرده بود قرار شده بود ساالر از یصحبت با

 مویزندگ گهیکردم جور د یبزرگ هنوزم هست و هواموداره خودمم سعمن خدا رو شکر کردم که خانم  شیپ ادیب

که تو روز کردم  ییو کارا کردمیبارش سوال م واز کار ومدیساالر به خونه م یرومو سفت کردم  و وقت یبسازم .کم

االر س ینوروز انتخاب کرده بودم برا دیلباس مراسم ع یکه برا یتوپ پارچه ا هیبار  هی یحت کردمیم فیبراش تعر

سفت و سخت بزرگ  نیهم بتونم رابطمونو گرم تر کنم و هم پامو از قوان خواستیاوردم و ازش نظر خواستم دلم م

 ننکیم یکه اونا چه طور زندگ رمیبگ ادی کردمیم یو سع کردمینگاه م یعاد یزن و شوهر ها هی.به بقارمخان فراتر نذ

که  ییوقت اون بال چیه شدیاشم اما اگر رابطه منو ساالر گرم تر ممثله اونا ب تونمیوقت نم چیه دونستمیالبته که م

  شدیدختر م یبعد یاگر بچه  یحت ومدیازش واهمه داشتم سرم نم

 یبرا خودم دارم نهیاگه بب گفتیبزارم م شیو بهش بگم و پا پ یبچه بعد هیبزرگ بهم گفته بود که خودم قض خانم

روز که  هیاز دستورات خانم بزرگ  تیتابع یمنم که اماده  کنهیفکر نم یا گهیبه راه د کنمیاوردن وارث تالش م

 مونیداده بود و قل هیتک یکنارش . ساالر به پشت رفتمو  دمیهارو تو ظرف چ وهیساالر اومده بود انواع و اقسام م
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 یازب ادمشغولیز یهم با سرو صدا ایو دن بایو تو فکر بود ز کردینگاه م رهینقطه خ هیمعمول هم به  دطبقیکشیم

 بهش انداخت و گفت : ینگاه میبشقاب گذاشتم ن یپرتقال براش پوست کندم و تو هیبودن 

 . خورمیدستت درد نکنه نم -

  نیچرا اقا ؟شما که پرتقال دوست داشت -

 زدو گفت : ونیبه قل یپوک هی

 نکردن  تیندارم .بچه ها که امروز اذ لیاالن م -

 و گفتم : نییوانداختم پا سرم

 براش نبات داغ و عرق نعنا درست کرد  نتیکم شکم روش گرفته بود ز هی اینه اقا فقط دن -

 شد که گفتم : رهیحرفام تکون دادو باز به رو به روش خ دییبه تا سرشو

 کنار باهام صحبت کنن  دنیمنو کش شیاقا خانم بزرگ چند روز پ -

 چشمشو چرخوند سمتمو گفت: مردمک

 ؟یواسه چ -

 اقا  نهیمنم نظرم هم می.خانم بزرگ گفتن بهتره دوباره بچه دار ش یبچه بعد یبرا -

 گفت: دویهمون بالش پشتش دراز کش یگذاشت کنار و رو ونویقل

  شهیهم دختر م یکی نینداره ا دهیفا -

 و گفتم: اوردمیخودم ن یحرفش دلم گرفت اما به رو از

 خوادیاقا بزرگ خان وارث م -

 .ی.خودت که ملتفتمیریجلو حرف مردم و بگ میتونیبچه دختر شه نم نبارمیاگه ا_ساالر

 اقا ... هیپس راه چاره چ -
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 رو خودش و گفت : دیرو کش پتو

عد ب توننیخانن م یپسرا اوشمی. سردار و س یفکر کن خوادیهم نم یزیبخوابم . به چ خوامیساکت کن م نارویبرو ا -

 ارنیمن وارث ب

  نیاما شما پسر بزرگ خان هست -

 بچه هارو بخوابون سرم رفت  نیداره . پاشو ...پاشو برو ا ی. چه فرق کترهیازمن کوچ قهیسردار همش دو دق_ساالر

قت و چیبنشونم کال ه یبازهم شکست خوردم و نتونستم حرفم و به کرس دونستمی. م دیبهم کردو خواب پشتشو

 دیکه با یوقت یحت یگاه کردیو اجرا م گرفتیم میساالر تصم شهیکنم . هم لیتحم حرفمو به ساالر اینتونستم نظر 

 نداشتن. یریگ میتصم حقعمارت بود زن ها  نیاز قوان یکی نمی. ا دمیفهمیم کردمیو م یکار

از هم قصه گفتم تا بخوابه . دلم ب بایز یدادم و برا ریش ایبردم به دن رونیبلند شدم و بچه هارو از اتاق ب عیترس سر از

پر شده بود از شبنم و قطرات اب و نور  شهیهوا ش یشدم از سرما رهیخودم گرفته بود به پنجره کنارم خ ییاز تنها

ودن ب دهیمعصوم خواب یانداختم مثله فرشته ها ایو دن بایبه صورت ز ینکاه میو روشن کرده بود .ن رونیب یفیضع

. ذروندنگیم چهریو پر نتینتونسته بودن محبت پدرو بچشن و درک کنن.از صبح تا شبشونو با ز چوقتیها ه چارهیب

ر خرو پف ساال یو صدا کردم تا کنارشون بخوابه.خودمم به اتاق برگشتم تا بخوابم صدا نتیبچه هارو خوابوندم و ز

وابم خ ینگذشت که از شدت خستگ یزیو چ دمیاونطرف تر تشکم و انداختم و دراز کش یکل فضارو پر کرده بود. کم

 برد .

اومدم کف عمارت پر بود از  رونیبستن از اتاق ب اهیکل عمارت و س دمیخواب د دمید یشب خواب بد یها مهیین

هم همه جا  یوحشتناک یبود صدا دهیرس نییپا یشده بود و به طبقه  ریعمارت سراز یخونابه . خونابه ها از پله ها

 یو دستامو برا کردمینگاه م واریبه درو د وحشتنبود با  یازش خبر زدمیساالر و صدا م یرو پر کرده بود هر چ

م رفت ستادهیپشت بهم ا یدختر دمیدر اخر با زحمت خودم و به در رسوندم که د ذاشتمیگوشم م یصدا رو ندنینش

چندش  یکه خنده  دمیصورتش د یتو بارویز یبرگشت چهره  یشونش گذاشتم وقت یسمت دخترو دستمو رو

از حدقه دراومده ساالر برخورد کردم .  یشدم با چشما داریب یوقت دمیزا جا پر وزدم  غیکرد . از وحشت ج یاور

دستاش شدم که  یساالر جا خورده تو صورتم نگاه کردو نگاهشو به سمت دست هام کشوند . تازه متوجه گرما

 زدمیم که نفس نفس یو تنومندش قفل شده بود درحال یقو یتاانگش نیمنو محکم گرفته بودن و انگشتام ب یدسنتا

بهه روم  نکهیساالر به خودش اومد دستامو ول کردو بدون ا یشدم وقت رهیقابل باور روبه روم خ ریغ یبه صحنه 

 گفت : ارهیب
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 ؟یدیدیکابوس م -

 :بغلمو پر از اب کردو داد دستم و گفت  وانیو به عالمت مثبت تکون دادم که ل سرم

 بخواب . ریبخور بگ نویا -

منو تو دستش  ی.چرا ساالر دستا دیبودم کابوس به کل از ذهنم پر دهیکه د یمقدار از اب و خوردم با صحنه ا هی

باره دو دویبود پشت به من دراز کش هیاون قض یهم که هنوز شوکه  کرد؟ساالریم نکارویهر شب ا یعنیگرفته بود ؟

 نیا باز هم ساالر نمی. کنجکاو بودم بب دمیو با هر تکون ساالر از خواب پ دمیخوابش برد اون شب تا صبح سبک خواب

 نه ای دهیحرکت و انجام م

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

 خان ساالر

و حس گناه و عذاب وجدان تمام وجودمو پر  رفتیچشمم کنار نم یلحظه هم از جلو کیجذاب اون زن  ی چهره

که مرتکب شده بودم اب شم و  یاز خجالت کار خواستیدلم م کردمیماه بانو نگاه م یبایبه صورت ز یکرده بود وقت

 یبرنده زن صدا زویبرابر بهتر بود اما نگاه ت داز اون زن ص شییبایبانو هم وجناتش و هم ز . الحق ماه نیبرم تو زم

از خجالت و سر به  یزدی. با ماه بانو که حرف م کردیلحظه ذهن منو رها نم هی بشیو غر بیعج یزنگ دارو حرفا

 کردیفرق داشت صاف تو چشمات نگاه م یلیبه وقارش بودو نجابتش اما اون زن خ شییبایز نداختیم نییسرپا یریز

ردار ورفتار و ک زدیبلند و اعتماد به نفس حرف م یرفت با صدا یتا مغز استخونت فرو م شیو برندگ یزیکه ت ینگاه

بشم  کیبه ماه بانو نزد ومدمیرفت تا م ینم رونیلحظه از ذهنم ب کی یداشت . انقدر متفاوت که شب ها حت یمتفاوت

با دختر شدن  یاز طرف داشتیکار باز م نیو منو از رفتیچشمم رژه م ینگاه اون زن بود که جلوو لمسش کنم تنها 

 یزیببدم چ تیاهم شتریتا به ماه بانو ب خواستیاز من م دادویبچه سوم و سرم یدوممون خانم بزرگ زمزه ها یبچه 

و منم  دادیماه بانو رو بهم نم شیموندن پ شتریارزوش و داشتم تا به اون روز بزرگ خان مجوز دو شب ب شهیکه هم

 ونمدیشد . نم شتریمن ب یقرار یبودم با وساطت خانم بزرگ دو شب ما شد چهار شب اما حاال بب احتباببت نار نیاز

به خودم  دیوگرنه با دادینداشتم عذاب وجدان بهم اجازه نم گهیچه مرگم بود که دل و دماغ حرف با ماه بانو رو د

 ایدن نیبود که من از یزی. اون زن و نگاهاش و حرکاتش تمام چ دیطلب یکه تمام وجود من اون زن و م دمکریاقرار م

صد بار به خودم لعنت فرسستادم که اون شب سراغ اون زن جادوگر رفتم حضور  ی. ازون روز به بعد روزخواستمیم

 یعاد یتابه زندگ کردمیرو خودم کار م دیکم کم با دونستمیم نداختیداشت منو از پا م میتو زندگ تهیاون عفر

ن م اوردمشیعمارت م نیبه ا ییبا چه رو کردمیم داشییممکن تازه اگرم پ ریبود غ یزن کار ونکردن ا دایبرگردم پ
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 یاحد ذاشتمیم دیروستا و مردم بودم نبا نیا یمن خان بعد دادمیوفق م طشیو شرا یزندگ نیخودم و با هم دیبا

تر  کیو به ماه بانو نزد ودمکردم خ یازون شب بعد سع نیهم یبده .برا یدست کس یپشت سرم حرف بزنه و بهونه ا

و  کردمیشب به صورتش نگاه م یها مهیمتوجه بشه تا ن یزیچ نکهیبدون ا رفتمیبه اتاق مشترکمون م یکنم شبا وقت

 نیدل نش یچهره  کردیصورتش و روشن تر م ی  مهین دویتابیکه شبا به صورتش م ینور دادمیبه نفس هاش گوش م

به طور کامل به صورت  یتونستینور م دنیبا تاب دویچرخیبه سمت من م کبارمیساعت  میهر ن دادیبهش م یتر

 یگاه یچشمم بود حت یبازهم فکر و نگاه اون زن جلو کردمیبه چهرش نگا م یاول وقت یشبا یبش رهیقشنگش خ

تفکرات به خودم  نیفراموش کردن ا یاما از چند شب بعد برا میدیدیاونو م هیو وحشماه بانو صورت جذاب  یجا

ار ب نیاول یبرا یو سردش قفل کردم . وقت فیظر یرفت دستامو تو دستا قیماه بانو به خواب عم یجرات دادم و وقت

ر بهم داد انگا یبیماه بانو دستاشو گرفتم حس عج یشدن رو ادیبزرگ خان و ز نیو ترس از قوان یرودباس چیبدون ه

برام  اریکه بس نداختیبه تنم م یبیعج یلرزه  هیبانو  ماه یبودم لمس دستا دهیرس بایو ز فیموجود لط نیتازه به ا

تمام  گهید بردیو خوابم م اوردمیم رونیزود دستامو از دستاش ب یلیشدنش خ داریلذت بخش بود اما از ترس ب

بعد به خودم جرات دادم و  یشدن خواب ماه بانو و گرفتن اون دست ها کم کم  روزا قین شده بود عمم یدلخوش

ر خودم فک شیداشتم . پ یحس بهتر شدمیتو وجود ماه بانو حل م شتریکردم . هر چه قدر ب یحالج ودشووج شتریب

ها به هم  یداریب یوچشم تو چشم و تو میعمارت نبود نیا نیقوان ریکه چه قدر لذت بخش بود اگر ما درگ کردمیم

وقت  چیه دیفهمیم یزیچ یزن و شوهر یو نذاشته بودو از رابطه ها نیقوان نی.اگه بزرگ خان ا میدیورز یعشق م

که  یجورر تونستمیو انقدر عذاب وجدان نداشتم اگر من م کردمیوقت گناه نم چیه رفتمیمن سراغ اون زن نم

تو  یچیه گهیکنه و من د یم اگه ماه بانو بلد بود مثله اون به من عشق بورزه و عشق بازبش کیبه ماه بانو نزد خوامیم

ماه  یگذشت و از باردار یسال کیما شده بود . ریعمارت دست و پاگ طیافسوس که بازهم شرا ماکم نداشتم ا ایدن نیا

وارد اتاق شدم پشت به من  یروز بزرگ خان منو به اتاق خودش دعوت کر . وقت هی نینشد به خاطر هم یبانو خبر

من  به سمت نهیکردم و با طمان رسرفه بزرگ خان و از حضور خودم با خب یبه صدا کردینشسته بودو به پنچره نگاه م

 برگشت و گفت :

ا ت یمنو جواب کرده اگه نتون بیطب ی. چرا دست رو دست گذاشت سیاز پسر ن یساله شد اما خبر هیدختر دومت  -

  یتو .سردار تا االن سه تا پسر اورده اما تو چ یعرضه رو بزارم جا یمجبورم اون سردار ب یزنده بودن من پسردار بش

 و گفتم : نییو انداختم پا سرم

رما کم شه تا شما از س هی. بعدم خدا نکنه سا شنیفقط بچه هاش دختر م ستیچه کار کنم خان ؟ماه بانو که نازا ن-

 دل ما قرصه  یشما هست یوقت
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 یکن تیوارث ترب هیبعد خودت  دیعمارت نبا نیتو ا یمونیو تمام . م نیزم ذارمیامروز فردا من سرم و م_خان بزرگ

 وننتیکه فقط بلده روغن بزنه به موهاش....اونا نم اوشیوجود نه اون س یمن به توئه ساالر نه اون سردار ب دی؟تمام ام

 یوارث کن برا هیزودتر فکر  یهرچ خوادیبشم که دلم نم مجبور ینذار من به کار رنیعمارت و دست بگ نیافسار ا

 عمارت. نیا

 انداختم و گفتم : نییو پا سررم

 کنم؟ کاریمن چ دیگیشما م-

 نگاهم کردو گفت : یخان با خونسرد بزرگ

 که پسرزا باشه  یکیرو عقد کن .  گهیدختر د هی -

؟اخه چه طور ممکن بود من بتونم کنار  گهیزن د هی.  دیکه زد تموم وجودم لرز یده به خان نگاه کردم از حرفخور جا

 دم و دستگاه و عمارت  نیا قیبود که ال ی.اون تنها زن کردیخبر دق م نیا دنیرو قرار بدم ؟ماه بانو باشن یماه بانو زن

داده بود و با پوزخندمنو  هیپشت به در تک اوشیاومدم س ونریهمون فکر مشوش و ناراحت از اتاق بزرگ خان ب با

 -بهش نگاه کردم وگفتم: تیبا عصبان کردینگاه م

 گورتو گم کن تو اتاقت  ؟برویدیادم ند هیچ-

 کتشو صاف کردو گفت : اوشیس

 سیمعلوم ن یریبگ یروستاست هر زن نیچرت و پرتا ماله مردم ا نیزن که دختر زا پسر زا نداره خان داداش . ا -

 بچه بعدتم دختر نشه . 

 اخم بهش نگاه کردم وگفتم : با

 یب یتو گذشتیخان دنبال وارث از من نم ینشون داده بود اقتیزره ل هیاگه از خودت  ومدهیحرفا به تو ن نیا-

 بعد من . ذاشتیو م اقتیل

 گوشه لبش گذاشت و گفت : یگاریس اوشیس
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خان داداش من فکر فرنگ رفتن تو سردارم . روز و روزگار خان و خان  کنمیتاج و تخت نم نیمن خودم  و عالف ا -

 دیایروز به خودتون م هی سین یزیخان ده که چ رونیمردم قصد دارن شاه و از کشور بندازن ب فتهیداره ور م یباز

  نیتو زم نیبا سررفت دینیبیم

 زدم تو گوشش و گفتم : تیباعصبان

حرفاتو بشنوه تا به خاک  نیدونه از هی تیرع هیکاف یکنیعمارت م نیهارو تو ا یبلبل زبون نیدفعه اخرت باشه ا -

 نجایا یاریو تو خبر م فتهیتو اون خراب شده م ی.دفعه اخرت باشه اتفاق مینیبش اهیس

 جا خورده منو نگاه کردو منم با همون افکار مشوش از کنارش رد شدم  اوشیس

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

  اوشیس

 دونستمینم یحت اشونیلیبودن و خ وستهیدسته پ هیکه هرکدوم به  ییمختلف .جوونا یپربود از خبرها تهران

نه حوصله مبارزه  دمیکنار کش ی. من اما طبق معمول خودم و از تمام حواش هیشعارها و کارها چ نیهدفشون از ا

مملکت فرار  نیکنم و از یخان و راض بزرگزوتر  یبود که هرچ نی. تمام فکر و ذکرم ا یاسیداشتمم و نه بحث س

که  ییاه یاز هم دانشگاه گرفتیخندم م یگاه یوحت شهیم یو چ فتهیم یبرام مهم نبود چه اتفاق گهیکنم . د

 .  دادنیشعار م گهیهمد هیو عل کردنیگلوپاره م

برام خونه گرفته بود که مثال حواس اونا به من باشه تا  شیتهران کیاز دوستان نزد یکی یخان کنار خونه  بزرگ

 اما دختر و گشتیبازار و اخر شب به زور برم رفتیدست از پا خطا نکنم و پا کج نذارم اون بنده خداهم که از صبح م

بالغ شده داشت که انقدر تو گوشش شوهر شوهر  هتاز یدختر شونزده ساله  هی دنیرسیبه من م یلیهمسرش خ

د نبود ب افتنیبراش دوال راست بشه و بزار بردار کنه ق دیبا نهیبیو که م یهرپسر کردیفکر م چارهیکرده بودن اون ب

شانس اورده بودم و مغزم  کلیبود درسته که به قول ساالر من فقط از قدو ه ادیمن ز یبرا یاما به نظرم وزنش کم

بزرگتر از سن من نشون بده اما دست و پا  یکه چند سال شدیاون دختر باعث م ادیحال وزن ز نیاما با ا ودپوک ب

اق دم و کنارشون اتاونا گذاشته بو یپا به خونه  یبود . از وقت شیدرون یها قتیبودنش  فاش کننده تمام حق یچلفت

روغن زده و ماست و  یه مدل خورش با برنج اعالیهر روز  دیرسیگرفتم همسر ناصر خان دوست بابا دائم به من م

 یناصر خان از صدقه سر یو مدرن . وضع مال یها سنت ینیریها و ش کیدوغ پر چرب .غروب هاهم انواع و اقسام ک

دست و پاشونو و گم کرده بودن و هل  یبه خاطر ورود من حساب نیهم یخوب شدهه بود برا یببزرگ خان حساب
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ز ا یاون موجود چاق و تپله که به سخت یگاه نکهیاز ا یحت گذشتیوسط به من بد نم نیا  لحا نیشده بودن . با ا

 نکهیا تصور ینبودم گرچه حت یناراض نمیرو بب خورهیلباس به شدت تکون م ریو اندام زنونش از ز ادیم نییپله ها پا

 شدن من بد نبود. مسرگر یاما حضورش برا کردیم خیبشه زنم مو به تنم س یموجود نیهمچ هیروز  هی

به درب اتاق من ضربه  یفرخ و به خونه اورده بودم الله دختر ناصر خان چند بار میروز که دوست و هم دانشگاه هی

به من نگاه کرد که از جا بلند شدم و درب  یوکلفت و خش دارش اسمم و صدا  زد فرخ با کنجکا یزدو با همون صدا

 غذا رو دستم دادو گفت : ینیس کردیونگاه م نیانداخته بود و زم ریکه سربه ز یو باز کردم الله در حال

 مادر گفت اگه مهمونتون خورش بادمجون دوست نداره از مرغ ظهر براش گرم کنم  -

 تکون دادم و گفتم : یو به عالمت منف سرم

 . دستت درد نکنه  ادهیاز سرشم ز -

که من گرفته بودم  یچاقشو به حرکت دراورد و از پله ها باال رفت اخه خونه ا کلیبهم انداخت و ه ینگاه یچشم ریز

 ریبه بزرگ خان گفتم تو شمرون برام جا بگ یبود هرچ نیزم ریز هیشب یزیچ بایتر بودو و تقر نییپا اطیدوتا پله از ح

با خودم رو راست باشم بدم  خواستمیکه اگر م زنمیپا م فتبهم خدمات بده ج یادیتقد بود اگه زقبول نکرد مع

و به من زل زده هلش دادم  ستادهیباز پشت در ا شیون زویه یفرخ با چشما دمیدرو ککه خواستم ببندم د گفتینم

 اونورو و گفتم 

 کن . رونیفکرشو از سرت ب -

 ت و دوسه لقمه برنج و با دست تو دهنش فرو کردو گفت :برداش ینیبشقاب برنجشو از س فرخ

 فرنگ  یبر یخوایمگه نم -

 و به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم : سرم

 جم بخورم از جام ذارهیبزرگ خان نم دهیچه فا-

 و برو فرنگ ریبگ نویبزرگ خانن ا یتو ننه باباشم که ادما یبرا رهیمیدختره که م نیخب احمق ا_فرخ

 به فرنگ داره اخه . یچه ربط نیگرفتن ا -
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 رو برنجشو گفت : ختیدو قاشق پر خورش ر فرخ

اون موقع اجازه  هیو سسرت به زندگ یریگیزن م یدار یاما اگه بهش بگ یتو سر به هوا ش ترسهیبزرگ خان م -

 فرنگ .  یبر دهیم

 کنم ؟با خودم ببرم فرنگ کاریلولو سرخرمن و چ نیانوقت ا -

 دهن پر سرتکون دادو گفت :با  فرخ

 نداره که . یطالقش بده ...کار -

 رو هل دادم اونورو و گفتم: ینیس

تو دهنم بگه دختر مردم و طالق  کوبهیکارو کنم پس فردا خان نم نی. بعدم اگرم ا ستیتو خون من ن ینامرد -

 ؟؟یداد

ور بعدم که رفتم اون گرفتمشیتو بودم م یمملکت و روز گار بگذرون از ما گفتن بود.من جا نیپس بمون تو هم -فرخ

 رنیم  خورهیبهشون بر م ینگ کیدوبار سالمشون و عل هیخودش خسته شه بره . زنا حساسن کاف کردمیم یکار هی

 خونه باباشون . 

 و گفتم : نیبالش برداشتم و کوبوندم رو زم هی

 . برهیاتاق م ادتویور صبح مظرفاشو بش یشامتو کوفت کرد خورهیمضحکت به درد خودت م یشنهادایپ -

خالف و ضد قانون  یحقوق بود اما تمام کارها یشد که خوابم برد .فرخ دانشجو یچ دمیهم نفهم قهیاز چند دق بعد

رده ک شنهادیخارج رفتن من صدتا راه پپ ی.... تا االن براگهیاز بر بود . جعل سند دور زدن قانون و هزار تا کارد ارویدن

وقت نتونسته از  چیکه ه دمیدیم یادم ثروتمند هی ندهینداشتم . من فرخ و تو ا سکیخالف و ربود اما من جرات 

 که کامال خالف تصور من بود .... خوردیرقم م یا گهیسرنوشت جور د دمیشا دونمیلذت ببره نم ارهیکه در م یپول

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

 کمند
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د با منو به خودم اور  رونیاز ب ییزدم که سرو صدا یکیچرت کوچ هیاونروز و با اشتها خوردم و بعد از ظهر هم  ناهار

 ارویدن کبارهیافتاد . انگار به  وسفیو نگاه کردم که چشمم به  رونیاز جا بلند شدم و از پنجره ب یزخم یهمون پا

. از ذوقم  رفتیسخت و ناراحت راه م یاما انگار کم ومدنیاز دور به طرف ما م گهیبه همراه دو مرد د وسفیبهم دادن 

هم از دور به محض  وسفیبلند اسمشو داد زدم .  یداختم و با صداان رونیخودم و از خونه ب یچه ججور دمینفهم

بودم که ماه بانو خانم جلو  رهیرو به روم خ یبه صحنه  یزدو دستشو باال اورد . با خوشحال یمن لبخند کمرنگ دنید

 اومدو گفت :

 کم حرف دارم  هیتو اتاق . من با نامزدت  یبهتره بر -

 رختخواب گرمم نشستم . کنجکاو بودم که یعقب عقب به اتاق رفتم وتو وسفینگاه به  هیبا  دویلبام ماس یرو لبخند

 . خوادیم یما چ یبه بعد سرنوشت براا نیو از زنهیم وسفیبه  ییماه بانو چه حرفا

 دهیامونم و بر بایکه دردش تقر یپامو باز کردم و به زخم یبره و سرم گرم بشه باند زخم ادمیگذرو زمان و  نکهیا یبرا

 زیچ شدیو با انواع و اقسام دارو پوشونده بودن نم شییبود اما چون سطح رو یقیزخم عم بایانداختم تقر یبود نگاه

شدو دوباره زخم و بستم که دختر خدمتکار ماه بانو وارد اتاق  شی. خودم از کار خودم دلم ر نینیازش بب یواضح

 شدو گفت :

 اتاق بغل  دیببر فیرتش دیماه بانو خانم کارتون دارن . با -

هم نشسته بودند سر  یو ماه بانو رو به رو وسفیرفتم  یاز جا بلند شدم و به کمک دختر به اتاق بغل یخوشحال با

لبشو  یگوشه  رونیبه ب رهینشسته بود و خ یصندل یرو یماه بانو هم عصب کردیو نگاه م نیبود و زم نییپا وسفی

  نمیبش وسفیدست اشاره کرد که کنار  اماه بانو ب دویبا ورود من نگاه هر دو به سمتم چرخ دیجویم

پارچه بسته شده من اشاره کرد .  یگفت به پا یخوب هیلب  ریو ز یزدو با اروم یمن لبخند کمرنگ دنیبا د وسفی

خودمون شدم ماه بانو لب خند ماه بانو به  بیتکون دادم که متوجه نگاه عج ستین یزیچ نکهیسرم و به عالمت ا

 زدو از جا بلند شدو گفت : یتلخ

 شمارو دارم نکهیا لیو در نظر گرفتم اما تنها دل یا گهیکمند زن ساالر خان بشه و دختر د خوامیدرسته که من نم -

شده شما  لمی. به خاطر همون دال دونمیهم داره که فقط و فقط خودم م یا گهید یلی. دال ستین نیرسونم ا یبه هم م

وصا مخص فتهیب ی. تو راهتون ممکنه هزارتا اتفاق دیشهر برس بهو سالم  حیصح دوویبزار دیتوان دار یهرچ دیدوتا با

 یراب ومدنین نجایاگه تا االن ا گردنیو اسد دوره افتادن دنبالتون و قدم به قدم تو ده دنبال کمند م ریبش نکهیا
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 شیدر پ یپرخطر اریکه راه بس نیخودمه . پس بدون شیفقظ پ دشیکل منه و یملک پدر نیا دوننیهمه م نکهیا

  نیدار

اوردو بعد از فوت کردن  رونیازون ب متیگرون ق یاسلحه شکار هیبانو به سمت صندوق گوشه اتاق  رفت و  ماه

 دادو گفت : وسفیروش اونو به دست  یخاکها

 اسلحه ماله پدرمه مثله جونت ازش مواظبت کن.  نیا -

 متعجب به اسلحه نگاه کردو گگفت : وسفی

 د؟یدیبه من م نویچرا ا -

 یخطر یدیاما اگه د یاستفاده نکن شهیکه م ییکن تا جا ی. سع دیدار شیدر پ یگفتم که راه پر از خطر_بانو ماه

  نیساالر دور و برتن از خودتون دفاع کن یادما ای کنهیم دتونیداره تهد

 ونیجونشم در م یمطمئن بودم اگه پا نیهم یرو نداره چه برسه به ادم برامورچه  هیدل کشتن  وسفی دونستمیم

تفاوت گذاشت  یاسلحه رو ب وسفی.  تیخان راحت بود نه رع یکشتن ادما برا زنهیاسلحه نم نیبه ا یدست ادیب

 ماه بانو و گفت : یجلو

 شهر  رسونمیبانو من کمندو سالم م ستین نیبه ا یازین-

 و نگاه کردو گفت : وسفی یبانو عصب ماه

 الزمه  یعنیالزمه  گمیم یوقت -

چه برسه به اون  رسهیکه عقل جن هم نم برمشیم ییده و تا شهر مثله کف دست حفظم از جا نینه بانو من ا_ وسفی

 اسد  رویبش یدوتا چاق دست و پا چلفت

 انداختم و لبخند زدم که ماه بانو گفت : وسفیبه  یحرف نگاه نیا با

 ختر د نیو تو و ا دونمیساالر اون موقع من م شیدختر و بستن به ر نیکردن و ا داتونیپ نمیدته اما اگه ببخو لهیم -

 با اعتماد به نفس ماه بانو و نگاه کرد و  گفت : وسفی

 ن؟یکه تو  باال دهه خبر دار یشما از غار -
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 ادامه داد  وسفیو نگاه کرد که  وسفی یبانو با کنجکاو ماه

اما اگه شما  ستین یغار مانند از بااالده هست به سمت شهر رفتن تو اون غار کار اسون ینیزم ریراه ز هی_ وسفی

 خورده غذا و ابم الزمه  هی میرد ش میتونیما م دیبزار ارمونیاسب دراخت

 راهش مطمئنه ؟_بانو ماه

  رفتمیم یشهر ازون راه مخف دنید یکه بچه بودم برا یبله زمان_ وسفی

 تو که پدرت اسب نداشت _بانو ماه

 انداخت و گفت : نییسرپا وسفی

 پدرم اصطبل دار خان بود  -

 بانو ابروهاشو باال انداخت و گفت : ماه

خسرو  دیدیبه شهر که رس نیبا خودت. امشبم حرکت کن شیبق ذارمیم ارتیدر هر صورت من امکانات در اخت -

  دمیکه براتون خر یبه خونه ا برتتونیسراغتون و م ادیبرادرم م

ردو به صورتم نگاه ک وسفیرفت با رفتن ماه بانو  رونیبانو از جا بلند شد و دامن بلندشو به دست گرفت و از در ب ماه

 گفت :

 چه قدر گل بهارو شادمان و دنبالت فرستادم  یدونینم یشد دایمردم و زنده شدم تا پ -

 که پامو گرفت وگفت : نییو انداختم پا سرم

 شد؟ یچ پات -

 ساالر خان چه خبر ؟دنبالمن ؟ یقصش مفصله تو بگو از ادما -

 سرشو به عالمت مثببت تکون دادو گفت : وسفی

 خودمون.  یزندگ یپ میری. امشب م ستیمهم ن گهید -

  وسفیکنن  دامونینکنه پ -
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 کس خبر نداره .. چیراحت ازون راه ه التینه خ_ وسفی

 یو اونم گوشه  دمیلبخند قدرشناسانمو به روش پاش کردمیو ارامش م تیس امنبودم واقعا احسا وسفیکنار  یوقت

 گفت: دویبوس مویروسر

 بهت برسه  یدست کس ذاررمینم یبرام مهم تر ایدوستت دارم کمند. تو از همه دن یلیخ -

 تو چشام جمع شدو گفتم : اشک

 . امیپا به پات تا اخرش م ارمیکه فقط کنارر تو باشم . مطمئن باش کم نم کنمیو تحمل م یا یمنم هر سخت -

که تا ته دلمو به لرزه  یو نگاه پر از عشقشو به صورتم معطوف کرد نگاه دیبوس مویروسر یدوباره گوشه  وسفی

 ... امیدختر دن نیخوشبخت تر یرتیمرد با غ نیکه کنار همچ کردیم یاداوریبه من  اوردویدرم

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

 وسفی

 چارهیهزار بار مردم و زنده شدم . ب ومدهیسرش ن ییکه کمند ااونجاست و بال ارنیاز طرف ماه بانو خانم خبر ب یوقت تا

 ونریفرور فته بودن و از ب یقیرمق به خواب عم یگل بهار و شادمان که از بس دنبال کمند گشته بودن خسته و ب

راحت  یلیبهم دادن خ ارویاومد که کمنداونجاست انگار دن راز طرف ماه بانو خب یرفتن من خبر دار نشدند . وقت

در کار نبود که ماه بانو هم به  یشک چیه ینجات داده جا کارو کرده و کمند و نیتونستم حدس بزنم که چرا ماه بانو ا

و  یوارد کنه و شوهرش و از ان خود کنه . با خوشحال شیزندگ میپاشو به حر یاحد خواستییزن دلش نم هیعنوان 

کمند  دارید یخورده بودم و به سو کلیسرو ه یکه از دست اون دو موجود ب ییو فارق از کتک ها شتریب هیانرژ

 یبرا دیکشیبودمش اما انگار صدسال ازش دور بودم و دلم داشت پر م دهیشب قبل د نکهیپرواز کردم با ا بایتقر

 بشاش کمند یماه بانو افتاد وچهره  یخونه  وونیچشمم به ا وونیگذاشتم و از دور ا نییپامو به ده پا یوقت دنشید

د . بر گهیو منو به اتاق د مینیبب گرویبهم دادو قدم هام به طرفش تند تر کردم اما ماه بانو نذاشت همد یروح تازه ا

 نجات یو برا فتمیبه پاش ب خواستیاومدو دلم م یاسمون یفرشته  هیچرا اما اون لحظه ماه بانو به نظرم  دونمینم

 سر اصل مطلب و گفت :مقدمه رفت  یو ب یجد یلیکمندم ازش تشکر کنم اما ماه بانو خ

به  دمیدخترو تو اشپزخونه عمارت د نیا یمنه وقت تیحکا شهیدر خونش سبز م ادیمار ازپونه بدش م گنیم -

 که همونم ستیتو راه ن یاتفاق خوب یعنی لرزهیمن هر وقت دلم م دیشده دلم لرز رهیباهوشش بهم خ زویت یچشما
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منطقه  نیدور شدن شما دوتا از خوامیکه م یزینه اون دخترک سر به هوا فقط تنها چ ادیشد . من نه از تو خوشم م

 جانیاز در ا گمیم یچ نیشوهرم باز نشه پس خوب گوش کن بب یبدم اما پاتون به زندگ مویست حاضرم تمام سرما

 نیوشماعقد نکردروز گذشته دو روز گذشت  هی نمییکه دست ساالر بهش نرسه . اگر ب یکنینرفته عقدش م رونیب

که  دیشیو گم م دیریم یبعدم جور یکنیکه به خودت محرمش م نهیا یکنیکه م یکار نیاولو شما . پس  دونمیمن م

غل براتون گذاشتم ش یهمه امکانات دیدیبراتون تو شهر گرفتم که و تو خوابم ند یدستش بهتون نرسه خونه ا یاحد

و  بیتا ترت یگیبردارم م روخونوادت تنگ شد به خس ین دلتم اگه برااومد نجایواسه ا یندار یدرس کار پس بهونه ا

 ؟ یدیفهم یذارینم نجایاثر رفتن اونا رو به شهر بده تو پاتو ا

 یچ گهید طهیدادن کمند ازون شرا یکه اون لحظه مهم بود فرار یزیمن تنها چ ی. برا نییو انداختم پا سرم

و درشتشو قبول کردم و بعد از رفتن ماه بانو  زیتمام شرظ و شروظ ر نیهم یبهتر از کنار کمند بودن برا خواستمیم

 .  میحرکت اماده شد یبرا

به اصطبل خونه اوردن  کلیه یبودمشون دوتا اسب قو دهیکه تا به حال تو عمارت ند بهیبانو که رفت دومرد غر ماه

کمند فرستاده بودن که اونطور  یهم برا بود چند دست لباس یغذاا و خوراک یادیکه به هرکدوم از اسب ها مقدار ز

ام ش مانیخدمتکار ماه بانو برا چهریبود. بعد از رفتن دو مرد پر متیبا ارزش و گرون ق یپارچه ها گفتیکه خودش م

که  یاما از ته دل مطمئن بودم که راه زدیم یبیدلم شور عج نکهیبا ا میاوردو بالفاصله بعد از خوردن شام به راه افتاد

 اب ی. به کمند کمک کردم تا سوار اسب شه و دورشو حساب میرسیو به سالمت به شهر م ستیبلد ن یبلدم و احد

 چهریما همون  پر یتنها بدرقه کننده  میاسب شدم و به راه افتاد یکیگرم پوشوندم و خودمم سوار اون  یپتو

و مشترکمون به راه  دیجد یتنها به طرف زندگو  بیغر یلیدست تکون دادن بسنده کردو خ هیبود که به  چارهیب

بود که  یعشق کردیو برامون راحت م شیدر پ اارومراه سخت و ن نیا دادویم یکه بهمون انرژ یزی. تنها چ میافتاد

 و ییجدا نشیتونست ب یمرگ نم یکه حت یقیو حق یعشق و عالقه از جنس واقع هیمن و کمند وجود داشت  نیب

 میکنار هم گذرونده بود وی یو حساس نوجوون یدوران خوش کودک میفاصله بندازه . من و کمند باهم بزرگ شده بود

که به هم  یکه حس میدیزود رشد کرد هرددو فهم ای ریتو وجود هرکدوممون د یعالئم جوون وکم کم بلوغ  یوقت

درباره هر کدوم  یو اگه کس رختیم نییپا ین هردلمو دمیدیم گرویهمد یوقت ستین یحس ساده و معمول هی میدار

به شهر رفتم اما نتونستم  درس یمن ده سال از ده دور بودم و برا نکهی. با ا شدیم زیگوشامون ت کردیاز ما صحبت م

 یکس یکه باهاش اروم یکن دایو پ یکس یکه بتون نکهیا ایکار دن نیکنم به نظر من سخت تر دایمثله کمند پ ینگاه

کنارش  یمثله خودت باهاش رفتار کن یکه بتون یکس یدوستت داره و دوستش دار فهمتتیم کنهیکه درکت م

 یکس نیهمچ هی شیموفق بشه تو طول زندگ یاگه هر ادم ایو بدون ر دروغبدون  ی.... بدون رودرباس ییخودت باش
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جربه ت گهیبودن بجنگه که اگه از دست بره د به دست اوردن و کنار اون یبرا دیجون با یکنه به نظر من تا پا دایو پ

 ممکنه . ریحس تا اخر عمر براش غ نیکردن ا

ما غرق افکار  ینه کمند . انگار هر دو زدمیم ینه من حرف میکرد یجنگل و در سکوت و ارامش ط بیپر فراز و نش راه

بعد  قهیو دو دق فتهیقراره برات ب یچه اتفاق یدونینم نکهیوحشتناک تر از ا زیچ چیه کنمی. فکر نم میخودمون بود

با کمند بهش ارامش بدم اما از  یبا لبخند زدن و شوخ کردممیم یسع نکهیباشه . من با ا خوادیم یسرنوشت برات چ

 .  زدیته دل دلم بدجور شور م

ن از جهت لو رفتن راحت شد چو یکم المیبه غار خ دنیبا رس میدیغار رس یگذشت که به دهنه  یساعت مین هی

و من به سمت کمند رفتم  میشد ادهیهر دو از اسب ها پ میشد ییوارد راه مخف ینبود که اونجا رو بلد باشه وقت یکس

 و گفتم :

 استراحت کنن .  نجایکم ا هیاسب ها سخته بهتره  یبه اب راه رفتن تو اب برا میخوریم میکم که جلوتر بر هی -

 یاومدو گوشه ا نییاز اسب پا دیلرزییکه از سرما به خود م یسرشو به عالمت مثبت تکون دادو ودر حال کمند

 یلیدودش خ نکهیروشن کنم با ا شیکردم ات یچند تا چوب اوردم و سع لرزهیکمند به خودش م دمید ینشست وقت

دادو چشماشو اروم بست  هیتک واریدکمند انداختم کمند سرشو به  یخودمم رو ینبود پتو یخطر داشت اما چاره ا

 هی یمقدار اب تو هی. رفتم به سمت اسب ها و  کردیو لب هاش از سرما به هم برخورد م دیلرزیاما هنوزم به خودش م

 یکمند بردم کمند مقدار یاب داخل ظرف داغ شد ظرف و برا یگذاشتم وقت شیو ظرف وکنار ات ختمیر یظرف فلز

 گفت : یرمقق یب حالتاز اب داغ خورد و با 

 . وسفیلرزم  یاز درون دارم م کنمییدفعه حس م هیچم شد  دونمینم -

 دکتر   برمتیشهر م میبرس شاالایا یسرما خورد زمینشده عز یزیچ_ وسفی

از تماس دستم با  گرفتمیداشتم ظرف و ازش م یاز اب خوردو ظرف و به دستم پس داد وقت گهیمقدار د هی کمند

بد  طیشرا نیتو ا دونستمیداشت تمام وجودم و ترس گرفت نم ییبدنشش شدم. انگار تب باال یدستش متوجه داغ

 مطمئن تر بشم کنارش نشسستم و گفتم: نکهیا یکنم برا کاریچ دیبا

 کمند ... یفکر کنم تب دار -

 اب دهنشو قورت دادو گفت : یسخت به
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   میفتی. پاشو راه ب ستیمهم ن -

 ری.به سرعت ز نیخواست از جا بلند شه که تعادلش به هم خوردو دوباره افتاد زمخودشو تکون دادو  یسخت به

 و گفتم : نیبازوشو گرفتم و دوباره نشوندمش زم

  میفتیخونه ماه بانو و فردا راه م میری.فوقش م سیبرت گردونم؟حالت اصال خوب ن یخوایم -

و به موفق شد نباریاز جا بلند شه که ا یشتریب یرویکرد با ن یتکون دادو دوباره سع یسرشو به عالمت منف کمند

بازوها و شونه هاش انداختم و افسار  یپتو داشتم رو یسمت اسبش رفت بهش کمک کردم تا سوار اسب بشه و هرچ

خدا  . خوردیبود و تکون نم دهیاسبش خواب یرو دهیبه صورت خم بایاسبشو به دست گرفتم و راه افتادم . کمندتقر

 یزیچ یدوا خونه ا هیبشه و بتونم کمند و به  داریچشممون پد یشهر جلو یزودتر چهره  یچهر کردمیخدا م

که از چشم  یاز ته غار مارو به خودمون اوررد نور دیشد یکه نور میجلوتر نرفته بود یبرسونم اما هنوز چند قدم

نموند و باعث شد از جا بلند بشه . با وحشت به کمند نگاه کردم و افسار اسبشو ول کرردم و  دهیکمند هم پوش ماریب

. به سرعت اومدم عقب و به کمند  شهیتر م کیو نزد کیخودم چند قدم جلوتر رفتم که متوجه شدم نور به ما نزد

 گفتم :

  میش ینگل مخفو تو ج میبرگرد دیسمت با نیا ادیهست داره م یفکر کنم ادمه ...هر ک -

 طرف نیاز ا یتر دیبه عالمت مثبت تکون دادو منم اسب ها رو به سمت برگشت چررخوندم که نور شد کمندسرشو

 غار هم به چشممون خورد کمند وحشت زده به من نگاه کردو گفت :

 ؟ وسفیباشه  تونهیم یک -

با  هیقض نیراه و بلد باشه من فقط از ا نیا تونهیاز من م ریغ یک دونستمیتکون دادم واقعا نم یبه عالمت منغ سرمو

 داد باز هم افسار اسب کمند و به دست گرفتم و گفتم : مونیخود ماه بانو حرف زده بودم که خودش فرار

 . یدار شوی.امادگ میو فررار کن میبه تاخت بر میممکنه مجبور بش -

 با همون حال نزار سرشو تکون دادو گفت : کمند

  تونمیارره م -

 پس هر وقت گفتم فرار اماده باش  _وسفی
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ه ک ییتا جا شدنیتر م کینزد کویشد نورها از هر دو طرف به ما نزد رهیکردو به رو به رو خ دییحرفمو با سرتا کمند

که رو به رومون  یزیشد و من و کمند از چ داریچراغ قوه چهره ادم ها رو به رومون پد دینور شد یباالخره جا

 . میبه هم نگاه کرد وحشت زده میدیدیم

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

  اسری

 اهیو لباس س دهیژول یا موهاشد .برعکس هر روز که ب دایاز دور پ وسفی یامامزاده مشغول کار بودم که سرو کله  تو

شونه زده بود . از دور براش دست تکون دادم و  مایزنگ به تن داشت و موهاشم مثله قد یتوس یرهنیامروز پ ومدیم

 گفت : ومدیکه به سمت امامزاده م یزدو درحال یاونم لبخند کمرنگ

 حاج بابا هست؟ -

 و به داخل تعارف کردم و گفتم : وسفیتو دستم و گذاشتم کنار و  یجارو

 اومده  یبخور ییچا هیدختر اکبرو بخونه . تینه رفته خطبه محرم -

 لبخند زدو گفت : وسفی

 تو . یعروس شاالیا -

 گره زدن . یی. انگار بخت منو با تنها وسفیداداش  شهینوبت ما نم -

از االنت لذت ببر بعدا که دردسر  یتونیمرغا فعال تا م یقاط یریروز م هیحرف و نزن باالرخره تو هم  نیا - وسفی

  یبخور ییو چا ینیانقدر راحت تو امامزاده بش یتونینم گهیاددیبچه و خرج خونه ب

 و گذاشتم جلو شو گفتم : ختمیبراش ر ییچا هی ومدیسرحال تر از قبل م یکم وسفینظرم  به

 دردسرا  نیتا باشه از -

 گفت : یتر یگذاشت گوشه لبو با حالت جد شوییقندشو ززد تو چا وسفی

جا تا اون اون ارمیب نایا چهریبرم ماه چهره رو از خونه پر خوامیاتفاقا اومده بودم ببا حاج بابا درباره تو حرف بززنم . م -

  شهیوصلت نم نیبه ا یراض چهریو خواهرش .پر چهریباشه و وابسته به پر
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 ده باال ؟ یبر یشد یرراض یبه سالمت -

 ریرفتم ازز شهر ش میدیخشک بهش م ریبه بعدم ش نیباال سر ماه چهره از ارمیو م یکی رمینه ...ده باال نم_ وسفی

 دیشیماراحت م یاز دست دردسرا چهرمیتو و پر ینجوریگذاشتم تو خونه . ا دمیخر

  یدونیبگم واال ...خودت صالح خودتو بهتر م یچ -

 باشه  نیرراه هم نی. فکر کنم بهتر هینظر اونا چ نمیبگم بب حاال اومدم به حاج بابا و خاتون_ وسفی

 نیهم یناهار نگه داشتن و نذاشتن به خونه برگرده برا یتا ظهر اونجا موند اما خبر اوردن که حاج بابا رو برا وسفی

 هیحاج بابا به امام زاده اومد قض یحاج بابا گذاشت و به سرکار خودش برگشت . بعد از ظهر  وقت یبرا غامشویپ وسفی

  هادشنیپ رشیجز پذ یمخالف بود اما چاره ا بهیماه چهره دست غر دنبا سپر نکهیکردم حاج بابا با ا فیرو براش تعر

 ماه چهره از دوش تیروشن بشه و مسئول چهریبا پر فمیزودتر تکل ومدیمنم بدم نم دینداشت راستشو بخوا وسفی

ستا رو بهکنه ظهر که  دایپ یماه چهره بتونه پرستار یبه شهر رفت تا برا وسفیاونروز  یفردااون ها برداشته بشه .

 فوسیزن مسن همراهش ببود که به عنوانن پرستار ماه چهره قبول کرد کنارش بمونه همون روز همراه با  هیبرگشت 

 یبه خواب اروم چهریه تو بغل پر.ماه چهر میو مادرش رفت چهریپر یخانم بود به خونه  هیو اون زن که اسمش رق

 کردو گفت : چهریرو به پر وسفیرفته بود 

اگه  نیکم نذاشت یچیماه چهره ه یخانم شما و خواهرتون برا چهریتشکر کنم ازتون پر یچه جور دونمیمن نم -

 . شما و دیخودتون برس یبه زندگ دیکم کم با گهید ی. ول کردیم یماه چهره مادر یبرا ینجوریکمندم زنده بود هم

و براتون دوخته ببود اما متاسفانه  تونیعروس تخود کمند رخ دیدار گرویوقته که قصد ازدواج با همد یلیخ اسری

وقتشه من ماه چهره رو به خونه ببرم و زحمتشو از سر شما کم کنم  گهیشدو من شرمنده شما شدم . حاال د ینجوریا

داشته که االن بزرگ شدن و ازدواج کردن لطف کرده قبول کرده از ماه خودش سه تا بچه  هیخانم زن باتجربه ا هی. رق

و مشکلمون کمتر  فتهیهم که به غذا م گهیچند وقت د هیخشک گرفتم  ریغذاشم ش یکنه برا ینگه دار ماچهره 

 .  شهیم

 انداخت و گفت : وسفیبه  تیبا عصبان ینگاه چهریپر

بچه  نی. ابهیعج یایدن هیحس  هیکردن  یکردن فقط غذا دادن و ترو خشک کردنه ...مادر یمگه مادر وسفیاقا  -

. چه طور  خورهینم یچینده ه ریاگه خواهرم بهش ش فتهیم هیازش دور بشم به گر قهیجونش به جون من بنده دو دق
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 مونهیم نجای...ماه چهره ه نشیببر ذارمی...نه من نم خورهیبهش م یچه ضربه ا نیدونی. م نیاز ما جداش کن دیخوایم

... 

 به من انداخت که گفتم : ینگاه مین وسفی

مقدار که بگذره همه  هی کنهیخانمم عادت م هیباالخره ماه چهره به رق خوادیکه بد دخترشو نم وسفیخانم  چهریپر -

  شهیدرست م زیچ

 به من نگاه کردو گفت :: تیبا عصبان چهریپر

چه ب نیا یهم برا تونمیمن م یماه چهره مانع ازدواج مائه سخت در اشتباه ی...اگه فکر کرد یتو بگو به فکر خودت -

گم ب دیطفل معصوم با نیبه ا دیریسخت بگ دیخوایم اسریاگه به خاطر  وسفیکنم هم ازدواج کنم . شماهم اقا  یمادر

  دیری. ماه چهره رو از من نگ امیبرم یمن از پس هر کار

که متوجه حال بد  وسفیمن نبود  یعمر عاشق هیجواب  نیانداختم ا نییناراحت شدم و سرمو پا چهریبرخورد پر از

 من شد دستشو گذاشت رو پامو گفت :

 نی. لطفا ماه چهره رو بد خوامیبد دخترمو نم نیو براش گرفتم .مطمئن باش میتصم نیمن به عنوان پدر ماه چهره ا -

 . میخانم تا زودتر رفع زحمت کن هیبه رق

 یدلدار یبه من اشاره کرد که برا وسفیرفت .  رونیاز اتاق ب هیو با گر نیبغض کرده ماه چهره رو گذاشت زم چهریپر

و اصال نداشتم از جا بلند شدم و پشت سر  چهریپر هیدلخور بودم اما طاقت گر یلیخ نکهیبه اتاق برم منم با ا چهریپر

 رفتم کنارش نشستم و گفتم : کردیم هینشسته بود و گر جرهپن رو به چهریبه اتاق رو به رو رفتم پر چهریپر

که از  ییکسا شیخونوادش پ شییپ رفتیبچه م نیا دیزود با ای ریاما د یبچه رو دوست دار نیچه قدر ا دونمیم -

 . شینیخانم بب هیرق شیپ برمتیهر روز م دمیقول م ریخونشن .. تو هم انقدر عزا نگ

 گفت : ونیگر یبا همون صدا چهریپر

 .... دیکس منو نفهم چیاز اولم ه فهمهیکس منو نم چیه -

 دخترو نیا رهیم ادتیاصال  میشیخودمون ...بچه دار م یسرخونه زندگ میری. به خدا م زمیعز یگیم یچ -

 غضب بهم نگاه کردو گفت : با
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 کن که از من جداش نکنن . یکارا کار نیا ینزن جا یپس حرف الک هیحس من به او بچه چ یفهمیتو نم -

 نگاه کردم وگفتم: چهریتعجب به برخورد پر با

 .. یپر یعوض شد شتیماه چهره اومده پ ی...تو از وقت یفهمی..م اسری...منم  یزنیحرف م ینجوریتو چرا با من ا -

ماه چهره و  یخال یجا دنیرفت و با د رونیبا عجلله از اتاق ب چهریدر هردومون و از جا پروند پر یموقع صدا نیهم

 کردو گفت : هیبلند گر یبا صدا وسفی

وقت  چی...ه شمیمن زنت نم هیچ یدونی...اصال م یکار خودتو کرد یدیاخر بردنش ...د یدیتوئه د ریهمش تقص -

 ... شمیززنت نم

عشق منم  یدادم تنهاش بزارم مهر اون دختر چنان به دلش افتاده بود که حت حینگاه کردم و ترج یخورده به پر جا

خانم افتاد که در حال  هیو رق وسفیاومدم که از دور نگاهم به  رونیب چهرییاز خونه پر یبرده بود . با ناراحت ادیاز 

 . دمیم رسخود یزاده برگشتم و  به کارها امامبردن ماه چهره به خونه خودشون بودن منم به طرف 

درب اتاق و باز کردم و به  ومدیم رونیحرف زدن خاتون و حاج بابا از ب یشدم صدا داریاز خواب ب یاونروز وقت یفردا

 نیبه ا یشدن . با کنجکاو رهیبه من خ یبیامام زاده رفتم که خاتون و حاج بابا حرفاشون وقطع کردن و با نگاه عج

 رفتارشون نگاه کردم وگفتم :

 حاج بابا  ارمیب ییچا -

 کردو گفت : یبابا سرفه ا حاج

 قبرا بزن پنج شنبه ست صواب داره  نیبه ا یاب هینه پسرم برو -

 چهریپر روزید ینکنه حرفا دمیبه دلم افتاده بود ترس یبیکه هست به من ربط داره دلشوره عج یهرچ دمیفهم

دستور حاج بابا رو اطاعت  کنم .از درب امام زاده  نکهینبود جزا یباشه و واقعا از من دل کنده باشه ...اما چاره ا یواقع

 حاج بابا و خاتون و بشنوم ... یشدم تا صدا میقا یاومدم و گوشه ا رونیب

بشه حاج بابا ....حاال نه  خوادیم یچ یعنی لرزهیتن و بدنم داره م دمیحرفارو شن نیکه ا شبیبه خدا از د_ خاتون

 بچه پلک رو هم نذاشته از بس نیتا خود صبح هم ا شبی...د میبزن وسفیبه  ینه حرف میبگ اسریبه  یزیچ میتونیم
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وم ار قهیدق هیتا  چهریشب بچه رو برگردوند خونه پر هبا حال نزار نصف وسفیکه  یو گرفته جور چهریپر یبهونه 

 بچه نداره که... یخانمم دست و بال نگه دار هیرق نیا چارهیب رهیبگ

  شهینمن یراض وسفیبشه  یراض اسری. بر فرض که سیحرف درست ن نیبگم واال خاتون ... اصال گفتن ا یچ_بابا  حاج

 ؟ یسال معطلش کرد نهمهینببوده چرا ا اسریو کردم گفتم اگه دلت با  یگلگ نیهم چهریمنم به پر_ خاتون

 ؟ هیحرف اون دختر چ-بابا حاج

  نیبچه ....هم نیکنه واسه ا یمادر خوادیفقط م گهیم یچیه_ خاتون

 دیو به هم بزنه از اولم با مونیعروس خواستیکردن واسه ماه چهره م یمادر یبه بهونه  چهریدرست بود پر حدسم

 ستین یته دلش هنوز عشق یعنی شهیبه ازدواج م یرفتن راض یبعد از ده بار خواستگار یدختر یکه وقت دمیفهمیم

 هی چهریداشتم غلط بود و دروغ حاال که پر المیتو ذهن و خ یهرچ یعنیزنت بشه  خوادیاجبار م یاز رو یعنی

وقف ماه چهره کنه ..با همون حال بدم دوباره گوشمو  شویاز من بگذره و زندگ خواستیکرده بود م دایپ یسرگرم

 چسبوندم به پنجره که خاتون گفت :

 نداره حاج یازدواج اونا معن گهیداره د اسریبه  چهریکه پر یا یبا دلسرد تیوضع نیا ستیبه نظر منکه درست ن -

 ... رهیموضوع و بپذ نیکه ا نیو اماده کن اسری دیبابا . با

 عمر دوستش داره ... هیکه  یکس نهیبگذره اما اگه بب چهریو از پر رهیو بپذ نیممکنه ا اسری_بابا حاج

 بابا حرفشو قطع کرد که خاتون ادامه داد حاج

بمونم باال سرش  داریکنم و صبح تا شب ب یماه چهره مادر یبود من شده خودم برا اسریبا  چهریاگه دل پر_خاتون

بچه هم  نیسفره دلشو باز کرده و اون حرفا رو به من زده ا چهریوصلتت به هم بخوره اما حاال که پر نیا ذاشتمینم

  اباکار حاج ب نیجز ا مونهیم یبنده چه راه چهریجونش به پر

تو چشماش نگاه کنم  یپسرو فرستادم دنبال کارو تالش االن چه جورر نیعمر ا هیمن ... یخاتون شما جا_بابا  حاج

 ؟ کنهیقبول م وسفی نیدرست فکر کرد نایاصال همه ا

 چهریرپ نکهیبهتر از ا یراه چیه تیوضع نیراهه حاج بابا ...با ا نیبهتر نیا کنهیبه خاطر بچش قبول م وسفی_خاتون

 .  ستیبه هم محرم بشن ن وسفیو 



 ماه چهره

 
89 

 

 نای...ا شدمیغرق م قیعم انوسیاق هیرفت انگار داشتمم تو  جیسرم گ دویحرف گوشام سوت کش نیا دنیشن با

کرد  یعمر مادر هیمن  یکه برا ی؟؟خاتون زدیحرف و م نیخاتون بود که ا نیکردن؟ایم کاریمن چ یداشتن با زندگ

 یدربودم مادرو پ میتیکه  یمن یعنیبرام ؟؟ شتکه حکم پدر دا ییحاج بابا کردیحاج بابا بود که داشت قبول م نی؟ا

لش د یچه جور چهریعشق پاک نبود ؟پر هیداشتن  ایدن نیسهم من از ا یعنی...شدیدر حقم ظلم م دینداشتم انقدر با

 همهنیاز ا خواستیم ی....چه جور رهیکمند و بگ یجا خواستیم یو در حق من بکنه ؟چه جور ینامرد نیاومده بود ا

 سال عشق من دست بکشه ...

همون حال بدو زبون بند اومده رفتم تو اتاق حاج بابا و خاتون وحشت زده به من نگاه کردن بغض داشت گلومو  با

والش ق ادیبگم فقط نگاه کردم ...فقط به حاج بابا نگاه کردم و  تونستمینم یچیه اوردینفسمو بند م کردویخفه م

کمند با  یافتادم که ابج میرخت داماد ادیافتادم ... شها یحرفاش و دلدار ادیافتادم فقط به خاتون نگاه کردم و 

ه انداخت نییسرپا چهریپر نیبردیو پارچه م دنیکشیبود اون شب زن ها کل م یخودش برام دوخت ...چه شب یدستا

خاتون نقل پخش  دیببوسیو صورتشو م نداختیتور م چهریکمند روسر پر کردینگاه م نیبود و با نجابت به زم

ما  یکمند خودش برا یرفت ابج ادشونی یعنیرفت اون روزا رو  ادشونی یعنی.... فرستادیصلوات م اباحاج ب کردویم

 انقدرمن بدبخت بودم ... یعنینامرده ... ایانقدر دن یعنیرخت دوخته ...

م بود نیادم رو کره زم نیکنم من تنها تر هیگر یها یخودم ها تیبزنم و از مظلوم ادیفر خواستمیتو دلم نبود م دل

..رفتم تو اتاق خودم  خواستیکس منو نم چیکس منو دوست نداشت همه فکر خودشون و منافعشون بودن ه چیه

 رهیت جلومو بگرفتم حاج بابا پشت سرم اومد و خواس رونیکمند دوخته بود برداشتم و از در  یکه ابج یرخت داماد

جلوم ظاهر شد ...باورم  وسفیکه برداشتم  یرفتم چند قدم رونیهلش دادم واز امام زاده ب یچه جور دمینفهم

فرت تو با ن کردیبهم نگاه م یبا خوشحال وسفیبرادرم دوستش داشتم از پشت بهم خنجر بزنه  یکه جا یکس شدینم

 -: گفتمشدم و  رهیصورتش خ

 ...مطمئن باش  میرسیبه هم م یروز هی 

درب خونه  یبده به راهم ادامه دادم و رفتم ...به خودم که اومدم جلو یجا خورده نگاهم کردکه نذاشتم جواب وسفی

.لبش خندون بودو دلش اروم سرکه باال اورد نگاهش  خوردیماه چهره و بغل گرفته بود و تاب م چهریبودم پر چهریپر

 داد زدم : دورتو صورتم نگاه کرد که از  تیبه نگاهم گره خورد با جد

 ؟ یدیشن یزیاز اه دل عاشق چ -

 با تعجب نگام کردکه گفتم  ستادویتاب و نگه داشت و ا چهریپر
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 یخوریو م ینامرد نیجا چوب ا هی چهریپر بخشمتیوقت نم چی...اما مطمئن باش ه رمیم شهیهم ی...برا رمیدارم م-

 .. شکنهیو م شهیرد مجا دل توهم مثله دل من خو هی...

عشق  یاشنچ دیکه شا یگلومو گرفت و نتونستم حرف بزنم فقط با نفرت نگاش کردم با نفرت یاون بغض لعنت دوباره

سرحرفشون باشن  توننیکه نم ییاما متنفر بودم از ادما دمشیدیم یوقت کردیهم داشت هنوز دلم تاب تاب صدا م

 ...متنفرر بودم 

که  یشروع شدو به همونجا ختم شد .بعد ازون با همون لباس یمن تو اون ده و کنار اون ادمااز دوازده سالگ یزندگ

 که پرماجرا تر از قبل بود . یا یزندگ هیو شروع کردم  دیجد یزندگ هیکمند دوخته بود به ده باال پناه بردم و  یابج

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

 بانو ماه

نبود که  یعمارت شد ماتم کده و کس یگرفتار شد همه  یسخت یضیسوم و که باردار شدم بزرگ خان به مر ی بچه

 ریمقتدر و سخت گ یلیخ نکهینباشه . بزرگ خان با ا نییده باال و پا ی ندهیا تیدل نگرون حال بد بزرگ خان و وضع

که دائم حال بزرگ  ییکسا نینگران تر نیهم یبرا نبود یهمه ازش راض بایو تقر دیرسیها خوب م تیبود اما به رع

که ممکن بود ساالر بعد از خان شدن براشون  یماتییبودن که از تصم چارهیب یها تیشدن همون رع یم ایخان و جو

تو دو تا  دیو با ینبود اما به نظرم هر ادم یکه من از ساالر شناخت داشتم ادم ظالم ییواهمه داشتن تا اونجا رهیبگ

ظرم . به ن تهیموقع نیتو بهتر یوقت یکیو  شهیزندگ یلحظه و جا نیتو سخت تر یوقت یکیخوب شناخت  طیشرا

بده . خودمم کم  از مرگ  رییتغ یکه بوده کل یزیو از چ یهر ادم تونهیخوب و بد م تینداره هر دو موقع یفرق  چیه

وقت نتونستم درست بشناسمش و باهاش  چیه اماکردم  یسال ها کنار ساالر زندگ نکهیبزرگ خان نگران نبودم  با ا

اق ها اتف نیکه ا یکرده بود . از وقت ادیمنم ز یها یبزرگ خان نگران یمرگ احتمال لیدل نیارتباط بر قرار کنم به هم

 یرسدر به ک یسع استیبا س یلیمن خ شتریکرد مثال خانم بزرگ از ترس قدرت گرفتن ب رییتغ زایچ یلیافتاد خ

از  ومدیکه سراغ ساالر م یساالر داشت . هر مراجعه کننده و هر کس ماتیتصم یگذاشتن رو ریو تاث اشنشوندن حرف

 . ذاشتنیم ارشیدر اخت یبرمون گذاشته بود اطالعات کامل که دور و ییها نیخبر چ موندویچشم خانم بزرگ دور نم

گوشم  رینداشت من ادم اهل قدرت و حرص زدن نبودم برعکس خسرو که دائم  ز یتیمن اهم یاصال برا زایچ نیاما ا

ه ک یزیمن به دست اوردن دل ساالر بود . چ یتنها خواسته  کردیم قیمختلف تشو یمن و به کارها کردویم زیو زیو

بودم . من فقط عشق ساالر و  بینص یدر کنارش بودم و مادر سه تا از بچه  هاش اما هنوز ازش ب نکهیسال ها با ا

ن و و م نهییبزرگ خان بش یاز خدامم بود که سردار جا یحت رهییقدرت بگ یبرام مهم نبود ک و بس اصال خواستمیم
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شوهرم محروم بودم  تیمی...من انقدر از محبت و صم میکن یخارج از عمارت کنار هم با عشق زندگ ییجا هیساالر 

 گهیوقت د چینبرده بودم و چه قدر بد که ه ادیکه اون شب حس کردم و از  یدست یکه هنوزم که هنوزم اون گرما

 با وخامت دممیبود اما به ماه هفتمم که رس یقبل یراحت تر از دوتا یلیبچه سومم خ یبرام تکرار نشد .دوران باردار

 دمیدیهمون دو شبم ساالر و نم گهیشد د شتریو ب شتریحال بزرگ خان و جواب کردنش توسط دکتر ها استرس ها ب

ده  تیکدوم وضع چیو نه سردار ه اوشیمربوط به عمارت و بزرگ خان بود متاسفانه  نه س یو دائم دنبال کارها

هم باالرخره بزرگ خان به رحمت  هییماه بعد از ازون قض کیو اسد .  رینداشت و فقط ساالر بودوبش تیبراشون اهم

 ادیاد منم خودم و از یخدا رفت و عمارت عزادار شد . بعد از مرگ بزرگ خان به خاطر شلوغ بودن دورمون و کار ز

 یاز سر سرو صدا یمتعدد . گاه یو هر روز ررفت و امد ها میمشغول کار شدم هر روز مهمون داشت یبردم و حساب

شد و خانم بزرگ  یبلند م نتیز یکه دوباره صدا شستمیتو سکوت م یا قهیو چند دق بردمیبه اتاق پناه م دایز

 .  کردیاحضارمون م

منوال گذشت و بعد از مراسم چهل خانم بزرگ همه رو تو اتاق پنج  نیختم بزرگ خان تا روز چهلم به هم ی دوره

بار بود که هر سه پسر بزرگ خان با زن و فرزنداشون کنار هم  نیاول نیبعد از مدت ها ا دیجمع کرد. شا یاصل یدر

 نشسته بودن. 

 گذاشت و گفت : زیم یکنار دست داشت رو یرو که به صورت خلعت ییبسته ها نتیبزرگ با اشاره به ز خانم

 هی.  نیادامه بد تونیو به زندگ دیاریو از تن در ب اهیوقتشه رخت س گهیچهل روز از مرگ پدرتون گذشت حاال د -

 . دیامشب همتون بپوش نیهم خوادیبراتون گرفتم که دلم م یناقابل یایهدا

 جمع بلند شدکه خانم بزگ ادامه داد  انیاز م میبه زحمت نبود یدستتون درد نکنه و راض یصدا

بزرگ خان  که به خواست نهیا دیانیهمتون در جر دونمیبهتون بگم و م خواستمیکه م یا گهید زیچ_بزرگ  خانم

اما  دیباهاش ندار یو مشکل نیدونیهمتون م نویده ساالره . ا نیا یعمارته و خان بعد نیتو ا نشیکه جانش یکس

 شاویهم س نیباشن و کمک کنن بنابرا نارشکنن در ک یسع دیو سردار با اوشیساالرتجربه بزرگ خان و نداره س

 به عممارت برگرده هم سردار  دیبا

کس جرات لب باز کردن و اعتراض ت اون  چیاما ه دیو سردار پر اوشیحرف خانم بزرگ رنگ از رخساره س نیا با

 تو جاش جا به جا شد که خانم بزرگ ادامه داد  یکم دویکش قینفس عم هی اوشیس نیهم یو نداشت برا یبرهه زمان
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 و لتونیو وسا دیریفردا هر دو م نی. هم مونهیعمارت م نیکنار ما تو هم اوشمیو س نهیشیو سردار م یعمارت پشت -

 . دیکنیمنتقل م نجایبه ا

 زن سردار کردو گفت : نیمیبزرگ رو به س خانم

نه حرف تلخ . انقدر با نجابت و درستت ررفتار  میدیعمارت بوده ما ازش نه نگاه کج د نیتا االن که ماه بانو تو ا -

 دخترا و یهمه   یعمارته پس احترامش برا یبه بعدم بعد از من ماه بانو بانو نیاز رمیبهش نگ یرادیا چیکرده که ه

 بهش بکنه .  یو نگاه چپ هبهش بزن  یحرف یکس نمیعمارت واجبه ..نب یزن ها

 انداخت که خانم بزرگ از جا بلند شدو گفت : نییپشت چشمشو نازک کرده و سرپا نیمیس

 راغ کاراتونس نیبر  نیتونیمن حرفامو زدم . حاال م -

 طیدادم پشت سر خانم بزرگ از اتاق خارج شم و به اتاق خودم پناه ببرم به خاطر شرا حیخاطر جو بد فضا ترج به

و نداشتم . درب اتاق و از پشت قفل  کردم و کنار  یحوصله  بحث و کل کردن با کس یلیاخر خ یو روزا میباردار

پوش  اهیس یشدم . عمارت هنوز پر بود از رفت و امد زن و مردها رهیو باغ بزرگ عمارت خ اطیپنجره نشستم و به ح

که  دمیدیاومدن و به طرف درب رفتن به وضوح م رونیب یسردار هم از در اصل ینگذشت که خانواده  یزی. چ

به خاطر حرف خانم بزرگ بود اما بچه  شییاحتماال ناراحت کنهیم دادیودادو ب زنهیچه طور داره به سردار غر م نیمیس

کنن .درست برعکس  یو باز یباغ بزرگ زندگ نیرو پا بندنبودن چون ارزو داشتن تو ا یسردار از خوشحال یها

و به  انیاز بس که محبت پدر و اطراف زدنیو حرف نم کردنیجا کز م هیافسرده  رویگوشه گ یلیمن که خ یدخترا

 بودن . دهیخودشون ند

کار به  یبرا اوشی. ساالر به همراه س نمیاز چهلم بزرگ خان گذشت و من هنوز هم نتونستم ساالر و بب روز چند

شدم  یم کینزد مانمیشد . من هر روز که به زا یتهران رفته بودن و عمارت بدون مرد توسط خانم بزرگ اداره م

 یلیبا من مثله قبل نبود خ گهیگ هم  دبزر انمشد .رفتار خ یپسر شدن بچه چند برابر م یاسترس و اضطرابم برا

ود که شب ب یها مهیشبب ن هی. باالخره  کردیم شتریاسترسم و ب زایچ نیو هم کردیتر و سرد تر رفتار م نیسرسنگ

که از اعماق وجودم زدم  یادیبدتر و وحشتناک تر از قبل بود با فر یلیکه خ یدرد دیچیتو وجودم پ یدرد وحشتناک

به اتاق اومد وررفت تا قابله و خانم بززرگ و خبر کنه . من اما فقط تو اون لحظات سخت از خدا  سونهرا چهریپر

کنم تا به اون روز انقدر نذر و  یبه بعد با ارامش وبدون خجالت زندگ نیبچه دختر نشه و بتونم از نیکه ا خواستمیم

 میحال مانیزا یگران بچه بودم درد و سختن همختلف کرده بودم که حسابش از دستم رفته بود انقدر ک یها ازین

قابله رو نداشتم چشم هامو بسته بودم و  یچشم ها دنیجرات د دیچینوزاد تو گوشم پ ی هیگر یصدا یوقت شدینم
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م و خان چهرریپر یشرمنده ساالر نشم اما چشم که باز کردم و صورت وارفته  نباریکه ا کردمیلب خدا خدا م ریفقط ز

و اون بچه رو  چهریرفتن و من و پر رونیو تار شد همه از اتاق ب رهیچشمام ت یجلو زیهمه چ دمید روبزرگ و قابله 

 تنها گذاشتن .

بچه  نیمنم از ا نباریسمتم اما ا ارهیکه به خودش گرفته بود بچه رو تو اغوش گرفت تا ب یمظلوم یبا چهره  چهریپر

 ییاهایتمام رو انیپا یعنیمن و ساالر  ییجدا یعنیه حضورش ک دونستمیبچه متنفر بودم چون م نیمتنفر بودم .از ا

 یندگز هیشخص سوم  هیوارد شدن  یعنی دیجد طیبه شرا توجهبچه با  نیعاشقانه داشتم .حضور ا یزندگ هی یکه برا

 کهنیببره با ا رونیاشاره کردم بچه رو از اتاق ب چهری.. به پر نداختیتصورشم وحشت به وجودم م یکه حت یزیما چ

 ریبخوام بهش ش نکهیچه برسه به ا نمشیحاضر نبودم بب یاما حت کندیگوش خراشش دلم و از جا م یها هیگر یصدا

سرم و  یرو دمیفقط پتو رو کش نیهم یبرا ادیبرم یبه خوب شیاز پس نگهدار چهریجمع بود که پر المی. خ دمب

 خوابم برد .  یک دمیتا نفهم ختمیکردن کردم انقدر زار زدم و اشک ر هیشروع به گر

.دست  میخندیو بلند بلند م میریباغ عمارت راه م یتو یهر دو دمیخواب د دمیخواب ساالر و د دمیخواب یوقت

دست ساالرم به  یگرما یبود حت نیریش یلیخوابم خ کردیم طنتیاز دخترها گرفته بود و ش یکیهرکدوم از ما هم 

 ی و شونه به شونه کردمیو گرمش قفل م یقو یو تو انگشت ها فمیظر یانگشتا یوقت کردمیوضوح تو دستام حس م

 داریب نیریکس منو ازون خواب ش چیه خواستیرو داشتم انقدر که دلم نم ایانگار دن رفتمیاندام چهار شونه ش راه م

داد و چشمام و  انیزود پا یلیصبح خواب قشنگم و خ یافتاب لعننت نیاما ا رمیکنه و دوست داشتم همونجا بم

اتاق  و کنار داده تا ارامش و  میکلفت و ضخ یبزنم که پرده ها ادیفر چهریسر پر خواستمی. م ردمجبور به باز شدن ک

 از جا بلند شدم و خواستم داد بززنم که نگاهم به رو به رو خشک شد . تیخواب منو به هم بزنه با عصبان

گاه بهت زده بهش ن کردیو نگاه م رونیبودو از پنجره ب ستادهید رو به روم اکه نوزاد و به بغل گرفته بو یدر حال ساالر

 گفت : یمیکرردم که سرشو برگردوند و با لبخند مال

 من  ایتوئه  هیچشماش شب نمیبب خواستمینشد م داریکردم ب یاز صبح هر کار -

بود و  ختهیاز عرق دورم ر سیبلندم باز و خ یتعجب بهش نگاه کردم که تازه متوجه ظاهر اشفته م شدم موها با

رنگ که تنها دو بند نازک باالش داشت  یباز صورت اریلباس خواب بس هیبود  دهیچسبب میشونیپ یهم رو شیمقدار

 یرسم یو لباس ها یعمارت بدون روسر یتو نهم به تن داشتم سابقه نداشت م دیرسینم شتریوقدش تا زانوهام ب

 یهم با همون لباس ها میبودیکه شب ها کنار هم تنها م یزمان یساالر ظاهر بشم حت یو پر زرق و برق جلو یشمیابر

 .  دمیخوابیم دهیپوش
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اغوشم  یشدم که ساالر بچه رو تو رهیبه رختخوابم خ ریلختم و سر به ز یبازوها یرو دمیخجالت موهاموکش از

 گذاشت و گفت :

 ؟ یبد رشیش یخواینم -

  یاصد یا نهیهر چند ثا دویلرزیکردن کرردم شونه هام م هیشروع به گر یخفه ا یبودبا صدا نییکه سرم پا یحال در

 گفت : ستادویساالر کنارم ا رفتیهق هقم باال م

 ماه بانو ؟ یکنیم هیچرا گر -

 بهش نگاه کردم وگفتم : یچشم ریبا تعجب ز کردیخانم صدام م شهیهم اوردیبار بود که اسمم و به زبون م نیاول نیا

دا خودم ...به خ ارمیب ایشرمنده ام ..بازم نتونستم براتون پسر به دن دیاقا ...ببخش نیزدیبار بود اسممو صدا م نیاول -

 . یلیداغونم خ یلیخ

 ... یکن هیانقدر گر خوادیپاشو برو دست و روت و بشور نم_ ساالر

 یبرا نهیتا منو با اون لباس باز و نازک نب رفتیم رونیالر از اتاق بسا خواستیاز جا بلند شم دلم م دمیکشیم خجالت

 و گفتم : دمیچیتخت و دورم پ یرو یبلند شدن ملحفه  یجا نیهم

 .. رمیبدم م ریاقا بچه رو ش رمیم -

در انق دشیصورت مثله ماه سف ینگاش کنم بچه رو بلند کردم و تو اغوش گرفتم دلم ضعف رفت برا نکهیا بدون

 لبم نشست که ساالر گفت : یرو یلبخند کمرنگ اریاخت یب کردیم رهیبود که چشم و خ بایخوشگل و زز

 به من نرفته . شیچیتوئه ه هیکامال شب -

 کردینگام م یبیبود و با لبخند عج رهیو کوبنده تو چشمام خ میسرم و باال اوردم و تو چشماش نگاه کردم مستق اروم

بدنم و لرزوند خود ساالر هم متوجه تعجب من شد که دستشو باال اورد و موهام و با دست  . نگاهش چهار ستون

تو صورتم نگاه کرد  دیکه کنارم نشست و با ترد دمیدست رو موهام کش زهیغر یگرفت و پشت گوشم انداخت . از رو

ودم ...انقدر با ساالر نب یتیموقع نی... قلبم ببه تپش افتاد تا به حال تو چن تونهییبگه و نم یزیچ خواستیانگار که م

بازم برخورد بکنه و ساالر همونطور که کنارم نشسته بود  یگرمش به بازوها ینفس ها یکه صدا یانقدر کینزد

وجودش با صورت داغم برخورد کرد قلبم  یگرما یقرار داد . وقت نشیس یدور بازوهام انداخت و سرم و رو تشودس
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 یترس و عاشق نیکه ب یبیداشتم از حس عج کردینوازشم م دوییکشیبازوهام م یاز جا کنده شد . ساالر دستشو رو

 نمیبیدارم خواب م کردمیبودم حس م دهینپر باز خوا ششیپ قهینبودم اگه تا چند دق داریاگه ب کردمیبود سکته م

داشت من ماه بانو  تیینبود همش واقع ایرو نایکدوم از چیام اما نه ه یواقع رینا تموم غ یایرو هیغرق  کردمیحس م

 مدیطرفه رو به جون خر هیعشق  هیسال  نهمهیا دمیو نرس دمیعشقش دو یسال برا نهمهیبودم که ا یتو اغوش کس

 ریبلند بزنم ز یبا صدا خواستیبه من لطف کرده باشه دلم م نطوریخدا ا شدیشد با ورم نم یو دم نزدم ...باورم نم

 گهیکارم کردم د نیلحظه شکر کنم . هم نیبلند بلند هق هق کنم و خدارو به خاطر تجربه ا خواستیدلم م هیگر

 نتونستم خودم و گهیکنم د یکیبه ساالر نزد فهینتونستم از سر وظ گهیحرمت و نگه دارم د ینتوسنتم پرده ها

 ستمخوایخودم باشم م خواستمیبودن ها باشم م کینزد نیسرد منتظر تموم شدن ا یمجسمه  هیکنم و مثله  کنترل

 یکارم کردم برا نیکه ازز همه بهم محرم تره حلقه کنم و تو وجودش غرق شم اره هم یدستامو دور همسرم کس

 دوستت یو پشت هم کلمه  ستمیگر ستمیبلند گر یساالر حل کردم و با صدا شبار خودم و از عشق تو اغو نیاول

ه سخت عمارت و ب نیافتاد و نتونست خان بودن وقوان هیدارم و تو گوشش خوندم انقدر گفتم تا خود ساالر هم به گر

 بزرگ خان خودشو توعشق حل کرد ی.... ساالر هم مثله من شد به دور از چشم ها ارهیب ادی

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

 خان  ساالر

کمرمو خم کرد. انگار بعد از نبودش تازه متوجه شدم چه  کردمیکه فکر م یاز اون شتریب یلیبزرگ خان خ فوت

 بایبزرگ خان تقر یها ییاما بدون راهنما دادمیثر کارهارو خودم انجام ماک نکهیبا ا دمیفهمیداشتم و نم یپشتوانه ا

از خودم غافل  یزمان برد  . جور یلیکارها خ یتا جا افتادن تو عمارت و تسلط کامل بر همه  نیهم یبودم برا چیه

نگاه کنم  نهیصورتم و تو ا کردمیبرده بودم و وقت نم ادیصورتم و از  یها شیاصالح موها و ر یشده بودم که حت

متعدد  یکشااورز یها نیها و زم تیبه امور رع یدگیاما رس دادمیانجام م اوشیمربوط به تهران و همراه س یکارها

ده کامال دست تنها  یکرد. تو کارها یتو کارها نم یدخالت چیخودم بود و سردار ه ییخان همه ش به عهده  رگبز

نکردم و زحمت  یبزرگ خان کم از خود گذشتگ گاهیبه دست اوردن جا یم چون من برانبود یهم ناراض ادیبودم اما ز

نبودن سردار که با مخالفت بزرگ خان عاشق شد و  شینیعمارت و قوان نیو نه سردار تابع ا اوشیبودم نه س دهینکش

بست و به تهران  لیکه تا سبز شدن پشت لبش باروبند اوشمیس دیمورد عالقه خودش رس یازدواج کرد و به زندگ

فقط و  گاهیجا نیو به دست اوردن ا دمیعمارت جور هر سه پسر بزرگ خان و کش نیمن بودم که تنها تو ا نیرفت ا

 .  بودفقط حق خود من 
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کم کارها رفع و رجوع شد و به خودم اومدم خانم  بزرگ رخت  هیروز از مرگ بزرگ خان گذشت تا باالخره  چهل

که من  یو مجبور به بازگشت به عمارت کرد کار اوشیسرردار و س طیو از تن هممون در اوردو و به خاطر شرا اهیس

 . واجب بود یامر بایخانم بزرگ بعد از بزرگ خان تقر امر یبود اما اجرا یبه انجام اون نبودم و مطمئنا موقت لیما ادیز

 دیده و نکرده باعث شده بود از ماه بانو هم غافل بشم شاعقب مون یمرگ بزرگ خان و کارها یروز ها یو هوا حال

 و شیاخر باردار یروزها چارهیب یبود ماه بانو یساده و رسم اریبس داریو اونم د دمشیدینم شتریروز ب هیدر هفته 

اما  دسختش نبو نیقوان گهیبزرگ خان رفته بود و د نکهیبا ا کردیکل روز و تو اتاق خودش سر م بایو تقر گذروندیم

 ونیکه کنار اون پنجره عمارت قل دمیدیبزرگ خان و م ریهنوزم از رو به رو شدن با ماه بانو واهمه داشتم هنوزم تصو

 تانشم و بهشون رو ندم بارها  کیاز ححد به زن ها نزد ادیکه ز کنهیو به منه هفده هجده ساله سفارش م کشهیم

بپرسم اما باز هم عقب عقب برگشتم و نتونستم درر بزنم  یو حال رمیبگ یپشت درب اتاق ماه بانو رفتم تا ازش خبر

اما باز هم  زدیحرف نم یرو حرف من کس گهیمن خان بودم و د نکهیبا ا دمیترسیعمارت م ی.از قضاوت اهال

 .  دمیترسیم

تل با به اون ه گهید میرفتیبه تهران م یوقت میبه تهران داشت اوشیسفر کوتاه همراه با س هیاز چهلم بزرگ خان  بعد

. اما  میرفتیناصر خان م یکنار خونه  شیاجاره ا یبه خونه  اوشیو معموال همراه با س ذاشتمیبدش پا نم یخاطره ها

 کردیو تا چند روز فکر و ذهنمو مشغول م انداختیم وانهیو د دوگراون زن جا ادیمنو  ابوناشیتهران و خ یحال و هوا

فراموش کردنش  یبودم و باز هم برا بیاون زن و اون شب عج یبعد از برگشتن به ده من هنوزم تو حال و هوا

 ریثاخان بزرگ ده ت هی یرو ییهرجا ی تهیعفر هی ذاشتمیم دینبا گهید نباریاوردن به ماه بانو شدم ا یمتوصل به رو

و حرف مردمه پشت سر  یقانون و رودرباس یم هرچگرفت میتصم نیهم یبزاره و فکر و ذهن اون و مشغول کنه برا

 ییبایز ددنیها به د یکه تو مهمون یکس دیدلم لرز دنشیکه روز اول با د یبزارم وو خودمو به زنم همه کسم کس

و خودمو تو دام هوا و هوس نندازم .  ارمیب یرو کردیمکه مثله گل بچه هامو بزرگ  یکس کردمیهاش از دور افتخار م

سومم  یشده و حدسمم درست بود بچه  یکه خبر دمیاهل عمارت فهم بیعج یاز چهره ها دمیبه عمارت رس یوقت

 اومده بود و باز هم دختر ... ایبنه دن

مخصوص ماه بانو در  ی مهیند چهریعمارت باال رفتم پر یبرام مهم نبود و از پله ها ادیشدم اما ز یعصب یکم نکهیا با

 : و گفت هیگر ریمن زد ز دنی. با د دادیو بچه رو تکون تکون م رفتیته بود تو راهر. راه مکه بچه رو بغل گرف یحال

ه بچ میخشک داد ریفقط بهش ش شبیکنم اقا ؟از د کاری... چ نتشیبب خوادینم گهی...م دهینم ریخانم بهش ش -

 درستش کردا  شهینم گهیدهنش عادت کنه د
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 گرفتم وگفتم: چهریرو از پر بچه

 خانم االن کجاست ؟ -

 رونیاما ساعت ده هنوز ب شنیصبح بلند م شیش شهی.خانم هم ومدنین رونیب شبیخوابن تو اتاق از د_چهریپر

 نگرانشونم اقا  ومدنین

 تو برو به کارت برس ... -

ود ب بایز دویدوختم . مثله برف سف ااومدهیرفت و منم نگاهم و به نوزاد مظلوم تازه به دن نییپا یاز پله ها چهریپر

و به سمت اتاق ماه بانو  دمیتا صورت و پوست نرمشو ببوسه.صورت نوزاد و بوس کردیو وادار م یانقدر که هر کس

همه سال جرات رو به رو  نیو هنوز بعد از ا زدیشور م یدلم بدجور دمیشنیتپش قلبم و به وضوح م یرفتم . صدا

هنوز هم اثار  زدویم یکه رنگ صورتش به زرد یباز کردم ماه بانو در حالشدن با ماه بانو رو نداشتم . اروم درب اتاق و 

 شتفرو رفته بود رفتم باال سرشو و به صور یقیبود به خواب عم دایبود تو صورتش هو دهیکه شب گذشته کش یدرد

رش س ینبود نه از اون تور قرمزو پولکدار رو شناختمیکه تا االن م ییماه بانو هیشدم اصال شب رهیارومش خ دویسف

روشن روشن  یصورتش . رنگ لبهاش به سمت صورت یها دابیو سرخاب سف یشمیابر یبود و نه ازون لباسا یخبر

موجود تواتاق بود .   یصدا یمنظم نفس هاش تنها ی. صدا شهیتر از هم ییکمرنگش خرما یبودو ابروها دهیکش

مطبوع و  یپنجره رو باز کردم و پرده هارو کنار زدم . هوا نیهم یگرفته شده برا یلیاتاق خ یاحساس کردم هوا

کل اتاق و پرنور کردبا برخورد نور به صورت ماه بانو چشمهاش  یداخل اتاق اومد و افتاب قشنگ صبحگاه یریدلپذ

چهره حالم دگرگون شد تا  تو اون دنشیبه من نگاه کرد . با د رهیبا وحشت از جا بلند شدو وخ دوچروک ش یچند بار

 یبود و حالت وحش ختهیموهاش دورش ر ییخرما یبودم طره  دهیند شونیاشفته و پر نجوریبلندشو ا یبه حال موها

شدم و  یزن بازهم عصب یاوردن چهره  ادی هیکوتاه همون زن ... با  یبه موها هیشب یبه صورتشش داده بود حالت یا

بردم و  دشیسف یو پف کردش به سمت بازوها نیکرردم از خودم دور کنم نگاهم و از صورت دلنش یافکار بد و سع

زه و معج هی دیاز خدا بود شا یلطف هی دیشد شا یچ دونمیانداختم .اونروز نم نییسرم و پا اوردمیطاقت ن شتریچون ب

داد که تا به  یبیشدن داد .به ما حال عج کیبود به من و ماه بانو جرات به هم نزد یزی. هر چ تو قسم ریتقد دیشا ای

 به کشف دوباره .... هیشب یزیچ هیاحساس تازه  هیو نشاطط  یپر از زندگ یحس هی... میاونروز تجربه نکرده بود

تو  یخاص یدلخوش هیفرق داشتم.انگار دوباره متولد شده بودم  یاومدم با ساالرر قبل رونیاز اتاق ماه بانو ب یوقت

 و با نجابت مثله ماه بانو بایز یو که تموم کردم اغوش پر مهر زن یوجودم شکل گرفته بود دلگرم بودم که اونروز کار

 بزرگ خان  با همسرم رفتار کنم . ذکراتهرطور که دوست دارم و بدون ت تونمیمنتظرمه و م
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و از  یحوصلگ یبرخورد کردم . سردار که با ب یبه خوب یدادم و با هر ارباب رجوع  یادیبه کشاورز ها پاداش ز اونروز

که خوردم  ییاز غذا  یحال خوبم متعجب شده بودو دائم به شوخ دنیبا د کردیسراجبار کنار دست من کار م

شدو  یدختر هیجوون بود عاشق  یلیخ یوقتتا اسمون فرق داشت سردار  نیسردار با من زم یزندگ دیپرسیم

داد سردار از اولم مرد  تیرضا دیاصرار سردار و د یاما وقت ومدیازدواج کرد بزرگ خان از پدر زن داداش خوشش نم

به شعر ببره و  یدست تونستیاوقات م یگاه یداشت که حت یفیروح لط هینبود  یجنگو عمارت و خان و خان باز

ا کار ب یشد که پسرش دست به شعر داره و جا یمتوجه مدست به قلم بود البته به دور از چشم بزرگ خان چون اگه 

ر با نیاول یاما برا کردممی. من تا به اون روز حس سردار و درک نم کردیم ییخود کش رهیگیتفنگ قلم به دست م

ود زده ب رونیچشماش از حدقه ب هک یماه بانو بخونم سردار درحال یاز اشعارشو بهم بده تا برا تیازش خواستم چند ب

با احساس اونروز  یجور هیکاغذ نوشت وبه دستم داد اشعار به نظرم قشنگ بودن و  یاز شعر و برام تو تیچهار ب سه

به  یکردم و خودم بعد از اتمام ساعت کار شتریبه مطالعه ب قیداشتم شعرو که خوندم سردارو تشو یمن هم خون

 هیقرمز ته یبنفش با گل ها یپارچه  هی یگ قهیبد سل تیصمد پارچه فروش با نها زعمارت برگشتم . سرراه هم ا

افتخار کردم . پارچه رو لباس  یکردم که بعده ها متوجه زشت بودن اون شدم اما اون لحظه به انتخاب نابم حساب

سفره اون شب و  کهخواستم  نتیخانم بزرگ رفتم وبعد از ز یکردم و به عمارت برگشتم . اول به دست بوس یمخف

به ماه بانو بگم  یزیخودم چ نکهیخبر پر کرد و بدون ا نیخاله زنک هم کل عمارت و از ا نتی. ز نهیدو نفره بچ

 خودش متوجه شد . 

 اسیشدشو با گل  سیگ یاون تور قرمزو از سر برداشته بود و موها شهیوارد اتاق شدم ماه بانو برخالف هم یوقت

و م هیو هد دمیقشنگشو بوس یمنم به سرعت رو دویبه روم پاش باشویلبخند ز دیمنو د یکرده بود وقت نییتز

.  میخوردن شام اماده ش یتا برا میرفت رونیو تو دست گرفتم و از اتاق ب فشیظر یکردم . بعد هم دست ها مشیتقد

ماه بانو نگاه پر از نجابتشو بهم دوخت  میعمارت انداخته بودن نشست اطیکه تو ح یشاعرانه ا یغذا زیپشت م یوقت

 و گفت :

همه سال بعد از سه تا بچه بتونم مثله روز اول  نیبعد ا شهیاقا ....باورم نم نمیبیدارم خواب م کنممیهنوزم فکر م -

 عاشق باشم و دلم براتون بلرزه ...

و  هشیم کیسال نزد یکه کم کم داره به س من بود یماه بانو نیانگار نه انگار که ا دادیم یباز یته دلم و باز حرفاش

بعد از سال ها  یکه کاه بیانقدر عج هیبیعج زیکنار خود من گذرونده . عشق چ شویچند سال از عمر و جوون

و  مختیماه بانو ر یاب برا وانیل هیفوران کنه . کبارهیاتشفشان خاموش که به  هیدرست مثله  دهیخودشو نشون م

 گفتم :
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اونطور که  ذارهیو هنوزم نم ذاشتیعمارت و خان بودن نم نیقوان یدونییزت غافل بودم خودت ممنو ببخش که ا -

 کنم   یجا غلبه کنم و زندگ یغرور ب نیباتو باشم و کنارت اما خوشحالم که منم تونستم به ا خوامیم

 کاش همونروز که تازه نمیلحظه ها رو بب نیتا ا دمیحسرت کش یلیاقا ... خ سوززهیگذشته م یروزا یدلم برا_بانو ماه

 محبتتونو داشته باشم  نیا تونستمیپا به عمارتتون گذاشتم م

فرصت  یباهم بودن . کل یفرصت هست برا یو کل میاما خدارو شکر که هنوز جوون سوزهی...دل منم م دونمیم -

به  یسفر پنج نفر هیده به نظرم خوبه که  گردهیبرم گهیدو روز د اوشی...اصال س میش کیبه هم نزد شتریکه ب میدار

 ؟ هینظرت چ میتهران بر

 کیگلوشو و نزد یتو دیانقدر خوشحال شد که غذا پر کنمیوقت فراموش نم چیماه بانوافتادو ه یکه تو چشما یبرق

به دور اطراف انداختم و  یرکیز ریز یحالش جا اومد نگاه یاز جا بلند شدم و بهش اب دادم وقت عیبود خفه بشه سر

 شد که گفتم : رهیخ زیبه سرش زدم ماه بانو از خجالت به م یاروم یبوسه 

 ؟ یای.از پس بچه ها که برمچهریفقط پز میتا راحت باش میبریهفته لباس بردار .خدم و حشمم نم هیبه اندازه  -

  خودمن . ماشاال عاقل هم هستن یبچه ها امیاره اقا چرا برن_بانو  ماه

 . ستین یخب پس مشکل -

و باغ ت میگرفت میتصم یبرق زده بهم نگاه کردو با اشتها مشغول خوردن شد . بعد از شام هم دونفر یبانو با چشما ماه

به  خواستیم یو هر کلمه ا ذاشتیهجده ساله دست تو دست من م یخجالت یمثله دختر ها یماه بانو میبزن یقدم

 یلینره ...من اما خ نیتازه به جود اومده از ب یرابطه  نیاتا مبادا من ناراحت نشم و  گفتیم اطیبا احت ارهیزبون ب

رو جز  ییداشتم ماه بانو جا نانیبودن ماه بانو اطم یشگینبودم انگار از هم تیمیصم نینرفتن ا ایرفتن  نینگران از ب

مهر  کهقدر  نیست دادنش باشم من همنداشت نگران از د یلیبچه ها نداشت پس دل یکردن برا یعمارت و مادر نیا

 بود . یسخت عمارت داشتم برام کاف یماه بانو رو بعد از اتمام کارها

اداره  اوشیما فراهم شد با سردار صحبت کردم و قرار شد در نبود من به همراه س یزود برا یلیبه تهران خ سفر

 یاقامت هم به هتل ی.برا میبه تهران سفر کرد هرچیش پر مهیو من به همراه ماه بانو و ند رنیعمارت و به عهده بگ

پا به اون هتل و خاطرات نحسش بزارم . بچه ها از  وهمراه با ماه بان خواستیدلم نم میرفت کیمجلل و ش اریبس

گشت وگذار به  یبرا یو منو ماه بانو هم گاه کردنیم یطونیو دائم ش دنیگنجیتو پوست خودشون نم یخوشحال

ودم ب دهیخر یو لباس و روسر فیماه بانو ک یانقدر برا زدمیو قدم م میکردیم دیو خر میرفتیها م ابانیبه خ ییتنها
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 رو فراموش دهیحسرت تا به االن کش یهرچ خواستیدلم م میحمل کن نارویموقع برگشت چه طور ا میدونستیکه نم

 بچه هام باشه ... یبرا یبه بعد مادر خوب نیکنه و بتونه از ا

لپاش گل انداخته بود بارها به وضوح گفته  زدویچشماش برق م یاز شاد میبه تهران اومده بود یبانو هم از وقت ماه

 باشه .... نیهم خواستی.....منم دلم منهیزم یو کره  ایزن دن نیخوشبخت تر کنهیبود که حس م

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

 کمند

لحظه به وضوح  کیشد  داریچشم ما پد یساالر خان و دو همراهش جلو ریترشد و تصو کیو نزد کیکه نزد نور

لبشو  یگوشه  تیرت و عصبانبودو با نف رهی. ساالر خان چشم تو چشم من خ ستادهیو ا زنهینم گهیحس کردم قلبم د

بدون ترس و با غرور به ساالر خان نگاه  کردمنگاه  وسفیبا بغض و وحشت نگاه از ساالرر خان گرفتم و به  دیجویم

وحشتناک و  یصحنه  نیاما ا رمیبم خواستیدهن باز کنه و غرق بشم . دلم م نیاالن زم نیهم خواستیدلم م کردیم

د و بو وسفیدهان پر از خونه  گفتیم تیکه واقع یزینداشت . چ یبه خواست من توجه ایدن  نیاما ا نمیبه چشم نب

 وشیکه بدن کتک خورده و زخم ینگاه کش دار بود که در حال هی  گفتیم تیکه واقع یزی.چ  شبسته شد یدستا

.  شدیمهنوز هم از من و چشم هام برداشته ن کردنیبه شکمش وارد م یسخت یو ضربه ها دنیکشیم نیزم یرو

وم  معص یچهره  یگرفته شدن افسار اسب من توسط ساالر بود و دور شدن لحظه به لحظه  گفتیم تیکه واقع یزیچ

 یزیمن فضارو پر کرده بود چ یها غیج یشده و تنها صدا دهیشده کامال پوش ختهیر یکه توسط خونابه ها  وسفی

افسار اسب و به  یرحم یب تیتنها شدن من و ساالر خان تو اون جنگل وحشتناک بود که با نها گفتیم تیکه واقع

تنها  دمیدیساالر و نم دمیدی....اما من خودم و نم بردیم زینگو منو به اون عمارت نحس و نفرت ا دیکشیدست م

 که یرنگش در حال یقهوه ا ینه و کاله چهارخو یشهر یکه با لباس ها یوسفیبود ...  وسفیکه تو ذهنم بود  یزیچ

 عرشلب  ریبود و ز ستادهیا یبا شاخه گل بایز یبه صورت داشت کنار اون رود خونه  یدور مشک ییکائوچو نکیع هی

 دشیم رهیو به اسمون خ داشتیاز چشم برم نکشویع زدیحرف م ندهیاز ا یکه وقت یوسفی خوندیو حافظ م امیخ یها

بهم بگه دوستت دارم پوست لبشو از  خواستیم زدویحرف عاشقونه م یکه وقت یوسفیبزرگش غرق... اهاشیو تو رو

که  یکنه منو قند و نبات صدا کنه و شاخه گل گاهتو چشمام ن مینبود تا مستق گهیکه د یوسفی.... دیجویاسترس م

 بود ...وقت ن چیه گهیکه د یوسفیبشه ... رهینرمم بزاره و باعشق به صورتم خ یموها یبرام اورده ال
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 یاپ ی...صدا سوزوندییادم و م یگلو یناش تا تو یکه بو ینمور یها وارریود یتخت اهن هیبود و  کیاتاق تار هی حاال

تمام  یاحترام یعمارت و باب یو اسد که کارگرا ریبش دادیدادو ب یو صدا کردنیموش و سوسک که دائم خش خش م

 ... دادنیو دستور م زدنیصدا م

و به رو به رو  دمیچسب یتر شد از وحشت به تخت اهن ادیز ادویز ومدیم نیزم ریکه به طرف ز ییپا یصدا یوقت

گوشم گذاشتم و  یدستامو از حرص رو دادیگوشامو اازار م دیچرخیکه تو درب م یدیخش دار کل یشدم .صدا رهیخ

انداخته به  ریبا سر به ز یچشم ریو ز ومبه صورتم برخود کرد ار یدیچشمامو بستم که با باز شدن درب نوز شد

 یچه کس نکهیواکس زده . حدس زدن ا یمشک یجفت کفش مردانه  هیشدم  رهیکه رو به روم بود خ یشخص یپاها

شامم و تمام م کردیم شتریکه استرسم و صد برابر ب یتند عطر مردانه ا ینبود بو یاصال کار سخت ستادهیرو به روم ا

 تفاوت یلیخ شبیشدم . نگاهش با نگاه د رهیس به صورت خشن و مردانه ش خپر کرد اروم سر بلند کردم و با تر

شدن عطرش  کیبه سمت من برداشت و درب و پشت سرش بست . با نزد یتفاوت .. چند قدم یداشت اروم بود و ب

 : فتو به دستم داد و گ ختیاب ر وانیل هیکردم ساالر  هیبه تنم افتاد و شروع به گر یبیلرز عج

 نیسن و سالت هنوز ا نیبا ا یعنی...  یبر ییال قبا جا هیبا اون  یاانم بزرگ تو رو نشون کرده حق نداشتخ یوقت -

 ؟ رفتیاز من م ییچه ابرو هیعروس ساالر فرار فتادیاگه چو م یدونی؟م یدونیرو نم زایچ

 کردم که ادامه داد  هینگفتم و فقط گر یچیجوابش ه در

ان ... االن  یمراسم ساده ست که مهموناش خود هی میپر سرو صدا نگرفت یلیخ شهیفردا مراسم عقد برگزار م  -

 ... کنهیما رفتار ننم لیوقت به م چیه یزندگ ری...انقدرم اب غوره نگ ییکه اماده ش برتتیم ادیم نتیز

در به هق هق افتادم انق بایمن شدت گرفت و تقر ی هیگر ییرفتن ساالر صدا رونیرفت با ب رونیگفت و از در ب نارویا

ا ب خواستیگرم و سادمون و م یدلم خونه  خواستیو م وسفمیتو تنم نمونده بود من دلم  یجون گهیکردم که د هیگر

نبودم من ادم حبس شدن تو اتاق و بچه بزرگ کردن  شعمارت و دارو دست نیمن ادم ا شیمیقلقل سماور قد یصدا

سرنوشت انقدر با من  دیچرا من انقدر بدبخت بودم چرا با ایکتاب بودم خدا بزرگ و شعر و یااهاینبودم من ادمم رو

 رحم باشه چرا..... یب

 یبه خاطرش ذکات بپرداز دیکه با هیدل عاشقارو داره عشق انقدر نعمت بزرگ یخدا هوا گگفتیم شهیهم وسفی

 یلیکه خ نیهم ذکات عشقه ...ا دنینرس یعنیذکات عشق بود ...  نمیا یعنیو مشقته .... هیذکات عشق سخت گفتیم

نحس  ی...من تو اون لحظه ها  دادمیخودم و نجات م یچه جور کردمیکار م یچ دی..با هیرحم یب یلی...خ هیعدالت یب

 .... کردمیم کاریچ دیبا
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 یدادم و با خودم شروع به حرف زدن کردم انقدر سردرگم و وحشت زده بودم که حت هیتک واریو به د سرم

وقت فکر  چیازدواج منو وساالر مطرح شده بود ه ی هیکه قض شیچه کار بکنم از چند وقت پ دیبا دونستمینم

 ایدن نیبشه ... چرا همه کار ا رپامن ب یعمارت عروس نیتو ا یزود نیبشه به ا یانقدر جد یزود نیبه ا کردمینم

را االن چ هینجوریاگه ا رهیگیم میخودش برامون تصم ایو دن میرسینم میخوایکه م ییزایبه چ ششهیبرعکسه چرا هم

 ....چرا میزنده ا

بزنم و همرو   یدست به خود کش یبه سرم زد که چندبار یکردم حت هیو گر ختمیشب با خودم حرف زدم و اشک ر تا

تم که من نداش خواستیم یهم جرات و جربزه ا یاما خود کش سوختیاز نبودم نم وسفمیدل  ینجوریراحت کنم ا

 ریرومو ازش برگردوندم که اومد سمتمو ز یلمح یوارد انبار شد با ب نتیشب که شد درب انباار دوباره باز شدو ز

 بازومو گرفت و گفت :

 تو اتاقتون خانم  میبر دیبا-

 ینگاه کنه و منو دختره  ییبا ترش رو نتیز شهیمثله هم خواستیاسم خانم رعشه به تنم افتاد دلم م دنیشن از

 نهیهوا به تنم لرزه انداخت دست به س یهم عوض شده بود از پله ها باال اومدم و سرما نتیسر بنامه اما رفتار ز رهیخ

عمارت و خورردن اون  یو چوب متیبا باز شدن درب گران ق العمارت رفتم با یاصل یخودم و مچاله کردم و از پله ها

پاهام سست  نمیزم یادم رو نیتنها تر کردمیت حس ماسترس زا به دماغم حالم بدتر شدو بغض گلومو گرف یبو

 خواستمیاتاق خودم م خواستمیبودن من مادرم و م بهیادما برام غر نیا یشدهه بود و توان راه رفتن نداشتم همه 

که هر کدوم با رد شدن از کنار من سرتا پامو با  بهیو غر یافاده ا یادما نینه ا خواستمیگل ممدو م ننهاغوش 

وارد  یدر اتاق و باز کردو اشاره کرد تا داخل شم وقت نتیز دمیاتاق رس هی. باالرخره به درب  خوردنیم چشماشون

تعداد کمد جا  هیتخت دو نفره و  هیبزرگ با  اریساتاق ب هینگاه کردم  نتیاون صحنه جا خورده به ز دنیشدم از د

 یمتر ازش به سرتا پا هیککه  یمتیگران ق یانداخته بودن و پرده ها یشمیابر یشده .کف اتاق قال یدارو منبت کار

دست پشت کمر من گذاشت و به طرف جلو اروم هولم داد تا وارد اتاق بشم و خودش درب و  نتی. ز دیارز یمن م

به ش تموم وجودمو  انهیوحش یقدم برداشتم و به سمت اون تخت وهم اور که طرح منبت ها دیبست و رفت . با ترد

 یرالباس ب نیا دمیرنگ با تور قرمز انداخته بودن . فهم ینبات یدست لباس محل هیتخت  یرفتم رو نداختیلرزه م

شدم . اون لباس گرون  رهیرو به روم خ نهیصورتم گرفتم و به ا یمنه . اروم لباس و برداشتم و جلو یمراسم فردا

تخت  ینداشت از حرص  لباس و مچاله کردم و رو یاسبتن چیورم کردم ه یپر از بغض و چشم ها یبا چهره  متیق

و  بست تیموند . خانم بزرگ درب و با عصبان رهیبه خانم بزرگ خ نهیپرت کردم که درب اتاق باز شد و نگاهم از تو ا

 گفت :
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 ... یابرومون کن یب یخوای؟ م یکش یسر ؟؟خجالت نم رهیخ یدختره  یبهت گفت فرار کن یک -

 به خانم بزرگ نگاه کردم وگفتم : تیعصبان با

 من شوهر دارم  شمیعروس شما م نیاگه فکر کرد دیکورخوند -

 محکم به صورتم زد و گفت : یلیس هیحرف خانم بزرگ  نیا با

تا حاال حق انتخاب داشته  یاز ک تی. رع یینجایبه بعد تو عروس ا نیال قبا رو فراموش کن از هی یقرت یاون پسره  -

ند خاک گ یحموم تا بو یبر دیبعدشم با نجایا ادیکه صبح زود بند انداز م یتمرگیم یری. االنم م یباش شیکه تو دوم

 بره  رونیو گوسفند از تنت ب

رفت  رونیصورتم و محکم فشار دادم خانم بزرگ از در ب یخون و پشت لب هام حس کردم دستمو گذاشتم رو یداغ

 یکه جلو یا یچوب ینگاه کردم و با شونه  نهیپف کرده دوباره به ا یاغششته به خون و چشما ینیو منم با همون ب

 .. دمافتا هیو دوباره به گر دمیکوب نهیا ی شهیدست داشتم محکم به ش

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

 اوشیس

کنم و از اول  یدوباه همرو راض امیرو سرم خراب کردن تا ب ارویبزرگ که دستور داد به عمارت برگردم انگارو دن خانم

ز ابه تهران برگشتم .  یاما باز هم خدارو شکر موفق شدم و بعد از چند وقت دیطول کش یکل نمیدم کل عمارت و بب

اهل  یکه کرده بود پچ پچ ها یبزرگ راتییاز جمله تغ اشتد رییتغ یلیعمارت خ تیبزرگ خان فوت کرد وضع ییوقت

شد و با  یدختر م اودیم ایبچه دن یزن داداش ماه بانو که هر چ چارهیازدواج دوم برادرم ساالر خان بود ب یعمارت براا

قصد  بودجونش به جون ماه بانو بسته  نکهیباالخره طاقت خانم بزرگ تموم شدو برخالف ا یسوم نیاومدن ا اییبه دن

 نیبه ا یراض یشدن اما ساالار که با بدبخت هییقض نیا دیکاند یادیز یکرد . دخترا دایباال زدن واسه ساالر و پ نیاست

. خانم بزرگ اما  تیباشه و دوما رع اوال کم سن و سال ارنیکه م یشده بود فقط و فقط دستور داد که دختر هیقض

تو رگاش باشه خانم بزرگ معتققد  تیسطح خودش نباشه و خونه رع زکه ا رهیبگ یعروس ومدیمخالف بودو عارش م

ه ک هیارث زیچ هیهم  یرکیهوش و فراست نداشته و هوش و ز یپودار نشده که به اندازه کاف نیواسهه ا تیبود که رع

ثروت و از  نیده و اداره کنن و کل ا نیبعده ها عمارت و ا توننیباشن نم تیخان از خون رع یو اگه نوه ها رسهیبچه م

 خواستیعمارت عالوه بر هوش ؛ادم خودشم م نیتو ا یگفت اما به نظر من زندگ یهم نم راهی. البته پر ب رهیدست م

ود . در اخر با اصرار ساالر و مخالفت خودش هنر ب یو دم نزن یمضحک کن نیقوان نیهر روز خودتو وقف ا یبتون نکهیا
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 یکنه و هم ساالر و دختر یکه هم بتونه خانم بزرگ راض دنیرس شترکم جهینت هیخانم بزرگ باالرخره به  یها

هل و ا خونهیکه اون دختر شعر م دهید یچند بار گفتیاش نداشتم اما خانم بزرگ م یشناخت چیانتخاب شد که من ه

 هیاکه م هیسواد داهات یدختره ب هیابرومندتر از گرفتن  یلیبهتره و خ یچییاز ه گفتیدرس و مشق و سواده .م

 ننگمون باشه ...من

وده و ب وسفی یخورده  ینیرییکه انتخاب شده قبال ش یبودم که دختر دهیاما از پچ پچ مردم شن هیک دونستمینم

 یعهم س یلیاما خ دمیفهمیو نم یو زورکار یمنطق یب نهمهیا یواقعا معن ارنشیبه زور به عقد ساالر درب خوانیحاال م

 دیمراسم عقد با یبرگزار یزود خبر دار شدم که برا یلیساالر کنم .خ یمسائل خصوص رینکردم خودم و ذهنم و در گ

شفته که ا دمیو د عقوبیپسر  وسفیاز دور  دمیرس ییسفرو اماده کردم و به راه افتادم وقت لیبه ده برگردمم بارو بند

 مهدار به من انداخت و بدون حرف  به راهش ادا یمعن ینگاه وسفی.  رفتیو خسته به طرف راه اهن م شهیتر از هم

گذاشته  ی....اسم خان اگه رو دختر گهیکس د چینه ه ومدینه از دست من برم یکار چیداد دلم براش سوخت اما ه

 یسوار قطار شد و منم به طرف عمارت به راه افتادم . وقتعاشق و شکست خورده  وسفینبود .  یراه گهیشد د یم

که  یپر بود از رفت وامد و سرو صدا ... هر قدم ارتو گوشت کباب شده مشامم و پر کرد عم یرانیعطر برنج ا دمیرس

سوال بود که حال زن داداش ماه بانو  یلیخ یبرا کردیم یخوشبخت یو ارزو گفتیم کیبهت تبر یکی یداشتیبرم

 یزد به خونه  یازش نبود و خانم بزرگ حدس م یعمارت و گشتم که از حالش با خبر بشم اثر یچطوره اما هر چ

 پدرش رفته باشه .

و  کت هیبه تنم زدم و  یاب هیشدم  داری. شب که ب دمیوبه اتاقم پناه بردم و تا خود شب خواب دمیتازه رم ند عروس

عقد نسبا ساده جمع شده بودن و عاقد  یسفره  هیعمارت رفتم همه دور  یوار به تن کردم و به طرف سالن اصلشل

 صورتشو یتونستیو پارچه پوشونده بودن و نم تورمشغول خوندن خطبه بود . عروس تازه هم که کل صورتشو با 

و لرزون بلهه رو گفت حدس زدم هفده  فیضع یبا صدا چارهیعاقد خطبه ش تموم شد و اون ددختر ب ی. وقت ینیبب

 بود که به زور بزک یدختر هی دمیرس نیقیساالر تور و از سرش باز کرد به  ینداشت باشه و وقت شتریهجده سال ب

ه لرزونش و ب یدستا فتهیب هیهر ان ممکن بود به گر زدیکه غم تو چشماش موج م یبودن و در حال هکرد ادیسنشو ز

اون صحنه رو  دنید یحوصله  گهیبه دستاش انداخت . د یمتیگرون ق یالر انگشتر طالدست ساالر سپرد و سا

ه ب یچشم ریساالر دادم و ز تبودم و به دس دهیخر چارهیکادو واسه عروس ب یکه برا یگردنبند نیهم ینداشتم برا

 بشقاب شام گرفتم و به اتاقم پناه هیگفتم بعد هم به اشپزخونه رفتم و  کیعروس بخت برگشته نگاه کردم و تبر

 بردم .



 ماه چهره

 
105 

 

دل تو و سردار مثله زنا نازک و  گفتیحالمو دگرگون کرده بود ساالر م تیاون دختر و وضع دنیچرا د دونمینم

مثله ساالر  یکلفت لیبیس هیرو که به زور به عقدد  چارهیبود و حال بد اون دختر ب نیبه خاطر ا دمیحساسه شا

 کردم . یبود خوب درک م دنییش تا اخر عمر زا فهیوظدراومده بود و فقط 

رفت . من اما اون شب  یقیزود جمع شدو عمارت به خواب عم یلیساالر و اون دختر خ یصفا یب یمراسم عروس

 یقربان یروز هیرقم بزنه ؟منم  یمن قراره چ یکه سرنوشت برا کردمیفکر م نیداشتم به ا ومدیخواب به چشمم نم

 تونستیم نای؟کدوم از رمیعشقم م نبالو د کنمیپشت م زیمثله سردار به همه چ ای شمیعمارت و پول م نیقوان

 یچه کار نایلحظه چشم بستم و خودم و بدون پول و ثروت و لقب خان تصور کردم من بدون ا کیانتخاب من باشه ؟

 کیشدم و خودم و  رهیبود خ میمالک پدرکه از ا ی؟چشم باز کردم و به باغ بززرگ یچیه باایومد؟تقریاز دستم برم

 ه؟اگیچ کردیم ریگ ییدلم جا یروز هیتره اما اگه  نیریش نیتصور کردم خب معلوم بود که ا تامکانا نیبار هم با ا

 چارهیمثله اون دختر ب دی؟منم با یبود چ یا گهید یخانم بزرگ و خان برام جا دیشدم اما صالح د یعاشق م

کدوم راه وانتخاب  دیا؟ب کردمیکه کنارم نشسته انگشتر م یا بهیو به دست غر دمیلرزیسرسفره عقد به خود م

 مثله ساالر بودم ... ی؟کاش کم کردمیم

اومدم و از پله ها  رونی؟ از اتاق ب گذشتیم یاالن تو دل ساالر چ یعنیمنم گل کرد  یساالر که اومد کنجکاو اسم

موند ... دلم بدجور دگرگون شد اون  رهیساالر اماده کرده بودن خ یاکه بر یرفتم که نگاهم به درب حجله ا نییپا

پله ها  ی. رو دادیبه ادم م یچه قدر حس وحشتناک و بد شدیکه ازش متنفر بود هم خوابه م یبا مرد دیدختر االن با

به  و دمیدرب از جا پر یاومد . از صدا رونیدستام گرفتم که درب اتاق با شدت باز شد و ساالر ب نینشستم و سرم و ب

ر د زداشت به من نگاه کردو با سرعت ا یبیکرده بود و حال عج رییتغ یکه چهره ش حساب یشدم در حال رهیساالر خ

 یانداخت و ب اطیتاب ح یساالر به طرف باغ رفت و خودش و رو دمیسمت بالکن تو راهرو که د دمیرفت . دو رونیب

شدن به ساالر و نداشتم سرم و  کیافتاده اما جرات نزد یشدم که چه اتفاق دستاش گرفت . کنجکاو نیقرار سرشو ب

چشمش و  یاز سرخاب و سرمه ها اهیکه صورتش س یحالدر یدختر جوان با همون لباس عروس دمیکه برگردوندم  د

که ذره ذره  یلدادو درحا هیتک واریبه د دی. دختر که نگاه منو د کنهیبود و منو نگاه م ستادهیدر ا یبود جلو هیگر

 افتاد .منم از ترس به اتاق خودم پناه بردم و تا صبح چشم به هم نذاشتم  نیزم یرو شدیپاهاش سست م

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

 بانو  ماه
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 دیچرخ یرو به اون رو شده بود و مثله فرشته ها دورم م نیخوششو به من نشون داده بود ساالر از ا یتازه رو یزندگ

 روگیانگار تازه همد میشد گهیحال د هیما شکسته بود  نیعمارت خان ب نیو قوان یرودرباس وارید نیکه ا یاز وقت

درد و دل کنم و از حال خودم بگم اگه  یبا کس تونستمیکه نم فیح . میبردیو از وجود هم لذت م میکرده بود دایپ

از عشق به  یسال عاشق نهمهیالناس من باالخره بعد ا هایکه ا زدمیو داد م دمیچرخیکل عمارت و م ادیبا فر شدیم

 ساالر یباال که دختر نوجوون و تازه بالغ شده بودم و نگاهم به جذبه و قدو یشدم چه قدر از اون زمان رابیساالرم س

 امیتو اون دن یچ ی؟ و اصال برا هیچ یمادر هیچ یزندگ دمیشدم تازه فهم رابیو من تازه از عشق س گذشتیافتاد م

... 

شب گل  یها مهیو تا ن میبخور ییگرم منو و ساالر باعث شده بود همونطور که ارزو داشتم شبا کنار هم چا ی رابطه

ن زود به شد داریب ریمن از ترس د ی چارهینبود که بخواد به ساالر زور بگه و ساالر ب یکس گهی. د میو گل بشنو میبگ

کنار هم صبحانه  یو صبح روز بعد هم با خونسرد موندیمکنار من  خواستیخواب بره . ساالر تا هر وقت که م

 شد .  یاز در خارج م زدیم یگرم یکه به صورتم بوسه  یو در حال میخوردیم

 یو غرق محبت همسرشهه .. سع درخشهیکه تو اون عمارت بزرگ م دمیدیم یخودم و مثله ملکه ااون روزا  من

نوان بهتر از قبل به ع یلیقشنگمو مثله گل بگردونم و خ یبپوشم دخترا یتر متیفاخر و گرون ق یلباس ها کردمیم

و نگران  نیب زیت یرفتار ساالر از چشم ها ریییو نه تغ نرفتار م رییرفتار کنم . که البته نه تغ هیاون عمارت با بق یبانو

رفتم و وارد اتاق خانم بزرگ شدم  نییصحبت صدام بزنه .از پله ها پا یروز برا هیخانم بزرگ دور نموند و باعث شد 

 اسکه داشت تو لب یدرشت اندام کلیبود و با اون ه اوردهیو از تن در ن یاز بعد مرگ بزرگ خان هنوزم لباس مشک

و درشتشونو از خانم بزرگ به  دهیاندارم ورز اوشیگرفته بوود . هم ساالر و هم س یو ترسناک بیعج بتیه یمشک

 ارث برده بودن . 

 گفت : دوییمهربانه به روم پاش یلبخند شهیو سالم کردم . خانم بزرگ مثله هم نییو انداختم پا سرم

 زنن  ی. لپات گل انداخته و چشمات برق م یسرحال شد هیخداروشکر چند وقت -

 هام از خجالت سرخ شدو لبخند زدم که ادامه داد  گونه

ساالر از همه بهتر بود که اونم بعد از فوت بزرگ خان از دست  نیهم دنیکدوم به بزرگ خان نکش چیمن ه یپسرا-

 در رفت 

 نداختم و گفتم :خانم بزرگ ا دهیبه صورت چروک ینگاه میو ن دیلبم ماس یرو لبخند



 ماه چهره

 
107 

 

 خانم بزرگ زن به محبت مردش زندست . نیزنیحرف و م نیچرا ا دیزن هیشما که  -

عمر خودم  هیندارم که ساالر بخواد به زن و بچش توجه کنه  یمنظورم محبت ساالر نبود . من مشکل_بزرگ  خانم

 که اخر مثله سردار و ترسمیم کنهیم رییاما ساالر داره کال تغ نمیتو عروسام بب خوادیکه دلم نم دمیکش یحسرت

 از دست رفت  مییو نداشت ممیتداش یهرچ مینیو بب میایعنان از کف بده و به خودمون ب اوشیس

داده امکان نداره از دستش بده . امکان  گاهیجا نیواسه به دست اوردن ا ینیسنگ ینه خانم بزرگ . ساالر تاوان ها -

 .  رنیجاشو بگ اوشییسردار و س ینداره بزاره حت

 رو مخده جابه جا شد و گفت : یبزرگ قدر خانم

همه زحمت  نیداره ا راثیم خوادیم ی؟ک یجاگاه از دستش بره اما اگه نباشه چ نیزندست نذاره ا یتاوقت دیشا -

 ساالر باشه 

 وحشت زده به صوررتش نگاه کردم و گفتم: یبود که تو کمرم فرو کردن با چشما یغیت  هیخانم بزرگ مثله  حرف

 چهارمه . یمنظورتون بچه  -

 بزرگ سرتکون داد و گفت : خانم

 ندارم جز ... یمن چاره ا یاریپسر ب هی ی. ماه بانو جان دخترم اگه تو نتون نهیهم قایمنظورم دق -

 خانم بزرگ و قطع کردم و گفتم : حرف

 خانم بزرگ  ارمیم ایعمارت پسر به دن نیا یمن برا -

 زدو گفت : یبزرگ لبخند مهربانانه ا خانم

 ان شااهلل دخترم -

به خاطر  دونستمی.خودم خوب م هیگر ریزدم ز دمیاومدم و به پله ها که رس رونیکررده از اتاق خانم بزرگ ب بغض

ممکن و خطرناک بود .اما  ریکرده بودم بادار شدن مجدد من غ دایاوردن دختر سومم پ ایکه بعد از به دن یمشکل

 ریبودم تازه قلبشو تسخ دهیمن تازه به ساالرم رس مند یخودم و به کس یجا یو جونم و بزارم ول رمیحاضر بودم بم

 ... متیق چیبه ه دادمینم یا گهیو به کس د گاهیجا نیا یمتیق چیکرده بودم من به ه
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 تمتونسیشده اما خودمم نم یبفهمه چ خواستمیشتم نمدل و دماغ صبح و ندا گهیکه ساالر به خونه برگشت د غروب

 کنترل کنم ساالر هم متوجه حال بدم شد که گفت :

 شده ؟ یزیماه بانو جان ...چ یستیامروز سرحال ن -

 تکون دادم و گفتم : یو به عالمت منف سرم

 .. کنهیکم سرم درد م هینشده  یزیینه جانم چ -

 کارش خوبه . یدکتره که تازه فرستادن ده ؟جوونه ول نیا شیببرمت پ یخوایم -ساالر

 پوست بکنم براتون؟ وهینه اقا خوبم . م -

 پرتقال تو دست گرفتم که گفت : هیتکون دادو  یسر ساالر

 رفت برم پشش . االنم که خوابه ... ادمیاخ اخ خانم بزرگ گفته بود کارم داره  -

 -زده به ساالر نگاه کردم که ادامه داد: وحشت

 کار داره ؟ یبه تو نگفت چ - 

م ساالر متوجه نشه پرتقال و انداخت نکهیا ی. دست و پام به لرزه افتادو برا گفتمیم دیبا ی؟چه جور گفتمیم دیبا یچ

 تر و دستشو دورم حلقه کردو گفت : کیمن نگاه کردو اومد نزد ی.. ساالر به دستپاچگ نیزم

 شده؟ یزیچ -

 دست ساالر و یتا گرما نیهم یبرا دادمیلو م زویو همه چ گرفتیبغضم م گرفتمیار ممورد محبت قر یوقت یبچگ از

 و گفتم : هیگر رینداشتم و زدم ز یطاقت رازدار گهیدور کمرم حس کردم د

 .خوادیخانم بزرگ از من پسر م-

 جا خورده منو نگاه کردو سکوت کرد . سکوتش حالمو بدتر کردو گفتم: ساالر

 ؟ یگینم یزیچرا چ-
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طاقت تر از  یموندم و دوباره ب رهیسکوت خ نیبدون حرف از جا بلند شدو به سمت پنجره رفت با وحشت به ا ساالر

 قبل گفتم :

  ارمیم ایپسر به دن هیمن  -

 حرفم ساالر جا خورده برگشت سمتم و گفت : نیا با

 نگفت  نویتو خطرناکه . مگه دکتر تهران ا یبرا یحاملگ -

 نگاش کردم و گفتم : مصمم

  ارمیمنم م یخوایم نیتو جانش سیبرام مهم ن یگفت ول -

 پشتشو بهم کردو گفت : ساالر

  میخواینم ی گهید یالزم نکرده . ما بچه  -

 ؟یچ التشیعمارت و تشک میخوایما نم -

  شهیم نیجانش اوشیبعد من س -ساالر

 شونه هاش گذاشتم و گفتم : یجا بلند شدم و رفتم به سمتش و دستمو رو از

حاال بزارم  یعمارت برس نیتا به ا یتا حاال  تمام خواسته هات گذشت یکه ازبچگ یکرد فیخودت برام تعر -

. من از ته دلت خبر دارم ساالر .  یدونیو خودتم م ستیعمارت ن نیکه دلسوز ا یاوشیاونم س اوشیبدن س گاهتویجا

  میاجازه بده بچه دار بش

 سرت ییخودم تو بال یها یبه خاطر خود خواه ستمیه جونتو به خطر بندازم ؟بس کن ماه بانو من حاضر نک -ساالر

 ادیب

 ادیسرم نم ییمن بال -

 داد زد : بایبلند تر تقر یبار با صدا نیحرفمو قطع کردو ا ساالر

 رفت  رونی.و از در ب میشیبچه دار نم گهیبس کن ماه بانو ... ما د -
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....................................................................................................................................................... 

 خان  ساالر

خودم از پسر دار شدن من شروع شد .من  یاهل عمارت برا یبا ماه بانو جون گرفته بود که زمزمه ها میزندگ تازه

چه  مرد هیبه عنوان  ازهامیو رفع ن یفراموش کردن اون شب لعنت یبودم برا دهیبودم تازه فهم یراض میوضعم و زندگ

 یزبون نیریدختر بزرگم برام ش یو وقت هیپدر شدن چ مبودم طع دهی...تازه فهمیزندگ یطور رفتار کنم و چه جور

فضول و خبر  هیشدن به دخترا رو نداشتم اگه  کیجرات نزد . قبل مرگ بزرگ خان که رفتیته دلم ضعف م کردیم

ازه کنه اما ت رمیتا صد روز تحق خواستیم زدویبهم م یتیصالح یانگ ب دیرس یو به گوش بزرگ خان م دیدیم یببر

 که ینظرم داشته باشه و بهم زور بگه تنها کس ریباالتر از قدرت من نبود که بخواد ز یدگه قدرت ودمازاد شده ب

من بودم اما هنوزم به خاطر حفظ احترام رو  یاصل ی رندهیگ میخانم بزرگ بود چون درسته تصم کردینگرانم م

 نیا یبرا یلیخ نکهی. با ا بزرگهزمزمه ها خود خانم  نیکه منشا ا دونستمیخوب م یلیو خ زدمینم یحرفش حرف

ماه  یخودم خطر یبه خاطر خود خواه خواستینمبودم اما دلم  دهیزحمت کش گاهمیجا نیعمارت و به دست اوردن ا

به شدت  دمیبچه دار شدن و از طرف ماه بانو شن شنهادیتا پ نیهم یبرا ادیسرش ب ییکنه و بال دیبانو رو تهد

شد  یم مشخص یخان بعد فیتکل دیزود با ای ریبود که د نیا تیبزنه اما واقع یحرف شتریمخالفت کردم و نگذاشتم ب

 . کردینم دایمنوال ادامه پ نیبه هم تیو وضع

روز  یشد در ط یم داریو ببا کابوس ب کردینبود شب ها تو خواب ناله م یقبل یماه بانو ماه بانو گهیاز اون شب د بعد

 یدل من همون ماه بانو نمشیبب تیوضع نیتو ا خواستیاصال دلم نم کردیکز م یحوصله بود و دائم گوشه ا یهم ب

 ماه اوشیس تیوضع نیدادن به ا انیپا یو برا رفتمگ یمیهمون شب تصم نیهم یبرا تخواسیشادو سرزننده رو م

 ماه بانو یمورد عالقه  یهم سفارش کردم که غذا نتیدعوت کردم . به ز یشام به تاالر اصل یبانو و خانم بزرگ و برا

چشم خانم بزرگ  ریکه از ز ستین یزیچ نیا دونستمیکه شامل دلمه برگ مو سوپ جو  و خوراک مرغ بود بپزه و م

 یو کس شهیمتزلزل نم یطیشرا چیماه بانو تحت ه گاهیبه خانم بزرگ بفهمونم که جا خواستمیدر بره در واقع م

ه هر ب ینگاه یحوصلگ یو ب یقرار یکه خانم بزرگ با ب می. سر شام همه مشغول غذا خوردن بود رهیجاشو بگ وتهینم

 سه انداخت و گفت :

و  یبگ یزیچ یخوایموندم واسه دعوت امروز تو بود. نم داریم شب ساعت نه خواب باشم اگه تا االن بمن عادت دار -

  یبزن یحرف

 و گفتم : دممیابمو سر کش وانیکوتاه ل یبلند کردم و بعد از مکث سرمو
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 هم دارم .  یچرا خانم بزرگ اتفاقا حرف مهم -

 شد که گفتم  رهیتو چشمام خ یبانو با نگران ماه

از  یندارم پس بچه ا یکه من پسر نیدونیرو مشخص کنم . همتون م یخان بعد فیتا تکل نیایمن گفتم امشب ب -

 هیو وجود  تهشرفیپ روییرو به تغ ایدن نکهیبا توجه به  ا دونمیم ستهیکه من شا یبشه تنها کس یخان بعد تونهیمن نم

 .  اوشهیادم درس خونده الزمه س

 هی اوشیبه لب نشوند. س یتو گلوشو شروع به سرفه کرد اما ماه بانو لبخند کمرنگ دیرغذا پ اوشیحرف س نیا با

 و گفت : دیدوغ سرکش وانیل

که به درس و مشقم  نیمن هم ادیخوشم نم یخان و خان باز نیکار منع کن . من اصال ازا نیخان داداش منو از ا -

 دست من باشه دو روزه به باد رفته  التیتشک نیا یدونی. خودتم خوب م هیبرسم برام کاف

 -چشم غره رفتم و گفتم : اوشیس به

 . یریگیم ادی یمجبور بش یوقت -

 بزرگگ یپا به پا یاز بچگ یو شکار و حساب و کتاب یشما اهل سوار کار امیخان داداش من از پسش بر نم - اوشیس

بود که از  نیکه داشتم ا یبود اوج جرات نتیز دختر شیچند سال پ نیتا هم میهمباز یاما من چ یو اومد یخان رفت

ثروت  نیبتونمم دوست ندارم خان داداش ا دوننیم همهو  نیخان بشم ا تونمیمطبخ باقلوا و لواشک بدزدم . من نم

 فرنگ . رمیو با سهم خودم م کنمیم میهمه تقس نیو ب فروشمیدست من باشه کلشو م

 نگاه کردم که خانم بزرگ گفت : اوشیبه س تیعصبان با

پسر  تو یمگر عقل تو کله  دنمی. من نم رهیداره که جاتو بگ یهم بتونه مگه چه قدر با تو اختالف سن اوشیاگر س -

رف و ح نیکه ا ستی.زنت اجاقش کور ن ارهیب ایکه ماه بانو قراره به دن ی..پسر رهیپسرت بگ دیتو رو با ی. جا ستین

دختر اوردم اگه سرخک  هیخودم بعد شما سه تا پسر  نم شهیپسر م یکی نیحاال سه تا بچه دختر شد ا یزنیم

 االن زنده بود گرفتینم

 انداخت که من گفتم : نییحرف سرپا نیبانو با ا ماه

 حامله بشه ... گهید تونهیماه بانو نم -
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 بانو دستپاچه منو نگاه کردو گفت : ماه

  تونمینه خانم بزرگ م -

 خشم بهش نگاه کردم وگفتم : با

 بچه دار شه.براش خطرناکه. دینبا گهیبردمش دکتر ماه بانو د میتهران که بود -

بلند شدو رفت . با رفتن خانم بزرگ ماه بانو هم  زیحرف جا خورده به منو ماه بانو نگاه کردو از سر م نیبزرگ با ا خانم

تمام مشغول خوردن بود و  یو اشتها یالیخیبا ب اوشیبلند شد فقط سقاشقش و انداخت تو بشقاب و از جا با ارامش 

 .  دادیمنو حرص م شتریب الشیخ یب یرفتار ها نیبا ا

 زدم واونم از جا بلند شدو فرار کرد . اوشیداد سر س هیبا اعصاب خوردم  اوردمیسر طاقت ن اخر

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

  کمند

 هیربخت . چشمام هنوزم از گ دیتازه عروس سف هیبود تا  زیبه مترسک سر جال هیشب شتریب دمیدیم نهیکه تو ا یزیچ

 شیسرم و ارا یتور مضحک رو یدیاز شب تا صبح منو به باد کتک گرفته بود سف یسرخ بودن و انگار کس ادیز ی

ترو به  کیو وحشتناک تر کرده بود . صورتم و بردم نزد ریتصو نیچهرم نشونده بودن هم ا یکه رو یمسخره تر

کم سن و سال پرپشت و کمون نبودن صورتم و از اون کمند  گهیکه د ییشدم .ابروها رهیخ نهیتو ا ی بهیغر یچهره 

وزن اون لباس  کردمیحس م تیوضع نیاز خوردیزن جوان کرده بود .حالم داشت به هم م کیبه  لیو با نمک تبد

بودم  رهیکه به خودم خ نطوری. همکنهینازک و الغرم و داره از جا م یو شونه ها لوئهیو پر از زرق و برق صد ک دیسف

 وارد اتاق شد و گفت : نتیز

 ... ادایپس . خانم بزرگ صداش در م دیایخانم چرا نم -

 یاتپاشنه بلند نب یبه راه افتادم به وضوح لرزش پاهام و تو اون کفش ها نتیبرگردوندم تو صورتم و پشت سر ز تورو

نبود ممکن بود کال از پله ها به  نتیاز پله ها هم تعادلم واز دست دادم و اگر ز یکی. اخر سر سر  کردمیرنگ حس م

 نبود !! نتیکاش ز یشم که اپرت ب نییپا
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وارد اون اتاق بزک شده و  یپله هم چشم ازم برنداشت وقت هیوزن منو تحمل کردو تو راه بق نتیچاق ز یدست ها اما

 نیزم خواستیدلم م دیچیسوت ممتد پ هیدورو برو تو گوشم مثله  یزن ها دنیکل کش یپر از مهمون شدم صدا

و نتونستم خودم و کنترل کنم  هیگر ریزصورت رنگ شده زدم  دویاس سفدهن باز کنه و منو ببلعه باهمون لب

از  رشتیو صد برابر ب دمیدیصورت خوشحال ننه گل ممد و مادر و م نیاز پشت اون تور پر از گل و نگ نکهیمخصوصا ا

 ریکس و غ چیه ایدن نیو من تو ا کردنیمنم منو درک نم یکس ها نیتر کینزد یحت کردمیم ییقبل احساس تنها

 ییچظوره ؟نکنه بال کنه؟حالشیم کاریاالن کجاست و داره چ دونستمیدستم رفت . اصال نم زنداشتم که اونم ا وسفی

بودم  نشسته نجایکه ا یمن یمن بود . تمام زندگ یتمام زندگ وسفیکارو بکنه ؟ نیاصال خودش ا ایسرش اورده باشن 

...من  ارمیهم ب وسفیاسم  تونستمینم یحت گهید قهی.. تا چند دق گهید یعقد ساده و منتظر مرد یسفره  نیپشت ا

 یوسفی دیمن با کردمیفکر م وسفیبه  دیبود که با یلحظات نیاخر نیبودم ا یا گهیشوهر داشتم همسر کس د گهید

 یحت ادشوی یفکرشوحت یحت ذاشتمیامشب کنار م نیهمه وقت هر روزم وهرشبم و با فکرش گذروندم هم نیکه ا

اتفاق وحشتناک تر هم هست .. اره هست ...  نیدختر از ا هی یبود ...مگه برا مکار سخت تر ه نیخاطرشو ....مگه از ا

 یبه خط هیبا  نکهیاتفاق بدتر ا نیاز ا دمیفهم دمیوحشتناکش و کنارم د بتیاندام درشت ساالر خان با اون ه یوقت

 دمویلرزون و رنگ پر یبود که دستا نیاتفاق وحشتناک تر ا نیاز ا یتعلق داشته باش یا گهیبه مرد د دیساده با

واهمه داشتم ازون وحشتناک تر  شیپر رنگ و مشک یها لیبیو از س دمشیدیاز دور م شهیگرفت که هم یمرد

 نی...ا کردمیم کاریچ دی.. اصال با کردمیعادت م طیشرا نیچه طور به ا دیمن با ایاز االن به بعد من بود ...خدا یزندگ

 . .. رمیهمونجا بم شدیکاش م ای...خدا کردمییم کاریمرد چ نیبا ا دی... من بادبو یکنار من ک بیعطر غر نیمرد با ا

درهم  ریتصاو یسر کی گذرهیم یدورم چ دمیفهمی... من اصال نم تیزندگ یارزو نیبزرگتر شهیمرگ م یارزو یگاه

بود که تو دهنم مونده  ییزایتنها چ یرانیو عطر برنج ا شدیسرو گوشم م زونیاو کهییاز رقص چند دختر بچه و طالها

 یکه دورم و سکوت برداشته بود و من وسط حجله  مبه خودم اومد یندارم وقت ادیازون مراسم نحس به  یزیچ چیه

 دی... االن و با دیبلعیاتاق داشت وجودمو م یهوا واروینشسته بودم و درو د ییبه تنها یشده و وحشتناک نییتز

درو باز کرد تپش قلبم  ینه خدا...وقت یکنار من به خواب بره و ...وا خواستیاالن م بهیمرد غر نی.. ا کردمیم کاریچ

 نیصورت وحشتناکو چه طور ماه بانو عاشقانه دوست داشت . ا نیبرابر شد با وحشت به صورتش نگاه کرردم ا رهزا

جذاب باشه ساالر  یزن یبرا تونستیو پوست زبر و خشن چه طور م یمشک یرنگ شده  لیبیدرهم س یاخم ها

 من نشست .  زدورتر ا یبه سمت تخت برداشت و کم یبه روم انداخت و چند قدم یسرسر ینگاه

 بهش دارم . اونم سرشو از تاسف تکون دادو گفت : یتا بفهمه احساس بد دمیعقب کش یحرکت خودم و کم نیا با



 ماه چهره

 
114 

 

عروس  گهیجفتمون بهتره تو د یبرا یعادت کن هیقض نیزودتر به ا یهرچ یفرار کن یونتیتااخر عمرت که نم -

 . تاابد. یینجایا

صورتم تا نتونه  یتر من نشست . تورو انداختم رو کینزد یشد ساالر از جا بلند شدو کم یحرف ته دلم خال نیا با

 کردو گفت : یبلند یحرکت خنده  نی. ساالر با ا نهیصورتمو بب

 .. یشینم دهیاز پشت اون تور نازک د یفکر کرد -

 تونهیچرا انقدر احمقانه رفتار کرده بودم که اون تور مضحک م دونمینگفتم خودمم از کارم خندم گرفت نم یزیچ

تم به صورتش انداخ یرکیرزی. نگاهم ز دیبهم چسب بایخودشو جلوتر کشدو تقر ی. ساالر کم رهیصورتم و بگ یجلو

 الغرم و تو دست گرفت و گفت : یو رون پا امنمش مهربون تر از قبل شده بود . دستشو گذاشت رو دچهره  نباریا

خانم بزرگ بوده پس فکر نکن من بودم  دیبه خواست من نبود صالحد یینجایشکنجت بدم .اگه ا خوامیمن که نم -

ت به یزیچ یکس ایم بد بهت بگذره نذار دمیبهت قول م یینجایکردم و به زور عقدت کردم اما حاال که ا تتیکه اذ

 حالتو. کنمیمن درک م یانجام بد ینمتو یهم دوست داشت یو هرکار خرمیبرات م زارویچ نیبگه . بهتر

 نگفتم که اروم تور سرم و باال دادو گفت : یزیجوابش چ در

 . نمیباال تا صورتتو بب یاریحاال سرتو م -

شدم ساالر ابتدا با لبخند  رهیهمون نگاه پر از وحشت و بغض تو گلو اروم صورتم و باال اوردم و به چشماش خ با

اهش که نگ قهیشدو بعد از چند دق رهیو با وحشت به صورتم خ دیلباش ماس یصورتم و نگاه کرد اما کم کم لبخندرو

د با ش یچ دمیرفت . اصال نفهم رونیرعت از اتاق بو به س نییپا دیترسناک و ترسناک تر شد با ضرب تور و کش یه

کرد . پشت سر ساالر اومدم  ینجوریو صورتم و نگاه کردم مثله قبل بودم پس چرا ساالر ا نهیسرعت رفتم جلو ا

شده بود . دوباره  رهیباشه با تعجب به من خ اوشیس زدمیکه حدس م یاما تو راهرو نبود به جاش پسر جوون رونیب

 افتادم .. نیزم یو بغض بهم دست دادو پاهام سست شد و رو یبگیحس غر

  وسفی......................................................................................................................................................

 نهزیبوده...پول حرف اول و م نیهم ای...تا بوده دنکردمیکه فکر م یساده ... ساده تر از اون یلیازم گرفتن . خ کمندو

...به  زنهیحرف اول و م هیبد ی...هرچ زنهی....ظلم حرف اول و م زنهی...اعتبار حرف اول و م زنهی..قدرت حرف اول و م

  یسادگ نیهم
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 موندمیکم اروم کنه . اگه م هیحالمو  تونستیم منینداشتم جز رفتن .  فقط ترک اون ده نحس و بد  یراه چیه من

 نیبودم قطعا کارم به دارالمجان کهیوحشتناک د یاومدن بچه هاش و هزار صحنه  ایوشاهد عروس شدن کمند به دن

صبح  هیکارم کردم  نی...هم دادمیو درسم و ادامه م رشه رفتمیبود .م نی..تنها راهم هم رفتمیم دی...من با دیکشیم

 یک دونستمیکه نم یزفتن هیتازه .... یزندگ هی یبستم ورفتم ...رفتم برا لیکمند بارو بند یاروم قبل از عرروس

 ... هیرفتن ابد هی ایبازگشت داره ...اصال داره 

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

 اسری 

تقر سکه حاج بابا براشون فراهم کرده بود م ییو تو جا نییبا اون حال و اوضاع بد پاشو گذاشت تو ده پا وسفی یوقت

 تیتو اون وضع ی. از تعجب شاخام درومد که چظور کس کنهیم هیو گر خونهیداره نماز شکر م دمیشدن بعد از شام د

واسه  مدینماز شکر بخونه رفتم کنارش نشستم و پرس تونهیکمند اومده بود م یکه سر ابج یبد و اون اتفاقات یروح

 گذروندم گفتم نویصد برابر بدتر از ا یکه من روزا نیواسه ا لبخند اروم زد و گفت هی.  یخونینماز شکر م یدار یچ

بدبخت  کردمیحس م گفتیشدم .... م ییشهر و تنها یکمند و ساالر خان از م گرفت و اواره  یگفت وقت ییچه روزا

 و چهریپر خواستیمن بوده و حاال م یکه جا یحالشو اما در عجبم از کس فهممی...االن م رمیبم دیبا امویادم دن نیتر

 یعوقت عاشق واق چیه چهریبود که به من ثابت شد پر نیافتاد اما مهم ا یاتفاق نم نیو ا گرفتینم دمیشا رهیازم بگ

شد  ینم وسفینه  ای دیرسیم وسفیکه به  کردیم یچه فرق گهید خواستیمنو نم چهریپر یوقت ستیمن نبوده و ن

 ... گهیکس د

از کردم دستمو ب کیکوچ یبگم .بقچه  یچ یکنم کجا برم و به ک کاریچ دیبا دونستمیوارد ده باال شدم اصال نم یوقت

پر اب و معروف ده نشستم و  یبخورم . کنار همون رودخونه  ریلقمه نون و پن هیبود که  نیکه کردم ا یکار نیو اول

 زدم .  یچرت هی یغذامو خوردم و از خستگ

و با  ستادهیخدمتکار خان باالسرم ا ریبش دمیا بلند شدم که دغروب کرده بود از ج بایشدم افتاب تقر داریب یوقت

 . درجا بلند شدم و لباسم و صاف کردم که گفت : کندیپر و درهمش منو نگاه م یخشن و درشت و ابروها یچشما

 ؟ یکمک کن یتونیببرم عمارت . م زمیه خوامیم -

 گفتم: نیهم یبرا اوردمیخودم پول درم یبرا دیاز خان و دارو دستش نداشتم اما باالخره با یخوش دل

 ؟یدیچه قدر مزد م -
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 تو کمک کن مزدت با خودساالرخان . - ریبش

 یکه ازمون خواسته بود برا یبه راه افتادم . بعد از انجام دادن کار رییبازم و همونجا رها کردم و پشت سر بش ی بقچه

 شده بود چشماش رتریبودم صد برابر پ دهید شیوقت پ یلیکه خ یگرفتن مزد به اتاق خان رفتم . ساالرخان از اون

 به من انداخت و گفت : یسر سر ینبود . نگاه یخبر بتپر صال یبرق قدرت نداشتن و ازون راه رفتن ها گهید

 ببر. ایگذاشتم ب زیمزدت رو اون م -

 -رفتم و خواستم پولمو بردارم که گفت : کردیکه اشاره م یزیسمت م به

 ؟ دمیند ییرو جامن تو  نمیبب -

 و من من کنان گفتم : بمیپولوگذاشتم تو ج رهیپولو ازم نگ نکهیترس ا از

 خان دونمینم -

 از جا بلند شدو گفت : ساالرخان

 ؟ییاهله کجا-

 .نییده پا -

 ان ؟ یپدر مادرت ک -ساالرخان

 حاج بابا بزرگ شدم  شیپدر مادرم فوت شدن خان من پ -

 حرف باز شدو گفت : نیبا ا نشیشونیپ یها اخم

 . یمیتی اسریپس تو همون  -

 تر انداختم که گفت : نییبدم اومد اما از ترس سررم و پا ازحرفش

 نجا؟یا یچرا اومد -

 خان . ینجوریهم -
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  یاما بهتره خودت بگ فهممیباالخره که م شهیکه نم ینجوریهم -ساالر

 به صورتش انداختم وگفتم : ینگاه مین

 ننارو زدن بهم خا -

 ا؟یک-ساالر

 بزرگ شدم نامزدم ازم گرفتن . ششونیکه پ ییهمون کسا -

 بود؟ ینامزدت ک -ساالر

 بشه  عقوبی وسفیخان .قراره زن  چهریپر -

 جلوتر اومد و گفت: یکم وسفیاسم  دنیبا شن خان

 دیپسره نخاله ست .. با نیا دونستمیهان . از اولم م ارهیسال نشده سر کمند داره زن م هی؟هه! هنوز  عقوبی وسفی -

 کردمیهمون اول کارشو تموم م

 . عقب عقب رفتم به سمت درو گفتم : دیجویلبشو م یو گوشه  زدیحرفارو م نیا تیبا عصبان ساالر

 من برم اقا؟-

 سمتمو اخماشو توهم کردو گفت : برگشت

 . یکنیبه بعد وردست خودم کار مم نیتو عمارت بهت اتاق بده از گمیم ریبه بش -

 -بهش انداختم و گفتم: یسرسر ینگاه

 چشم خان -

دست حاج بابا بزرگ  ریکه ز یکس نکهیجا نداشتم و ناراحت ا نکهیا یخوشحال  شدم هم ناراحت خوشحال برا هم

 یشد اما چاره ا یاز دستم ناراحت م یلیخ دیرس یشد قطعا اگه به گوش حاج بابا م یشده بود .وردست خان م

اتاق و  هیمن و برد به سمت  رین رفتم که بشییاومدم و از پله ها پا رونیدرخواست . از در ب نینداشتم جز قبول ا

 یدر اتاق و بستم و وارد باغ شدم . صدا نیهم یبودم حوصله استراحت نداشتم برا دهیداد بهم از بس خواب دشویکل
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هاشونو تماشا کنم بچه  یو شاد یتا باز رفتم به سمتشون ومدیاز دور م کردنیم یکه باهم باز ییبچه ها دادیداد و ب

ثابت  طونیش یپسر بچه  هی یاون کوچولو ها نگاهم رو نیاز ب کردنیو دنبال هم م دنیچرخیاب م وضها دور ح

متعجب تو  یکمند خوب شناختمش رفتم سمتشو اروم بغلش کردم با چشما یبه ابج رشینظ یموند از شباهت ب

 ادمی کردیها نگام م م. هنوزم با تعجب با همون چش نیو دوباره گذاشتمش زم دمیشد صورتشو بوس رهیصورتم خ

 یبود که راه رفتنشو باز یپسر خورد . چه قدر جاش خال نیاز ا یدور یکمند برا یکه ابج ییغصه ها رفتینم

 یریصوچه ت دشیبزرگ م یپسر وقت نیا یعنینکنه .  هیو براش گر ارهینبود که اسم سهراب  ن ی. روز نهیکردنشو بب

 کمند.. یابج ریتصو ای نوماه با ری. تصو موندیاز مادر تو ذهنش م

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

 بانو  ماه

 یرحتما قراره خب دونستمیدلشوره داشتم و حالم بد بود م ینجوریا یافتاد به جونم وقت دار نشدن شد کابو سو پسر

که با خانم  ییکه ساالر کرد و دعواها ییبا وجود مقاومت ها دینگذشت و اون خبر نحس از راه رس یریبرسه که د یبد

که با نگاه به چشماش تمام  دمیو تو عمارت د یدختر جوون دماوم نییروز که از پله ها پا هیشد  هیقض نیبزرگ سر ا

 یفوق العاده باهوش . خودم و پشت درب مخف یو چشمان بایز یبا قد متوسط و صورت یوجودم به لرزه دراومد دختر

دخترو به اتاق خانم بزرگ برد و همونجا  نتینگذشت که ز یزیچه قدر درسته و چ زنمیکه م یحدس نمیکردم تا بب

 اومد سمتمو گفت : نتیز  ستمیگریافتاده بودم و به حال بد خودم م نیزم یکه رو نطوری. هم من سست شد یهاپا

 ؟ نینشست نجایاوا خانم جان حالتون بده ؟چرا ا -

 سمت خودم و گفتم : دمیو تو دستم گرفتم و کش نتیز ی قهی

 ساالرخان دختر در نظر گرفته  یخانم بزرگ برا یچرا نگفته بود -

 -افتاد وگفت : هیمن من کنان به گر نتیز

ز و ا یزیچ خواستمیکف دست شوهرم .. به خدا من نم ذارهیم برهیبه جان خانم جان گفت اگه خبر ببرم گوشم و م - 

 شما پنهون کنم خانم ...

 ول کردم و ار جا بلند شدم و با حرص بهش نگاه کردم وگفتم : نتیز ی قهی
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 نشیر نبکه ساال شیبریم یجور یدیفهم ببرمیخودم گوشتو م نباریافتاده ا ونیقل ین نیچشم ساالر به ا نمیاگه بب -

 تو سرم کنم . دیبا یچه خاک نمیتا بب

کنان دوسه بار چشم گفت که خانم بزرگ از تو اتاق صداش کردو دوباره به سمت راهرو رفت منم همونجا  هیگر نتیز

 اومد و گفت : رونیاز اتاق ب نتیز قهیدق . بعد از چند ستمیپله نشستم و به بخت بدم گر یرو

 تو اتاق دیایشمام ب گنیخانم بزرگ م -

حرف  نیشد همچ یاز سر گذرونده بود چه طور روش م گهیحرف قلبم از جا کنده شد . خانم بزرگ وقاحت و د نیا با

 نیبزک کردن لحاف شب زفافشون . از زدن ا ایدرباره لباس عروسش از من نظر بخواد  خواستیبه من بزنه البد م

مت وبه س دمیکش یقی. نفس عم رمیاشکامو بگ زشیر یکردم جلو یخودم زبونم و گاز گرفتم و سع االتیحرفا تو خ

به   نیینشسته بود و دختر جوون هم سر به پا یصندل یدرب اتاق رفتم و اروم درب اتاق وباز کردم خانم بزرگ رو

د حالمو ب باشیو انصافا ز بیشد . نگاه عج رهیرود من دختر اروم سرشو بلند کردو تو چشمام خبا و دیلرز یخودش م

 و به خانم بزرگ سالم کردم .خانم بزرگ به دختر اشاره کرد و گفت : نییپا داختمکرد سرم وان

 ساالر در نظر گرفتم  یکه برا هیاون دختر نیا -

 نیا دنیانداختم  خانم بزرگ با د نییبزنم سرم پا یحرف نکهیمو بدون ابه خانم بزرگ نگاه کرد نهیپر از ک یچشما با

 و گفت : رونیبرخورد  دخترو فرستاد ب

تو نداره .  یبرا ینگران یسن و سال کم جا نیساده اونم با ا یزاده  تیرع هیبرات سخته اما وجود  یلیخ دونمیم -

 یا گهید یدختر که دلش جا نیاونم ا رهیتو رو بگ یبتونه جا ینداره کس یلیساالر تو رو عاشقانه دوست داره دل

که ارزوشون ازدواج با ساالر و  ییبودن دخترا یدونینثار ساالر کنه .خودت م یمحبت دیاونطور که با تونهیو نم رهیگ

که گذاشتم  یکدوم فکر نکردم فقط و فقط به خاطر تو به جاش دست رو دختر چیعروس دوم شدن بود اما من به ه

پسر  هیمحبت ساالر و به خودش جلب کنه .ما فقط ازش  تونهیو نم رهیاس ییعرضست هم دلش جا یهم کم سن و ب

 ینجوریبه بخش خدمتکارا ا کنمیاومدن بچه هم منتقلش م ایمادرش بعد از به دن یشیکه تو م یپسر میخوایم

 . شهیراحت م التیخ

 بغض به صورت خانم بزرگ نگاه کردم وگفتم : با

 نیبا ا که ساالر بخواد یساالر . اون شب یبه زندگ نیکردیزن و باز نم هی یپا نیخانم اگه بود نیشما به فکر من نبود -

 مردم ... د؟منیفهمیززن بره تو حجله من مردم خانم بزرگ م
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ه بانو تو زاده گرفتم من کمکم و به تو کردم ما تیرع هیمخالف بودم اما براش  نکهیبه هر حال با ا_بزرگ  خانم

که  یدونیتو رو پر کنه . اما خودت خوب م یجا تونهیمن نه ساالر نم یکس نه برا چیه یعروس خوب من بود شهیهم

 به من و ساالر کمک کن. باشه ماه بانو ؟ یبخور یغصه الک نکهیا یپس جا خوادیعمارت پسر م نیا

اومدم و از پله ها باال رفتم و به اتاقم پناه بردم .  رونیجواب  خانم بزرگ و بدم از اتاق ب نکهیامونم نداد بدون ا هیگر

که عاشق و دلباخته ساالر شدم . چه قدر زمان زود گذشته بود از اون روز حاال  یافتادم زمان میاول نوجوون یروزا ادی

من به ساالر  ساالر . عشق یهم چنان عاشق و دلباخته  یول میهوو به زندگ هی دمن مادر سه تا بچه بودم و منتظر ورو

 یعمارت برا نیملکه تو ا هیکه مثله  ییروزها بودم روزها نیمنتظر ا ینه تنها کم بلکه صد برابر شده بود من عمر

کنم . اما درست  رابشیبشم و خودمم س راابیاز عشقش س گردهیشوهرم برم یکنم وقت یخودم بچرخم و زندگ

همه تصوراتتو به هم  ادویسنگ بزرگ از اسمون م هیمثله  یبدبخت یدیبه همه ارزوهات رس کنهیکه فکر م یزمان

 یزیچ هیو  لنگهیکار م یجا هیکمه .. یزیچ هی شهیهم کنهیرو کامل نم یبنده ا چیه یوقت زندگ چیخدا ه  زهیریم

روزها  نیبودم اما انگار از ته دلم منتظر ا یو شاد یتو خوشبخت رقغ یچند وقت نکهی....منم با ا ستیباشه ن دیکه با

فکر  زایچ نیمرد ها هم به ا ایما زن هاست ؟ یفقط برا یهمه دغدغه و فکر و نگران نیاما برام سوال بود ا بودمیم

 ذارهیم دشیجد یپاشو به خونه  ینوعروس نکهینکرده از ا یخدا ایمنو داشت  یها یساالرم نگران یعنیکنن؟یم

 خوش حال بود؟

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

 ساالرخان

 هزاده و کم سن انتخاب کن تیشد که دختر رع نیمنو خانم بزرگ سر گرفتن همسر دوم ا یبحث هر روزه  ی جهینت

 که انتخاب یبود که حتما دختر نیرفت.اصرارش بر ا ینم یا نهیگز نیهمچ هیبار انتخاب  ریخانم بزرگ اوال اصال ز

 نکاریحساس ماه بانو با ا ی هیما . اما من به خاطر روح یحتما از تبار خان و خانزاده باشه و در حد و اندازه  شهیم

 نیسال بودنش گذاشتم اما با ا ستیب ریزاده بودن و ز تیط رعمخالفت کردم و شرط گرفتن همسر دوم و فقط و فق

باز کنم با  میرو به زندگ یا گهیزن د یحتما پا دیشده و من با یجد زیهمه چ دیکه فهم یحال ماه بانو از همون روز

. به وضوح  ذاشتیو به اتاق خودمون پا نم کردیشب ها سر خودشو با خوابوندن بچه ها گرم م یمن سرد شد و حت

تا اسمون فاصله  نیزم شیچند هفته پ یو با اون ماه بانو شهیکه روز به روز هم داره افسرده ترو الغر تر م دمیدیم

 ایو  رهیادم و بگ هی یزندگ یشد که ممکن بود حت یم رحم یانقدر ب یعمارت گاه نیا نیکرد قوان شدیداره اما چه م

کردن حفظ ک هیبهونه بود چون اصل قض هیعمارت فقط  نیبده که البته قوان رییتا اسمون تغ نیسرنوشت به ادم و زم

 ی. قربان ما بودن ی شهیکه از خون و ر شدیم میتقس ییکسا نیفقط و فقط ب ستیبایبود که م کریدرو پ یثروت ب نیا
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 نیا یکدوم از اهال چیکردو ه یسال وفادار و عاشقانه در کنار من زندگ نهمهیکه ا ییماه بانو بوود . ماه بانو نباریا

داشتم اما  یچه احساس قایندارم که اونروزا دق ادی. من خودم به  دنیازش ند یو ازار دنیبلندشو نشن یعمارت صدا

 هشیهم یسپرده بودم که خانم بزرگ برام رقم زده بود انگار که هنوزم چشم ها یو سرنوشت ریخودم و به دست تقد

 یمدت  نمیهم یجرات مخالفت با اونا رو نداشتم .برا یلیو خ دمیدیم میبر عمارت و زندگبزرگ خان و دور و  نیب زیت

 همها برام در نظر گرفته که  تیرو از رع یشب خانم بزرگ منو به اتاقش دعوت کرد و گفت دختر کینگذشت که 

فقط تنها خواسته  هیو چ هیمهم نبود که اون دختر ک یلیمن خ یداره و هم سواد خوندن و نوشتن . برا یخوب یبرو رو

روز به روز بدتر  هیقض نیکردن ا دایکه داشتم تموم شدن حرف مردم بودو ببهتر شدن حال ماه بانو که با کش پ یا

 یلیرو به دست خانم بزرگ سپردم . خانم بزرگ هم خ یچیو ق شیبدون مخالفت قبول کردم و ر نیهم یبرا شدیم

 دهیتو راهرو د کباریتا به اون روز اون دختر و فقط  دیما فرا رس یخره روز عروسکارهارو انجام دادو باال یزود همه 

 وت یبیحس عج هی.  دمشیند گهیکه داشتم با دقت نگاه نکردم و بعد از اون روز د یبودم اونم به خاطر حال ناخوش

 کیشدن به  کیخاطر نزدبه  یکنجکاو خوردیکه برام رقم م یا ندهی. ترس از ا یترس  کنجکاو نیب یدرونم بود حس

مثله  ایو  کاشتیبذر تنفر و تو وجودم م ای نهیمثله ماه بانو از روز اول به دلم بش تونستیاون زن م یعنی.  گهیزن د

من بود  ییامشب شب عروس نکهیبا ا ختیباز هم حالم به هم ر یطانیاوردن اون صورت ش ادی...با به یاون زن تهران

 یکردم به خودم مسلط باشم و لباس داماد یو حالم بدشد . سع اداوردمیو نگاه کوبندشو به  بیعج یباز هم چهره 

انو از ماه ب زبرم . از صبح اونرو نییخان از پله ها پا هیبرام دوخته بود به تن کنم و با صالبت درست مثله  اطیکه خ یا

د چن یبا بچه ها برا میدیکه فهم ارهیش ب از یفرستادم تا خبر روینبود بش یرفته بود و ازش خبر رونیعمارت ب

 نگه یزیعمارت بمونه و چ نیتو ا طیشرا نیکه تو ا دهیغرورش اجازه نم دونستمیپدرش ررفته م یبه خونه  یرروز

 یم باعث نیو هم ریاز حد مظلوم بودو سربه ز شیزن ب هیفقط  دونستمیخوب م نوی.ماه بانو عاشقانه دوستم داشت وا

 خجابت بکشم .  دمیکه دارم انجام م یکار نیشد من هم امشب از

که پشت سر منو ماه بانو و اون دخترک  یخاله زنک یرفتم . اتاق پر بود از زن ها یاومدم و به اتاق اصل نییپله ها پا از

 یخوندمو رو. از دورنگاهم و دور تا دور اتاق چر دنیکشیکل هم م یو گاه کردنیو پچ پچ م زدنیحرف م چارهیب

 راست رفتم به سمت هیجواب سالم بدم  یبه کس نکهیا دونکه برام گذاشته بودن ثابت کردم . ب یا یخال یصندل

که رو سرش انداخته  یکرد با اون تور شتریو فاصلشو ب دیشدن من به خود لرز کیو نشستم دختر با نزد یصندل

که احساس  یبود جور دایاون لباس کامال پ ریاز ز فشیظر ازیشد اما اندام بس ینم دهیاز چهرش د یزیبودن چ

خودم و مشغول اون دختر نکنم باالخره  یلیکردم خ یممکنه بشکنه و خورد بشه . سع یبهش بزن دستاگه  یکردیم

عاقد اومد و خطبه رو خوند و دخترک  یداره وقت یا افهیکه چه شکل و ق دمیفهمیو م دمشیدیم ندهیچند ساعت ا

که خانم  یمتیانگشتر گران ق فتمیب چارهیب یماه بانو ادیتور و از سرش بردارم و به  نکهیبلله داد بدون ابه زور جواب 
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 مشخص نیزد و از هم یکرده و الغرش کردم که اتفاقا کامال به دستش زار هم م خی یبزرگ دستم داده بودو به دستا

 رونی. انگشتر رو که به دست دختر کردم از جا بلند شدم و از اتاق ب ستیمن ن یدختر هم قدو قواره  نیبود که ا

وه . بشن یزیاز توجه من به اون دختر چ رسهیخبر ها به ماه بانو م یوقت خواستینشستم . دلم نم ردهارفتم و کناارم

و داشته باشم اون دخترک  یحدااقل هوا تونستمیباز هم توخلوت م یول سوختیهم م چارهیاون ب یدلم برا یاز طرف

 کنه . یعمارت زندگ نیتو ا یبد یبا خاطره  خواستیاصال دلم نم

 نیزودتر ا کردمیو حرف نداشتم دعا م یا شلوغ یگرفته بودم و اصالحوصله  یبیاون مراسم سردرد عج نیح در

م که دل یزیرفتن به سرغ اون دخترو نداشتم تنها چ یبرا یاقیبساط جمع بشه و به اتاق پناه ببرم اصال هم اشت

 ی؟اخر از ب گذشتیکش دار مگه م یساعت ها ا. امییخواب پر از ارامش در تنها هیرختخواب خنکم بود و  خواستیم

ا . تو دلم گفتم بازحتم ادیبه طرفم م اوشیس دمینشستم که از دور د یصندل هیبه ته باغ پناه بردم و رو  یحوصلگ

 بگه گفتم: یزیچ نکهیحرف از فرنگ رفتن بزنه و اعصاب منو خورد کنه بدون ا خوادیم

 فردا  یامشب حوصله ندارم باشه برا -

 -متعجب نگام کردو گفت : اوشیس

 دنبال ماه بانو خانم  نیبر نیکنیکه م یکار نیخانم بزرگ گفت فردا اول -

 . ذارهینم نجایماه بانو حاال حاال ها پاشو ا -

 -ه هاشو باال انداخت و خواست بره که دوباره برگشت و گفت :شون اوشیس

 یدیدختره رو د -

 تو هم کردم وگفتم : اخمامو

  ومدهین شیبه تو فضول -

 کردو گفت : یزیام طنتیش ی خنده

 مثله تو خان بشم .  کردمیتالش م دنیدوتا دوتا بهم م دونستمیاگه منم م -

فرار کردو ازم دور شد .اعصاب  خودمم  یبلند یفش پرت کنم که با خنده سنگ از بغل برداشتم و خواستم به طر هی

مشغول خورردن  دمی. از جا بلند شدم و به سمت مهمونا رفتم که د اوشیمضحک س ینداشتم چه به برسه به کارها
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خوردن شدم . بعد از رفتن مهموناهم خانم  لو مشغو دمیمقدار غذا کش هیخودمم  یشامن خدارو شکر کردم وبرا

هم دستهاشو با روغن چرب  نتیخوردن بود و ز ییبزرگ منو صدا کردو رفتم به اتاقش . طبق معمول مشغول چا

 بهم انداخت و گفت : ی. خانم بزرگ نگاهکردیم

زاده  تیدختره رع نیبه ا نمیه نببره که ماه بانو زن اولت ادتی دینبا یپا به اون حجله بزار یخوایاالن که م نیاز هم -

که خون خانزاده بودن تو رگهاشه  یاول و اخر زن تو ماه بانو کس یبندی. دل هم بهش نم یبها بد اقتشیتر از ل شیب

  نارویکه ا یدونی. م نجاستیپسر اوردن ا یزاده فقط برا تیرع نیا

 حوصله جواب دادم  یب

 . برم ؟ دونمیبله مادر جان م -

 به خونوادش  یدیم ویامشب کل مهر نی.. هم رینخ_بزرگ خانم

 -تکون دادم وگفتم : سرم

 اونم چشم  -

 یبر یتونیحاال م_بزرگ خانم

 جانیاحساس ه یتازه کم شدمیم کیبه در ب اون اتاق نزد یدست اشاره کرد برم و منم از پله ها باال رفتم وقت با

االن منتظر منه تو اون اتاق و قراره همسر من باشه تنم و به مور مور انداخت  یدختر نکهیبهم دست داد از فکر ا

چطور رفتار کنم اروم درب و باز  دیدختر با نیبا ا دونستمینم همکردم اما باز یسالها با ماه بانو زندگ نکهیواقعا با ا

پشت هم  دنیباال کش یصداانداخته بود از  ریتخت نشسته بود و سر به ز یکردم و وارد اتاق شدم دخترک رو

به صورت خشن  یمهربون ی افهیکردم ق ینبود سع ی. دلم براش سوخت اما چاره ا کنهیم هیداره گر دمیدماغش فهم

نشدم و رفتم جلو تر و دستم  میاما تسل دیخودشو عقب تر کش یشدم . دختر کم کیو بهش نزد رمیبگ مردونمو 

 رمیگ ونیقل ین یواقعا  دمیالغرش و کامل گرفت و تازه اونجا فهم یرون پاش گذاشتم دستم دور رون پاها یرو

نرم شد و  یکه زدم انگار کم ییباهاش حرف بزنم و از حرفا یکردم بامهربون یاومده . به دخترک نگاه کردم و سع

سرش  یاومد اروم سرشو اورد بااال رو منم دست بردم به سمت تور رو رونیدست و پاش ازون حالت منقبض و سفت ب

 یاول از سن کمش خندم گرفت اما وقت رونیدخترک اومد ب دی. با باالر فتن تور صورت سرخ وسف دمیو تو رو باال کش

چند  دمیچشم هارو هزار بار د نیخنجر تو وجودم فرو رفت  حس کردم ا هینگاهش مثله  یزیتنگاهشو باال اورد 

که خواب و خوراک از من  یزن یهمون زن بود همون هیشدم ..خودش بود نگاش درست شب رهیبه نگاهش خ نهیثا
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زنو  نیو ا شمیم یالیخهمه شباهت وحشت کردم باز حس کردم دارم  نینبردم .... از ا ادیگرفت و هنوزم چهرشو از 

 و حالمو هر لحظه داشتیشباهت بشم دخترک نگاهش و بر نم نیمنکر ا شدیاما نم نمیبیم یا گهیزن د کیتو وجود 

وقت به  چیکه دوست نداشتم ه یچشمم رد شد شب یاز جلو لمیف هیتموم خاطرات اون شب مثلهه  کردیبدتر م

 یتشهو انیپا یب یکردم احساس لذت یاون زن احساس قدرت و مردانگ یکه تو دستا یبرسه و صبح بشه شب انیپا

شام خورده بودم  یفتم . هر چر رونیو از اتاق ب دممیسر دخترک و کش یاما جذاب ...از خودم بدم اومد تور رو فیکث

اب ت یوحالت تهوع رو گرفت ر نیا یتازه بهم خورد و جلو یو تا خواستم عوق بزنم هوا رونیتا گلوم باال اومد رفتم ب

 د ....بر ادیاز  شدی. اما مگه م رمیاروم بگ دمیکه د یکردم از صحنه ا یگلوم گذاشتم و سع رینشست و دستمو ز اطیح

 دای. تازه به  دیدم از راه رس دهیرفت و صبح سپ یشیها اونجا نشستم انقدر نشستم که هوا رو به گرگ و م ساعت

بشم ؟خانم بزرگ مسخرم  کیبدم ؟ بگمم نتونستم به اون دختر نزد یجواب خانم بزرگ و چ دیاوردم که االن با

؟...به سرعت از  یچ دیکشیم رونیب یزیچ ختراز زبون اون د خورد؟اگهیمن به هم نم یعرضگ یاز ب کرد؟حالشینم

از پله ها  عیهنوز تو خواب بودن سر یجا بلند شدم دوسه مشت اب از استخر به صورتم زدم و وارد عمارت شدم اهال

صورتش حالم دگرگون شد  دنیبود دوباره با د دهیباالر فتم ودرب اتاق وباز کردنم دخترک با همون لباس عروس خواب

واروم تکونش دادم . وحشت زده از جا بلند شدو به صورتم نگاه کرد . دستمو به  کیشتم رفتم نزدندا یاما چاره ا

 گفتم : موینیگذاشتم رو ب سیعالمت ه

 ؟یدیفهم یگینم یزیچ شبیاز د یبه کس -

پتو برداشتم و انداختم  هیبه عالمت مثبت تکون داد و همونجور وحشت زده نگاه کرد رفتم به سمت کمد و  سرشو

 روش و گفتم :

 یسر رمیندارم من م تیبخواب کار ری. حاال هم بگ این رونیاتاق ب نیاز ادمیجواب سرباال بده ز دیازت پرس یهر ک -

 بزنم . نایبه زم

به  . دلم کردیاومدن من دخترک همونطور هاج و واج نگاهم م رونیرفتم تا ب رونیعوض کردم و از در اتاق ب لباسمو

 بشم ... کیچرا نتونستم بهش نزد دمیفهم یاما نم سوختیهم م چارهیحال اون ب

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

 کمند
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باهام بشه و نگاه  یاتاق قراره چه برخورد نیاز رونیب دونستمیز اون اتاق و نداشتم نماومدن ا رونیاول جرات ب روز

حال و  یدادم تو همون اتاق وحشت ناک بمونم و برا حیترج نیهم یتحمل کنم برا یرو چه طور یاهال نیسنگ یها

 فرق شیهفته پ هیتا اسمون با اون کمند  نیکه االن هستم زم یروزم غصه بخورم هنوزم باورم نشده بود که کمند

و بهش عالقه ا نداشت بلکه  شناختشیبود که نه تنها نم یمرد هیدختر ازاد و عاشق نبود زن  هی گهیداره کمند حاال د

 ارشو تب لیامثال ساالر خان و ا یدوونده بود . برا شهیحس انزجار و نفرت هم تو دلش ر یازدواج اجبار نیبه خاطر ا

از ادم  ومدیکه مهم بود حفظ خودشون بود و اموالشون بدم م یزینداشت تنها چ یتیاهم تیت سرنوشت رعوق چیه

و تر از خودشون فیضع یتو سرنوشت ادم ها برنیتموم دست م یو با خودخواه کننینگاه م نییکه از باال به پا ییها

 یکمند خواستیادم ها باشم دلم نم نیجز اخواست منم یاصال دلم نم کنندیهر طور که دوست دارن با اونا رفتار م

عمارت اومده و  نیپسر به ا هیاومدن  ایبه دن یکه برا یسازه کمند یباشم که سرنوشتمو ساالر و خانم بزرگ م

که فکر  کردمیم یکار دیانداخته بشه اگه سرنوشت به من سخت گرفته بود من نبا رونیبعدشم مثله دستمال قراره ب

 وسفیها با من رفتار کنن من از  تیرع هیکه امثال خانم بزرگ و ساالرخان مثله بق کردمیم یکار دیمم نبایکنه تسل

ه بخوام نبودم ک یده باز نکرده بود من کم کس نیاز ا رونیبزرگ ب یایکم چشم منو به دن وسفینگرفته بودم  ادیکم 

دونه شده ب میو تسل فیمنو ضع یکس خواستمیمپس ن رزوو ا ایو رو دیبودم با هزار ام یبشم من دختر نهایا ی چهیباز

 نه اونا... ذاشتمیم ریتاث دیمن بودم بودم که با نیخودش قرار بده ا ریو تحت تاث

 یبشم حت دهیدوست نداشتم شکست خورده د میوقت تو زندگ چیحرفارو زدم . ه نیشب فکر کردم و با خودم هم تا

نم دوست اال ننیننه گل ممد و مادر اشک هامو بب ذاشتمیو نم بردمیکنم به ته اتاقم پناه م هیگرر خواستمیکه م یوقت

ون دادم توو هم حیترج نیهم یمنو مضحکه دستش کنه برا یبه سرم اومده کس یبزرگ نیبال به ا نکهینداشتم با ا

 دنیاتاق و زد و وارد اتاق شد با ددرب  نتی. ظهر که شد ز اممین رونیکه حالم بهتر نشده ب ییاتاق بمونم و تازمان

 داد زدو گفت : غشیج یدست نخورده صبحانه با همون صدا ینیس

. من براتون ناهارم  کنهیپوست منو م نیاگه خانم بزرگ بفهمه شما صبحونه نخورد دینخورد یزیخانم جان چرا چ -

 کمکتون کنم لباس... دیخوایهنوز ...م دیاوردییاوردم. اوا خانم جان چرا لباستونو در ن

 و قطع کردم وگفتم : نتیز حرف

 . رونیغذا رو بزار و برو ب ینیس -

 بگم؟ یچ دیخانم بزرگ پرس_ نتیز

 و بگو  یدید یهرچ -
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 .. انیو حرف و ا حتییواسه نص ادیم نیاوردیو لباس درن نیاگه خانم بزرگ ببفهمه شما هنوز صبحونه نخورد_نتیز

 گفتم :نگاه کردم و نتیبه ز کالفه

 بکن . یخوایم ی..هرکار نتیز دونمیمن نم -

 . دییپس ناهارتونو بخور_ نتیز

لو ج یپر از غذا ینیبه س لیم یب یرفت . از جا بلند شدم و نگاه رونیچشم غره بهش نگاه کردم که درو بست و ب با

بپوشم رفتم به سمت کمد و درب و باز  یاوردم . مونده بودم حاال چ رونیدرب انداختم و اون لباس مضحک و از تنم ب

از  تو ذوق زن یبیلباس هاررو که ترک نیاز بدرنگ تر یکی هتازه دوخته شد ینو یکمد پر بود از لباس ها یکردم تو

همون تخت درااز  یسرم انداختم و دوباره رو یهم رو یشال مشک هیبود برداشتم و تنم کردم و  یو قهوه ا یمشک

 .  دمیکش

رس که د هیافتاد سه روز ادمیدلم و به ضعف انداخت و تازه  یمونده تو اتاق کم ییپلو ایت عطر اون لوبکه گذش یکم

قاشق به سمت دهانم بردم که درب اتاق باز  هیو برداشتم و گذاشتم رو تخت و  ینیغذا نخوردم از جا بلند شدم و س

 انداختم که خانم بزرگ پوزخند زدو گفت : ینیتو س ینجورشد و خانم بزرگ ددر استانه در ظاهر شد . قاشق و همو

ه ؟ن خوادی؟دلت ترحم م هی. چ یخورریم یدو لوپ یایو بعد م یاریدرر م بمیندارم و ننه من غر لیم یگیم نتیبه ز -

 یبه فکر خودت باش دیعمارت خودت با نیتو ا سوزهیدلش به حال تو نم یکس ستیخبرا ن نیاز نجایا یاشتبباه اومد

 که کالهتو باد نبره 

 غذا رو پس زدم وگفتم : ینیحرص به خانم بزرگ نگاه کردم و س با

 قاشقم ازش کم نشده  هی -

 بزرگ باز پوزخند زدو گفت : خانم

  ستین یچیاز ه یتا شب خبر ینخور نوی؟اگه ا یمثال هنر کرد هیچ -

 -انداختم که گفت : نییو گذاشتم جلو ترو سرم و پا ینیس

ر ؟نکنه فک یسرت انداخت هیچ یرنگ و رو و مشک یشال ب نی. چرا؟ا یعوض نکرد شبیلباستو از د گفتیم نتیز 

 کنه ؟ کارییبپوشه و چ یچ دیتازه عروس با یفهمیهان ؟هنوز نم یزن شد وهیب یکرد
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 خانم بزرگ نگاه کردم وگفتم: یتو چشم ها میمستق همونطور

 . دهییهم مناسب لباس پوش یلیبختم که خ اهیس هی ستمییمن تازه عروس ن -

 -کردو گفت : زیبزرگ چشماشو ر خانم

 بشه ؟ کیساالر بهت نزد ینکنه نذاشت -

 -نگفتم که گفت : یزیکردم و چ سکوت

 . ومدیوجب بچه بر ن هیعرضه از پس  یب یپسره  -

 -نگفتم که ادامه داد: یچیه بازم

امشب همه با هم غذا  ییتو سالن اصل یایشام هم م یبرا یکنیامشب تمومش م نیهارو هم یمسخره باز نیا _

  میخوریم

 یزندگ نیحالم داشت از ا هیگر ریرفت . بعد از رفتنش باز بغض ته گلومو گرفت و زدم ز رونیحرف و زدو از در ب نیا

نرم  از رختخواب گرم و خوادیمثله قبل ازاد باشم هر وقت که دلم م خواستیدلم م خوردیبه هم م میمزخرف و زورک

 شعر بخونم و یبردارم و به دل جنگل پناه ببرم و ه اموصبحونه مفصل کتاب هیخونممون بلند شم و بعد از خوردن 

دلهره  یاتاق با اون بو نیا یزندان یغرق کنم . اما حاال چ اتیلذت ببرم . شعر بخونم و خودم و تو تک تک اون اب

 .  ندازنیبهت نم ینگاه یندارن بلکه تا دم مرگ هم بر که نه تنها دوستت ییاورشو و هم خونه شدن با ادما

قدم  یساعت هشت شب بود که درب اتاق به صدا دراومد از صدا کینزد بایتقر ومدمین رونیهم ازون اتاق ب تاغروب

و درو باز کردم . حدسم درست  دمیجلو کش مویخود ساالر باشه روسر دیکه با دمیقبل از در زدن فهم نیسنگ یها

ه ب ینگاه میدرب باز شد ن یوقت کردیو نگاه م نیبود و زم ستادهیمغموم و گرفته ا یبود پشت در اتاق با چهره ا

 صورتم انداخت و گفت:

 ؟یشام بخور نییپا یایم -

غ کمد رفت و لباس هاشو در کنار رفتم .ساالر هم وارد اتاق شدو به سرا یبه عالمت مثبت تکون دادم و از جلو سرمو

رفتم .  رونیانداختم و از در ب نهیتو ا دمیرنگ پر یبه چهره  یرفت منم نگگاه رونیدادو بدون حرف از در ب رییتغ

خوش اب و رنگ شام نشسته بود و سوپشو اروم اروم مزه  یوپشت سر ساالر وارد سالن شدم خانم بزرگ کنار سفره 
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 یرابه اون سفرره ببرم ب یدست شدی.من که روم نم میو مشغول غذا بش مینیکرد بنشاشاره  دیما دوتا رو د یوقت ردیم

 تشانداختم که ساالر بشقابمو برداشت و توشو پر از برنج و خور نییدستامو تو دامنم قفل کردم و سرر به پا نیهم

شروع به خوردن  نهیداشتم با طمان یدیشد یاحساس گرسنگ نکهیلب تشکر کردم و با ا ریکردو گذاشت جلوم ز

و نبات و به اتاق  ییچا نتیهمه غذاشونو تموم کردن و ز نکهیکردم . صرف شام در سکوت کامل گذشت و بعد از ا

 کردو رو به ساالر گفت : یاورد خانم بزرگ تک سررفه ا

 و سر و صدا  تیها اومده بودن شکا تیرع نیامروز چندتا از -

 بودن ؟ یک- ساالر

 به من انداخت و گفت : ینگاه میبزرگ ن خانم

 و دارو دستش  عقوبی -

 انداخت و گفت : یینباتشو داخل چا ساالر

و اون پسره  نهیسر ا ریز شهیبلند م تیسرو صدا از رع یهر چ کنهیدراز م مشیاز گل یادیپاشو داره ز عقوبی نیا -

  شیبچه قرت ی

 عقوبیاسم  دنیاز من با شن یبود که عکس العمل خاص نیبزرگ کنجکاوانه به صورتمم نگاه کردو انگار منتظر ا خانم

 اضافه کردم که خانم بزرگ گفت : مییو به چا یانداختم و نبات نییسرم وپا یعاد یلیاما من خ نهیو خانوادش بب

 . میذاریبراشون کم م میبه نظر ما دار یتی؟تو که از خون رع هینظر تو چ -

 ساالر نگاه کردم و گفتم: هی

 ایحق نداره به زور مال و اموال و  یجننس کس هیاز نظر من همه انسانن و از  نمیبیو خان نم تیرع نیب یمن تفاوت -

 . ذارهیپاسخ و نم یو تصاحب کنه که اگه بکنه خدا کارش و ب یسرنوشت کس یحت

ر سکوت و کردم که ساال میدار به خانم بزرگ که صورتش سرخ شده بود انداختم و شروع به هم زدن چا یمعن ینگاه

 شکست و گفت:

 ؟ هیحرف حسابون چ نمیبب کنمیفردا صداشون م-



 ماه چهره

 
129 

 

ست د فتهیعمارت م نیکل ا گهیدو روز د یبر شیپ ینجوریبه حرفشون گوش نده زبونشونو کوتاه کن ا_بزرگ  خانم

 . شهی)اشاره به من(دراز م ینجوریزبونش ا یرو بد تیکه به رع یدونیزاده .خودت م تیو رع تیرع

 نگفتم و از جا بلند شدم که خانم بزرگ داد زد  یزیجواب خانم بزرگ چ در

  یاجازه داده باشم بر ادینم ادمی_بزرگ  خانم

 برم استراحت کنم . خوامیم -

 زده نگاه کردو رو به ساالر گفت : رونیاز حدقه ب یبزرگ با چشم ها خانم

 .  یکنیشروع م نیاولم از کوتاه کردن زبون ا -

 -بهم انداخت و گفت : ینگاه ساالر

 دختر نیبش -

 -کنار ساالر و خانم بزرگ ادامه داد: نشستم

 برگردن به خونشون.  دیدنبال ماه بانو و بچه ها با یریفردا م -

 ادینم یزود نیبه ا شناسمیمن ماه بانو رو م_ ساالر

 .  یکه بر نهیتو ا ی فهیوظ ادین_بزرگ  خانم

  رمیچشم م_ساالر

 یکنیدخترم امشب معلوم م نیا فیتکل_بزرگ  خانم

در جواب خانم بزرگ سکوت کردو از جا بلند شد با  نباری. ساالر ا دمیمنظور خانم بزرگ شدم و به خودم لرز متوجه

کردم جلوتر از ساالر بدوم و دوباره به همون  ی. تو پله سع میرفت رونیو از در اتاق ب ستادمیبلند شدن ساالر منم ا

 ساالر هم پشت سرم وارد اتاق شد.وگفت : دمیبه اتاق رس یداشتم پناه ببرم وقت یساس بهترکه توش اح یدخمه ا

 رم.پشت س ایباشه  نهیشونه به شونه و با طمان ای یریبا من راه م یکه وقت نهیعمارت ا نیتو ا یاز اداب زندگ -ساالر

 انداختم و گفتم : نییو از خجالت پا سرم
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 ندارم .   یروزا حال خوش نیحواسم نبود . ا دییببخش -

 انداخت و گفت : نییساالر سرشو پا  

  کنمیدرک م -

مرد منعطف و با درک پنهون باشه .  هیکلفت  یها لیبیس نیپشت ا کردمیازش نداشتم فکر نم یرفتار نیچن توقع

 نگفتم ساالر رفت به سمت پنجره و گفت : یزیچ

بزرگ خان و خانم بزرگ خودشو  هینظرم چ دیکس ازم نپرس چیه ارنیماه بانو رو به عقدم در ب خواستنیم یوقت -

و تجربه نکردم برعکس سردار که  یوقت شور عاشق چیو دوختن و دخترو ر سفره عقد نشون من دادن من ه دنیبر

و خوب  بیبدم نشد چون ماه بانو انقدر نج بتا اسمون با برادر دو قلوش فرق کرد اما خ نیزم شیعاشق شد و زندگ

برامون  دهنیا میدونیما نم یتا بفهم گمیم نارویکنم  ا دایمثله اون پ تونستمیخودم نم گشتمیم ارمیدن دیکه شابود 

 تیسعادت و خوشبخت یاوج روزا ییبیم قیچاه عم هیخودتو غرق شده ته  یاالن که تو دار دیدر نظر گرفته شا یچ

 . راههباشه که تو 

باشم سرم و اوردم باال و تو  نیخوشب تونستمیم طیشرا نیتو ا یو درست بود اما چه جور یساالر کامال منطق یحرفا

ه داشت ک  ینگاه مهربون یگرفتیدرشتشو فاکتور م کلیپر پپشت و قدو ه لیبیچشماش نگاه کردم اگه اون س

 زد و گفت : یبودم لبخند کمرنگ ردهنک دایکه تا به حال تو صورتش پ یشده بود نگاه یتوعمق صورتش مخف

 اتاق کارم  رمیراحت استراحت کن من م الیبا خ ریبگ -

اما از ترسم منصرف شدم و سکوت کردم تا از  دهیم ینگاش کردم و خواستم بپرسم که جواب خانم بزرگ و چ نگران

 دمیسترینم گهیبود .و د ختهیبهش نداشتم اما اون شب ترسم از ساالر ر یحس چیه نکهیدر اتاق خارج بشه . با ا

غصه م واسه صبح بود از عمارت بدون ساالر  ماا دمیبشم . اون شبم تنها سر کردم و با ارامش خواب کیبهش نزد

 یساالر کنارم باشه از خانم بزرگ و رفتارها زنمیعمارت قدم م نیتو ا یدوست داشتم وقت دمیترسیم شتریب یلیخ

منتظر زخم زدن به من بود ماه  یمار زخم هید که مثله بو ییبدش واهمه داشتم و ترس بزرگ ترمم برگشتن ماه بانو

 چرا موفق نشد .  دونمیدور کردن من کردو نم یتالشش و برا امکه تم ییبانو

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

 الیل
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روستا و سرنوشت  نیا یادم ها یبدون خبر دار شدن از گذشته  ومدیاون زن معذب بودم اما دلم نم یخونه  تو

تلفن مخابراات با  قیاز طر یهر روز وقت نکهیزن از روستا خارج بشم با وجود ا نیو ا وسفیکمند و  بیو غر بیعج

و اونا به شدت اصرار به برگشت زودتر من ازون  کردمیو از حال خودم با خبرشون م گرفتمیمادر و پدرم تماس م

زن تو دار و اخمو رو بکشم و بفهمم  نیزبون ا ریزودتر ز یهر چ خواستیبرم . دلم م ومدیروستا داشتن اما دلم نم

که  ییزایو چ فتادمیموحشتناک اون مرد  یحرفا ادی ینه . وقت ای گهیمردناشناس راست م نیو ا هیچ هیاصل قض

 . شدیم  خیمو به تنم س کنهیو مدرک به من ثابت م سندمعتقد بود با 

 ناهار بود پشت سرش رفتم تو و گفتم : یبرا یتو اشپزخونه مشغول سرخ کردن ماه زن

 منم کمکتون کنم ؟ شهیم -

 برگرده گفت : نکهیبدون ا زن

 ممنون ستیالزم ن -

 ترو گفتم : کینزد رفتم

مند افتادکه ک یشد . اصال چه اتفاق یکمند به اون عمارت باز شد چ یپا نکهیداستانو بشنوم بعد از ا هیبق شهیم -

 ازدواج کرد  وسفیرفت و دوباره با 

 برگشت به سمتم و گفت : زن

ه شد کیکس منو که ساالر بود با من شر نیتر زیازش متنفر بودم اون عز ایدن نیبود که من تو ا یکمند تنها کس -

 پاشو به اون عمارت نذاره . گهیبره و د شهیهم یکنم که برا یکار خواستیدلم م نیهم یبود برا

 با کمند نیکرد کاریچ -

 که اشک تو چشماش جمع شده بود قاشق تو دستشو گذاشت تو ظرف و گفت : زن

 و نابود شد .  اهیس شیکردم که زندگ ی.با کمندکار کنهینم یهم با کس ایادم دن نیکه پست تر یکار -

 با اون یعنی زدیم یحرف نیظلم بکنه و چه طور همچ یکه بتونه در حق کس مودیمهربون اون زن اصال نم یچهره  به

 و گفت : یگازو کم کردو نشست رو صندل ریکرده بود ؟زن ز کاریچ چارهیدختر ب
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عشقممو و بچه هام در  یو ساکت بودم که پا اروم ییاما از منه ماه بانو نه . اما تا جا ومدیدرم واریصدا از د شهیهم -

بکشم و دنبال  یکردم نقشه ا یاز همون روز اول سع رهیشد که خواست ساالر و بگ دایپ یکس ینباشه . وقت ونیم

 کنم. رونشیبودم که ب یفرصت

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

 بانو  ماه

 ردکیو به من اصرار م ومدیپدرم م یاول صبح به خونه  متیگرون ق یها یروز بود که ساالر با انواع و اقسام خلعت سه

و احساس کنم  بیعج یبا اون چشما تهیعفر یبزارم که حضور اون دختره  یپا تو خونه ا ومدیکه برگردم اما دلم نم

تر اون دخ یو برا دونیم نیا شترازیب دیمادرم اما اصراربه برگشت من داشت و معتقد بود االن وقت برگشتنه و نبا

و هر زمان و  میجنگ هست دونیم هیانگار تو  میشیم ییزناشو یوارد زندگ یچرا ما زن ها وقت دونمیکنم من نم یخال

 .اوردیما م یبرا یارامش و خوش ییزناشو یزندگ نیا یپس کجا مین باشنگران پر شدن جامو دیبا قهیهر دق

خودم  یبچه هام و زندگ ی ندهیپا تو اون عمارت بزارم باز به خاطر ا خواستیکه به غرورم بر خورده بود و دلم ن حاال

حس دلشوره  هید ما باز ش یدرب بزرگ باغ به رو یجمع کنم و به اون عمارت برگردم . وقت لیمجبور شدم بارو بند

تمام  کردمیمن بود حس م دیام یخونه و عمارت خونه  نیا الس انیبه جونم افتاد انگار نه انگار که سال یبیعج ی

سمت چپ عمارت که به محض  یلعنت یو از همه مهمتر پنجره  خورنیدارن منو با نگاهاشون م واریخدمه و در و د

خانم  دمیعمارت رس یبه پله ها یحالم بدو بدتر شد . وقت  دمیو کنجکاو پشتش د بیورودم اون دو تا چشم عج

ز اما ا دادیم تیاهم شهیاندازه مادرم دوستش داشتم و بهم هم نکهیبا ا دیاستقبال کردو منو به اغوش کش مبزرگ از

 نیهم یدلم باهاش صاف نشد و اصال حوصلشو نداشتم برا گهیدخترک و به خونه من باز کرد د نیا یپا یوققت

 اومدن ساالر و یو تا خود غروب چگونگ  ردمسپردم و به اتاق پناه ب نتیو بهونه کردم و بچه هارو به دست ز یستگخ

 میو غذا بخور مینیبش زیم هیدور  یقراره همگ یوقت زدیررفتاش با من و اون دختر و تو ذهنم تصور کردم دلم شور م

 .  دهیبه من دست م یداره و چه حال یساالر با اون چه رفتار

بار ارزو کردم کاش مثله قبل بزرگ خان زنده بود اگه بزرگ خان زنده بود حداقل مطمئن بودم اگه ساالر  نیاول یبرا

 خورهیبا اونم نم خورهیکه اگه ساالر با من شام نم دونستمیحداقل م شهیهم نم تهیپس سهم اون عفر ستیماله من ن

در  یوحشتناک یبود و من مطمئن بودم ساعت ها اسحس یلیخ یاما متاسفانه ساالر به غذا خوردن دسته جمع

 انتظار منه .
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سراغ کمدم رفتم و  نیهم یبرا کهیبه اومدن ساالر نزد دونستمیشد م شتریمن ب یکه غروب کرد دلشوره ها افتاب

به صورتم زدم اصال دلم  دابیسرخاب سف یکم نهیا یو به سر کردم و جلو ومدیبه صورتم م یلیکه خ یروسر هی

نو به تنشون کردم .  یبچه هارم صدا زدم و سرو روشون و شستم و لباس ها ارمیاون دختره کم ب یجلو خواستینم

رو  بایز یموها یدو سه بار ی. انگار اصال حواسم به خودم نبود وقت دادمیکارها رو با استرس انجام م نیا یاما همه 

 .  ستیحالم اصال دست خودم ن دمیفهمزد  غیو بچم از درد ج دمییکش

و معلوم بود هنوز شروع به خوردن نکردن درب  ومدینم ییصدا چیه یرفتم از اتاق غذاخور نییشام از پله ها پا موقع

با ورود من اروم سرشو  کردینگاه م زیانداخته بود وم نییاتاق و که باز کردم چشمم به صورت اون دختر افتاد سر پا

ساالر و  کنار یرفتم و صندل زیجوابشوو بدم به سمت م نکهیاز جا بلند شد و سالم کرد . بدون ا یلیم یا بباال اورد و ب

 به من انداخت و گفت : یو نشستم . ساالر نگاه دمیکش رونیب

 ماه بانو جان . یخوب شد که برگشت یلیخ -

بعد هم  دیغذا کش یزدم و به صورت دختر نگاه کردم ساالر بشقاب خانم بزرگ و برداشت و مقدار یتلخ لبخند

 بشقاب من و در اخر بشقاب اون دخترو بلند کرد که من ظرف بچه هارو به دستش دادم و گفتم :

 برنج بکش  بایز یبرا -

 خترو دست گرفت و گفت:و دوباره ظرف اون د نیبه من انداخت و بشقاب و گذاشت زم ینگاه ساالر

 از بزرگتر... -

دار به من کردو غذاشو گرفت حرصم ازز دست ساالر دراومدو خودم ظرف بچه هارو پر از غذا  یمعن ینگاه دخترک

 رکایوچ  خورمیدارم م یکردم و گذاشتم  جلوشون . صرف شام تو سکوت کامل گذشت البته من که متوجه نشدم چ

ست خخواستم از جا بلند بشم و به اتاق  وهیو م یکه االن وقت خوردن چا دونستمید مغذا تموم ش یوقت کنمیدارم م

 م . سپردم و برگشت نتیشدم و بچه هارو به ز مونیاون دختر تنگاتنگ ساالر نشسته پش دمید یپناه ببرم اما وقت

 از ظرف برداشت و رو به ساالر گفت : بیس هیبه من کردو  ینگاه مین دختر

 اتون پوست بکنم ؟بر نیخوایم -

 بهش زدو گفت : یلبخند اروم ساالر
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 دستت درد نکنه  -

 کردیم نیریساالر داشت ش ینشده خودشو برا یچیکه مشغول کار شد با حسادت به حرکاتش نگاه کردم ه دختر

 من و پر کنه خانم بزرگ که متوجه حال بد من شد رو به ساالر کردو گفت : یجا خواستیوم

 بره بخوابه . گهیبهتره کمند د -

رو تو ظرف گذاشت و به ساالر نگاه کرد ساالر هم با سر بهش اشاره  وهیبه خانم بزرگ کردو م یباتعجب نگاه کمند

باد خنک به صورتم خورد و ازاد شدم رفتم کنار ساالر نشستم.  هیرفت . با رفتنش حس کردم  رونیکردو از اتاق ب

 خانم بزرگ خودشم از جا بلند شد و گفت :

  دیدار ادیبخوابم امشب شما با هم حرف ز رممیمنم م -

اومد بعد از رفتن خانم بزرگ ساالر دستامو گرفت تو  ایزن دن نیرفت .اون لحظه به نظرم با شعور تر رونیاز در ب و

 گفت :دستشو 

 تو و بچه ها. یمن دلم لک زده بود بررا یذاشتیو منو تنها م یرفتیعمارت م نیاز دینبا -

 نگاش کردم وگفتم : یدلخور با

 اقا دیدار دیبه لطف خانم بزرگ که شما عروس جد -

 اخماشو توهم کردو گفت : ساالر

رهاش کنم که بره . طفلک داره زجر  تونستمیم خواستیدلم م خورهیکه از من وحشت داره به چه دردم م یعروس -

 نجایا کشهیم

 اهیخودمون و س یکه زندگ میکم داشت یخانم بزرگ اقا. مگه ما چ میتصم نیاز میکشیزجر م میماهممون دار -

 بند بوده و نامزد داشته  ییدختر دلش جا نیا نیدونستی. شما م نطوریدخترم هم نیا ی. ززندگ میکرد

 سرشو تکون دادو گفت : ساالر

 من رو حرفش حرف بزنم یخواستیدختر بود . تو که نم نیاما انتخاب خانم بزرگ ا دونستمیم -

 اقا .  رهیبگ مییخودش واسه خودش تصم دیخان با هی_بانو ماه
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 نگام کردو گفت : یدلخور ساالربا

 ماه بانو ؟زبونت تلخ شده ؟ هیچ_

  زبونم تلخه چون دلم شکسته_بانو ماه

 و گفت : دیکرده به صورت ساالر نگاه کردم ساالر دستشو دورم حلقه کردو منو به اغوش کش بغ

 .  یعمارت نیماه شب چهارده ا شهیماه بانو . توهم رهیگیتو رو نم یکس جا چیه -

 و بلند کردم وگفتم : سرم

 .  شهیوقت دوتازن جا نم  چیمرد ه هیتو قلب   -

 ندارم. ییتو تو قلبم جا بدم مطمئن باش تو قلب اون دخترم من جا ریو غ یکس ستیمن قرار ن_ساالر

 -ساالر و گرفتم وگفتم : دست

 کنمیم تونویزیکن نیخواهش کنم ؟به خدا اگه قبول کن هی شهیاقا م -

 زدو گفت : ساالرلبخند

 جان دل؟ یچ_

 انگشتاش حلقه کردم و گفتم  نیب انگشتامو

 مادر خودش  نیع کنمیا ...من خودم اون بچه رم بزرگ ماق نیکمندکه پسر دار شد طالقش بد -

ازجا بلند شد و خواست بره که  تیو با عصبان دیکش رونیحرف ساالر اخماش تو هم رفت و دستمو از دستش ب نیا با

 گفتم :

 نزدم اقا . طالقم حالل خداست  یمنکه  حرف بد -

 بهم انداخت و گفت : تیبا عصبان ینگاه مین ساالردوباره

  یزنیحرف وم نیکه ا یستیمن ن یماه بانو کردمی.حس م شناختمیچارقد سرخ رو سرت نبود وعطرتو نم نیاگه ا -
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نزده بودم . بعد از سکوت من  یانداختم به نظر خودم اصال حرف بد نییدر جواب ساالر سکوت کردم و سر پا 

اون شب قرار بود  نکهیخراب کردم با ا یلیخ دمیبزنه خارج شد . فهم یحرف نکهیساالرهم درب و باز کرد و بدون ا

 و استرس چشم به هم ینه اما تا صبح از ناراحت ایاون دختر  شیرفت پ دونمینم ومدیمن باشه اما شب به اتاق ن شیپ

 نذاشتم 

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

 خان  ساالر

کمند  یجنگل ناشناخته و پر از خطر سخت تربود  . از وقت هیدو تا زن از گرفتار شدن نصف شب تو  نیشدن ب گرفتار

 یرانظر هر دو هست و دارن با خودشون فک ریراه رفتنم هم ز کردمیو ماه بانو هر دو به عمارت اومدن من حس م

 نینسبت بهم داشت ا یو ماه بانو هم رفتار سرد بردمیاز حضور کمند نم یکه لذت یمن ی. برا کننیم بیغر بیعج

شدن به من داشت و نه ماه بانو مثله  کیجرات نزد فیالغر و ضع یبود . نه اون دختر بچه  میاتفاق زنندگ نیبدتر

و دو زنه بودن منو مورد تمسخر  ذاشتنیو سردار دائم سر به سرم م  اوشیس نکهیبا ا کردیقبل محبتشو نثار من م

با ورود کمند به اون خونه ارامشم و از دست  گذروندمیعمرم و م یروزها نیاما ر واقع به نظرم تلخ تر دادنیقرار م

ه بود . شد شتریب و روشن کنه لفیزودتر کمند باردار بشه و تک نکهیا یهم فشار خانم بزرگ برا یداده بودم و از طرف

ر دخت نیا لیبه م گهید یلیخ کردمیو روشن م فیلو تک دادممیخودم و کمند سرو سامون م تیبه وضع دیبا گهید

شب بعد شام به اتاق رفتم و ازش  هی نیهم یبرا شدیم نیداشت به خودم توه نیاز ا شتریرفتار کرده بودم و ب

 یاومده بود رو به رو رونیب یو رو درباس ی.دخترک تازه از اون سرد میصحبت کن هیقض نیخواستم تا با هم درباره ا

سرم و  نیهم یپر خاطره رو نداشتمم برا یجرات نگاه کردن به اون چشما یلیشد . خ رهیچشمام خ تومن نشست و 

 و گفتم : نییانداختم پا

که  ادتی یاریمن پسر ب یکه برا ینجااومدیتو ا میاداممه بد تیوضع نیبه ا میتونیتا اابد نم یدونیتو خودتم م -

ترک مش یزندگ هی یکه تو اماده  کردمی. من درکت م یاماده کن تیتازه زندگ یاتفاق ها یخودتو برا دینرفته ؟پس با

جواب سرباال به خانم بزرگ بدم .  تونمینم نیاز ا شتریب گهیبهت وقت دادم و باهات مدارا کردم اما د یو کل ینبود

 یگدیرس نجایا یزن ها تیبه وضع یدر قبال من انجام بد فتویوظا دیبا گهیامشب فکراتو خوب بکن . تو د نیبش

 ؟ یدی. فهم شهیکه به تو و نقشت مربوط م یو کال هرکار یها نظر بد یریگ میتو تصم یکن

 نگفت  یچیه گهیبه عالمت مثبت تکون دادو د سرشو
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برم با نگاه معذبش و طرز نشستنش بهم فهموند که از جا بلند شم  رونیق بباز هم منتظره که من از اتا دونستمی. م

 رفتم و تنهاش گذاشتم .  رونیوبرم . منم طبق معمول از اتاق ب

رفتم خدمتکارا دائم در حال رفت و امد بودن و  نییشدم و با وحشت از پله ها پا داریب یاهال ادیز یبا سرو صدا صبح

 و گفتم : ریبا تعجب رفتم سمت بش کردنیو جا به جا م لییوسا

 به هم ؟ ختنیچه خبره ؟چرا همه ر نجایا -

 با تاسف سر تون دادو گفت : ریبش

 دادن همه مارم گرفتار کردن .  یدستور خونه تکون دتونیخانم جد -

 ؟ یخونه تکون -

 بله اقا ... _ریبش

به گل  یکیکوچ ی لچهیغچه نشسته بود و با برفتم کمند وسط با اطیتعجب به دور و بر نگاه کردم و به سمت ح با

 گفت : دویاحساسشو به صورتم پاش یرفتم سمتش که از جا بلند شدو لبخند ب زدیباغچه ضربه م

تا بهار  گهیماه د هی دمید یشکل نیهم نجاروی. ا میومدیعمارت م نیچهارپنج ساله بودم  و با مادرم به ا یاز وقت -

عوض  دیبگم استخر عمارت و رنگ کنن ابشم با خوامی. م میعمارت بد تیبه وضع ییسرو صفا هیگفتم بهتره  میدار

 . میبخر دیدست جد هیشهر  میبر نیباش وافقان اگه شما م دهیرنگ پر یلیهم خ یاتاق اصل یشه مبل ها

 به دور و بر چرخوندم و گفتم : نگاهمو

 عمارت؟ نیاههل ا یزنده کرد -

 شمام نگاه کرد که گفتم :کردو دوباره تو چ یفیظر ی خنده

 .  یخودت انتخاب کن ارنیب رنیعکسشو بگ گمیشهر م میبر خوادینم -

 شن؟یخانم بزرگ و ماهبانو خانم ناراحت نم_کمند

 نه نگران نباش . -
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 -تکون دادو گفت : سرشو

  ستین یرنگ خوب یرنگ قهوه ا میپرده اتاق خودمونم عوض کن شهیپس اقا اگه م- 

 اسد بگو  رویبه بش یدار یهر کار رونیب رمیبزن .من م یخوایم یهر رنگ -

 کهنیرفت که در حال کاشتنش بود از دور نگاهش کردم با ا یگفت و دوباره به سراغ همون گل سرخ خوشرنگ یچشم

 .خداروشکر تودیبار یپا نذاشته بود اما از رفتار و کردارش وقار و منش م یزنانگ یایکم سن و سال بود و هنوز به دن

 رونیو سرو صدا انداختم و از در ب اهویعمارت پپر ه بهاز دور  ینگاه میبودم. ن یخوش شانس یلیزن گرفتم ادم خ

 رفتم 

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

 اسری   

شد و تا بعد از ظهر پشت هم  یم رهیخ رونیشست و به ب یساالر قبل نبود روزها پشت پنجره م گهیخان د ساالر

م پولدار و با امکاناتو ه یلیمرد خ هیعشق بتونه  شدیوقت باورم نم چیاما ه هیدردش چ دونستمی. م دیکش یم گاریس

 یکه تو زندگ هییبه خاطر ضعف ها چهرینگاه از پر هی مند ازیاگه خودم عاشقم و ن کردمیفکر م شهیهم ارهیاز پا در ب

به  اجیبکنه و پشتم باشه احت یقو یدارم که منو تو زندگ یبه کس اجیاحت نمیبیخودمو کم م نکهیدارم به خاطر ا

رت نه !!!قد دمیافتار فهمساالر  تیچشمم به وضع یکنه و بهم اعتماد به نفس بده  اما وقت دییدارم که منو تا یکس

 همه نیمثله ساالر با ا یدوست داشتن انقدر قدرت داره که کس دمیفراتر باشه فهم تونمیاز پول هم م یعشق حت

و اگه به خاطر از دست  ستمیبدبخت ن یداد که انقدر ها هم تو زندگ یبه من دلگرم هیقض نیبزنه . ا نیثروت و هم زم

ساالر هم تو  ستیفقط مختض من ن یو دربدر ین اوارگیاواره شدم و پا به عمارت ساالر گذاشتم ا چهریدادن پر

 یحت گهید شهیم رهیبه سهراب خ یبیو با نگاه عج کنهیم هیداره گر یحت دمیدیم یقرار گاه یخودش اواره بود و ب

 .  گذروندیکارش م یهمون دخمه و اکثر وقتشو تو  رفتیخواب هم به اتاق مشترکش با ماه بانو خانم نم یبرا

ه داره ب ینباشه و هر چ شینگه دار قیکه ال فتهیب یعمارت دست کس نیا دیترس یم شهیهم امرزیخان خداب بزرگ

خودش  هیکرد که درست شب تشیترب یخودش همه جا بردش و جور یساالر پابه چا یاز بچگ نمیهم یباد بده برا

 نشیجانش ذاشتیوقت نم چیه دیوگرنه شا نبودزن با خبر  هیانگار از قدرت نگاه  امرزمیرفتار کنه . اما اون خداب

 ازدواج هم بکنه. یحت
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 و بردیمختلف م یمنو تنگاتنگ خودش به جاها یساالر با چه هدف دونمینم کردمینم یتو اون عمارت کار خاص من

بدبخت  تیبه رع ییبه قدرت و زورگو یعالقه ا چیمن ه دونستیم نکهیبده . با ا ادیبهم  زویهمه چ کردیم یسع

 نداختیاما بازهم منو دنبال خودش راه م خورنیهستم که مردم به سرش قسم م ییحاج بابا یشده  تیندارم و ترب

خودم و تو دل  یادیتا ز دادنیو بهم هشدار م کردنیم دمیاسد که به خون من تشنه بودن چپ و راست تهد رویبش

بود که همه جا با من باشه . حقوق باال بهم  نینبودم اصرار خود ساالر به ا یساالر جا نکنم اما در واقع من اصال کاره ا

اشپزخونه  یاز خدمتکارا یکیاصرر بر ازدواج من داشت و  رایکرده بود و اخ یبزرگ برام خال یلیاتاق خ هی دداده بو

 یچهریپر یوقت دونستمیم گهیبود برام در نظر گرفته بود منم که د یغیج غیج یارنگ و رو و صد یب یکه دختر

به ساالر گفتم قرار  یحت شدمیکم کم نرم م مباشه داشت یازدواج کنم و زن خونم ک ینداره با ک ینباشه برام فرق

اتفاق ساده باعث شد  هیز رنگ و رو رو زودتر عقد کنم .اما اونرو یزودتر بزاره و اون دخترک ب یرو هر چ یخواستگار

 طیشرا نینو به روم باز شه . من با تمام وجود باور دارم که تو سخت تر یا چهیدوباره کامال برگرده و در میورق زندگ

 هی دهیخوش و بهت نشون نم یرو یزندگ گهید یو مطمئن یقرار دار زیاز همه چ یدیتو اوج ناام یوقت تیندگز

ن جمع کرد  یمنم رقم خورد . ساالر منو برا یکه توزندگ یا گهید یمعجزه  فتهیاتفاق م تیبزرگ تو زندگ یمعجزه 

که ساالر به  یاز رو نقشه ا نیهم یده باال و از بر نبودم برا یلیها فرستاده بود .  خ تیسرماه به سراغ رع یپول ها

که با توجه به محصول کم  دمیدیوح مسرماه و جمع کنم به وض یدستم داده بود به سراغ تک تکشون رفتم تا پول ها

 یکیاخر سرکه به  فهینداشتم جز انجام وظ یاما من چاره ا دنیپول هارو م یتیو نارضا یها با ناراحت تیاون سال رع

 اومدن رفتم سمتشونو گفتم : نیبه سمت زم یکه به همراه دختر جوون دمیو د یریاز دور مرد پ دمیها رس نیزم زا

 ؟ گهید یماه . اماده کرد نیگرفتن سهم ا یپدر جان ساالر خان منو فرستاده برا -

 -پدر گفت : یبا حرص بهم نگاه کردو جا دختر

ه ب دیبا یچه سهم میمحصول نداشت ینداره نه ؟ما وقت یمفهوم یخشکسال ریو غ یواسه ساالر خان شما خشکسال - 

 ؟ میساالر بد

 فتم :تعجب به دختر نگاه کردم وگ با

 و فلک کنن هان ؟ رمردیپ نیبدم ا ای یاریپولو ببرم حاال پولو م دیکار ندارم من با زایچ نیمن به ا -

 و رها کردو اومد جلو و گفت : رمردیدخترک دست پ 

 دمیماه و به اندازه محصول م نیمن سهم ا -
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با  گرفتمیم دیبود که با یزیسوم اون چ کی بایاورد و داد دستم که تقر رونیب شیروسر ریدسته پول از ز هی

 به دخترک که فقط چشم هاش معلوم بود نگاه کردم وگفتم : تیعصبان

 ؟ تهیحال یبد یاریپولو ب نیحداقل سه برابر ا دیهان ؟تو با شهیزبون نرم من داره واسم دردسر م نیا نکهیمثله ا -

 دست به کمرشد و گفت : دخترک

 هان  میبه اون خان مفت خور شما پول بد دیرابادارم.اصال ماچ نقدریمن هم -

 حرص بهش نگاه کردم و گفتم : با

 ساالر  شیو ببرم پ رمردیمجبورم پ یاگه ند -

  امیمن م یو ببر رمردیپ ستیالزم ن-دخترک

 -گفتم : رمردویتعجب بهش نگاه کردم و رفتم به سمت پ با

 اریو بماههت نیبرو سهم ا یریبگ لشیفلک شده تحو دیپاش برسه به اون عمارت با ریدخترتو بگ نیپدر جان جلو ا -

 مارم تو دردسر ننداز . 

 بردکه دختر دستشو گرفت و گفت : بشیدست به سمت ج رمردیپ

 اقا جان .  ززنمیبا خود خان حرف م رمیمن م -

 -به دختر نگاه کردو گفت : رمردیپ

  مینداره بزار پولو بد دهیفا -

 . زنمیبابا...نگران من نباش من با خود خان حرف م ضهیرفته شادمان مر ادتی"_تردخ

 اومد به سمت منو گفت : دویو بوس رمردیدست پ دختر

 .من اماده ام میبر-

 بهددختر نگاه کردم وگفتم : تیعصبان با
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  ببرمش ریو بگ یریکارا ؟اصال زن و چه به حرف زدن با خان . برو دست همون پ نیا هیبچه باز یفکر کرد نمیبب -

 .  زنهیداره باخودم م یخان تو با من طرفه حرف_دختر

 رفت به سمت اسب من که داد زدم : دختر

 زن خوردم  هیمونده به خان بگم از  نمی.هم برماینم یی...من زن من با خودم جا نمیب سای....وا یهو-

 -همون پول و گرفت جلومو گفت : بشویدست کردتو ج دختر

 راتو بکش برو  ریپولو بگ نیپس هم_ 

 -به دختر گفتم : تیعصبان با

 سرتا  ارنیب ییچه بال سیبرسه اونجا معلوم ن پات

ه ب یبدون حرف به سمت اسب ها رفت .با تعجب به رفتن دختر نگاه کردم و ناچار پشتش به راه افتادم وقت دختر

نگذشت که دختر با  یادی. مدت ز ستادمیراست به اتاق ساالر فرستادم و خودم پشت در ا هیدختر و  میدیت رسعمار

و رو  رونیرفت .بعد هم ساالر اومد ب نیزم ریز تبه سم دادیهولش م نتیکه ز یو اومد و درحال رونیسرخ ب یچشما

 به من گفت :

 فلکش کن  -

 -تعجب به ساالر نگاه کردم وگفتم: با

  رمیگیبه خدا. من ازش پولو م ستیاقا الزم ن -

 داد زد : یبلند تر یبا صدا نباریا ساالر

 گفتم فلکش کن -

ا غرور و ب ردیهم نم هیگر یبردو بست . دختر حت نیرزمیدخترو به ز نتیو اون دختر رفتم ز نتیسرعت به دنبال ز به

ه کرد که برم سمت دختر و کارم وشروع کنم خودشم از تمام شد به من اشار نتیکار ز یبود وقت رهیبه رو به روش خ

فلک  تیرع دیبا نجایپسر حاج بابا ا اسریبودم من  دهانجام ندا یکار وحشتناک نیرفت . تو عمرم چن رونیدر ب

بود ؟اگه بزرگ  دیکار بع نیحساس ساالر ا هیاز من خواسته بود؟از روح یزیچ نیساالر خان چرا همچ کردم؟اصالیم
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به صورتم  ی؟اروم رفتم به سمت دختر . دخترک نگاه دونمیحکم و داده بود نم نیچرا ساالر ا یزیچ هیخان بود 

 : تکردو گف

 ؟ یخورده اب به من بد هی شهیم -

اب براش پر کردم و دادم دستش دختر روبندشو باز کردو خواست اب بخوره . که با نگاه کردن به صورتش  وانیل هی

 و بایبه تنم افتاد و حالمو درگرگون کرد دست خودم نبود زل زدم به صورت ز یبیلرز عج هیدلم از جا کنده شد . 

ه ک یخال تو وجودم هر چ هیدنبال  دیبودم و شا چهریدنبال صورت پر دیازش چشم بردارم شا تونستمیو نم فشیطر

همه شجاعت و حاضر  نیا شدیبود باورم نم ایکار دن نیبود نگاه نکردن به اون دختر تو اون لحظه برام سخت تر

 -شد و گفت : رهیمن خ بیجمع شده باشه  . در اخر دخترک من نگاه عج یفیظر نیموجود به ا هیتو  یجواب

 شده ؟ یزیچ- 

 :دمیبه خودم اومدم و من من کنان پرس تازه

 ؟ هیاسمت چ -

 لبشو گرفت و گفت : یسیپشت دست خ با

 گلبهار... -

گاه به صورتش ن یاومد با مهربون ایاسم دن نیاسم و با خودم تکرار کردم به نظرم قشنگ تر نیبار ا نی)گلبهار(چند

 کردم که گفت :

 ؟یکنیپس چراشروع نم -

 نیکه تو دست داشتم همون موقع دستم سر شدو چوبب انداختم دختر به ا یبه دستم افتاد و اون چوب فلک نگاهم

 حرکت من نگاه کردو گفت :

 .پدرمم کم ازون کتک نخوره . ادیب  ری. برو بگو اون بش یستیکاره ن نیا مدیاز ااولم فهم -

 فیرظ یپاها خوادیم ادیاگه ب ریبش دمییفهم یکه دختر بهم گفته بود وانجام بدم اما وقت یعقب رفتم تا کار عقب

 دخترو فلک کنه تنم به لرزه افتاد برگشتم سمتشو گفتم: نیا
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ه که فلک شده باش اریو درب یکس یتوهمم ادا بندمیبزن بعدم پاهاتو م غیج یلکتو ا نیزم زنمیمن چوب فلک و م -

 ؟

 دختر برق زدو باتمسخرگفت : یچشما

 دهیجراتا بع نیاز نوچه خان ا -

 یکه گفته بودم و انجام دادم و اون دختر هم با خنده  یجوابشو بدم کار نکهینوچه بدم اومد بدون ا یکلمه  از

ا اومدم . ام رونیب نیرزمیو از در ز میهم تموم شد پاهاشو با کمک هم بست یکردن شد وقت یمشغول رل باز ینیریش

 بارنیا دیتو دلش جوونه زده بود .شا یدیکه نور ام ودمب یاسریدلمرده و شکست خورده قبل نبودم .  اسریاون  گهید

 نوبت من بود....

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

 کمند

که من چه طور  یبا خودت بگ یبعده ها بهش برگرد یوقت دیکه شا یطیشرا کنهیعادت م یطیبه هر شرا زادیآدم

 چیکه انگار نه انگار ه یو مثله زن رمیو تونستم بپذ طیبودم چه طور انقدر تحمل داشتمم که اون شرا یانقدر قو

 دمیارزوشو داشتم رس یکه عمر یا یازدواج کردم و به زندگ وسفیبا  یکنم . بعده ها وقت یبراش افتاده زندگ یاتفاق

به دور بودن خودم از  یمثله االن که وقت شدمیزده م رتیاز قدرت صبر و تحمل خودم ح گشتمیبه گذشته که برم

 .  شمیزده م رتیح کنمیو تحمل م یدور نیچه طور دارم ا نکهیو ا کنمیاب فکر مسهر

وفق بدم . حداقل باعث  یطیبود که خودم و با هر شرا نیاز اون درس ها ا یکیداد  ادیبه من  یادیز یدرس ها روزگار

 یکه ارزوشو داشتم برسم . وقت یزیبتونم به اون چ یروز دیشا نکهیا دیو داغون نشم به ام  تیاذ نیاز ا شتریب شدیم

د کمن هیگرفتم  میها بردارم همون شب تصم یدور نیدست از ا دیبا گهیساالر باهام اتمام حجت کردو بهم فهموند د

ت باشم سخ گرانیمورد ترحم د نکهینشه از ا دهیو شکننده د فیضع گرانیکه حداقل تو چشم د یبشم کمند گهید

دست لباس خوشرنگ  هیگرفتم از عمارت شروع کنم .  میح اون روز بلند شدم و تصماز صب نیهم یمتنفر بودم  . برا

از ماه بانو و خانم بزرگ نبود و معلوم بود تا ظهر  یاومدم خبر رونیبلندم و بافتم و ازاتاق ب یبه تن کردم موها بایزو 

 یدادم تا برا یو به هرکدوم دستور رفتم و تموم خدمه رو صدا زدم نییمنم از پله ها پا کننیتو اتاقشون استراحت م

قدار م هیعاشقش بودم پرداختم اسد و فرستادم برام  شهیکه هم یکارخودمم به  ممیبه عمارت بد یریینوروز تغ دیع

گل بخره و مشغول کاشتن گل ها شدم . تا خود ظهر که مشغول کار بودم نه ماه بانو سراغم اومد نه خانم بزرگ اما 
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قال و راه  و لیق نیا نکهیخانم بزرگ با اخم نگاهم کردو از ا میجمع شده بود یزمان ناهار که هر سه تو اتاق اصل

باعث نگاه  نیساالر گذاشتم و هم یو همه رو به پا دمیم پا پس نکشاز خجالتم دراومد اما من یانداخته بودم حساب

 پر از نفرت ماه بانو به من شد .  یها

رت عما نیتو ا یعمر دیدو زن که به خون من تشنه بودم معطوف نکنم باالخره م با نیرو ا یلیکردم افکارم و خ یسع

عممارت  یاز کارها یسر هی. تا شب  اوردمیدست م ساالر و به یعنیعمارت  نیمحبت قدرت ا دیو با کردممیم یزندگ

 یگرم ینگذشت که دستا یزیتخت خوابم برد  اما چ یرو نیهم یبرا مردمیم یانجام شد خودم که داشتم از خستگ

بهش زدم که  یشد . لبخند تصنع انیروم نما یساالر جلو یشدمم چهره  داریاز خواب ب یو تو دستام حس کردم وقت

 گفت :

 کردم ؟ دارتیب -

 به ساعت انداختم و گفتم : ینگاه

 از وقت شام گذشته ؟ یوا یا -

 نگران نباش شامتو اوردم برات _ ساالر

 سر شام نباشه شرمنده یاگه کس ادیشما بدتون م دونمیم -

  بخشمیرو م ندفعهیا_ ساالر

 که گفت : دمیخند

انو با ماه ب یحت ایکنار خانم بزرگ غذا بخورم  وقت نتونستم چیمن ه یمیقد یعقده  هیبه  گردهیاخالقم برم نیا -

 ازدواجم لیاوا

 نگاش کردم وگفتم : کنجکاو

 چرا ؟ -

 عمارت بود .  نیسخت ا نیاز قوان -ساالر

 تکون دادم وگفتم : سرمو
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 به نظرتون بهتر نشد ؟ هینظرتون راجع به عمارت چ -

 گرفت تودستشو گفت : دستامو

 مثله تو بد باشه . ییبایدختر ز ی قهیسل شهیمگه م -

 یشدم لبخند رو رهیقرارش خ یب یدوباره سرم وگرفتم باال و تو چشما یانداختم اما وقت نییزدم و سرم وپا لبخند

 یزیچ خواستیفرق داشت انگار م یلیکه انگار با ساالر قبل خ یطور کردینگاهم م یبی. ساالر با حالت غر دیلبم ماس

انگار که به خودش اومده باشه دستپاچه از جا بلند  دید هنگا نیمنو نسبت به ا یکه اخم ها یوقت تونستیبگه و نم

 شدو گفت :

 استراحت کنم . رمیمن م -

 ریرفتم سمتشو ز عیرفت و تعادلشو از دست داد سر جیدفعه سرش گ هیبره که  رونیجا بلند شدو خواست ب از

 تخت دراز بکشه دستشو گذاشت رو سرشو گفت : یبازوهاشو گرفتم و کمک کردم تا رو

 . کنهیندارم . تمام تنم درد م یچرا از صبح حال خوش دونمینم -

 هیپاشو یداغه . خواستم از جا بلند بشم و برم اب برا یلیو حس کردم که خ شیشونیپ یدستمو گذاشتم رو اروم

 که دستشو گذاشت رو دستمو گفت : ارمیب

 . هیباشه کاف میشونیدست تو رو پ نیهم خوادینم -

 -مردونش گذاشت وگفتم : یشونیپ یرو فمودوبارهیظر یدستا

 ؟ ارمیبرم براتون جوشونده ب -

 تکون داد و گفت: سرشو

 بمون .  نجاینه هم -

 شدم . اروم چشماشو باز کردو به صورتم نگاه کردو گفت : رهیجام نشستم و به صورت مردونه و جا افتادش خ سر

 خستم کمند یلیخ -
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 چرا اقا ؟ -

 دست منو گفت : یدستشو گذاشت رو-

.  یعمارت اومد نیاواخر که تو به ا نیمنو خسته کرده . مخصوصا ا یلی. خ یپر بود از تالطم و نگران میزندگ یهمه  -

 . یبه من کمک کن خوامیکمند ازت م

 اقا ؟ یچه کمک -

 گفت :  یحالل یبرگدوند و با همون ب سرشو

 گهیو ندارم د یتنش چیه ینه مقابلم . من حوصله  یفقط کنارم باش یچیه -

 حالش بدتر نشه گفتم نکهیا یبرا یول دمینفهم یلیو خ منظوش

 چشم اقا -

 و گفت : دیخند ساالر

 حاال حالم بهتر شد . -

 جا بلند شدم وگفتم : از

 اقا نیبمون نجای. امشبم هم ارمیبراتون جوشونده ب رمیمن م -

شدو وپاهام  یراحت چشماشو بست اما برعکس ساالر ته دل من خال الیو با خ دیبه روم پاش یرف لبخندح نیباا

 سست...

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

  اوشیس  

 یبود که کنار کس یبود اما ازون لذت بخش تر وقت ایکار دن نیمن لذت بخش تر یتهران برا یها ابونیزدن تو خ قدم

نقش که  زیالغر اندام و ر افهیدختر خوش ق هی شناختمشی. سه ماه بود که م یکارو بکن نیا یکه دوستش دار

. از دور که نگاهش  رفتیو راه م خوردیم ذاغ کیش دیپوشیم کیش شهیبه گالله داشت . هم یبیعج یشباهت ظاهر
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 یلبها کیکمر بار دهیکش ینفر جمع شده باشه ساق پاها هیکه تو  یو لوند یهمه زنانگ نیاز ا یکردیم فیک یکردیم

دل  یچه برسه به من که برعکس بزرگ خان هر لحظه اماده  بردیو م یدل هر پسر طونشیش یبرجسته و چشما

که بلکه  رهیمچم و بگ کنمیم یدنبال منو هرجا کارخراب فتهیبود که ب نیکار ساالر ا یدادن و دل گرفتن بودم . از بچگ

و تا به همون  کردمیاز طرف خودم به جنس مخالف احساس م یبیدست خودم نبود کشش عج ارمیبه بار ن یزیابرور

تاد دختر اف نیچشمم به ا یوقت منتونست گهینگه داشتم اما د خودم و یلیشده بودم هم خ یروز که ووارد هفده سالگ

و ت رشیپدر نداشت با مادر پ نیریخود دار باشمم . ش نیاز ا شتریو متوجه شدم اونم به من توجه داره نتونستم ب

 شونویزندگ نهیهز کردویخودش کار م نیهم ینداشتن برا یخوب یووضع مال  کردیم ینقطه تهران زندگ نیتر نییپا

ه بود و نشست کیکوچ زیم هیفرشته پشت  هیمحل کارش مثله  قایدق یعنی دمشید بازاربار تو  نیاول کردیم نیتام

. بعدد ازاومدن ازوم مغاره  دمیحال خودممو نفهم گهیکنم د دیرفتم ازش خر یمشغول حساب وکتاب اجناس وقت

به  .ازون روز دمید کهبود  یدختر نیباتریز نیریش تهرانو راه رفتم و بهش فکر کردم . به نظرم یها ابونیساعت ها خ

که کل خونه شده بودپراز پسته و تخمه انقد  دمیانقدر خر میو خشکبار خرد لیبعد هر روز به اون مغازه سر زدم و اج

 فیتعر نیریش یبرا نارویا ی. وقت میکن میفقرا تقس نیکنم و ب یکه اخر سر مجبور شدم با فرخ اونا رو دسته بند ادیز

 یدختر هیهمه پول و ثروت عاشق  نیبا ا یام وقت وونهید گفتیبهم م کردیو مسخرم م دیخندیاز ته دل م کردمیم

 خان یبه ساالر بزنه . پسرا یحرف نیریجرات داشت از ش ینبودم چون  وونهیکم د گفتیمثله اون شدم . راستم م

 بودنیزاده نم تیو رع تیرعاز  دیتازه اون دخترا هم باو نداشتن  یا هیغر چیده باال حق ازدواج با ه یجز با دخترا

روزم  هی یشد جلوش و رفت . من حت یمگه م گهیاز تهران اونم با فقر مطلق . اما دل بود د یدختر هیچه برسه به 

 یاقهر اتف یکنم خودم و برا یزندگ ادشیبدون نگاه کردن به صورتش و بدون  نیریبدون حرف زدن با ش توستمینم

 بگذرم .  رسهیکه از خان و خانزاده بودن بهم م یحاضر بودم از هر چ یبود حت تمپش نیریاماده کرده بودم و اگه ش

 و گفت : اوردیاخر سر طاقت ن نداختیو لپاش از خجالت گل م زدمیحرفارو داشتم بهش م نیا همه

ته وابس شتریبهت ب ترسمی. من م دهینم تیازدواج رضا نیساالر خان صد در صد به ا یگیکه تو م نجوری. ا اوشیس -

 و ندارم  ینجوریطاقت غصه خوردن ا گهید دمیکش یسخت یلیخ یشم و از دستت بدم .من تو زندگ

 و گفتم : دمیخند

 ومونیو زندگ میکنیازدواج م نجایبشه منو تو هم خوادیم ینده چ تیتونگران اون نباش فکر کن ساالر خان رضا -

 . میاری.صداشم در نم میدیادامه م
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به  نهکیخانم بزرگ شروع م یسال که برس ستیبه ب یگیخودت م یچ رنیبخوان برات زن بگ یاونوقت وقت_نیریش

  یکن کاریچ یخوایکردن . اونوقت و م دیدختر کاند

 دایبه خودتون خودم پ دیزحمت ند گمیاونجا م برمیو م رمییگیچهارتا بچه ام دست همتونو م یاونوقت من بابا-

 کردم 

 بهم نگاه کردو گفت: یبا نگران نیریش

و منو  یایب نجایخونوادت بهه ا  یازاعضا یکیشرط گذاشته که حداقل با  کنهیقبول نم ینجوریمامان من ا یول -

 . یکن یخواستگار

.اونجا  فرنگ میببندم و بر لیکه پول جمع کنم بارو بند نهی. من تو ذهنم ا یباش زایچ نینگران ا خوادیتو فعال نم -

 کن یتو فقط سع میندار ازیکسم ن چیبه اجازه ه میسازیم مونوی. خودمون زندگ کنمیهم کار م میخونیهم درس م

 با من . شیبده بق تیبه عقدمون رضا یکن یمادرتو راض

 گردمیحاال تو حرف بزن منم فردا برم -. دهینم تیکه رضا دونمیم یول کنمیامشب باز باهاش صحبت م_نیریش

 ؟ میبخور یبستن می.بر ادیازم برم یچه کار نمیشهرم بب

ده  رفتمیم دیاونروز با ی. فردا میکردم و هر دو به سمتش به راه افتاد ابونیاونور خ یفروش یبه بستن اشاره

و  رمیگاز ساالر ب یپول هی تونستمی. اگه م فرنگ رفتنو هم به راه بندازم یتهران رفتن زمزمه ها هیمثله قض خواستمیم

و  یشبه منت ک یازین چیه میرفتتیو م کردمیعقدش م انهیگرفتم ومخف یوم نیریدست ش گهیبرم فرنگ اونوقت د

اونارو از  افتادیرو روال م نیریمنو ش یو زندگ گذشتیازدواج مجددم نداشتمم .چند سالم که م یو قال برا لیق

 نیهم یمنو خونوادم بودن . برا رشیو بعد مجبور به پذ شدنیدلخور م ی. فوقش چند روز کردمیازدواجم با خبر م

پا به عمارت گذاشتم اول حس  یوقت نباریکردن ساالر به فرنگ رفتن بود . ا یفعال راض کردمیم دیکه با یتنها کار

شده بودن و اب استخر باغ تازه . عطر  گرفته بود باغچه ها پر گل یا گهید یکردم اشتباه اومدم . باغ عمارت سر صفا

. با تعجب به دور و  دیبخشیبه ادم م یتازه ا روح هیشده بود و انگار  بیمطبخ ترک یمختلف با غذا یخوش گل ها

 و گفت : دیافتاد رفتم سمتش که از جا پر ریبرم نگاه کردم که از دور نگاهم به بش

  ریبخ دنیسالمم اقا جان . رس -

 شده ؟ زینو شده تروو تم ی؟همه چ نجاایبره اسالم . چه خ -
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 برو ایعوض کردن به جون اقا کمر برام نمونده ب رویامثال داده همه چ یاقاست . واسه سال نو دیکار خانم جد_ ریبش

 چیبزرگ خان و ها ه امرزیاقا .... خدا ب میشد چارهیخودشو دست زن نده . ب اریبا خان صحبت کن بلکه انقدر اخت

 . دیدینکش امرزیکدومتون به اون خدا ب

 -کردم و گفتم: یبلند خنده

که پا توش  یبود اون عمارت یداره باغ انقدر سرو ضفا گرفته همه جا قشنگ شده چ یحاال مگه چه اشکال- 

  داشتیغم برمون م میذاشتیم

 با حرص نگاه کرد که گفتم : ریبش

  یفرمان بود االن مثله خان گوش به یگرفتیاگه خودتم زن م -

 اقا رمیمن غلط بکنم زن بگ_ریبش

 و گفتم : دمیخند

 خان تو عمارته ؟ -

 اشاره کردو گفت : یسرتکون دادم و به پنجره اتاق ریبش

 با هم  خوننیدارن حتما شعر م انینم رونیب دیبله الحمد اهلل از اتاق خانم جد -

 نگاه کردم وگفتم : ریتعجب به بش با

 شعر ؟ساالر و شعر ؟ -

واردعمارت شدم و از پله ها باال رفتم . خواستم به  یاز تاسف تکون داد و رفت . با کنجکاو یبدون جواب سر ریبش

باز  مهیاون تازه وارد ذهنمو بهه خودش مشغول کرد رفتم به سمت اتاق ته راهرو در اتاق ن دنیسراغ مادر برم اما د

در کمال تعجب دختر در حال خوندن شعره و ساالر  دمیشم و چسبوندم به در که دگو ومدیحرف زدن م یبود و صدا

سر به سرش  کردویساالر دائم مسخره م گفتیسردار شعر م یوقت ادمهی.  دهیو گوش م کشهیم ونیهم داره قل

 ردم و ارومک یتک سرفه ا دیامانم و بر ی. کنجکاو کردیدختر و شعر گوش م نیاما االن نشسته بود کنار ا ذاشتیم

از جا  یدرب و باز کردم ساالر با خوشحال یدختر قطع شد و ساالر داد زد که وارد شم وقت یمن صدا یصدادر زدم با 

 -بلند شدو گفت :
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 ؟یوقت بود سر نزده بود یلی؟خ اوشیس یاومد یک- 

 و تو اغوش گرفتم و گفتم : ساالر

 بمونم  نجایهفته اول نوروز و ا خوامیاالن اومدم اقا م نیهم -

 به دختر اشاره کردو گفت : دویخند ساالر

 نه ؟ یبا کمند که اشنا نشده بود -

جوابمو داد و  یاروم یزد با صدا یو از ساالر گرفتم و به دختر دوختم و با سر سالم کردم دختر لبخند اروم نگاهم

 گفت :

 میبفرما تو . جوشونده تازه دم دار -

  خورمیممنون نم-

 لبخند زدو گگفت : دختر

 .  دیاسفند دزده ممکنه سرما بخور یهوا -

 تو و کنار اونا نشستم که چشمم به کتاب حافظ تو دست دختر افتاد . رفتم

 ؟ نیخوندیحافظ م -

 ؟ یخونیاره شاعر مورد عالقه من حافظه و موالناست . شما هم شعر م-کمند

 مدرسه م  یبله البته در حد خوندن درس ها -

 دکتر شه  نجایبخونه و هم یدکتر خوادیبه اصرار رفت شهر درس بخونه م اوشیس_ساالر

طبابت  و قولهیب نیتو ا امیاز تهران ب نکهیمزخرف  و داشتم و به ساالر گفتم اما از تصور ا میتصم نیا یک ومدینم ادمی

 -لبخند ساده بسنده کردم وگفتم : هیبه  نیهم یشد برا خیکنم مو به تنم س

 بهتر بود  یلیبره و درس بخونه خ رانیخارج از ا تونستیالبته اگه ادم م - 
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  دیندار یاجیاحت ی؟شما که از نظر مال دیریخب چرا نم_کمند

 اره اتفاقا دارم بهش ... -

 حرف منو قطع کردو گفت : ساالر

که  میکن یره چه توقعبزاره و فرنگ ب رونیتو خاک خودشون خدمت کنن .اگه پسر خان پا ب دیخان با یپسرا -

  . میکن یواسه دارو درخت خان دیبا میچیه گهیکه بره و کوچ کنه  ما د تمیکوچ نکنه و بمونه . رع نجایاز ا تیرع

در حقشون  دیبمونن با نجایمردمتون ا دیخوایخان....اگه م یاقا نه حضور پسرا مونهیبه دل خوش م تیرع_کمند

دارن خوب  یچه مشکالت دونمیمردم بودم خوب م نیبهشون .من از هم دیامکانات بد شتریب نیکن یخوب شتریب

 نیز اا شتریب اقتشونیمردم ل نی. ا دنیاما سرماه سهم شمارو به موقع م کننیسرخ م یلیصورتشون و با س دونمیم

 حرفاست 

 کم گذاشتم من براشون؟ یکنم ؟مگه چ کاریچ یگیم_ ساالر

 . دیشیمتوجه م زویهمه چ دیمردم بچرخ نیروز ناشناس ب هیشما _کمند

و  پخته تر یلیبود اما انگار خ شیسن کم داشت و هنوز اول جوون نکهیکردم با ا نیتحس یدلم اون دختر و حساب تو

خونه  نیتو ا یدینور ام هی تونهیخوشم اومد احساس کردم حضورش م یلی. ازش خ زدیجا افتاده تر از من حرف م

دختر  نیدختر بود . ا نیمن هم تیموفق دیشدم کل مونیشبرم و با ماه بانو مشورت کنم اما پ خواستمیم نکهیباشم با ا

ار قر ریداشت منو هم تحت تاث نیکه ا یکالم یکنه جادو یراحت ساالر و به فرنگ رفتن من راض یلیخ تونستیم

کاله کردو به صورت ناشناس داده بود چه برسه به ساالر . حدسمم درست بود ساالر بعد از ظهر همون روز شال و 

د و و اس ریبار بود که ساالر بدون بش نیاول یبرا نیمردم قدم بزنه و از مشکالتشون با خبر بشه . ا نیررفت تا ب

 مردم کوچه و بازار . نیاونم ب رفتیم ییامکانات جا

 دمکریکه ارزو م یدر راه بود انقالب یا گهیقطعا انقالب د شهیدردسر نم یعمارت ب نیزن تو ا نیحضور ا دونستمیم

 برسونه . نمیریهست به نفع من باشه و منو به ش یهر چ

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

  نیریش
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 ینجوری. منم هم یصدام کن ببابا جون گفتیبهم م شهیو مخارج خونه افتاد رو دوش من . هم که مرد همه خرج پدرم

ه از باشه ک یریتنها تصاو نیا دییجان بابا ...... شا گفتیم زدویلبخند م دیشنیهر وقتم که صدامو م کردمیصداش م

خواب  هیمن  یپدر برا کنمیس مح یدور شدم که گاه شخوش و با ارام یاسم پدر تو ذهن منه انقدر ازون سال ها

.  فروختیم یاش و عدس یمغازه چلو کباب هی یمن دست فروش بود جلو یوقت نداشتممش . بابا جون چیبوده و ه

ا فروخت االسک یتابستونا بستن هینجوریا دیکه د یوقت نیهم ینه برا ادیزمستونا درامدمون خوب بود اما تابستونا ز

 فشینح یبود و الغر اما با همون دستا ریپ ادیم ادمیکه  یکه دست پخت مامانم بود . از وقت یهمون اش او زمستون

 . اما امیدختر دن نیو خوشبخت تر نیخوشحال تر کردمی.منم که حس م دیچرخیرو کولشو دور اتاق م ذاشتیمنو م

 یبه هم . با رفتن باباجون ختیر زیچ هکه رفت هم یمن دووم داشت . وقت یسالگ زدهیخاطرات خوب تا س نیهمه ا

 یکاریخونه ب هی. کرا بتیعالمه مص هیداداش محسن از خونه زده شدو رفت من موندم و   دینخند گهیمامانم د

و بزرگ  کردیتومور تو وجودم رشد م هیعقده که مثله  هیعقده . هیبرامم شد  زیهمه چ نایفقر .....عالوه بر ا یضیمر

که دست تو دست باهاشون  دمیدیو گلدار م بایز یهم ساالمو با اون دامن ها یوقت دمیکشیدائم حسرت م شدیم

ثله و م  رهیم نییدامنشون باال و پا چرخنیکه م یو وقت پوشنیم دیسف یتور تور ی. جوراب شلوار خورنیم یبستن

 ارمیرج خونه رو درببابا و خ یبودم. بعد بابا مجبور بودم خودم برم جا ی. من چرمیبم خواستیدلم م  شنیفرشته ها م

اش خوابم  گیسر د ییو مجبور بودم بساط و رها کنم و برم چه شبا شدنیمست مزاحمم نم یکه مردا یی. چه شبا

و پول  خوردنیو به زور اش م ومدنیشر و گنده م یرو گذروندم که پسررا ییچه شبا  بردنیو پوالرو نم بردینم

که  یروز نیهم یبرا کنمیخودم م یبرا یکار هیروز باالخره  هی دونستمی....م کردیم وونهیمنو د نای. همه ادادنینم

 انقدر خودتو باال دیاز امروز تو با نیریتمموم شد ش گهیدانشگاه تهران قبول شدم به خودم گفتم د اتیادب یریدب

 .  یو بسوز یدائم حسرت بخور نکهیحسرت نه ا یبش هیکه واسه بق یبکش

کرده بود وارد بازار شدم و در کنار  دایبابا که منو پ یمیقد یاز دوستا یکی لهیاز قبول شدن تو دانشگاهه به وس بعد

احساس  گهید میبه زندگ اوشیمن بود .با ورود س یاز تحول توو زندگ یتازه سر اغاز نیاما ا خوندمیاون درس هم م

بود اما اصال مهم  کتریدو سال از من کوچ نکهیبا ا زیه چمن شد هم یبرا اوشینداشتم . س یکم و کسر چیه کردمیم

من  یعنیمن باشه  یحام یو هم از لحاظ مال یهم از لحاظ عاطف تونستیکردم که م دایو پ یکس ینبود وقت

 دادیمنو مادر و م یها نهیاومد کم کم نذاشت کار کنم خودش خرج و هز میبه زندگ اوشیس یخوشبخت بودم وقت

 رییاحوال بود اما کم کم  متوجه تغ ضیکه مر نیببره مادرم با ا یبهتر یبود که ازون خونه مارو به جا هقول داد یحت

وبه خونه اوردم تا با مادر  اوشیروز س هی نیهم یو بهش گفتم برا قتیمن شد و منم تمام حق یو ظاهر یحال روح

 ادیب یخونوادش به خواستگار یاز اعضا یکیشرط گذاشت که حتما با  یول ومدیبدش ن اوشییصحبت کنه مادر از س
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ازدواج مخالفن   نیهم قوبل کرداما از اول هم بهم گفته بود که خانوادش با ا اوشیبه ازدواج ما بسه س یتا راض

 .       کننیازدواج مخالفت م نیخانزاده بود و کامال واضح بود که خانوادش با ا اوشیس

از  کردمیشدن رابطمون مخالفت م شتریبا ب یمنه ول یبزرگ برا یحام هی اوشیس دونستمیم نکهیبا وجود ا لیاوا

هم به مشکالتم اضافه بشه اما  یشکست عشق یبدبخت نهمهیوسط ا خواستیو دلم نم دمیترسیوابسته شدن م

 یا گهیمثله برادراش کس د ذارهیکه نم دادیم نانیبهم اطم کردویراحت م زیمنو بابت همه چ الیخ شهیهم اوشیس

 . رهیبگ میتصم شیزندگ یبرا

 رویمنو تحق یروز هیکه  ییاونا یهمه  خواستیانداختم دلم م اوشیفکر فرنگ ررفتنم من به ذهن س نیهم یبرا

م و اون میگفته بودم که حتما مادرو با خودمون ببر اوشیبه س یحت رمیم رانیکه دارم از ا ننیبب کردنیمسخره م

راغب شد تا  اوشمیکه گذشت خود س یبهش فکر کنه اما کم یجد یلیخ کردمیفکر نم لیقبول کرده بود . اوا

بودم بهش برسم اگه  دوارمیبود . ام نیهم یمن تو زندگ یارزو تیفرنگ . نها میبر نمیکنه و بتو یبرادرشو راض

 زیچ چی..ه خواستمینم ایدن نیاز ا یزیچ چیه گهید دمیرسیم

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

 خان  ساالر

چه طور جذاب باشه . تا قبل از اون ما  تونهیمرد م هیفکر انداخت که  نیشدم تازه منوبه ا میکه وارد زندگ کمند

 تونمیکه چه طور م فتمیفکر ب نیبه ا یروز کردمیوقت فکر نم چیه میخودمون و قدرت بدون میگرفته بود ادی شهیهم

د اروم بو یادیز ای دییفهمیم یادیعوض شد انگار ز زیچ همهمن شد  یکمند وارد زندگ یاز وقت یباشم . ول یادم بهتر

ه ذهن و فکر باعث شده بود من به اون زن که مثله خوره ب یتو وجود کمند بود که بعد از مدت ها حت یزیچ دونمینم

 بهجواب داشت و از جواب هاشم  ییهر سوال یراه حل داشت برا یهر کار یافتاده بود فکر نکنم کمند برا میو زندگ

که بهش اعتقاد داشت و با جرات  یزیچه من رو به روش بودمم چه ماه بانو و چه خانم بزرگ چ دیترسیعنوان نم چیه

 نیبا من به خاطر قوان شیکمند نقطه مقابل ماه بانو بود . ماه بانو توو تمام زندگ کردیو ازش دفاع م اوردیبه زبون م

 کردیخاص عمارت  بودو دست از پا خطا نم نیبود  تابع قوان یدائم در حال خود سانسور تشیوعمارت وحفظ موقع

ر و سرکش بود که کم گ انیداشت انقدر عص یفوق العاده سرکش ی هیخود من . اما کمند نه ! کمند روح نیدرست ع

ر ه  گفتیمشکالتشو به خانم بزرگ و ماه بانو نم یکس گهید کردنیباز م یا گهیکم تمام خدمتکارا روش حساب د

به  که با کمند یوقت ی. حت بردمیشجاعت لذت م نهمهیو انصافا من از ا رفتیسراغ کمند م میداشت مستق یکارکس 

و با همون نگاه با  زدیبرعکس  تو چشمام زل م کردیصومانه رفتار نممثله ماه بانو مظلومانه  مع رفتم؛یخلوت م
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و با همون سن کمش از  دیلرز یجهت نم یدست و پاش ب کردی. مثله ماه بانو احساس کمبود نم کردیشهامتش نگام م

 .  ومدیبرم یمثله من به راحت یپس مرد

با خوندن اون شعر ها اشک  یوقت خوندیو زنانه ش شعر م فیظر یبا صدا یوقت کردیکم کم داشت منو جادو م کمند

ارت و عم یو دخترونش پله ها کیکوچ یبا همون پاها یوقت دیخندیبلند بلند م طیشرا نیتو بددتر یوقت ختیریم

لحظه از فکرش غافل باشم  هی یحت توستمینم دیدرخشیستاره موقر م هیها مثله  یحال تو مهمون نیو در ع دیدویم

 یشکل بود حت هیجور بود هر لحظه  هینبود هر لحظه  ینیب شی. کمند اصال قابل پ ومدمیهمه تناقض به وجد م نیاز ا

 هیباهام داره .مثله  یامروز کمند چه رفتار زدمیوبا خودم حدس م کردمیو بهش فکر م نشستمیگاه تو محل کارم م

ت تو و دس پوشهیم یشمیموقر لباس بلند ابر یبانو هیمثله  ای رهیگیرو پاهام و سرم و تو اغوش م پرهیدختر بچه م

 .  ممیزنیدست هم تو باغ قدم م

داره به  دمیدیو م شدمیوارد اتاق مشترکمون م یکنم اما وقت ینیب شیتا بتونم کمنداونروز و پ کردمیخودم فکر م با

 نهکیجا به جا م کشیکوچ یو با اون جثه  نیبلند و سنگ یو پرده ها برهیاتاق و دنببال خودش م نیزور کمد سنگ

م ه یلیو که خ یکه به زحمت کار دمیدیم نیریش یتنموجود دوست داش هیاون لحظه  ختیریکال تصوراتم به هم م

 انججام بده .  خوادیو م ادیخوب از پسش برنم

ب ها ش نکهیبه ا لمیم گهیکمند با ماه بانو بودم . د سهیبه خودم اعتراف کنم اما دائما در حال مقا نویا خواستینم دلم

و اون برام پرتقال پوست ببکنه و در کمال نجابت به  میو نبات بخور یبه اتاق ماه بانو برم و طبق روال هر شب چا

عمر  هی.  زدیکه کمند برام رقم م خواستیو م یجانیبودم اما دلم ه هگذاشت ی. پا توو چهل سالگ دیکشینم میخواب بر

 ایاز دن یخودم باشم مگه منن چ یدوست داشتم برا گهیقانون تن داده بودم د کسالت با رو پر از یزندگ هیبه 

بربخوره بخوره سهم من  یبه هر ک خواستیخوش باشم حاال م شتریب میو قانون یبا زن شرع نکهیفقط ا خواستمیم

 داشتم نداشتم ؟ یبود . خب منم سهم یعمر خاموش کرده بودم چ هیکه تو وجودم  یساالر نیبود . سهم ا یچ

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

 بانو ماه

باهوش و  یبه چشماعمارت گذاشت و نگاهم  نیسرم اومد . اصال از همون روز اول که پاشو تو ا دمیترسیم یهرچ از

 که یزیزودتر از اون چ یلی. همونم شد خ رهیمن به باد م یعمارت بزاره زندگ نیاگه پا به ا دمیافتاد فهم بشیعج

و سه شب به اتاق اون  ومدیسه شب ساالر به اتاق من م تههر هف لیجاشو تو دل ساالر باز کرده بود اوا کردمیفکر م

 فتگیروز م هی ضهیمر گفتیروز م هی زدیمن م شیاز سهم حضورش پ تونستیه مک یاما کم کم به هر بهونه ا رفتیم
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کجا بره .... کم کم داشت از من  دیکرده که با یرفته وقاط ادشی گفتیم هروزی رونیب برتمونیبه جاش اخر هفته م

هش ب یصداش کردو حساب یبه خانم بزرگ بود که بهش تذکر بده خانم بزرگ چندبار دمیتمام ام شدیدور و دور تر م

غ سرا تیشکا یبرا دمیکشیخجالت م گهیهمون اش و کاسه . د گذشتیاما اونم موقت بود . باز چند وقت که م دیپر

 افتادیبودم خانم بزرگ چشمش به من  م هغر زد هیبودم و با گر ختهیروش اشک ر یخانم بزرگم برم از بس جلو

 نداشتم یاما چاره ا ومدیزن غر غرو باشم بدم م هی نکهینداره منم از ااعصاب منو  گهید دونستمیم کردیراهشو کج م

روز باالسرشون نبودم و  هیعمارت اگه  نیمادر سه تادختر بودم که با تفکرات اهل ا دیرسیزورم به ساالر نم

از  که یمن مجبور بودم بمونم .بمونم و تماشا کنم مرد ومدیسرشون م ییالیمعلوم نبود چه  کردمینم تشونیحما

از دستم در اورده و دوباره داره  یوجب میدختر ن هیعمر صبر کردم تا به عشقش برسم و  هیعاشقش شدم  ینوجون

بدتر باز اون روز ها که  یلیخ یلیهمون ماه بانو که حق غذاخوردن با ساالرشو نداشت اما خ شمیدوباره دارم م برهیم

قلب شوهرم و صاحب شده بود و ساالر هم دل  یا گهی. زن د یاالن چمن بود اما  یبزرگ خان زنده بود ساالر فقط برا

و  شدیرفته ساالر منکر م ادتیچررا بچه هارو  یچیب خودش گله کردم گفتم خودم ه یداده بود بهش . چند بار

 نیاما خبر نداشت اول شهینم یزیو کمتر که چ شتریشب ب هی گفتیبرام م کگذاشتهکم  یمگه چ گفتیناراحت م

نه . اون روزا  اینه . براش ارزش داره  ایکه طرفش دوستش داره  نهیا فهمهیدوو طرفش م یز ن از رابطه  هیکه  یزیچ

 یرودباس نیا واریپرده و د هباالخر یروز هی دونستمیداره بهم م یلیته دلش م دونستمیساالر مونده بودم م یاگه پا

 .... شکستمی..اما االن داشتم منداره جز ماه بانو . ییساالر جا دونستمیم رهیکنار م

 یا یمشیبا لباس ابر بایز یازون ملکه  گهیعمارت تمومه د نیدوران ماه بانو تو ا گهیکه د کردمیو باور م شکستمیم

 دایبودم با اضافه وزن ز یزن هینمونده حاال  یچیغرق بود تو محبت و عشق همسرش ه دوویپوشیکه رنگ چشماش م

و سرگرم  ومدنیکنارم نم گهیدختر ها هم د ی. حت قبه پنجره اتا زدمیبه تن داشتم و روز وشب زل م رهیلباس ت

کمر  کردیسرزنده بود و ورزش م شدیجذاب تز م شدیبزرگ تر م یخودشون بودن . اما در مقابل من  اون دختر هرچ

 ...  بایو ز دهیاندام کش کیبار

استم ر یززود باخت یلیتو خ گفتیکه زود جا بزنه باخته ...م یجا نزن زنماه بانو عقب نکش زود  گفتیبزرگ م خانم

کنم غصه  هیجز غصه بخورم  وگر ومدیاز دستم برنم ینداشتم کار یزودباخته بودم اما چاره ا یلیمن خ گفتیم

 کنم .... یبخورم واحساس خفگ

ازون دختر که دشمن  یحت خواستیبرسه دلم نم یازارم به کس خواستیدلم نم لیچون اوا ومدیاز دستم برنم یکار

 یعمارتهه...اما اگه زندگ نیکه تابع قوان یچون ماه بانو بودم . همون زن خواستیدلم نم رمیبگ یمن بود انتقام یخون

که اونکارو با کمند بکنم  دیدیبهم حق نم یعنی...موندمیمهمون ماه بانو  دی... بازم با یچ گرفتیبه من سخت تر م
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مثله من همه  یپر ارامش ... وقت یزندگ هی...  خواستیم یزن مگه چ هی....خب  دهیکس بهم حق نم چیه یعنی...

ادم مهربون و  هی....تو وجود هر کدوم از ما دو جور ادم  کرد؟یدفاع م دینبا کرد؟یم کاریچ دیبا گرفتنیازش م زشویچ

له من مث یکنه ... وقت یتا بهت برتر یداره که کدوم و انتخاب  کن طیبه شرا یصفت بستگ ظانیش هیمردم دوست و

از وجود  که نه تنها من بلکه ها  ی...بعد یطانیش ی...رو کنهیم یوجودت برتر یاون رو یباش یپرتگاه زندگ کینزد

 ..... گهید یایلیو خ اسری وسفی اوشیرو گرفت ساالر س ایلیخ

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

 کمند

 یندگبه ز اینبود که دلم باشوهرم بود و  نیا شیساالر باشم معن یگذار برا ریزن خوب و تاث هیتونسته بودم  نکهیا

از  مایبدبخت به نظر ب گرانیتو چشم د خواستیبود که دلم نم نیکارم ا نیا یداشتم تنها معن ییعالقه ا دمیجد

ودم متنفر بودم دست خ امیب یبکشه و به نظرش ادم بدخت اهاز کنار من رد بشه  یبرام دل بسوزونه و وقت یکس نکهیا

 یو ثروت چندان بودم تیاز رع نکهیسرم باال بود و با غرور راه رفتم با ا شهیبزررگ شده بودم هم ینجورینبود ا

 به کردمیم یکه خدا بهم داده بود خوش بود و سع یبه سوادم به عقلم و به ظاهر نسبتا خوب شهیاما دلم هم مینداشت

جدام کردن و زن ساالر شدم  وسفیخودم از  لیبه زور و بدون م یوقت نمیهم یکه دارم ببالم . برا یازاتیهمون امت

 ارمیانو کم نماه ب ی. جلو امیگرفتم بدبخت به نظر ن میگفتن بهه بخت و شانسم تصم راهیو بدو ب یو زار هیگر یبعد کل

 یلیو مشکالتش شدن خ یزندگ فیحر دی.راستش شا رهیبهم سخت بگ شتریکه هست ب ینیاز ا یو نزارم زندگ

.  من یه اون رون ذارمیم ریساالر تاث یمن باشم که  رو نیا کردمیم یسع ومدیاز پسش بر م دیسخت باشه اما من با

به مراتب صد برابر  یادم دیساده بود و دل نازک . شا ینبود . برعکس ظاهر خشن و تصور مردم مرد یساالرم مرد بد

ه ک دونستمیخوب م نویو دوست داشتم و انتخاب اولم و اخرم بود اما ا وسفیمن عاشقانه  نکهی. با ا وسفیتر از  ادهس

باورش  و به زور به یزیچ یتونستینم دهیبود سرشار از فکر بود و عق دهیچیپ وسفی ستیاسون ن وسفیکنار  یزندگ

 کردن اصال یزندگ کردمیبود که فکر م یساده تر از اون راما ساالر نه ... ساال یکن لیو نظرت و بهش تحم یبنشون

ه زند یا وقتبزرگ خان ت نمیبه خاطر هم دی. شا یمثله موم نرمش کن یتونستیراحت م یلیباهاش سخت نبود و خ

 یاز حد به ماه بانو هم برا شیشدن ب کینزد یبودم حت دهیشن گذاشتیواسه ساالر م یسفت و سخت نیبود قوان

ر تحت که ساال دیترسیم نیبا ماه بانو در ارتباط باشه بزرگ خان از یحد هیاز  شتریب تونستهیو نم بودهساالر غدقن 

زود  ومدیبود که زود کوتاه م یچون واقعا ساالر ادم گفتیهم نم راهی.البته ب رهیغلط بگ ماتیماه بانو باشه و تصم ریتاث

 .  گرفتیقرار م ریراحت تحت تاث یلیو خ کردینظرشو عوض م



 ماه چهره

 
157 

 

و اسد و قبول کرده و اون دوتا  ریبش یشاهد بودم که بارها حرف احمقانه  نهیپا به عمارت گذاشته بودم به ع یوقت از

من خوب  شیکه پ ییشبا کردمیم یسع نیهم یبرا دنیرس یساالر به منفت خوب یکاه از قبل سادگ رهیاب ز

 ره . یادما قرار بگ نیا رینزارم تحت تاث نیاز ا شتریروشنش کنم و ب

ت از دس یکیعادت داشت که  شهیو هم دیخوابینم خوندمیبراش شعر نم یساالر کم کم عاشق شعر شده بود تا شب

رق غ یوقت نکهی. اما غافل از ا بردیو اون لذت م خوندمیو چشماشو ببنده . منم براش شعر م رهیمنو تو دست بگ یها

 ینبرم هرچ یبهره ا چیو غرق عشق کنم و خودم ه یادم تونمیم نکهیاز ا گرفتیدر لذت و عشق بود دل من سخت م

 دهیتو دستشه و با ارامش خوابمن  یفاصله من قرار داره دستا نیتر کیکه در نزد کردمیمرد نگاه م نیبه ظاههر ا

روز ازم دور بشه  هیبهش دارم اگه  ییچه حس دونستمینم یناشناس که حت ی بهیغر هی.  دمید ینم شیب یا بهیغر

 دونستمیخوب م نویاما ا دونستمی؟خودم جواب سوالمو نم خورمیغصه م رهیبم یروز هیاگه  نکهیا ای؟ شمیناراحت م

قلب من به  ومدیم وسفی. اون زمان اگه اسم  کنهیداشتم فرق م وسفیکه به  یتا اسمون با حس نیکه احساسم زم

منو مشتاق و کنجکاو  اشتربط د وسفیکه به  یزیو هر چ گرفتمیاز تصورش تو ذهنم دل شوره م فتادیتپش م

و با ظاهر خشن هر روز  مرد دل نازک نیحس نسبت به ساالر اصال نداشتم . فقط عادت کرده بودم ا نیاما ا کردیم

 تهترسوندوابسیمنو م شتریاواخر هم ب نیکه نگرانم کرده بود و ا یزیدر قبالش انجام بدم . اما چ فمویو وظا نمیبب

 از ماه بانو ... یبود و دور نساالر به م شترریشدن هر چه ب

 یلیاواخر به هر دل نیاما ا گذروندیبا ماه بانو و بچه هاش م دیروزارو با هیمن بود و بق شیچند روز در هفته پ ساالر

 یزیچ نیا دونستمی. م ریماه بانو د یو شبا گشتیکه با من بود زود برم ییروزا ای. و زدیقرارش با ماه بانو به هم م

ماه  ی. نگاه هابودم.. یدشمن نیشدن ا قینگران عم اریرد بشه . بس بانوو عاشق ماه  نیب زیت یچشما ریکه از ز ستین

 .  لرزوندینگاه پشت منو م نیشدایم رهیبانو سرشار از حسادت و نفرت بود و هر بار که تو چشمام خ

دارم روز به روز به  نکهیکنم و خودم و کنار بکشم و از ا یمحل یماه بانو توقع داشت که من به ساالر ب دونستمیم

مجبور بودم  رمیاونو بگ یوقت جا چیه خواستمیشوک زده شده اما خب من که نم یحساب شمیتر م کیساالر نزد

و دست ر تونستمینشم خودم و نجات بدم . نم لقهمط یزن وهیدو روز بعد ب نکهیا یبرا تمیحفظ خودم و موقع یبرا

 تونستیکه م یشکل از اون عمارت طردم کنن.اما از ساالر هم ناراحت بودم تنها کس نیدست بگذارم تا به بدتر

کنن مگر   یزن ها کار یبرا دنیسخت به خودشون زحمت م یلیاوضاع و کنترل کنه اون بود اما متاسفانه مردها خ

شب که طبق معمول ساالر ماه بانو رو دست به سر کرده بود و از  کی نیهم یداشته باشه . برا نبراشو یتوش منفعت

 گفتم: به اتاق من اومده بود کنارش نشستم و یدرب پشت
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خونه  نیباشه بزرگ ا ی. حقم دارن به خدا هرچ شنی.ماه بانو خانم ناراحت م نیومدیم نجایامشب ا دیاقا ...شما نبا-

 اتاقشون امشب. دیبر ادیمادر دختراتونن . ب شوننیبعد خانم بزرگ ا

 خوشه بزرگ انگور کرد تو دهنشو گفت : هی ساالر

 نجایا امیهر شب ب ادیبکن . نکنه بدت م توی. تو زندگ یکارا دار نیبه ا کاریتو چ -

 ها شهیم ییخانم بلوا یخبر ببره برا یاما اگه گوش فضول ینه اقا چه بد اومدن -

 اسد هم قرصه روی.دهن بشدیمنو ند یینترس . کس_ساالر

 و گفت : دییبلندم و تودست گرفت و بو یبه ساالر نگاه کردم که موها ینگران با

 ول کنم کجا برم اخه دختر... موهارو نیمن عطر ا -

 حافظ و باز کردم و گفتم : وانیلبخند زدم ود اروم

 فال امشبتونو بخونم ؟ دیخوایم -

 انداخت و گفت : رونیبه ب یاز جا بلند شدو نگاه ساالر

  میامشب حافظ و تو باغ بخون هینظرت چ -

 -بهش نگاه کردم وگفتم : ینگران با

 ؟ یماه بانو خانم چ -

  میباز گفت ماه بانو ....ماه بانو تا االن خوابه پاشو بر_نگم کرد و گفت  یعصب ساالر

لرز بهه تنت  یو کم رفتیم یباغ داشت رو به خنک یهوا میرفت رونیسرم انداختم و از عمارت ب مویناچار روسر به

 یگاه هید . انگار تکتو خودم مچاله شدم دستشو دورم حلقه کرد و منو به خوددش چسبون دیساالر که د نداختیم

 ارونکیدارم ا شدیکردم .اروم دستمو بردم و منم دور کمر ساالر و گرفتم باورم نم یخوب نتیامن گرفتم و احساس ام

سختم نبود نگاه کردن به صورتش.... ساالر  گهیکه دستم دورش حلقه شد د یهم انجام دادم اما زمان دیبا ترد کنمیم

 و گفت : دیکش یقیحرکتم نفس عم نیبا ا
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هاش چندساعت و  یو زشت هیمعموال لحظه ا یزندگ یها یالبته قشنگ شهیقشنگ و زببا م یچه قدر زندگ یگاه -

ببره . االن که تو  نیسخت و از ب یکل اون روزا یخستگ تونهیقشنگ م یلحظه ها نیچند روز و چند سال ...اما هم

 رفت.  نیاز ب دمینکه زور ش یسخت یتمام روزا یحس کردم خستگ یدستتو دورم حلقه کرد

دادم سکوت کنم تا  حیترج نیهم ینداشتمم از خودم بزنم برا یحرف کردمیدر مقابل ساالر معموال سکوت م من

 بهم کردو گفت : ینگاه میساالر ن میقدم زد یبه سمت درب اصل یخوب بتونه دردو دل کنه . کم

 ... میبزن یعمارت قدم از رونیب میتا شبه و مردم خوابن بر ستیاگه سردت ن -

بار بود که خان همراه همسرش  نیاول نیا میو به عالمت موافقت تکون دادم وهمراه با ساالر از درب خارج شد سرم

اما اون شب حال  میبود یو تواندرون میشدینم دهیما معموال در حضور مردم کنار هم د رفتیخارج از عمارت مم ییجا

 نیهم یسکوت محض بود برا زدویروستا پرنده پر نم یاتو کوچه ه میبر رونیداد ب حیخوب بود و ترج یلیساالر خ

رود خونه رو به  یصدا دنیبا شن میکه قدم زد ی. کم میرفتیبود و کنار هم راه م دهیساالر منو کامل تتو اغوش کش

 ساالر کردم وگفتم :

 جا نذاشتم تمام خاطرات من از اون رودخونه ست به عمارت اومدم پا به اون یکنار اون رودخونه از وقت میبر شهیم -

 ... میریحتما م میچرا نر_ ساالر

انداخت  یم وسفی ادیرودخونه عطرش و حال و هواش منو  نیا یصدا نکهیبا ا میبا ساالر به کنار رودخونه رفت همراه

 نیزم یو رو یشگیهم یو شعر بخونم .رفتم همون جا نمیکنارش بش مایقد نیدلم تنگ شده بود که ع یلیاما خ

و حواسم به ساالر نبودد و تو حال خودم بودم  اهمنشستم و کتاب حافظ و باز کردم و شروع به خوندن کردم اصال نگ

خودشو زجر بده تا کمتر احساس  کنهیهوس م یگاه زادیباشه اما ادم وسفیاالنم دلم پرت  طیبا شرا خواستیدلم نم

 لرزون خوندم  یو با همون صدا اید حالم بد بود اما دل و زدم به درعذاب وجدان کنه بغض گلومو گرفته بو

 بروم رانیمنزل و نیان روز کز خرم

 جانان برووم  یجان طلبم وز پ راحت

  بینبرد راه غر ییدانم که به جا گرچه

 بروم  شانیسرآن زلف پر یبه بو من
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 طاقت  یو تن ب ماریصبا با دل ب چون

 رومان سرو خرامان ب یهوادار به

  یروز میغم به در ا نیکردم گر از نذر

 شادان و غزلخوان بروزم کدهیدر م تا

جلوتر اومد و با دستمال  ی. کم کنهیدرهم نگاهم م یپر از اشک و اخم ها یساالر با چشم ها دمیکه بللد کردم د سر

 اشک هامو پاک کردو گفت : بشیج یتو

 نه ؟ یکرد تیخودت ن -

 خورده نگاش کردم وگفتم : جا

 باز کردم ینجوریهم ستین نطورینه ا-

 تکون دادو گفت : سرشو

زور و قسمت  دونمی...م یبه من ندار یعالقه ا دونمی...م یخودت پا به عمارت من نذاشت لیبه م دونمی...م دونمیم -

 ی...کار یکن یکنم که پادشاه یرکا دمینذارم سخت بهت بگذره ..بهت قول م دمیاما بهت قول م نجایتو رو اورد ا

 کمند... نمیبب کاتواش خوامینم گهیجبران شه ... د یدید یبد یکنم که هر چ

 زدم وگفتم : یبا دست مجدد پاک کردم و لبخند زورک اشکامو

 . ستمیمن بدبخت ن -

 گذاشت و گفت : نشیخودش نشوند و سرمو تو قفسه س یپاها یبلند کردو رو نیاومد جلو و من از زم ساالر

 ...نیخوشبخت تر نی. خوشبخت ترییایدختر دن نیخوشبخخت تر یحس کن یکه روز کنمیم یکا -

ه ک یزیهام با محبت کردن و با فراهم کردن هرچ ازیبا براورده کردن ن کردیو چشمامو بستم ساالر فکرر م دمیخند

همه  نیبود که دست و پامو از ا یمن زمان یبرا یخوشبخت نکهیمنو خوشبخت کنه غافل از ا تونهیم خوادیدلم م

 ستیکردن محبت کردن و حفظ کردن طرف مقابل  ن یعاشق یباز کنه و رها کنه گاه دهیچیکهه دورم پ یریزنج

از دوست  دمیاز عادت بود شا دیبهم دست داد شا بیعج یبرعکس ازاد کردن و رها کردنه .. . دروغ چرا حس ارامش
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 خواستیبود دلم نم یاما هر چ  یپناه یو ب ییاز تنها دمیشا زدیساالر تو دلم جووونه م یکه از محبت ها یداشتن

اما مهربون نگاه کردم دستامو دور  بیمرد غر نیو از دست بدم  . سربلند کردم و توچشماش ا انمک نیبلند شم و ا

که با نگاه  یاد .دوتا چشمگردنش حلقه کردم و خواستم تووجوش حل بشه که از دور نگاهم به دو چشم اشنا افت

 ساالربا تعجب نگام کردو گفت: دمیاز جا پر هویبودن  رهیسرزنش بارشون به من خ

 شد کمند؟ یچ -

چشمم رد شد اگه به ساالر  یاز جلو فتهیکه قراربود اتفاق ب یزیهر اون چ کبارهیبگم اما  زویهمه چ خواستمیم

داقل ح ینجوریتو عمارت برپا .ا یو اشوب شدیدعوا م کردیم اشدیماه بانو پشت اون تپه هاست مطمئننن پ گفتمیم

تند  ینبوده ....اما قدم ها یزیکردم و چ یالبافیشدم که خ یسکوت کردم و مدع نیهم یروشون به هم باز نبود برا

 ....دمیو به خودم لرز دمیچمن ها د یاشک بارشش و چرخش تند دامن بلندشو تو یماه بانو چشما

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

 بانو ماه

دا و خ نید یکه ب یکس یکیکرد    یازشون دور دیو با ستنین ینیب شیهستن که اصال قابل  پ ایجور ادم تو دن دو

باارزش  زیها دو چ نیا یاز دست داده باشه . هردو شویزندگ هیهد نیکه با ارزش تر یکس یکیو اون   کنهیم یزندگ

شد هم با  فیضع مانمیو ا نیدو ادم هم د نیاز ا یبیک ر. اما من شدم ت یدلخوش یخدا و دوم ینداردن اول یتو زندگ

نروز و او شکستیکاش پام م گمیبارها به خودم م دونیعشقمو از دست داده بودم. نم یعنی مینعمت زندگ نیارزش تر

 هم ببرخواب ومدیتا م دمیخوابیسر شبا نم گهیوقت بود که د یلی. خ رفتمینم رونیو حال بدم از عمارت ب یخواب یاز ب

شبم حالم اصال خوب نبود قرار  . اون دمیپپریاز کابوس و دلهره از خواب م ییایشد و بعد هم با دن یصبح م ۴ساعت 

صبح به مطبخ  یو برا مونهیو بهونه کردو خبر داد تو محل کارش تا صبح م ادیاما کار ز ادیبود ساالر به اتاق من ب

شب که دلشوره  یها مهیزدم و قبول کردم اما ن یساده لوح بهخودم و  شهیداده . منم طبق معمول هم میسفارش حل

 باغ و اسد نبسته بود و منم یبزنم اماچون سگ ها یگرفتم تو باغ عمارت قدم میبه تنم افتاده بود تصم یخواب یو ب

پچ  پچ ییمعروف ده برم که کاش نرفته بودم اول که صدا یگرفتم به رودخونه  میتصم دمیترسیبه شدت از سگ م

 تخواسیجلو رفتم دلم م شونهیت عاشقگذشتن و وق یزاده عاشق قراار مخف تیباز دوتا رع نکهیا الیبه خ دمیشن

. اروم و اهسته کفش  بردمیلذت م دمیدیدوتا جوون عاشق و باهم م یکال وقت گنیبه هم م یان و دارن چ یک نمیبب

 ایدن دمیسرم و اوردم باال و اون صحنه رو د یا ظهشدم . اما درست لح یاز بوته ها مخف یکیهامو در اوردم و پشت 

به هم  و کننیم کاریساالر با کمند تو خلوت هستن چ یوقت دوست نداشتم فکر کنم وقت چی. ه و تار شد رهیبرام ت
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 دمیاما اونروز با دوتا چشم خودم د رمیبگ یبد یمعده درد ها شدیو باعث م کردیفکرشم حالمو بد م یحت گنیم یچ

 هکنیعاشقانه م یرو در اغوش گرفته و تو گوشش زمزمه ها گهید یدارم و به حد مرگ عاشقشم زن دوستشکه  یکس

از دست دادن ندارم ... اصال  یبرا یچیه گهی... اون لحظه کامل خورد شدم شکستم.... نابود شدم ...احساس کردم د

پشت هم  ...گفتیبله و چشم م دیبودم که فقط با زن هیداشتم ...  ی.....چرا زنده ام ... من چه ارزش امیدن نیچرا تو ا

نبودم جز  یچیه گهی... د یچیبودم...ه ی...من چکرد؟یمترسک خودشو بزک م هیها مثله  ی.....تو مهموناورد؟؟یبچه م

نداشتم پس  ییتو قلبش جا گهینداشتم د یگاهیشوهرم جا یبرا گهیزن د هیبه عنوان  ی... وقت یموجود اضاف هی

 یکه چشما یبندازم وقت نییهمونجا تو همون لحظه بدوم به طرف دره و خودم و از باال پا خواستیبودم ....دلم م چیه

کار به  نیبا ا دیمصمم تر کرد ....با نکارمیا یمنو برا دیاون دختر غرور شکسته و خورد شدم و د یاز حدقه دراومده 

 نهیدختر بچه منو شکسته و بدبخت بباون  زیت یها چشم ذارمی. ... نمنیغرورمو له کن ذارمینم کردمیهمه ثابت م

قرار  قیعم یاونجا دره ا دونستمی. م رفتیکه به سمت شهر م یبه طرف جاده ا دمی....از جا بلند شدم دو ذارمی...نم

تا چند  کردمیفکر م نیمهم نبود به ا زایچ نیا یبشن اما برا کیبهش نزد ترسنیتو روز هم م یداره که مردم حت

 ومدیکه از سر شب م یتر کردم ... باد خنک کیو نزد کیخودم و نزد کنمیو همرو خالص م رمیمیم گهید قهیدق

نم ... برسو انیتا کارم و زودتر به پا دادیباد به من جرات م انیجر نیهم دیبه نظرم بدم نبود شا گرفتیداشت شدت م

شتم ...باد سردو سردتر شد ...چشم پا جلوتر گذا از. ب کردیخالص م یزندگ نیباد منوو از دست ا انیجر نیهم دیشا

االر منو س نیکنه ب تیحرمته اذ واریکه اون د یبار نیخوبم فکر کنم ... به اول یکردم به رروزا یهامو اروم بستم و سع

 تو عشقش ....تو یشدیکه غرق م یدیرس یم یبه وصال کس یداشت وقت یداشت ... چه لذت یشکسته بود ... چه لذت

عاشق دنبال کشف کردنه دووست داره جز به جز ظاهر و باطن معشوقشو کشف و لمس کنه ... جز به  هی...  ودشوج

کنه و دست  یمعشقوق مادر یاوقات دوست داره برا یلیکنه و با تمام وجود صاحب بشه .... خ یجز معشوقشو حالج

 ...   حکمگاه م هیتک هیکنه و بشه  یاوقات پدر یبعض ااینوازش به سرش بکشه 

کنم و هزار کار  تشیکنم . حما یکنم پدر یساالر مادر یها باشم دوست داشتم برا نیا یدوست داشتم هر دو من

اما بعده ها متوجه شدم  دمیاونروز و تو اون لحظه نفهم یعنیچرا موفق نبودم  دونمیاما موفق نبودم ... نم گهید

 یبیاخر درد عج یو تموم کنه اما درست تو لحظه  خودمبود .. پا جلوتر و جلوتر گذاشتم ... خواستم کار  یچ لشیدل

خوردن بچه سست ....دست بردم سمت  ریوقت ش نداختیم ادمی ومدیحس که سراغم م نیا دیچیهام پ نهیتو س

 یقرار یو ب هیدخترم افتادم حتما االن عمارت و از گر یبایصورت معصوم و ز ادی...   ریشده بوداز ش سیلباسم که خ

و نداشتن ... من هر چه  ی...نتونستم تنهاش بزارم اون سه تا دختر جز من کس ومدیبود ... دلم ن شتهرو سرش گذا

 یاروم .. اروم عقب اومدم صدا ذاشتمیتنهاشون م دیهمه کس ...نبا شدمیاونا م یارزش بودم اما برا یو ب یقدرم اضاف

 یجلو نایا یخوشگلشون ...همه  یها شمنرمشونو برق چ یبود عطر موها دهیچیدخترا تو گوشم پ یخندهه ها
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 دیزن با هینه ...  دمیافتادم فهم نیزم یو پپاهام سست شدو رو هیگر ریبلند زدم ز یچشمم ظاهر شد. با صدا

 اگه به خاطر خودش نباشه .... یحت یزندگ یبجنگه برا شهیهم

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

 الیل

باشه که  ییناراحت بالها نکهیاز ا شتری... ب ختیریو اروم اشک م کردیبغض م زدیاز گذشته ها حرف م یوقت زن

و  رفتی...هر صبح سر خاکش م دیلرزیبه خودش م ومدیداشت . اسم کمند که م بیعج یرش اومده احساس گناهس

 یلی. خ ختیریه اشک م یحت یگاه کردویم راتیخ خوندیبراش قران م دادیخوب با گالب اونجا روشست و شو م

ام نبود که تم یداره مگه کمند همون دختر یمونیکنجکاو بودم بدونم با کمند چه کرده که انقدر احساس گناه و پش

.  انقدر ظالم بوده باشه ومدیمهربون نم یمایس نیزن با ا نیازش گگرفته بود ومتنفر بود از وجودش ... به ا شویزندگ

 شونشو گفتم : یگذاشتم رو تمرفتم به سمتشو دس

عاشق  یبه هرحال عمر دیزیبه هم بر انقدر نیسرر کمند اومد اما شما هم حق داشت ییچه بال دونمیمن هنوز نم -

 جاتونو گرفت . یا گهیاما کس د یازاد نیا دیبه ام نیهاش تحمل کرد یاون عمارت و با سخت نیشوهرتون بود

 به عالمت مثبت تکون داد و گفت : سرشو

 ودم قولبه خ گرمییم میکه واسه بودن و نبودنم تصم ستمیفقط خودم ن ایدن نیاومد تو ا ادمی یهمون شب وقت -

مبارزه  یان گهید دونستمیکه کمند ازم گرفته بود ... م یهرچ ی... برا میزندگ یدادم بلند شم ... بلند شم و بجنگم برا

 پشت و چیاونا ه ارهیب ایبه دن یانداخت اگه کمندپسر ادمی موصورت اون سه تا دختر اومد جلو چشم یندارم اما وقت

لند از جا ب یوقت نباریسستم برگردونم و بلند شم . اما ا یندارن مجبور شدم دوباره قوا رو به پاها ایدن نیتو ا یپناه

 سه رنوشتمار زخم خورده بودم که فقط س هی دمیند نیتابع قوان یو کم رو فیزن عاشق ضع هیخودم و  گهیشدم د

 ساالر ... تیازار و اذ متیه قب یحت دادمینجاتشون م دیبا یمتیتا بچه هام برام مهم بود و بس به هرق

 یو که عاشقش یچشم به هم زدن ممکنه کس هیتار موئه ... تو  هیعشق و نفرت قد  نیب یدختر جان فاصله  یدونیم

 گهیسر به تنش د یبه خاطر غرور شکسته شدت بخوا وی... ازش متنفر بش ادیب هیبه نظرت زشت و کر شیپرستیو م

 یمرد خشن هیمرد با ابهت و جذاب نبود.  هی گهید دکر دایحکم و پ نیمن هم ینباشه .. ازون روز به بعد ساالرم برا

ساالرو اون  گهید دیدرست نقطه مقابل کمند که شا شدیتر و خشن تر م هیبود که روز به روز چهرش در نظرم کر
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 وجود نداشته باشه همه ییبایو ز یبه اسم زشت یزیچ ایدن نیتو ا دی... به نظر من شا دیدیشاخ و دم نم یب ییوالیه

 ما .... دیبه د گردهیمبر زیچ

د ؟به بو یشکست به خاطر چ نی.ا نیکه چرا تو رقابت با کمند شکست خورد نیدیبعدا فهم نیتوحررفاتون گفت -

 ؟نیکم از کمند نداشت یو برازندگ ییبایاز ز یزیو کم سن بودن کمند؟چون اونطور که معلومه شما چ یخاطر جوون

 زدو گفت : یبانو لبخند تلخ ماه

 یزن بشه . کمند همه  هیمرد جذب  هیباعث شه  تونهیم زایچ یلیخ ستیوبرو رو مالک ن ییبایمرد فقط ز هی یبرا -

چه طور ساالر و  دونستیباهوش تر بود . کمند م یلیمن نبود اما خ یهارو باهم داشت درسته به قشنگ یژگیو نیا

و با برو رو نداشت ساالر پر از خال بود پر از  بایز یبا وجود من توقع داشتن زن گهیجذب خودش کنه ساالر د

وقت نتونه خودش  چیبزرگ خان باعث شده بود ساالر ه یها ییتو وجودش داشت . زورگو یکه از بچگ ییکمببودها

 یکردو سع دایخال هارو پ نیعمارت .کمند که اومد تمام ا یراش ب فهیبزرگ خان بود و وظ هیتحت سا شهیباشه هم

از خان بودن چه طور خود ساالر  ریداد که غ ادشیداد اعتبار داد سواد داد  تیکرد پرشون کنه. کمند به ساالر شخص

 کنم یهر دارهام... بلد بودم شو یزن بودم با زنانگ هیساالر رفتار کنه ...اما من فقط  یباشه چه طور مثله خود واقع

 مینکیکه فکر م نهیاشتباه ما زنا ا یدونی....م خواستینبود که ساالر م یزیچ نایچشم بگم صورت بزک کنم ... اماا

 یتو زندگ یا گهید یاز مردا خال ها یلیاما خ میبود یزن خوب میکن یو براش مادر میخوب مراقبت کن یاز مرد یوقت

کنه  دایخال هارو پ نیکه بتونه ا یعدم استقالل ...هر زن یکیکمبود محبت  یکیکمبود اعتماد به نفس داره  یکیدارن 

به شعرو  رفتگیم میتصم یشتریب تیکه کمند کرد و من نتونستم ساالر بعد از کمند با قاطع یو پر کنه موفق تره کار

 داشت . همرو ازون دختر نارویا شدیو زود نرم نم کردیو باور نم یهر حرف دادیعالقه نشون م یقیموس

 کنه تیریشمارو مد یهردو تونستیراحت م یلی... به نظرم خ دونمیمقصر م شتریوسط ساالر خان و ب نیاما من ا -

 فتادیمن یاتفاق ذاشتیشمام وقت م یبرا ذاشتیکمند وقت م ی. اگه همونقدر که برا ادیبه وجود ب یتنش نکهیبدون ا

 یباشه شما مادر دختراش بود یهرچ

 کردو گفت: یپررنگ یبانو خنده  ماه

که جذب کمند  یدیبه ساالر حق م ینه ماه بانو دار ینیبیمادر دخترا پس تو هم نقشمو م یگیم یتو خودتم دار -

 یدونستیبشه اما احترام منم واجب م

 کرده گفتم : هول
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 نبود نینه ..نه منظورم ا -

 و گفت : دیبانو باز خند ماه

 یلیخ کننیتر عمل م فیضع زهایاز چ یلیخ صیبدون مردها در تشخ خوب نوینداره حرفت اما ا ینه اشکال -

و  دید . دنیبهتر انجامم م یلیکه برعکس زن ها خ یکنن . کار تیریهم احساساتشونو هم عقلشونو باهم مد توننینم

 خواستیاگه م یو وارد کنه حت یکس تونستینم گهیفکر و ذهن ساالر شده بود کمند د

 شدن  ی. اونا چ نیاول قصه از حاج بابا گفت -

 ...میرسیصبرداشته باش دختر به همش م_ زن

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

  اسری

به  دست بردمشیم خواستیبار اگه م هیبار غذا  هیبردن اب  یبار برا هیرسوندم  یخودم و به گلبهار م یهر بهونه ا به

 یجهنم ازادش کنم برا نیکه زودتر از ا کردمیکار براش م هی دیکه بره ... با کردیچرا ساالر خان رها نم دونمیاب . نم

ر از مقدا هییداشتم  یدرامد خوب کردمیاونجا کار م یقتبه سرم زدو به دفتر ساالر خان رفتم از و یشب فکر هی نیهم

به  رهیکه پس انداز کرده بودم برداشتم و همراه خودم بردم ساالر طبق معمول سهراب و گرفته بود تو بغلش و خ یپول

 رمقشو بهم دوخت و گفت : یاروم در زدم ووارد شدم نگاه ب کردمیپنجره به کمند فکر م

 ؟یخوایم ی؟چ اسری هیچ -

 مزدو ازادش کنم بره ؟ هیاز باباش گرفتم بق نیدختره سرعقل اومد امروز منو فرستاد سر زم نیاقا ا -

 گفت : زویدستشو اورد جلو و پولو گذاشتم کف دستش .پولو پرت کرد رو م ساالر

  کنهیغلطام نیبده دفعه اخرش باشه از شیگوش مال یولش کن بره اما قبلش حساب -

رفتم و درو باز  نیزم ریاومدم بالفاصله تا پشمون نشده به سمت ز رونیر نگاه کردم و از در ببه ساال یخوشحال با

 اریو بس بایبه صورت ز یا هیبه خواب رفته بود از فرصت استفاده کردم و چند ثان نیزم ریز یکردم گلبهار گوشه 

اه نگ ینیسنگ ایدر بود  یصدا دونمینم شناسمشیم و دمشید میهزار بار تو زندگ کردمیشدم حس م رهیاشناش خ

 سالم کردم و رفتم جلو و گفتم : ییبشه با خوشرو رهیمن که باعث شد اروم چشماشو باز کنه و به من خ
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 . رونیب میپاشو تا پشمون نشده بر یباش نجایا ستیگفت الزم ن گهیدل ساالر به رحم اومد د -

 خورده نگام کردو گفت : جا

 شد ؟ یواقعا؟چه طور راض-

 شده پاشو تا پشمون ن رونیحاالم گفت ببرمت ب رهینداره فقط خواسته ازت زهره چشم بگ ازیپوال ن نیساالر که به ا -

 از جا بلند شد که گفتم : خوشحال

فهمنن ب هیکه اگه بق یدونیبگو پولو دادم و ازاد شدم م دتید ینکن هر ک فیکس تعر چیه یداستان و برا نیفقط ا -

  شهیم ییده چه بلواساالر تورو ازاد کر

 به عالمت مثبت تکون دادو گفت : سرشو

 .  دونمیم -

راه گلبهار رو بهه من کردو گفت  ی انهی. تو م میو به طرف خونشون به راه افتاد میاومد رونیگلبهار از عمارت ب همراه

: 

 بودمتون  دهیند ن؟قبالیاومد نجایبه ا دایشما جد -

 بله تازه اومدم  -

 ؟ نیاز شهر اومد-گلبهار

 به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم : سرمو

 بله از شهر اومدم  -

مهارجتم به  لیو دل چهریاوازه عشق منو پر خوادیکه دلم نم دونستمیخوب م نویچرا بهش دروغ گفتم اما ا دونمینم

ردم م ایلینبود و خ نییده باال و پا نیب یادیز یشد چون فاصله  یمتوجه م یبه زود دیگوشش فعال برسه گرچه شا

بودن .گلبهارو تا دم  دهیند کیمنو از نزد ایلیخ اما شناختنی.همه منو به اسم م شناختنیم یو به خوب نییده پا

 کنم . دلم رونشیلحظه از ذهنم ب هی یبودمش نتونستم حت دهیکه د یکردم و خودم برگشتم از روز یرودخونه همراه
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به من نداشت هر وقت  یبودم اما دل کار نیبد ب یبشم چون حساب یا گهید یعشق و عالقه  هی ریباز اس خواستینم

 اگه شکسته و خورد شده بود. یحت بردیو دنبال خودش م گرفتیافسار عقل و م خواستیم

 نمییو منتظر موندم تا بب ستادمیا یا قهیکرده بودم چند دق یرفتم که گلبهارو همراه یاونروز به همون محل یفردا

رسه به گوش ساالر ب یزیبپرسم و چ یاز کس خواستیخونه ش کجاست و دلمم نم دونستمینه .نم ای نمشیبب تونمیم

نگذشت که از دور  یزیشکر از شانس خوبم  چ روبشه که خدا یمنتظر نشستم تا بلکه خبر نطوریهم نیهم ی.برا

که  یبهش شباهت داشت و هر دو در حال خنده و حرف زدن بودن.کم اریبود که بس یشد همراه با دختر داشیپ

رفتن و مشغولکار شدن  شونیپدر نیکردم همراه با اون دختر ببه سمت زم شونیتعق انهیجلوتر اومد به صورت مخف

 ... دمیفردا نقشه کش یذوق زده به سمت عمارت برگشتم و برا رهیو کجا م یچه ساعت ودممتوجه شده ب گهیحاال د

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

 خان  ساالر

ت و پوساوالد پسر شدم ت هیبار صاحب  نیاول یبرا نکهیو پر کرده بود از ا نییپسربودن بچه کل ده باال و پا خبر

تا عمارت و دو یتوان داشتم به کار گرفتم و پله ها یبخندم فقط هر چ ایکنم  هیگر دونستمینم دمیگنج یخودم نم

رگ خانم بز یبرعکس دفعات قبل صورت همه شادو خندون بود حت نباریباالرفتم تا خودم و به اتاق برسونم . ا یکی

در کنار رفتن  ی. همه از جلو کردیبرق زده و افتخار به من نگاه م یاز حضور کمند نداشت با چشم ها یکه دل خوش

 یوبار بود که انقدر دلشوره و دلهره داشتم اروم درب و باز کردم کمند مثله فرشته ها ر نیاول نیتا وارد اتاق بشم ا

ش به ااز موها یعرق بود و دسته ا سیشدم صورتش خ رهیسرشو به صورتش خ یبود رفتم باال دهیتخت خواب

روشن درومده بود تا  یتر شده بود و لب هاش به رنگ صورت دیسف شهیبود رنگ صورتش از هم دهیچسب شیشونیپ

به  یصورتش بردم و بوسه ا کیو نزد مرمفقشو به صورتم دوخت و اروم لبخند زد. صورت یچشم هاشو باز کرد نگاه ب

 زدش کردم و گفتم: خی یلپ ها

 .. یخسته نباش-

 و نگاهشو به سمت بچه برد .  دیاروم خند کمند

 زیچ چیبود که از وسط با کمند نصف شده باشه ه یبیرو از بغلش گرفتم و تو اغوشم بردم صورتش مثله س بچه

رمو بود . کمند انگار که فک باتریاز کمند ز یخوشحال بودم چون ک هیقض نیصورتش به من نرفته بود . البته بابت ا

 به صورتم انداخت وو گفت : یخونده باشه نگاه
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 اقا  ینداشت یانگار که شما نقش-

 رو دوباره گذاشتم تو اغوششو گفتم : بچه

 .... یکردیکه تو دق م رفتیبهتر اگه به من م -

 کرد و نگاهشو به صورتم انداخت و گفت : ینیریش ی خنده

 ... دیذاریم یاسمشو چ -

 ذوق به صورت بچه نگاه کردم وگفتم : با

 ... یکه تو بخوا یهرچ -

 ... میبهتره نظر خانم بزرگ و ماه بانو خانمم بدون_کمند

 بچه اسمم بزار  یخودت برا ستیالزم ن -

 کردو گفت : یقشنگ یخنده  کمند

 سهراب ...  -

 کمند بد باشه . بچه رو بغل کردم و گفتم : ی قهیکه سل شدیبود مگه اصال م  یقشنگ اسم

 تا تو گوشش اذان بگه .. ارنیب گمیحاج بابارم م دمیسور م و نییامشب کل ده باال و پا -

 وقت قبل اماده کرده بودم به دست کمند دادم وگفتم : یلیو که از خ یبعد جعبه ا و

 ناقابل ... نمیا -

 شدو گفت : یجد کمند

 اقا نیدیچرا زحمت کش -

 ..  یاگه تو بخوا زمیعمارت و حاضرم به پات بر نیا یمن همه  -

 درب جعبه رو باز کردو انگشتر جواهر و تودستش کردو گفت : کمند
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 دستتون درد نکنه  باستیز یلیخ -

 و گفتم : دمیگرفتم تو دست و بوس دستشو

 نا قابله ... -

ن به م بشیبود و با نگاه عج ستادهیدر ا یکه جلو دمیماه بانو رو د دمیچیتو راهرو پ یرفتم . وقت رونیاز اتاق ب و

 بچه رو بردم سمتشو گفتم : یخوشحالبود با  رهیخ

 .. یباشه تو هم مادرش یهر چ شیریتو اغوش بگ یخوای...نم میماه بانو ... باالخره وارث دار شد یدید -

 بهم دوخت و اروم بچه رو گرفت تو اغوش و گفت : بشویبانو باز نگاه غر ماه

 . ریمبارکتون باشه اقا قدمشون بخ -

 نکاریاومدن و با سرو صدا از من خواستن تا برادرشونو بهشون نشون بدم و منم ا یک یکیزا ماه بانو دختر ها  بعد

 رفتم .  رونیکردن مراسم شب از عمارت ب ستیراست ور یسپردم و خودم  برا نتیسخت و به ز

رو هم که ..حاج بابا  میاماده کرد ییرایپذ یغذاها رو برا نیو بهتر میشب همه مردم ده و تو عمارت دعوت کرد همون

و  میکه شده دعوت کرد یبه هر اصرار میما نون حروم خور بود یو از نظرش همه  ذاشتیعمارت پپا نم نیمعموال به ا

زادست و از ما نست . اون  تیبچه رع نیمادر ا دونستیم نکهیا رقبول کرد تو گوش بچه اذان بخونه البته اونم به خاط

داشتم همسران  بایسالم و ز یاز خدا چهارتا بچه  خواستمیم یچ گهیمن بودم د یزندگ یشبا نیاز بهتر یکیشب 

که تونستم عشق  یشک ...مخصوصا زمان یبودم ب ایمرد دن نیشمار . من خوشبخت تر یداشتم و ثروت ب یخوب

 ... یچ یعنی یتجربه کنم و تازه بفهمم زندگ ور یواقع

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

 کمند

 ندهیو به ا کنهیکه تو گذشته داشته جدا م یکه ادم و از هرچ بیاتفاق عج هی. مونهیمعجزه م کیشدن مثله  مادر

متعلق  که یزیاز چ گهید یستیخودت ن گهیدلشورره .. د ویپراز نگران ی ندهیخود به ا ی ندهی.البته نه به استهفریم

 بودم یراض یلیخ میاتفاق تو زندگ نیمن از ا البته شهیم گهیکس د هیو فکر و ذهنت مشغول  یشیخودته جدا م

 هیو عشق تازه و ن هی یمیقد زیانگ جانیبتونم عشق و تجربه کنم البته نه از اون جنس ه گهیبار د هیباعث شده بود 
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وجودم شده بود سهراب صبح تا شب کنارش بودم و به کاراش  ی. همه  یتر و قشنگ تر از قبل قیعم اریبس یعشق

و دلم  ذاشتمین من نمسهراب کمکم کن یکه تو کارا کردنیخدمتکاررا اصرار م هیو بق نتیهر چه قدر ز دمیرسیم

دختر مجرد  هینه  گهیکردن د ینداشتم جز مادر یعمارت کار نیهمه کارشو خودم انجام بدم . من تو ا خواستیم

 .  بودتازه عروس غم زده وجود سهراب منو از گذشته به کل جدا کرده  هیبودم نه 

منو خوشحال کنه  نکهیاز ا شتریکه ب یهاومد توجهش به ما چند برابر شد توج ایسهراب به دن یهم از وقت ساالر

 ای ومدینم رونیاز اتاقش ب ایبودم  دهیاومدن سهراب ماه بانو خانم و ند ایشد . از به دن یم المیو فکر و خ یباعث نگران

مربوط به  یکه چه قد فرق کرده و افسرده شده تمام کارها دمیفهم یخوب م یلیگشت خ یزود برم مودیاگه م

از من نداشت هر  یکرد خانم بزرگم که اصال دل خوش یم ینیبود و خودش تو اتاق گوشه نش ختهیعمارت و سر من ر

بر  و رفتیم یکه سهراب و به اتاقش ببرن و برگردونن . البته تا وقت دادیدستور م ومدیسهراب م دنید یوقتم برا

امکان نداشت عشق  مونهینم ینجوریهم زیهمه چ گفتیه من مب یحس هیچرا  دونمینم رفتیدلم هزار راه م گشتیم

از ماه بانو خواهم خورد .ماه بانو  یضربه ا ییجا هیباالخره  دونستمی. م ارهیدووم ب یلیدر مقابل قدرت و ثروت خ

 یشتریساالر قدررت ب تیاز حما دونستمیکه خوب م یزیساالر و نداشت قدرت و ثروت داشت .چ تیاگههه حما

 یلیو ترس داشتم که خ یاحساس ناامن شهیمن هم نیهم ینبود برا ماتشیتو تصم یداره چون ساالر اصال ادم قاطع

 من شروع شد. یو کابوس ها دیرس انیمن هم به پا یهم نگذشت تا دوران خوش

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

 خسرو

 قیسربه راه نبودم اهل ررف یلیازمن بزرگتر بود از اول اون بچه خوبه بود و من بچه بده . خ یماه بانو دوسال یابج

به خودم  یلیخ نیهم ی. پدرم خان بود و من غرق پول و ثروت برا کردنیکه اون زمان جوونام ییها طنتیو ش یباز

 که داشتم لذت یو از هرچ کردمیم یکنم در لحظه زندگ کاریچ دیو با شهیم یچ ندهیکه فکرر کنم ا دادمییزحمت نم

 کردیو خوب فکر م گرفتیدرست م میتصم شهیماه بانو برعکس بود سربه راه بود و عاقل ...هم ی.اما ابج بردمیم

 نیسراغ ماه بانو . من به ا رفتیمادرم اول از همه م ایتو کاراش با من مشورت کنه  نکهیا یاقاجانمون جا

 روم یلیخ  گهی..تازهه  بهترم بود چون دگهیبود د نقدرییکرد عقل من هم شدیم کاریچ شدخبینم زاحسادتمیچ

 اما رمیکردم مادرم اصرار داشت زن ببگ یزندگ ینجوریهم ی.تا جوون دمیکش یکردن و دردسر نم یحسابب باز نم

خانش کردن . بزرگ  بزرگبده عقد پسر  صیتا تونست دست چپ و راستشو تشخ یبه جاش ابج رفتمیبار نم ریز

ه پدر ک یزمان نیهم یاونا بودن برا یسلطه  ریز هیبق بایداشت تقر یتر ادیز یایو برو ب شتریخان از همه ثروتش ب

 قامیجلو رف شهیدوست داشتم هم ومدیشد قدرت و اعتبار ماهم دوبرابر شد . منم که بدم ن لیمن با بزرگ خان فام
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د . ش دایاون دختر پ یتا سرو کله  رفتیم شیخوب پ یلیداشت خ زیهمه چ بکشمو قدرتم و به رخ  رمیسرباال بگ

نبود . بد قلق شد  یقبل یاون ماه بانو گهیماه بانو د یاومد ابج یدختر جوون که از وقت هیمنظورم زن دومه خانه 

 یاز طرف نمشیبب ینطوریا ومدی. دلم نمیدیدیو عشق و تو صورتش نم یبرق جوون گهیافسرده شد زود رنج شد د

و دسست ر ینجوریبکنم ا یکار دیبا دمی. فهم کردمیاحساس خطرر م تمونیاتفاق از به خطر افتادن موقع نیهم با ا

خواهر خواهر  یده جازا تیرع هی میذاشتینداشت چشم رو به هم م دهیزن ها رفتار کردن فا لیدست گذاشتن و به م

ز رو هی نیهم یگرفتم خودم مابانو و نجات بدم برا میکرد تصصمیرو ما حساب نم یکس گهیو د گرفتیزاده هامو م

به عمارت رفتم ماه بانو دخترشو توبغل گرفته بود و خواب بود اروم وارد اتاق شدم و رفتم باالسرش و  دنشید یبرا

 کنم . شوک زده از جاش بلند شدو گفت : دارشیکردم ب یسع

 بودخسرو؟ نجایساالرم ا ای دمیدیفکر کردم ساالره ....داشتم خواب م -

بافت از جا بلند شد و به سمت در  یشوکه شدم چشماش گود رفته بود و چرت و پرت به هم م تشیوضع دنید از

 انداخت و گفت : رونیبه ب یرفت در و باز کرد و نگاه

 ود ؟ساالر نب -

 و به عالمت تاسف تکون دادم و گفتم : سرم

 ساالر کجا بود خواهر جان . من بودم تک و تنها... --

 کند به سمت تختش برگشت و گفت : یشد. با قدم ها زونیو لبهاش او دیکش یقیعم نفس

 شده ؟ یزیچ -

 و به صورتش انداختم و گفتم : نگاهمم

 خواهر ؟ یز افتادرو نیبه ا ؟چرایدیخودتو د نهیتو ا یچیه -

 گفت یحوصلگ یدوتا دستاش و به ب نیگرفت ب سرشو

 حرفا پره ها..وحوصله ام ندارم نی؟ گوشم از یکن حتمیمثله مادر نص یاومد -

و به شپش یزاده  تیرع هی یگذاشت یکشینجاتت بدم .تو خجالت نم یبدبخت نیکنم .اومدم از حتتینص ومدمین -

 روز بندازتت ؟ نیا
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 زدو گفت: یتلخ لبخند

توعمارت  یشده . وقت ختهیر متیسرتاپاش فقط چه قدر جواهر و سنگ گرون ق نیکجا ...برو بب تیاون کجا ورع -

 ؟ تی. کو رع کنهیگوش و چشم تو پر م شمشیابر یزنگ جواهرات و برق لباس ها یصدا رهیراه م

 زاده که بوده .... تیرع_خسرو

 کنم خسرو؟ کاریاالن من چ_بانو ماه

 ببرن . یدار یهرچ نجایاز ا رونی... ساالر بره به جهنم پس فردا نندازنت ب ریو حقتو بگبر -

 رونیمن مادر سه تا بچشم کجا منو بندازه ب_بانو ماه

ه نه ؟روز رفت ادتی نکهیمثله ا یستیتون رونیبره ب دیکه با یاون رونیبندازه ب کنهیغلط م گمیم نویمنم هم_خسرو

که روز به روز جاش  نیشد پس؟ا یکنه ...چ ستشیاومد سربه ن ایخانم بزرگ قول داده  بچه که به دن یاول گفت

 شه؟یمحکم تر م

 یاما االن چ رونیب ندازشیم شهیساالرم بهش سرد م ستیدختره مهر ساالر به دلش ن نیخانم بزرگ گفت ا_بانو ماه

 برد ادی.و از  یاشته عشق و عاشقما بوددختره پا به عمارت نذ ینیب شیبرخالف پ زی؟همه چ

 نگاش کردم وگفتم : جاخورده

 ؟ هیچ یعشق و عاشق -

کتاب به دست تو دهات  شهیکه هم هیبوده . همون پسر قرت عقوبیدختره خاطر خواه پسر  نیا یدونیمگه نم_بانو ماه

 . البته االن رفته شهر... دیچرخیم

 تو فکر رفتم و گفتم : یکم

 پسره که زن نگرفته نه؟ -

و جرات نداره دست بزاره ر یبگم کس دبهتیبا میدوتا رو باز به هم برسون نیکه ا نهیاگه تو فکرت ا ینه ول_بانو ماه

پچه پس  هیاونم حاال که  یراحت نیبه ا دهی.بعدم ساالر که طالقش نم ذارهیخان . ساالر زندش نم ینشون کرده 

 انداخته .
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 -بانو نگاه کردم وگفتم :به ماه  ظنتیش با

 تا اخرش یپشتم باش دیکه ساالر طالقش بده فقط تو با کنمیم یمن کار -

 کردو گفت : زیبانو چشماشو ر ماه

  یکه هستم خارتر کن ینیمنو از ا یتو سرته خسرو؟باز دردسر درست نکن یچ -

 یارباشه تو سه تا بچه د ادتتیفقط اون وجدان مسخره تو به کار ننداز  فتهیکه ساالر باز به پات ب کنمیم ینه کار -

به شوهر دادنشون تا از شرشون خالص شه  کنهیو ساالر شروع م دنیقدکش ینامعلومه چشم به هم بزار ندشونیکه ا

ه تارو س نیا ی ندهیتا ا یکه داشت یبه اون قدرت ید برگردیتو با ستیمعلوم ن گهیبشه اون د یبده و چ یحاال به ک

 ماه بانو .  یخودت بساز

 تو سرته خسرو؟ یگفتم چ_بانو ماه

 خودت بدون یاالن ساالر و برا نیهم نباش از هم یچیبسپار به من. نگران ه زویتو همه چ -

 جا بلند شدم و به سمت در رفتم و گفتم : از

 . زنمیدوباره بهت سر م -

ماه  ستین ینرم کردنش کار مشکل ندفعهیا دونستمیاما م کردیتم نگاه مبه صور نیاعتماد و نا مطم یبانو هنوزم ب ماه

قطار  ستگاهیاز دست دادنن نداشت. از همون عمارت به سمت جاده رفتم و خودم و به ا یبرا یزیچ گهیبانو د

 داشتم .... یرسوندم تو شهر کار مهم

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

  وسفی 

شه گو هینکنم و  یاگه کار ونستمیمد یسرتو گرم کار کن نکهیجز ا ستین یراه چیعشق ه هیفراموش کردن  یبرا

سر  و اخر خوندمیم یاضیر یریدوباره به شهر برگشتم و به دانشگاه رفتم. دب نیهم یبرا امیقطعا از پا درم نمیبش

بهم  یلیکه خ ییکردم . جا دایماهانه کار پ ی هینشر هیداشتم تو همون شهر درس بدم . کنار درس هم تو میتصم

پر  ینجوری. روزامون ا کردیسرگرم م یو حسابمردم من یفکر کردن به مسائل روز جامعه و دغدغه ها دادیارامش م

 نیا دیبا دونستمینم گهیتووجودم .د ومدیم یشب ها نبودم شب ها هزار تا خاطره و فکر و دلتنگ فیکردم اما حر
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کارم  نیاوقات ا یخوابم ببره بعض ذارمیمشت مشت قرص بخورم و تا سربه بالش م خواستیدلم م نمک کاریو چ یکی

هنوزم  کردمیحس م یگاه میکه باهم داشت ی.خواب خاطرات خوش دمیدیاما تو خواب هم خواب کمند و م کردمیم

 یاجاره ا یو خفه  کیخودم و تو اون اتاق کوچ کردمیاما چشم که باز م میباهم بساز ندمونویو قراره ا میتو اون دوران

من چه طور  یکمند از سرم بپره ول یتا هوا رمیزن بگ دیبا گفتی. مادرم م شدینقش براب م اهایو همه رو دمیدیم

جدانم و ینجوریحداقل خودمونابودکنم ا دادمیم حیفراموش کردن کمند بکنم؟ ترج یرو قربان گهید یکی تونستمیم

و  دمخونیم شتریکه ب یهرچ کردیجذب م شتریو مطالعه کم کم داشت روز به روز منو ب هیرراحت تر بود . کار تو نش

 دایتازه پ یکه جوونا دغدغه ها هیچند وقت دمیدی. م شدیرو به مسائل روز باز م شتریو گوشم بچشم  دمیفهمیم

از  رشتیب تونمیاما کم کم متوجه شدم که نم کردمینم رشیخودم و درگ لیاوا شهیو تازه زده م دیجد ییکردن و حرفا

 تیو رع یدار هینظام سرما نیالخصوص که از ا ی. عل رمیبگ دهیمقااومت کنم و ند شنومیکه م یمقابل حرف حق نیا

و گرفتن انتقام تو وجودم دائما در حال رشد کردن بود . اگه قدرت و  نهیمثله ک یزخم خورده بودم و حس یبدجور

و  نمیبش نیگوشه نش نکهیبودم نه ا ینبود االن من کمندو کنارم داشتتم و غرق تو خوشبخت روزیپ شهیثروت هم

. پخش شب نامه ها نوشتن مقاله  اناتممیجر نیدرست وسط ا میدیکنم . به خودم که اومدم د ییاانقدر احساس تنه

ذهنم بود گرفتن  وککه ت یاز دست دادن نداشتم تنها ارمان یبرا یزیمججاز ... منن چ ریغ یتند و چاپ کتاب ها یها

 .... کردممیمبارزه م دیبود پس با گهیو د وسفی هیاز تکرار  یریانتقام خودم و جلو گ

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

 کمند

 رفتیز دستم در مو ا کردویم یطونینبودم از بس که ش فشیحر گهیگرفته بود چهار دست و پا راه بره . د ادی سهراب

براش  ومدیم دنشی. ننه گل ممد هر وقت به د بردیبود و دل همرو از دور م بایصورتش مثله قرص ماه خوشگل و ز

سر هم پ گفتیم رفتیکارا رو به گوشش نم نینکن ا گفتمیبهش م یهرچ اوردیم زایچ نیو ا یدعا و نظر قربون یکل

 میاز حد تو جمع بگردون شیزرگ هم اصال خوش نداشت سهراب ببچمو . خانم ب کننیخان هم برو رو دار چشمش م

 یهمه چهار چشم ادیسرش ب ییبهش نظر کنه و بال یکه داره ممکنه کس یتیموقع یسهراب برا دونستنیهمه م

 نی. و باز هم ا ذاشتنیساالر م یسهراب و دخترا نیب یادیفرق ز دممیدیو به وضوح م دنکرده بو زیعز نیمراقب ا

 یراب یوقت یلیاما خ چرخوندیو م بردیم رونیبار منو سهراب و از عمارت ب هی ی. ساالر هفته ا کردیمنو نگران م هیقض

 هیناراحت بشن .  دمیترسیچون م مبش کیاجازه ماه بانو و ساالر بهشون نزد یمنم جرات نداشتم ب ذاشتیدخترا نم

از گل سر من خوشش اومد من موهاشو با اون گل سر بستمم و و  نهیبه اتاق من اومده بود تا سهراب و بب بایبار که ز

فقط منو از دور نگاه  بایاز اون به بعد ز دمیدر اتاق د یبعد از چند روز همون گل سرو شکسته و خراب شده جلو
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اما چه  سوختیمورد سرزنش قرار دادند . دلم براشون م یبود طفلک و حساب شدمعلومیمن کینزد گهید کردویم

 کاریچ دیبا دونمینم گهیحرفا نبود د نیبارها به ساالر گوشزد کرده بودمم اما گوشش به ا ومدیاز دستم برم یکار

 دامیساالر پ رفتمیم ایدن نیا یعمارت فرار کنم اما هر جا نیو از ا رمیمن از خدام بود دست پسرم و بگ کردمیم

و  شدیبزرگ م یروز هیاگه سهراب  شدیم یبه گردن سهراب چ شیحق پدر کردینم دامیتازه اگرمم پ کردیم

برده بودم با  رونیو از ذهنم ب یریی؟؟؟فکر هر فرار و تغ شدیاز حق پدر محرومش کردم از دستم ناراحت نم دیفهمیم

و  گذشتی. روزها پشت هم م موندمیتاذاخر عمر تو همان عمارت م دیبا ومادر بودم  هیوجود سهراب من حاال فقط 

ر منو پ یدوباره دست سرنوشت زندگ ییجا هیو  یروز هی کردمیعاادت کرده بودم اصال هم فکرشو نم طیمنم به شرا

اما نه....انگار زخم ها هر چه  مونهیم نطوریهم زیهمه چ شهیهم کردمیتالطم کنه و از ارامش خارجش کنه . فکر م

 نیبه گذشته . ا گردونهیتو رو برم یتفاقا هی یروز هی ییجا هیبازم  کننیسر باز م ییجا هیقدرم کهنه باشن بازم 

 میکردیم یباغ عمارت هوا خور یکه سهراب و بغل گرفته بودم و تو یمن هم افتاد اونم درست زمان یاتفاق برا

شده و  یعمارت مخف واریپشت د یاحساس کردم کس کردعمارت منو به خودش جلب  واریاز پشت د یی...صدا

 یا هیبه سا لیکه جللوتر رفتم صدا تبد ی. کنجکاو شدم و به سمت صدا به راه افتادم کم کنهیم میخودشو از من قا

نذاشت جلو تر نرم سهراب و محکم تو بغلم نگه داشتم و رفتم جلو  یبودم اما کنجکاو دهیترس یلیپر رنگ شد خ

فت وحشت زده به جلومو و دهانمو با دستش گر دیحرکت پر هیاخر سر با  دمیشنیبه زور م هاشونفس  یصدا

صورتم  یاروم گرفت دستشو از جلو یوقت یبود با ظاهر امروز یپسر جوون شناختمشیشدم نم رهیصورتش خ

 برداشت و گفت :

 کارو بکنم نیخانم مجبور شدم ا دیببخش -

 خورده نگاش کردم و گفتم : جا

 ؟ یهست یتو ک-

 گذاشت و گفت : شینیرو ب سیبه عالمت ه دستشو

 براتون دارم ... غامیپ هیخانم  نهیمنو بب دینبا یکس -

 ؟ یاز ک -

 نامه گرفت جلومو گفت : هی بشویبرد تو ج دست

 .... وسفیاز اقا -
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 قلبم به تپش افتاد وحشت زده نگاش کردم وگفتم : وسفیاسم  دنیشن با

 به من نامه بده ؟ دیبا یچ یبرا وسفی؟اصال  یگیاز کجا بدونم راست م -

 حکمش اعدامه رنشیتحت نظره خانم .اگه بگ وسفی_ مرد

 دهانم و گفتم : یو دستم و گرفتم جلو دمیکش یبلند نیه

 ؟ کارکردهیچرا ؟مگه چ -

 گفت : دیمکث کردو با ترد یکم مرد

 ... هیاسیجرمش س -

 بود کیراست باشه دست و پام سست شده بود و نزد شنومیکه م یزیچ شدیخورده به مرد نگاه کردم باورم نم جا

 سهراب و بندازم مرد دوباره نامه رو گرفت جلومو گفت :

 باشه .. دارتونید نیاخر نیا دی. شا نهیشمارو بب خوادیاطرافه م نیاالن هم -

 شدی. باورم نم نییپا دیعمارت رفت و ازون ورپر وارینامه رو گرفتم . مرد جوون به سمت د ونیگر یترس و چشما با

؟جرات خوندن نامه رو  کردمیم کاریچ دیبا تیکرده باشه ...اخه چرا ؟االن با وضع ازیچ نیا ریخودشو در گ وسفی

برگشتم به عمارت سهراب و  عیسر یلیکارم داره . خیچ دمیفهمیم دیبا دادمیبه خودم جرات م دینداشتم اما با

با دقت و تمام وجود نامه رو بخونم .  خواستمیحمام کردن درب اتاق و قفل کردم م یو به بهونه  نتیسپردم دست ز

لحظه  هی.  نوشتیکه برام م فتادمیم ییشعرا ادیخطش اشک به چشمام روونه شد  دنینامه رو اروم باز کردم با د

 اشکامو پاک کردم و شروع به خوندم کردم  عیبرام تار شد سر هتمام نام

صداتون کنم خانم ... مثل  دیهمسر مهربون ...با هیو  دیمادر خوب هیکمند صداتون کنم شما االن  دینبا گهید دونمیم

 . کننیصدا بزنن از لفظ بانو و خانم استفاده م خوانیخانواده خان و م یها که وقت تیرع هیبق

 یحت خواستیدلم نم نوشتمیوقت نم چینامه رو ه نیحالتون خوب باشه ... اگه مجبور نبودم ا دوارمیخانم...ام سالم

کم دارم اگه کم ازیاما مجبور شدم . من به کمکت ن یفتیمن ب ادیجدا بشه و  تیفعل یهت از زندگتوج گهید یلحظه ا

 برسم . پس اگه هنوزم فکر استیدن نیتو ا میتنها دلخوش وکه تو ذهن دارم  ییزایبه اون چ تونمیوقت نم چیه ینکن
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که  یادرس نیبه ا ایاون محبت گذشته برات ارزش داره امشب ب یکنیهست اگه هنوزم فکر م یما محبت نیب یکنیم

 .          گردونمیبرم دمیکمکم کن قول م یتونیاگه م میو پول  دار یمکان مخف هیبه  اجیراستش احت دمینقششو کش

 هاگ رمنهیهمش تقص دونستمیانداخته م یمعلوم نبود خودشو تو چه دردسر ختمیرو چند بار خوندم و اشک ر نامه

 شیمن بودم که گند زدم به زندگ نیا دیکشیکارش به حکم اعدام  نم ومدیبال سرش نم نیاگه ا ذاشتمیمن تنهاش نم

 دیبا کردنیاگه فلکم م یحت مردمیاگه م یتح ستادمیمیوا دیبا کردمیمقاومت م شتریب دیمن اشتباه کردم با

ن زود م گرفتیمن نبودساالر چه طور بله م لیتا به م خواستمیتا من نم شدمیانقدر زود سست م دینبا ستادمیمیوا

 زیهمه چ میفتادینبودم و زودتر راه م ضیاون شب مر یو خراب کرده بودم اگه حت وسفی یشده بودم زندگ میتسل

 ...دیبا کردمیم مکشک دیفرق داشت پس با

مقدار هم  هی. دمیچیبقچه پ هیکه تو خونه داشتم و کمم نبود و برداشتم و تو یپول یبه سمت کمد و همه  رفتم

 کردنیمقدار غذا برداشتم اشپزها با تعجب نگاهم م هیطالگذاشتم و درب کمدوبستم بعد هم به سمت مطبخ رفتم و 

رفتن اماده بود  یبرا زیتو بقچه گذاشتم همه چ ونارمدادن و بهونه کردم و غذاهارو به اتاق بردم و ا ریو ش یگرسنگ

 رسوندیرو به گوش همه م ییخبر خارج شدن من از عمارت به تنها نتیدست ز سپردمشی. اگه م موندسهرابیفقط م

گرفتم از غروب با سهراب از خونه خارج بشم . سهراب و لباس تن  میخونه مادرم و بهونه کردم و تصم نیهم یبرا

 یکه تا دم خونه  بود نیا دیکه به ذهنم رس یزیتنها چ کارکنمیچ دیبا دونستمیرفتم نم رونیب ارتکردم از عم

 کیارشدم و تا ت لهیوارد طو یو از در پشت یپدر ی. رفتم به سمت خونه  ننیرفتن منو به اونجا بب یبرم تا اهال میپدر

که هوا کامال  یوقت ومدیو صداش درنم دسهراب پسرم مظلوم نشسته بو چارهیشدن هوا همونجا منتظر موندم ب

که رو نقشه بود به راه افتادم .  یشدم از جا بلنند شدم و به سمت همون مکان کیشد و به موعد قرار نزد کیتار

م به کن تیاحساس امن شتریب نکهیانداختم و واسه ا یکس نبود با ترس به دور و برم نگاه چیه دمیکه رس یهنگام

الغر شده بود و  افتاد . چه قدر فرق کرده بود وسفینگذشت که نگاهم از دور به  یزیچ مادادم . ا هیتک یدرخت

 یاب و جارو شده و با موها شهیهم  وسفیبلندتر کرده بود با اون  یلیگذاشته بود و موهاشم از قبل خ شیشکسته  ر

ه نگاهش که ب زدیالغرش زار م تنبه تن کرده بود که تو  دیساده سف رهنیپ هیفرق داشت  یلیژل زده و کت شلوار خ

اهسته جلو اومد . اما من نگاهم وازش برنداشتم  یانداخت و با قدم ها نییسر پا بهیغر هیصورتم افتاد مثله 

بودم ... اشک  تو چشمام جمع شدو  ونیمد وسفی یعذاب بکشم ..من به تمام جووون شتریب نمیخوب بب خواستمیم

.  دکریکر مدرهم  ف یچشم دوخته بود وبا اخم ها نیها به زم بهیمثله غر کردینم مصورتش و برام تار کرد اصال نگاه

نذاشت به سهراب  یشده پسرمه کنجکاو چیموجود پتو پ نیا دیسهراب بلند شد تازه فهم هیگر یموقع صدا نیهم

 گفت : ولبش نشست  یرو یسهراب نگاه کرد لبخند کمرنگ اما تلخ ینگاه نکنه سرشو اورد باال و تو چشما
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 مادرشه ... هیشب -

 بغض بهش نگاه کردم وگفتم : با

 ؟ یفرق کردچه قدر  -

 -زدو گفت : یزهر خند بازهم

  . یفاصله گرفت اهامهیکه تو رو یبا اون دختر یلیسرو شکل خ نیلباس ها و ا نی. با ایفرق کرد یلیشما هم خ - 

 همه اتفاق ؟ نی؟اونم بعد ا ینیهمونو بب یتوقع داشت -

 یمنم همون دختر دامن صورت یاهایکه دوست دارن تو ذهن دارن کمند رو یو اونجور یادم و هر کس_ وسفی

 همسر ساالر خانه .. هیدرست شب نمیبیکه االن م ینیمونده. ا

لباس ها و جواهرات و دارم  نیحاال که ا یکنینه ؟فکر م گذرهیداره به من خوش م یکنی؟فکر م یزنیزخم زبون م -

 خوشبختم ؟ یلیخ

 ...ینه همسر یانه بچه  ینه عشق یندارم ... نه ثروت چیه گهیمن د ینه ول_وسفی

 و گفتم : نییو انداختم پا سرم

 ارزه  یمن م یها ییکه به تمام دارا یدار یزیچ هی...اما تودونمیم -

 نگام کردکه گفتم : کنجکاو

 ... ی... تو هنوز ازاد یازاد -

 شالم دراوردم و گرفت جلوشو گفتم : ریبه چشم هام انداخت و سکوت کرد . بقچه رو از ز ینگاه میحرف ن نیا با

 .یکن هیته یخوایکه م یزایچ یتونی. باهاش م ارمیب تونستمیبودکه م یزیهمه اون چ نیا --

 نگام کردو گفت : کنجکاو

 نا؟یا هیچ -
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 .. یکه تو نامه نوشت ییزایهمون چ -

 بهم نگاه کردو گفت : جاخورده

 کدوم نامه کمند؟ -

 نامه گفت : دنیبا د وسفیاوردم  رونینامه رو ب مویبه سمت روسردست بردم  ختیان ر هی قلبم

 ؟من به تو نامه ندادم  هیچ نیابوالفضل...ا ای-

ر پ یبه چشم هام برخورد کرد به سمت نور برگشتم و چشم ها یدیدوختم که نور شد وسفیوحشت زده نگاهمو به  
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 ساالرخان

 یاتاق نیبود که پا از ا یروز نیامروز سوم دمیفهم یم شدیو محو م ومدیکه تو اتاق م ینور یزماان و فقط از رو گذر

 رونیبودم که پا ازعمارت ب نین شکننده تر از ام توسنمینذاشتم.دست خودم نبود نم رونیناگرفته بود ب یکه بو

 وونهی.... داشتم دارمیخودم ن یبشنوم و به رو هاشونوپچ پچ  یمردم و تحمل کنم صدا نیسنگ یبزارم و نگاه ها

م اس نیاسم مقدس تر نیبود که سرم اومده بود ... کمند ....کمند ... ا ییچه بال نی...اکردم؟یم کاریچ دی.... با شدمیم

من  یرو توغرور و احساس مردانمو ...چه طور  یگرفت دهیکمند ... چه طور ند یمن بود اماخاال؟...چه طور تونست یبرا

و شبانه اون  یمنو کرد یبچه  ی؟...چه طور مادر یدیعشق ورز زیهمه چ یحال به اون مردک ب نیو در ع یدیخند

 ... بارومیانقدر پست بود شهی... باورم نم یکرد وونمیکمند تو د یکمند...وا ی... وا یعاشقانه گذاشت یمردک قرارها

چه قدر مردم روستا  دمیبهم گوشزد کردن و نفهم ریقدر اسد و بش چه...یپاهات له کرد ریغرورمو ز ینجوریا شهینم

 یزن نیپشت اون نگاه اروم و معصومانه چن دمی...چرا انقدر ساده بودم... چرا نفهم دمیدم گوشم خوندن و نفهم

....من دوستت داشتم عاشقت بودم ...باورم  یکرده باش نکارویا شهی....باورم نم شهیکمند باورم نم ینشسته ...وا

فکرا مثله خوره افتاده به جونم کمند ...  نیمحال بود باور کنم محال بود.... ا دمیدیخودم نم ی...اگه با چشم ها شهینم

 وونمی...تو تمام اون لحظه ها اون پسر هم حضور داشته ؟...داره د کنمیم مشترکمونو مرور یدارم هر لحظه از زندگ

 یمسموم مثله خوره افتاده به جونم ..اگه ماه بانوهم پاک نباشه چ یخودمم و خالص کنم ..فکر ها خوادیدلم م کنهیم

کردم  یبده ....من چه گناه حال بد نجات نینجاتم بده منو از ا ایخدا ی....وا؟یکرده باشه چ انتی...اگه اونم به من خ

اما اون....حتما به نظرش  دمیمشترکم به کمند عشق ورز یلحظات زندگ ی..تو همه  نیعاشق بودم هم هی...من فقط 
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 ی هیکه ما زنهیازشون سر م یی... هر دو کارا ستنیشباهت به احمق ها ن یعاشق ب ی....ادما ومدمیچه قدر احمق م

کمند اون داشته تو  دنید یبرا کردمیم یکه من لحظه شمار ی.حتما زمان شنیم هیبق یخودشونو و خنده  ییسروا

و  انتقامم امیبزارم احمق به نظر ب خوامی...نم خوامیکمند ...نه...نه ...نم شهینم ورم...با دهیخندیدلش به حماقت من م

 ..رمیگیکمند ...م گرمیازت م

 یکس تو راهرو نبود کس چیاومدم ه رونیاشتم و از اتاق ببه سمت کمد ...تفنگ و برد دمیشد که دو یچ دمینفهم

همه  یشده بود از رو دهیپر از غذا جلودر چ یها ینیرد بشه انواع و اقسام س یاز دم درب اتاق من حت کردیجرات نم

شد خانم بزرگ و  جادیبه هم خوردن درب و بشقاب ها ا زکه ا ییرفتم سرو صدا نییغذا ها رد شدم و از پله ها پا ی

از پله ها  گفتتینم یزیبود زبونش بند اومده بود و چ رهیمن خ ی. وحشت زده به چشم ها دیکش رونیاز اتاق ب

بدون تامل  و با لگد درب اتاق و باز کردم . تو اتاق نشسته بود چشم هاش پر از اشک بودن و صورتش  نییپا دمیدو

 هریبه صورتم خ بیعج یتعجب نکرد و از جاش تکون نخورد با نگاه بود . اسلحه رو گرفتم سمتش اصال ردهورم ک

داشت . ااگه  یمن بدنام یزن همه کاره برا نیزنده موندن ا کردمیکارو تموم م دی... دو ...با کیبود . تو ذهنم شماردم 

 کیمردم .... ...از اول تو ذهنم ش دیخوابیم صداهاهمم سرو  شدمیهم خودم اروم م کردمیکارش و تموم م نجایهم

 کردیکه سرم و تو اغوش گرفته بود و نوازش م یروز یاومد تو ذهنم ...شب اول عروس لمی...دوو....خاطرات مثله ف

و...عطر  دادیم اسی یکه بو سوانشی....عطر گ یواشکی ی...از قدم زدن ها رایگرم و گ ی...از شعر خوندن ها با اون صدا

 نیتحمل کنم ا تونستمیچه طور م شدیحالم بد م دیرس یروز به مشامم نم هیعطر معتاد بودم اگه  نیکمند....من به ا

 شیاون پپسره باز ات ادیهرزه رو به خود گرفته بود...  یتنش عطر اون پسره  ای دادیبورو م نیو ...اما حاال هم ا یدور

کم کم چشم هاشو بست  کردیشدم .اروم نگاهم مکردم و مصمم تر  جابه جونم انداخت تفنگ و رو شونه هامم جا به 

کارو  دی....بانیریش یچه قدر برام سخت بود. اون خنده ها بایصورت ز نیشد.دل کندن از انیبلندش نما یو مژه ها

 ... دو ...سه ... کیساالرشک نکن ...  یتموم کن

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

 بانو ماه

 هیقض نیا تمدونسیبه مرگش نبودم .م ی....اون دشمن من بود اما راضدیچرا ....شا دونمی...نم فتهیاتفاق ب نیا نذاشتم

اما  رفتیسرخسرو بود مو ال درز نقشش نم ریکردن نبود ... تمامش ز انتیبود ادم خ یکمند هرچ خورهیاز کجا اب م

 نرویاز عمارت ب دیمن مادر بود حقش مرگ نبود فقط با ثله..کمندم م شدیبه مرگ کمند تموم م هیقض نیا دینبا

اشو چشم تونستیو از ترس نم دیکش یبلند غیشد کمند ج کیلدست ساالر گلوله به هوا ش ری.زدم زنیهم رفتیم

 گلوله ی... وحشت زده به سقف نگاه کردم از جاختیریبلند اشک م یافتاده بود و با صدا نیزم یباز کنه ساالر رو
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راهرو به  ی گهیو اسد از سمت د ریانداختم بش نیزم یرفتم و خودمو رو رونیبود عقب عقب از اتاق ب شدهسوراخ 

ساالر که دور  یها هیگر یبردن صدا رونیساالر و به زور بلند کردن و ببا همون حال نزار از اتاق ب دنیسمت ساالر دو

 رهیشد رفتم سمتش و کنار نشستم . تو چشمام خ رهیخبه من  یشد کمند اروم چشماشو باز کرد و با نگاه پر از معن

 شد و گفت :

 مینکنه.ما به حرفت گوش داد داشیکرد که ساالر پ یهرکار وسفینکنه . دامیر پکردم که ساال یمن هرکار    -

ابود . تو منو ن یزیشد. حق من نبود که ابرومو بر دایاز کجا سرو کله ش پ دونمیاما نم میاز شهر خارج بش میخواستی.م

 .:کنمیوقت حاللت نم چی...هذارتتیجواب نم یاما خدا ب یکرد

 گفت: نتیجلوشو گرفت با عصبا نتیخواست از اتاق خارج بشه ز یجا بلند شد و به سمت در رفت وقت از

 سهرابه ؟ ریوقت ش -

 به من کردو گفت : ینگاه مین نتیز

 خخانم بزرگ غدقن کردن . نیبد ریبه اقا سهراب ش نیاجازه ندار گهیشماد -

 و هل دادو گفت : نتیحرص به سمت من برگشت و ز کمندبا

 بدم .. ریبه بچم ش خوامیبرو گمشو کنار م -

رفت اما باز عقب عقب برگشت پشت سرکمندخانم بزرگ بود  رونیبه سمت درب پرت شد کممند از اتاق ب نتیز

 پر ازغرور گفت : یبه من انداخت و با چهره ا ینگاه

 میمشخص کن فتویتا تکل یبهتره تو اتاقت بمون -

 -ت:زده نگامون کرد و گف رتیح کمند

من  نیبهم. بچه مو بد نیندارم با شما فقط بچه مو بد یففیتکل چی...ه خوامینم یچی؟من از شماها ه فیکدوم تکل 

 .نیکن یساالر بهم نرسه و شما راحت زندگ یکس حت چیکه دست ه ییجا رمی.م رمیم کنمیعمارت گم م نیگورمو از

 زدو گفت : یبزرگ پوزخند خانم
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 قدرادانیخاندان و؟بهت نم نیبره؟وارث ا میبوده هان؟حاال بچه رو بد یاومدنت چ نجایا لیرفته دل ادتی نکهیمثله ا -

 .  یراتو ازش جدا کن دیجا با نیاز هم یننگ یلکه  هی چهی نیدختر . تو واسه ا یو نفهم طیکه شرا یاحمق باش

 هیقض نیاز یه برم منم که حسابافتاد خانم بزرگ با سر به من اشاره کرد ک نیپاهاش سست شدو به زم کمند

 تخت یسهراب رو دمیبه اتاق رفتم د یشد  وقت یچ هیقض هیبق دمیازونجا دور شدم ونفهم کردمیم تیاحساس رضا

 شد و یپسر اگه بزرگ مم نیا دمیکش یسست به سمتش رفتم از صورتش خجالت م ی. اروم و با قدم ها دهیمن خواب

 یچه فرق خواستی؟اون مادر م اوردمیبالرو سرش م نیا دیاورد؟نبایسرم م ییکردم چه بال کاریمن باهاش چ دیفهمیم

لحظه بازو بسته کردو  هیبلندش کردم  و تو اغوش گرفتمش . چشماهاشو  نیزم یمن داشت . ؟اروم از رو یبا بچه ها

لند شدم و به سمت درب رفتم که بگم از جا ب زویگرفتم همون لحظه برم سراغ ساالر و همه چ میتصم دیتمام تنم لرز

رو سر سهراب و  دی. دستشو کش کردیبه لب داشت و با افتخار نگام م یا روزمندانهیخسرو جلوم ظاهر شد لبخند پ

 گفت :

رو  دیبا توئه . با گهیبعد که اون د یمرحله  مونهیپسر ماله توشد. م نیهم دخترو رو از چشم ساالر انداختم هم ا -

 اخراج ساده هیتا از عمارت اخراجش کنه اونم نه  یساالر کار کن

 از عمارت بره . دیبه ساالر بگم.کمندنبا زویبرم همه چ خوامیبچه کمنده م نیچرت و پرت نباف خسرو....مادر ا -

 رو لب خسرو محو شدو گفت : لبخند

بچه  نیهدفت مونده . بدبخت ا به دنیقدم تا رس هیماه بانو فقط  یاریکم ب دی؟زده به سرت ؟تو االن نبا یگیم یچ -

م بوده کمندم گورشو گ یجرات داره بهش بگه ننه ش ک یک یتو ننه ش کنهیبزرگ بشه فکر م ستین شیحال یزیچ

اله م زیاالن همه چ چارهیشده بمونه . بدبخت ب خراب نیتو ا گهید تونهینم یحت یزیوضع ابرور نی.با ا رهیم کنهیم

 بچه  نیا یتوئه ...حت

 بغض به صورت خسرو نگاه کردمم وگفتم : با

 ؟؟ هینهابت نامرد نی؟ایگیم یمعلوم هست چ -

افتاده چشم و بله قربان  لیخاندان از دماغ ف نیبه ا یبچه بزرگ کن یکن یعمر عاشق هیاونه که تو  ینامرد_خسرو

تموم بود .کار دخترات  هگیکارت د یفهمی...چرا نم یفهمیجاتو صاحب بشه . بدبخت چرا نم گهید یکیو اخر  یبگ

 نیهنوز ا یکرددیم یکار دیشما و تو تو مطبخ با یجا شستی؟خانم م شدیم یچ کردمیکارو نم نیتموم بود . اگه ا

 . کهیمرت دهیعشوه عنان از کف م هی؟با  یشوهر خرتو نشناخت
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 کردمیم یو خودم و قربان گفتمیبه ساالر م زویهمه چ گرفتمیم مویکدوم تصم دیخسرو و نگاه کردم حاال با دیترد با

 دیعمر عذاب وجدان؟....با هی؟ دمیرسیم زیبه همه چ یمتیبه چه ق یبرسم . ول زیتا به همه چ کردمیسکوت م هی

اکه  کنم کاریچ دونستمینم کردیم یقرار یبود و ب هعقب رفتم سهراب چشم باز کرد مبهی...چند قد کردمیم کاریچ

...به صورت معصوم بچه نگاه  کردمیم کاریچ دیاگه نه کمند و ... با ذاشتیساالر منو وخسرو و زنده نم زدمیم یحرف

...  ذاشتمیبراش کم نم یچی.فوقش ه شدینم یزیچ کردمیم ی.. فوقش من براش مادر ایر یکردم معصوم بود و ب

 ....گناه  حی....فوقش.....بازهم توجکردمیبهش محبت م شتریب خترامفوقش از د

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

 الیل

تمام صورتش پر از اشک شده بود  ردیم فیداشت تعر یکرده باشه .وقت یکار نیزن همچ نیکه ا شدینم باورم

روع و ش دیجد یزندگ هیتا از جا بلند شده و  دهیسرکمند اومده ...چه قدر طول کش ییاتفاق چه بال نیبعد از ا یعنی...

 یتو اشپزخونه و براش اب اوردم وقت دمیبه سرفه افتاد دو هیکرده . زن از شدت گر کاریزن با کمند چ نیکرده ... ا

 یمقادر بهش اب دادم وقت هیدستمال اوردم و دستشو پاک کردم و  هیتو دستش پر از خون شده  دمیبرگشتم د

 داد و گفت : هیتک یصندل یحالش جا اومد به پشت

 وقت ندارم . یلیدکترا جواب کردن خ رشمیساله که درگ هی -

 به زن نگاه کردم و گفتم : ناباورانه

 ؟ دیماریب -

 به عالمت مثبت تکون داد و گفت : سررشو

 داستانو برات بگم  ی هیتا بق اریب زیبر یی. برو دوتاچا-

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

 اوشیس

که  دمیدیو نداشتم اصال ساالر و نم یحرف چیو درهم شده بود که جرات گفتن ه ختهیعمارت انقدر به هم ر اوضاع

 رهینقطه خ هیها از صبح تا شب خودشو تو اتاق حبس کرده بودو به  وونهید نیبهش بزنم درست شده بود ع یحرف
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.  میکن رونیکمند و از عمارت ب زودتر یهرچ خواستنیم اوردنیداشتن بهش فشار م یلیمردم روستا خ شدیم

 کرده باشه اگه ساالر خودش با ی. من خودم که تو باورم نبود کمند کار ستیزن بدکاره ن هی قیعمارت ال نیا گفتنیم

 هدیساالر خودش د گفتنیانداختن کمند.اما همه م رونیب یو برا ستیدس نیبود مطمئن بودم ا دهیچشم خودش ند

 نیسهراب هم شک کرده بود عاواخر ساالر به  نیا ی.حت رهیو سرقرار م کنهیم ینامه نگار شیلکه کمند با نامزد قب

هم به ساالر نداشت اما نگاه کمند پاک تر  یشباهت چی.از شانس بد کمند بچه ه ستیمن ن یبچه  نیا گفتیم وونهید

 ساده بودم . یلیخ دمیشا دونمیحرفا بود نم نیاز ا

 هگیکنه . د رونیکه کمند و ب خواستنیو از ساالر م شدنیدر عمارت جمع م یبود که مردها جلو دهیرس ییبه جا کار

مادرشو ومادر بزرگش  گفتنیم ایاومدمعلوم نبود بعض یازش نبود چ یاثر چیکمند و اون پسره که ه یسرخانواده 

دلم  یلیشهر . اوضاع بدجور اشوب بود خ نشهم سکته کرده و برد وسفیشدن و تو خونه افتادن . پدر  ضیمر

ساالرو تنها بزارم . ساالر تو  ومدیدور کنم اما دلم نم تیوضع نیخودم و از برگردم تهران و طیشرا نیتو ا خواستیم

مارو دور هم جمع کرد من ؛ماه بانو ؛ ساالر  یشب خانم بزرگ همه  هیو داغون تر شده بود . اخر سر  رتریمدت پ نیا

که از مادرش دور شده بود  یاز وقت چارهیارومش کنه ب کردیم ی؛و بچه ها . ماه بانو سهراب و به بغل گرفته بود سع

. همه به  خواستینداشت .بچه مادرشو م دهیباالسرش اوردن هم فا بیطب یهر چ کردیم هیو دائم گر خوردیغذا نم

ما افکارمون و  یاز صورت دونه دونه  کردیم یعفقط خانم بزرگ سرش باال بود و س کردنیبودن و فکر م رهیخ نیزم

 : بخونه . سر اخر سکوت وشکست و گفت

ه ک یانداختنش . کار رونیسوار به اسبش کردن و از ده ب دهیبر سیکه پا کج گذاشته . گ یرسم بوده زن میاز قد -

 ادیاشتباه ز شیبشه اما ادم تو زندگ ینجوریا خواستیکدوم دلمون نم چی. ه میانجامش بد دیزود ماهم با ای رید

 مونهیمردم بخوابه . م یتا سرو صدا رونیبره ب دیبست . کمند فردا از عمارت با شهیدر دهن مردممم که نم کنهیم

حق نداره بهش مادرشو  یاز االن به بعد کس یپسر پسره ساالره ول نیبچه . من شک ندارم ا نیا فیتکل

 ییجا هی یروز هیاگه بشنوم  دیعمارت بکن یهمه اهال یو تو کله  نیبشناسونه...مادر سهراب از امروز ماه بانوئه ا

 .  ذارمیو بگه زندش نم قتیحق بچه نیبه ا یکس

 به فرش رهینبود هنوز خ ایدن نیاماساالر انگار تو ا کردیم فیتکل نییو تع زدویبزرگ پشت سر هم حرف م خانم

خانم بزرگ تموم شدهمه  یحرف ها یوقت کردیو پشت هم تکرار م یزیلب چ ریکردو ز ینگاه م نیشوک زده به زم

 چیه ایقضا نیا دمیرفت منم که د رونیدر ب زبه من انداخت و ا ی. ماه بانو نگاه مضطرب مییاز جاهامون بلند شد

 الیا خو ب شهیرفتن کمند تموم م رونیفردا با ب هیقض یراحت شد که ا االمیرفتم خ رونیبهم نداره از اتاق ب یارتباط

 سهرابم که مشخص بود. فیتکل.  گردمیراحت به تهران برم
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.................................................................................................................................................. 

  اسری

و شام ت یو وعده گرفته بود برا چهریبخرم . حاج بابا امشب خانواده پر ینیریخورده حلوا و ش هیبودم ده باال  رفته

 . دل تو دلم میبخون تیخطبه محرم هیبا هم جور بود هفته بعد  زیزده بشه و اگه همه چ هیاول یامامزاده قرار بود حرفا

 بشه یکار به عمارت بره و واسه خودش کس یبرا نکهیقبل از ا از  یحت خواستمیوقت بود خاطرشو م یلینبود . خ

 ی. وقت رسدیبهش م یشده دست راسته ماه بانو خانم . همراز و هم دمش بود و ماه بانو خانمم حساب گفتنی.....م

شده  یخانوم هیسرخ نبود  یبا لپا یمعصوم دهات یاون دختر بچه  گهیبرگشت سرو وضعش عوض شده بود د

 ردکیم یصاحاب دلبر یمن ببود و واسه دل  دهیهم بهش رس کی. از قبل مهربانو خانم چند دست لباس ش البودماشا

 دهیکم کم دستم به دهنم رس گهیبزنه از هفت خان رستم رد شدم . د یبده و واسه من حرف تیرضا ادی. حاج بابا تا ب

با من نداشت  یرفتار خوب ستیهم بد ن چهریپر نده یمزه  گفتنیوصلت ما م یبود برا ایاماده و مه زیبود و همه چ

 .   دمیگنجیتو پوست خودم نم یبله رو داده از خوشحال دمیفهم یوقت یول

 نیهم یبرا میرو در رو بش یلیحاج بابا خوش نداشت ما با خان و دارو دستش خ میبه ده باال رفت و امد نداشت یلیخ

 یو. کنجکاو ادیاز عمارت خان سرو صدا م دمیکه کردم د داموی. خر میبه اونجا بر میتونستیمواقع م نجوریا یفقط برا

 انگار کردنی. کل مردم ده  جمع شده بودن و با هم پچ پچ م ستادمیدر عمارت و ا یبشم رفتم جلو الیخ ینذاشت ب

 و گفتم : یاز اهال یکی. رفتم سمت فتهیب یقرار بوداتفاق

 جمع شدن ؟ نجایچه خبره برادر؟چرا همه ا -

 کنن .  رونیب خوانی؟زن دوم خان و م یمگه خبر ندار_ ییروستا مرد

 کنن ؟چرا ؟ رونیب -

 چرخوندو گفت : یبیچشم هاشو به طرز عج ییروستا مرد

 . ستین ی. زن صاالح جنبهیسرو گوشش م گنیم -

از اون زن نداشتم بدم  یشناخت چیفراش کرده اما ه دیبودم خان دوباره تجد دهیحرف جا خوردم شن نیا دنیشن از

دختر و به دوش  هیکه  یاسب درحال هینگذشت  که   یزی. چ شهیم برگزار یمراسم چه جور نیا نمیبب ومدین

دختر  یاومدن اون دختر همه شروع به سرو صدا و دشنام دادن کردن چهره  رونیاومد با ب رونیاز عمارت ب دیکشیم
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 نیا دنیاسب نگه داشته شده بود . دلم با د یداشت که به زور طناب رو یفیو نحف فیظر یاما جثه  دمیدیو نم

 تیعیجم ی. از دسته  کردمینگاه م زارویچ نیو ا ستادمیمیروز مبارک وا نیشد شگون نداشت تو ا شیصحنه ر

توجه منو به خودش جلب  یناله ا یجلو که رفتم صدا یبه راه افتادم . چند قدم نییپافاصله گرفتم و به سمت ده 

هارو گذاشتم کنار و سرم و کردم تو چاه و  ینیریش ومدیمرد م هی یناله  یصدا یچاه هیکرد .رفتم به سمت صدا از 

 داد زدم :

 اونجاست ؟ ی.... کیاوهو -

 از ته چاه گفت : یفیضع یصدا

 کردم پام شکسته .... ریگ نجایکمکم کن من ا -

جا افتاده بود ..  نیکه ا یبدبخت نیاز ا نمیدردسر  تموم شه . اون از مراسم دم عمارت ا یب ستیاونروز قرار ن دمیفهم

 چاه انداختم و گفتم : یو تو  دمیکش رونیطناب و از پالون االغ حاج بابا ب

 باال..         کشمتیبرادر... طناب و ببند به خودت من م -

 یوقت بندهیبه دور خودش م یگفت و مشغول شد از تکون خوردن طناب متوجه شدم که داره با سخت یباشه ا مرد

 گفت : فیضع یبا همون صداکه کارش تموم شد 

 من اماده امم .. -

 یمرد با جثه  نیا فیداشتم  و حر یدرشت کلیخوشبختانه ه دمیزور دااشتم به کار بردم و طناب و کش یچ هر

زنده مونده تعجب کردم . صورتش به طور کامل پر از خون بود و دست و  نکهیکامال اومد باال از ا یوقت شدمیم زشیر

دادو  یاالغ . با هر حرکت من صدا یجوره توان راه رفتن نداره بغلش کردم و انداختمش رو جیه دمیپاهاش کبود . د

 میکرده . االغ و به حرکت دراوردم وبا هم به راه افتاد دایدست و پاش مشکل پ یمعلوم بود حساب شدیبلند م ادشیفر

 بهش زدم وگفتم : یچشماش بازه . لبخند دمیراه د انهیتو م

 انقدر زدنتت برادر ؟     یچ یبرا -

  دادینزدو سکوت کرد فقط به چشمام نکاه کردو جواب نم حرف

 کجاس؟ تیحداقل بگو خونه و زندگ ینگو . ول یبگ یخوایحاال نم -
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 واسم ؟ یسراغ دار یی...تو جا بمیغر نجایا_مرد

  خوابمیمن خودمم جا ندارم برادر تو امام زاده م-

 گفت: یدتربلن یبا صدا هویحرف  نیا با

 حاج بابا شیپ -

 بهش نگاه کردم وگفتم : متعجب

 یشناسیحاج بابا از کجا م یبود بیتو که غر -

 -گفت: قشویخراب کرده سرشو فرو بردد تو  یحساب دیپسرفهم

         شناسهیم شش؟منویپ یبریمنو م -

 .برمتیچرا که نم -

 انجیمرد با ه میبرخورد کرد ببردیکه زن و به خارج از ده م یراه باز با اون کاروان انهیتو م میبا هم به راه افتاد همراه

 به رو به رو نگاه کردو گفت :

 اونجاا چه خبره ؟ -

 از ده  رونیب برنیزن دومه خانه دارن م -

 شد و گفت : دهیحرف چروک نیمرد با ا ی چهره

  میبش یفعال مخف شهیم ننیمارو بب دینبا نایا-

و سرفه  ختیری.پسر پشت هم اشک م میشد رهیو بردم پشت درخت و همراه با پسر به کاروان رو به رو خ االغ

 دور و زمیهم که توذهنمه بر یگرفتم هرچ میزده بودم اما تصم ییحدسا هیبود البته  بیرفتارش برام عج کردیم

 میکاروان رد شد دوباره بهه راه افتاد ینبود.وقت نبا م گهینه د ای رشیحاج بابا بپذ نکهیمرد کمک کنم ا نیامروز به ا

 زنه شوهر دار....؟ هیبا مرد هم کالم شم . چه طور تونسته بود با خواستیدلم نم ادیتو سرم ز یبه خاطر فکرا
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.  خوندیم لیکم ینشسته بود و دعا وونیحاج بابا تو ا میدیرس یسکوتت کردم . وقت ریگفتم و تااخر مس یاستغفرالله

 به االغ نگاه کردو از جا بلند شدو به سمت ما اومد. رفتم جلو و سالم دادم وگفتم : یبا کنجکاو دیه از دور دمنو ک

 کردم هم زدنش هم انداختنش تو چاه  داشیپ ومدمیتو راه که م -

 پسر؟ نیهست ا یک_بابا حاج

 ...شناسهیاما شمارو م بهیغر گهیم -

 -و اشفته ش گفت : نیخون یااالغ بلند کردو با نگاه به چهره  یبابا به سمت مرد رفت و سرشو از رو حاج

 ؟ییجان...تو وسفی -

بوده  یهرچ دمیو خودشو تو اغوش حاج بابا انداخت فهم هیگر ریبود زد ز دهیکه اسمشو از زبون حاج بابا شن مرد

ا شکسته بند ت بیمنم رفتم دنبال مص میو تو امام زاده خوابوند نییپا میدروغ نگفته به کمک حاج بابا مردو اورد

 .دمیبود که د ییزایچ ریاما هنوز افکارم درگ میبیمرد برس نیزودتر به داد ا

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

  وسفی

که خود کمند استفاده  ییبه دست خط خود کمند با واژه ها هیشب قیبود ؟درست و دق دهینامه از کجابه من رس اون

بره...نوشته  یا گهیاز عمارت فرار کنه و همراه با بچه ش به شهر د خوادیبه کمک داره ...م اجی...نوشه بود احت کردیم

همش دروغ بود  یعنیدست اومده استفاده بکنه .... بهت فرص نیاز ا تونهیوقت نم چیبود اگه کمکش نکنم ه

...ابروش ...عزتشش....بچه  ومدیم ی...حاال سرکمندچ دمیتله بود ؟...چه قدر من ساده بودم و نفهم هی؟؟...همش 

 رونیتا کمند و از عمارت ب رنیو نشونه بگ یچ دونستنیخوب م یلی...خ دادیرو از دسست م نایا یش....همه 

 یخانم بزرگ؟....همه  ایبود؟...ماه بانو؟... یکار ک یعنی... رتیضعف ساالر گذاشتن ...غ یکنن...درست دست رو نقظه 

برم اما  ییبکنم جا یکار خواستمیلحظه اروم و قرار نداشتم دائم م هی.  کردیافکار دائم تو ذهنم رفت و امد م نیا

بلند  یچند وقت بهم اومد نا نیکه ا ییفشارها نیا بارفته بود و ازم  یادیچپم شکسته بود خونه ز یپا تونستمینم

 چیاونروز نحس....ه عیتو رختخواب و فکر کردن به احتماالت و وقا دنیشدن نداشتم . واقعا برام عذاب اور بود خواب

به نظر  شهیشوک زده بود ترسناک تر از هم یکه حساب ی..در حال رهینم ادمیپر از خشم ساالر و  یوقت چشم ها

نها بزارم ت تیموقع نیبود که کمندو تو ا ینامرد تینها نیگرفتم فرار کنم و برم اما ا میاومد جلو تصم یوقت دیرسیم
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که  یداشتم به ساالرخان بزنم هر فکر یانداخته ..چه حرف ریاما با سر به ز ستادمی. ا ستمیکه کردم ناا یکار یو پا

و دست  شدمیاون صحنه منم اگه بودم شوک زده م دنید باحق داشت  کردیکه در حقم م یهر کار کردیراجع بهم م

امکان نداشت ساالر زندم بزاره و جان سالم  نمیبیکه کمند و م هیبار نیاخر نیا دمی. اون لحظه فهم زنمیم یبه هرکار

 ایدن نیو اکه ت یصحنه ا نیحداقل اخر خواستمیببرنش از دور با نگاهم دنبالش کردم . م یتا وقت نیبه در ببرم بناببرا

ا بهش نگاه کنم ام میمثله قد دینبا دونستمیباشه که با تمام وجود دوستش داشتم البته م یکس یچشم ها دمید

 حیوضتا براش ت کردیکه به ساالر التماس م یدرحال یو زار هیکمند و با گر یبشم . وقت یبودن کس ریمنکر عز شدینم

که به سرم وارد کردن از  یدیشد یاما تادهن باز کردم با ضربه  مبزنم یاستم حرفبده بردن رو به ساالر کردم و خو

و مردم اما  ستمین ایدن نیبودم . چند لحظه فکر کردم تو ا بیو غر کیتار یجا هیبه هوش اومدن  یهوش رفتم . وقت

افتادم . خواستم دست و پامو تکون بدم و  یچاه هیروشن شدو چشمم به اسمون افتاد متوجه شدم تو  یهواکم یوقت

 اخره کار گهید نجایا دونستمیو ازمم گرفت . م یامکان هر حرکت دویتا مغز استخونم رس یبیبلند شم اما درد عج

 هی یاپ یصدا یکنه اما وقت دایپ کرهیدرو پ یجنگل ب نیا یچاه که معلوم نبود کجا نیمنو از ا ی...امکان نداشت کس

 هبیفرصت دوباره به من داده ...مرد غر هی دیتالش کنم و خدا شا دنزنده مون یبرا دیبازهم با دمیفهم دمیسوارو شن

گشوده شد .  یو زندگ ایدن نیبه ا گهیبار د هیاورد و دوباره چشمم  رونیشده بود منوو ازون چاه ب یا یبا هر بدبخت

خوب  یلیمنو کمند باشه .حاج بابا رو خ دیام یقرار بود خونه  شیوقت پ یلیرفتم که خ ییهمراه مرد به جا

 یشتریاز ساالر خان قدرت و عزت ب یو حت کردیم یروستا در اوج قناعت زندگ نیکه تو ا یتنها مرد شناختمیم

 ومدنیکه سراغش م یکس نیشد اول یدعوا م یا لهیقوم و قب نیو هر جا که ب زدیرو حرفش حرف نم یداشت . کس

با حاج بابا هماهنگ کرده بودم و اونم  زویهمه چ قبلشبدم  یکمند و فرار خواستمیم ینم وقتبود . م ریپ یحاج بابا

کنه کمند عروس ساالر  رییتغ زیبهمون برسه اما بد روزگار باعث شد همه چ یبه ما قول داده بود که نزاره دست کس

 یقت. و امیب نجایشکسته و حال نزار به ا یبا پاا ییابرو یبا ب تیوضع نیخان بشه و حاال بعد اونهمه دردسر من با ا

.  ختمیو تا تونستم تو اغوشش اشک ر رمیخودم و بگ ینتونستم جلو گهیو پاکش افتادد نیچشمم به صورت دل نش

هم که راجع  بهیباخبر شد .....اون مرد غر قتیمن گوش دادو از تمام حق یبه تمام حرفا یصبور تیحاج بابا هم در نها

و  رفتیکه کردم رففتارش با من عوض شدو منو پذ یکار لیلوو د میداستان زندگ دنیبا شن کردیم یبد یبه من فکرا

کرده بودم جام خوب بود  داینگران کمند بودم من از مرگ نجات پ یلیکنه . خ دایبهم قول داد هرچه زودتر کمند و پ

سرش اومده . خودمم که  ییچه بالاازش نبود اصال معلوم نبود کجاست و  یخبر چیدر امان بودم اما کمند ه

مند کردن ک دایپ یدر اخر از حاج بابا خواستم برا کردیمنو ده برابر م یقرار یب نیاز جام تکون بخورم و ا تونستمینم

داد . متاسفانه  حیرو مفصل توض هیمورد اعتماد ده و دور هم جمع کردو قض یکمکم کنه حاج بابا هم چند تا مردا

مردم قطعا  نیهم دادینم حیداستان و توض نیبود و اگه حاج بابا با زبون خودش ا دهیچیهمه جا پ هیقض نیا یاوازه 
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و رغبت  لیبا م یلیبه من نداشت و خ یحاج بابا با زهم نگاه خوب یچون با وجود حرف ها کردنیمنو زنده به گور م

 فرقه با هم شیبود که معرفت و دلسوز اسری دمیمن بود . تنها ام یموجب نگران هیقض نیکار نرفتن . وو هم نیدنبال ا

 .کنهینم غیدر یکمک چیاز ه دونستمیداشت و م

 یکردن کمند مامور شده بودن به راه افتادن و من تو امام زاده از ب دایپ یکه برا ییاونروز گروه مردا یفردا  باالخره

 شدمیداشتم نگران م گهیبرنگشتند . د دیو دلشوره مردم . مرد ها از صبح زود رفتنن و تا خود غروب خورش یقرار

م که ه ینشده وقت یخبر چیو معلوم بود ه گشتنیباز م نایاز ا ترزود یلیخ دیکرده بودن با دایاز کمند پ یاگه اثر

د ام که حال ب چارهیب یشدوبا حال نزار تر به امام زاده برگشتم .حاج بابا لیتبد تیاومدن حدسم به قطع یدست خال

و  اوردمیدووم ن گهی.اخر سر د کنهیم دایاز کمند پ یخبر دادباالخرهیم دیبهم ام کردویم حتمیائم نصدا دیدیمنو م

جنگل شدم اول تمام چاه هارو گشتم و تو دونه  دونه شون  یخبر از همه راه یشکسته شبونه و ب یخودم با همون پا

از کمند نبود . بعد از  یخبر شناختمشونیکه من م ییکدوم از چاه ها چیاسم کمند و با تمام وجود صدا زدم اما تو ه

ضعف تموم  شدمیم دینبود داشتم ناام یشو گشتم اما بازهم خبر شهچاه ها رفتم سراغ خود جنگل تمام گوشه گو

افتادم و به خدا االتماس کردم  نیزم یحال رو ی. ب ددیلرزیهوا گرم بود تنم به شدت م نکهیوجودم و گرفته بودو با ا

رفت وروشن شد . روشن شدن  شیو التماس کردم که هوا رو به گرگ و م هیاز کمند بهم بده انققدر گر ینه انشو هی

ند که چ نیوجودمو به کار گرفتم و دوباره از جا بلند شدم اما هم یرویدوباره بهم داد.تمام قوا و ن یهوا اعتماد به نفس

ه که ب ییعطر اشنا دمییتاد . سنجاق و برداشتم و بواف یرفتم چشمم به سنجاق قرمز رنگ دخترونه ا شیپ یقدم

 دایسنجاق و پ ی گهید یچند قدم جلوتر لنگه  فتمیو دوباره به راه ب هیرگ ریمشامم خورد باعث شد همونجا بزنم ز

 بستنیبه سر م یروسر ریزنانه که ز یو چند قدم بعد تر شال متیگرون ق یا نهیکردم چند قدم جلوتر گل س

انداخته نشونه هارو گرفتم وجلوتر رفتم وتا به خونه  نیزم یرو ییکردن خودشون نشونه ها دایپ یکمند برا دمی.فهم

ند که کم ییهمونجا قایدق نجایا دمیفهم دادنیم یمرد گرفته بودن و نگه بان نی. دور خونه رو چند دمیرس یمیقد یا

که از رسم  یمیقد یسوال داشت تو داستان ها یکرده بود برام جا یکار نیکردن اا چرا ساالر هم چ یو مخف

به  هنکیا ای کردنیجنگل رهاش م هیو تو  دنیبریزن و م ی هبافته شد یموها یمواقع نیبودم تو چن دهیورسومات شن

 نیا دنی. د کردیم یمنتقل کرده بود و ازش نگه دار یساالر کمندو به خونه ا ی.ول شدیدست شوهرش کشته م

طالق گرفته بودن نگه داشتن کمند چه  نجایبه وجودم انداخت اونا قطعا قبل از بردن کمند به ا دیترد یصحنه کم

 ی حداقل همه دیبا شدمیهمه ادم نم نیا فینفره که حر هیکنم  کاریچ دیبا دونستمیساالر داشت . نم یبرا یا دهیفا

 نی؟تو هم زدنیجا م ومدین و دارو دستش ماسم ساالر خا نکهیا ای؟ ومدنیم ایا یول اورمیاون مردها رو با خودم م

 یمخف شتری. خودم و ب رفتیکهه به سمت کلبه م دمیمحافظ د یفکرها بودم که از دور ساالر خان و تک و تنها و ب

ه از کلب ی. ساالر به سمت کلبه رفت و وارد شد و بعد از زمان کوتاه کنمیم کاریچ نمیکردم و منتظر موندم تا بب
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صحنه هم ناراحت شدم و هم خوشحال ناراحت  نیا دنیاز د کنهیکارو م نیاومد و رفت .معلوم شد هر روز هم رونیب

 یگرفتم برگردم و با حاج بابا مشورت کنم .وقت میزندست . تصم نکهیبون کمند و خوشحال بابت ا یدانبابت زن

 هر دو از جا بلند شدن و به دنیتا منو د دنیکشینشسته بودن و نگران انتظار م وونیتو ا اسریبرگشتم حاج بابا و 

 : تبه سرتا پام انداخت و گف یشتاب به سمت من اومدنن . حا بابا نگاه

 حالت  نیبا ا یکه نشده ؟کجا رفته بود تیبابا؟طور یخوب_بابا حاج

 وگفتم: دمیحاج بابا رو بوس سر

 کمند   الیرفته بودم دن -

 . مییهمه جا رو گشت روزیاقا ما د سیازش ن یاثر چیه_اسری

 کرده بودم نشونشون دادم وگفتم : دایکه پ یلیوسا

 ... هیجنگل یکردم توبه کلبه  داشیکمند از خودش نشون گذاشته بود . پ --

 بابا؟ شیاوردیخب پس چرا ن_بابا حاج

 کرده دور کلبه هم پر از نگهبانه... شیخود ساالر اونجا مخف -

 : بابا با تعجب نگام کردو گفت حاج

 زن و طالق داده ... نیچطور ممکنه؟ساالر که ا -

 وگفتم : دمیاب سرکش واننیل هیو  وونیا یتو نشستم

 نجاتش بدم....مشکل من تعداد نگهباناست ... دیاما با دونمی...چررا نم هیگمونم زندان -

 به دور و برکردو گفت : ینگاه اسری

 .... میریروستا م ینداره  با مردا یکار -

 انداخت وگفت : اسریبه  یبابا نگاه نگران حاج

 کنم  شونیاگه من همراه یحت انیب تیوضع نیبا ا دونمیم دیبع -
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 کردم وگفتم : اسریبه  رو

 .... میوارد ش میتونی.م میو حواسشونو پرت کن میسرگرمشون کن میاگه بتون -

 به فکر رفتت و گفت : یقدر اسری

 .دنیم یاونجا نگهبان یبا پول و زن پرت کرد اقا دگرنه چهارچشم شهیساالرو فقط م یحواس ادما -

 فکر کردم وگفتم : یکم

 ...میدختر با خودمون ببر هی. میبا همون سرگرمشون کن -

 بابا حرفمو قطع کردو گفت : حاج

 .ستیراهش ن نینهه بابا . ا -

 به حاج بابا نگاه کردم وگفتم : کالفه

 ... هیا زندانحاج بابا ...کمند اونج یپس چ -

 کنهیکارمونو راحت تر م یلیو حواست بهش هست خ  یدونیکه جاشو م یبه اون دختر خبر بد یتو اگه بتون_بابا حاج

 .کنهیم یخودشم همکار ینجوری. ا

وباره به د اسریکوتاه منو  یقرار شد بعد از استراحت میکرد دایکه جاشو پ میدادیبه کمند خبر م دینبود با یبد فکر

 . میاونجا برگرد

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

 کمند

و  ییسرت اومده هنوزم رو پا هیکه  ییبالها نیبا ا شهیکه خودتم باورت نم رهیگیانقدر بهت سخت م یزندگ یگاه

معنا و  چیمن ه یبرا یکه چند روز یزیکردن مهمه ....چ یزندگ ستین یکاف شهی..البته زنده بودن هم یزنده ا

ود وقت ب یلیبرام مهم نبود من خ ادیسرم ب خواستیکه م یینداشتم هر بال یتیاهم چینداشت اصال خودم ه یمفهوم

 گهید گفتنیمن مهم سهرابم بود . جگر گوشم که ازش دور بودم و م یبرا نجایکه خودم و فراموش کرده بودم ا

 یو از بچه ش جدا کنن تموم وجود من سههراب و م یانقدر ظالم بود که مادر شدی...اخه مگه م نمشیبب تونمینم
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 کرده بودم هی...انقدر گر خواستمیمن فقط سهرابمو م خواستمینم فشیکث یو ادما ایدن نیا از یچی....من ه دیطلب

 ی...داشتم از دور ومدیحرف زدن نداشتم صدا از گلوم در نم یزده بودم و سهراب و صدا زده وبودم که نا غیج

بود که بدون سهراب  یربا نیاول نی.ا ستین یزیچ هیکمه  یزیچ هی کردمیهمش احساس م شدمیم وونهیسهراب د

از قدرت عشق و  یحت ی.احساس وابستگدمیکشیبدون سهراب نفس م دمیخوابیبدون سهراب م رفتمیم ییجا

 ... کردمیچه م دیتره  .. من که وابسته و عاشق سهراب بودم با یدوست داشتن قو

بلندم که به  یبرام مهم نبود دارن موها گذرهیم یدورم چ دمیفهمیاصال نم کردمیاون لحظات فقط خدارو صدا م تو

اصال برام مهم نبود که تا حد مرگ کتک خوردم  زدنیده بود و مبودو کوتاه نش دهیبه اصرار ساالر تا کمر رس یتازگ

د سهرابم بو خواستمیکه م یزی...تنها چ کننیم رونمیب عمارتبرام مهم نبود که ابرو ندارم که سوار بر اسب دارن از 

 دیلبطیتموم وجودم فقط سهرابمو م شدیاتاقش بود که لحظه به لحظه ازم دور تر م یپنجره  دمیدیکه م یزی...تنها چ

ه باعث شد ک یبه بعد سهراب و به ماه بانو سپردن به کس نیگفته بودم از ا نمشیبب تونمینم گهی... بهم گفته بودن د

..معلوم  خورهیو از کجا اب م هیسر ک ریز انیجر نیبود که نتونه حدس بزنه ا یبرم . ک رونیب نجایو از ادیبال سرم ب نیا

از بچش جدا کنه  شهیهم یو برا یانقدر پست باشه انقدر رذل باشه که مادر شدیماه بانوئه فقط باورم نم بود کار

 ....دادیم یا یسهراب چه معن یب ینباشم ...زندگ ایدن نیتو ا خواستی...دلم مرمیبم خواستی...دلم م

مقدار اب ونون خشک و برنج شقته  هیدم کرده وسط جنگل افتاده بودم کنارم  یکلبه  هیبه خودم اومدم تو  یوقت

 بیدورتا دور خونه رو ادم گرفته ...برام عج دمیگرفته بود از جا که بلند شدم د یشده بود و همه جارو سکوت نحس

نگرفته بودن پس  زموی؟ مگه همه چ خواستنیم یچ من ی؟ از زندگ دنیدورم چ یچ یهمه قلچماق و برا نیبود که ا

 از نگهبانا به سمتم برگشت و گفت : یکی رونی....اومدم از کلبه بیبانمحافظت و نگه نهمهیچرا ا

  ینذار رونیتو خونه ...ساالر خان دستور داده پاتو ب یبر دیبا -

 گفتم: تیعصبان با

 قراره ... یاالن گرسنه ست تشنه ست ب نمشیبب دیبرم سراغ بچم ...با خوامیخود کرده ...م یساالرب --

 و درو بست و گفت : هولم داد تو کلبه مرد

 ... یتا اخر عمرت همون تو بپوس دی...با اریدر ن یباز بمیخود ننه من قر یب -

 زدم به درو گفتم : محکم
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 درو احمق ... نیام ...باز کن ا یرفته من ک ادتی نکهی...مثله ایدرو باز کن عوض نیا -

افتادم  نیزم ی. با حال نزار برگشتم تو و رو زیر ینگهبانا بود و خنده ها نیفقط پچ پچ ب ومدین رونیاز ب گهید ییصدا

 شدمیبودم متوجه م ماریو ب سوختمیتو تب م شترشوینگهه داشتن که ب تیهفته منو تو همون حال و وضع هی. 

اقات دورم و اتف یلیاما خ زنیریمزه تو دهنم م یب یمشت قرص و دارو و سوپ ها هیو  ادیباال سرم م بیطب یچندبار

جا ساالر به اون دمیحالم جا اومده بود و تونستم از جام بلند شم در کمال تعجب د بایروز هفتم که تقر شدینم میحال

از  الشگناهم .ساالر نگاهش اروم تر شده بود و ح یمن ب دیفهمیم دینگاه کردن به چشماشو نداشتم اما با یاومده .رو

 رهیخ نیبودو به زم ستادهیا یا کردگوشهیبا خشم تو چشمام نگاه نم گهیمرده بود د رییتغ یلیسخت خ یاون روزا

 بود . از جا بلند شدم و رفتم سمتشو گفتم:

 .. کنمی...التماست م اری...پس برو بچمو بیدونیهم خخوب م یلیگناهم ... خ یمن ب یدونیتو م -

 گرفت و به صورتم دوخت و گفت : نیاز زم نگاهشو

 هر کردمیبرات کم نذاشتم فکر م کردمیفکر م شهیاما هم یاز اولم دلت با من نبوده و به زور زن من شد دونمیم -

 نبود کمند... نی...حق من ا ینکن یانجام دادم تا احساس ناراحت ومدهیاز دستم برم یکار

 بغض بهش نگاه کردم وگفتم : با

 زنت بودم دست یتاوقت خورمیخودم طالق گرفتم و رفتم ...اما قسم م لیخودم اومدم تو خونت نه با م لیمن نه با م -

 ..چیاز پا خطا نکردم ساالر به خدا اون تو طئه بود ...من با اون اقا ه

 قطع کردو گفت : حرفمو

که  یزیدر درونت بوده و تو رو به اونجا کشونده چ یزیو چه نه ...چ یباش گناهیکار از کار گذشته کمند چه ب -

تو رو به عمارت برگردونم کمند اما انقدر عاشقم  تتونمیکه بوده ....من ...من نم گهیم تیاما واقع ارمیاسمشو ب امخوینم

ثله م خوامی....م شهیصاحبت م یا گهیکس د نمیبب تونمیبازم نم هااتفاق  نیا یانقدر دوستت دارم که با وجود همه 

 هیجسدتو کنارم نگه دارم ...درست مثله  خوامیبعداز مرگت ....م یخودم بکنمت ...حت یتااخر عمرت زندان وونهید هی

 وونهید
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بوود انگار حالش اصال دست  یطور هی... کردینگاهم م بیعج زدیم یبیعج یوحشتناک شده بود حرفا چهرش

بود و با لبخند  رهیدادم ...ساالر هنوزم همونجور بهم خ هیتک واریعقب عقب رفتم و به د دمیخودش نبود ..ازش ترس

 . کردینگام م

ت نگه بایز سیتند هیمثله  خوامیبهت ندارم فقط م یکار چیشم ... ه کیبکشمت ...نه بهت نزد خوامینه م -ساالر

...بلند شدن دوبارشونو...فقط نمیشدن موهاتو بب دیفقط لذت ببرم ...سف دنتینگات کنم و از د امیدارم ...هر روز ب

 .نگاه کنم و لذت ببرم...

 ها شده بود با وحشت بهش نگاه کردم وگفتم: وونهید نیع

ال کنم اص یدور با بچم زندک یجا هیمن حاضرم زنت بشم دوباره برم  اریسهراب و ب ؟برویکنیم ینجوریساالر چرا ا -

 فقط سهراب وو بهم برگردون ساالر... دمیانجام م یبگ یهرکار

و  سرم زدیپرت و پال م یروز افتاده بود و حرفا نیچرا به ا دونمیرفت .نم رونیزدو بدون حرف از در ب یبیعج لبخند

 کردم .  هیدو دستامو و فقط گر نیگرفتم ب

 درست کیکوچ یلقمه  هیبود  ریمقدار نون و پن هیشدم کنارم  داریاز خواب ب یحاال یروز بعدش دوباره با ب صبح

دن بو ستادهیدرب ا یو به سمت پنجره رفتم باز هم چند نفر جلوکردم و به زور تو دهنم گذاشتمم و از جا بلند شدم 

به صورتمم خورد سرم و به سمت راستم چرخوندم که  یفیلط یو نگاه کردم هوا رونیاروم پنجره رو باز کردم و ب

 یارک دینجاتم بده ...با خوادیم دمیفهم دادیم ییو عالمت ها کردیاز دور داشت نگام م وسفی.. ستادیا کبارهیقلبم 

و   اونور نگاه کردم نوریتکون دادم و دستپاچه به ا دمیکه فهم نیکه از دستشون فرار کنم . سرمو به عالمت ا کردمیم

من هر چهارتاشون اومدن  یکردم از سرو صدا دادی.دستمو به دلم گرفتمو شروع به دادو بدیبه ذهنم رس یفکر هوی

 کردو گفت : گهیبه دو نفر د از اونا رو یکیحالم بده  یلیتو وانمود کردم خ

 .. اریکن ب دایپ بیبرو طب -

ا ب دمیکه د ستادنیهم باال سر من ا گهیبه راه افتادن دونفرد یطب یدو نفر با سر اطاعت کردن و به طرف خونه  اون

 ستادهیپشت سرشون ا بهیغر یو مرد وسفیافتادن .  نیزم یچشماشون درشت شدو رو یبیمه یضربه ها یصدا

 یمیشمردم و دنبالشون به راه افتادم . ن متیغناز جا بلند شم منم فرصت و  دیبهم اشاره کرد زودتر با وسفیبودن 

...  میحال شد یو ب میافتاد نیزم یرو ییهر سه تا میدیامن رس ینقطه  هیبه  یوقت میدیاز راه و با تمام قوا دو

شو رمق ینگاه خسته و ب دهیزول یبلند و موها شیو الغر شده بود ر فیو بهش نگاه کردم ضع وسفیبرگشتم سمت 
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د منم در جوابش لبخن ادیز یلبخند با خستگ هیبرامون داشت . یکه هزار معن یو لبخند زد لبخند دبه سمتم کشون

 که پشتش غم بود و درد .... یزدم لبخند

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

 اسری

به اونجا اومده بودن صبح ها  ی. ازوقت میدیخوابیتو امام زاده م وسفیحاج بابابود و من و  یکمند تو خونه  یابج

نداشت  نویا یرو یانگار هنوزم کس یول دمیرسیامام زاده م یو شب ها هم به کارها رفتنیبه گشت و گذار م ییدوتا

.همش تو  کردیم یقرار یعذادار بچش بود و دائم  ب بدجوربزنه .... کمند  یو کمند حرف وسفی ی ندهیکه درباره ا

دور از دسترس ساالر فرار کنند اما مگه  ییو هر دو باهم به جا میبد یبود که بچه رو از اون عمارت فرار نیذهنش ا

 کار محال ... هی دنشیاون عمارت بود و دزد یبود؟سهراب نور چشم یکار کار اسون نیا

کار جلو رفته بود و خودشو به کشتن داده بود به نظرم  نیانجام ا یو نگرفته بودم برا وسفی یاگه جلو یچندبار

ن . باش یبرسن و هر دو فرار نجایکارشم باعث شده بود االن به ا نیهم کردیفکر عمل م یو ب یاحساس یلیخ وسفی

 میدونستی. نم ادیداره به سمت ده م یا بهیغر ادنگذشته بود خبر د وسفیکمند و  یکه از اومدن ابج یهفته ا هی

 نخواهد دشیتهد یداد خطر نانیشد . حاج بابا به کمند اطم یو نگران م گرفتیدلشوره م یاما کمند با هر خبر هیک

ه ک یو در حال دیپر نییبه دروازه از اسب پا دننیبه محض رس هبیرفت . غر نییده پا یکردو خودش به سمت دروازه 

 صورتشو پوشونده بود با سر به حاج بابا سالم کرد . حاج بابا رفت جلوو گفت :

 ...یاومد ارتیز ی.... برا بهیغر یخوش اومد -

 تیبا لباس رع میساالر خان نگاه کرد یجا خورده به چهره  یصورتشو کنار زد . همگ یسرتکون دادو پارچه  بهیغر

 زدو گفت : یساالر لبخند دنیها به اونجا اومده بودد حاج بابابا د

 ... نورایخان . شمارو چه به ا یخوش اومد-

 جلو اومدو گفت : یچند قدم ساالر

ار برو برش د گمیم حاج بابا... با زبون خوش نجاستیکه کمند ا دونمیاز اومدنم با خبر بشن .خوب م یاهال خوامینم -

 منه.. ی....اون زن مادر بچه  اریب
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 تمیتقد یخان ....تو مادرو بچه رو به هم برسون من دو دست نجایاگه مادر بچته که جاش تو اون عمارته نه ا_بابا حاج

 ... کنمیم

 کالفه حاج بابا رو نگاه کردو گفت : ساالر

.  ببرمش تو عمارت تونمیکه اون زن به بار اورده نم ییابرو ی. با ب سین یشدن یزنیکه م ییحرفا یدونیخودتم م -

 بفهمه... یکس ذارممینم کنمیخارج از شهر دوباره عقدش م ییجا برمشیم

 بابا سرشو به عالمت مثبت تکون دادو گفت : حاج

 به مادرش . یبرگردون دیشرط داره بچه رو با هینداره . فقط اومدنش  یخودشم حرف-

 که .. یبدم به دست زن دونمییسهراب وارث اون عمارته نم شهیحاج بابا.نم شهینم_ ساالر

 قطع کردن حرف ساالر باال بردو گفت : یبابا دستشو برا حاج

 .یربب ییزن نامحرم و با خودت جا هی دمیوگرنه من اجازه نم یبچه رو بهش برگردون دیبا یخوایاگه کمند ودوباره م -

 دوند که ساالر داد زد :بابا روشو از ساالر برگر حاج

 سراغ من ... گردهیمثله ادم برم یاون زن نباش یتو اگه حام شهیکار. برات بد تموم م نیحاج بابانکن ا -

 اون زن خداست خان . به سالمت یحام_بابا حاج

ا بشه به پ یرکه نکنه ش زدیدلم شور م یکردو منم به راه افتادم . از طرف یتفاوت به ساالر ازش خداحافظ یبابا ب حاج

 یبود . وقت ستادهیخان خود خواه ا نیا یجلو یهم دلم خنک شده بود که کس یاز طرف فتهیحاج بابا ب یبرا یواتفاق

هم مشغول شستن قبرها بود حاج بابا رو که  وسفیبود  رهیخ شنشسته بود و به رو به رو وونیکمند تو ا میبرگشت

 و اومد جلو و گفت : دیاز جا پر دید

 ساالر بود نه ؟ --

 باباسرشوبه عالمت مثبت تکون دادو گفت : حاج

 .کنهینم دتیتهد ینگران نباش خطر -
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 ؟یبچم ..سهرابم چ_ کمند

افتاد  هیبه صورت من نگاه کردو دوباره به گر دانهیبه کمند انداخت و سکوت کرد . کمند ناام یدار یبابا نگاه معن حاج

... 

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

 بانو ماه

 وقت چیاما ه ارمیدوباره ساالر و به دست ب تونمیو م گردهیبرم یبه روال عاد یبا رفتن کمند همه چ کردمیم فکر

کمند  . ساالر بعد از رفتن شهیبرعکس م زیو در اکثر مواقع همه چ رهینم شیپ میکنیم ینیب شیاونطور که ما پ یزندگ

عمارت به دوش سردار  یزمام تمام امور و از دست داده . تمام کارها بایکه تقر ماریمرد افسررده و ب هیشد به  لیتبد

سفت و سخت و  نیچرا بززرگ خان اون قوان دمیفهمیحاال م کردمیم یخان و باز هیافتاده بود و ساالر فقط نقشه 

کمند رفت  یمرد چه قدر شکننده و حساسه . از وقت نیا ی هیروح دونستهیچون م کردهیساالر اجرا م یدرباره 

 به هم زیکه تو تصورم بود همه چ ییایرو هیبه من برگشت نه اون زندگ یعوضض نشد نه ساالر  زیچ چیه بایقرت

م چشم به ه هیو تو  میغافل بش دیترسی. خانم بزرگ به شدت نگران بود م دیحران دسعمارت به ب تیو وضع ختیر

دار  هیسرما هیشده بود و مردم عل ییها یشلوغ یمختلف یالخصوص که تو شهرها یعل میاز دست بد زویزدن همه چ

از قدرت خودم استفاده کنم و عمارت و  دیسال با نهمهیباالخره بعد از ا دمیبود که فهم نجایها به پا خواسته بودن . ا

 یکه داشت همه  یخطرر یاونروز به اتاق ساالررفتم تا درباره  نیهم یهر طور شده با چنگ و دندون نگه دارم .براا

اواخر  نیا دیکشیم گاریبود و س دهیتخت دراز کش یباهاش حرف بزنم ساالر طبق معمول رو کردویم دیهدمارو ت

 کنهیالکل هم مصرف م یبودم گاه دهیشن هیاز بق یحت کردینم تیشده بود و اصلال رعا شتریب یلیمصرفش از قبل خ

د به صورتم انداخت و لبخن ینگاه میزد . رفتم کنارش نشستم ن یم ششیقطعا ات دیفهمیکه اگه  بزرگ خان م یزیچ

. اروم دستموبردم سمت  دادینا و رطوبت م ی. اتاقش همون اتاق مشترک با کمند بود که بو دیبه روم پاش یتصنع

برده بودم  ادیدست هارو از  نیلمس ا نیوقت بودطعم دلنش یلیمردونه شو تو دست گرفتم . خ یدستاشو دستا

هم  یاقیاشت یلیکه خ دیشد فهم یحس بودن دست هاش م ینکرد اما از ب یمقاومت چیکارم ه نی.ساالر در مقابل ا

ه ک یبه گونش زدم . از محبت یاروم یصورتش و بوسه  کیرتم و بردم نزددست ها نشون نداده.. صو نیگرفتن ا یبرا

 یو از کس اشنب یو افسردگ یتواوج ناراحت یبود ادما وقت یعیطب یلیبود اشک تو چشماش حلقه زدکه خ دهید

کنن و حاال وقتش بود که من  یتا تمام احساساتشونو تو اغوش اون طرف خال شنیمشتاق م اریاخت یب ننیمحبت بب

فکر درهم راحت شه .نگاهشو به سمت من چرخوند و  نهمهیو از ا زهیبر رونیتو وجود داره ب یاجازه بدم ساالر هرچ

 زدم که گفت : یو اروم یشد . لبخند تصنع رهیبه صورتم خ
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 ماه بانو!! یچه قدر فرق کرد-

 شدم نه ؟ ریپ یلیحتما خ -

 ن دادو گفت :تکو یبه عالمت منف سرشو

 و من روز به روز داغون تر .  باتریهم من هم تو اما تو روز به روز ز مییشیم ریهممون پ-

 زدم وگفتم : یتلخ لبخند

 یب نهمهیا گهید نیکه االن دار نیخواستیپسر م هیاقا . الحمد اهلل  دیکنیم ریخودتون و پ نیشما خودتون دار -

 .. هیچ یبرا یقرار

 که ادامه دادم : دیپهلو چرخ به

 ری...د نیدیزحمت کش نیدیجنگ گاهیعمارت و جا نیا یعمر برا هیاقا شما  ستیاالن وقت شکست خوردن ن -

 جبرانش کرد  شهینم کهیاز دست بره د زیاز دست رفته ...اگه همه چ زیهمه چ نیبجنب

 که پشتش به من بود گفت : همونطور

 بانو.. نداره ماه تیاهم زیچ چیه گهیمن د یبرا -

..  ی..به قول شما از ما که گذشت اما بچه ها چ یبچه هاتون چ یشما فرق نداشته باشه اما برا یاقا ...ممکنه برا -

چشم به  هیتو  میکرد یجا خال نیبله قربان گو بوده اما به خون ما تشنه ست اگه بب شهیهم تینگاه نکن رع ینجوریا

 تمومه ها... زیهم زدن همه چ

 به خودشم برسه ... دیبا تهیثروت حق رع نیاگه ا_ساالر

 کنه... یثروت دار یچه جور رسهیکه عقلش نم تیاقا رع هیچه حرف نیا -

 رو سرشو گفت : دیپتو رو کش ساالر

بکنه ...توهم پاشو برو به کارت  تونهینم یغلط چیهم ه تیحرفا رو ندارم ماه بانو . رع نیمن که فعال حال حوصله ا -

 نباش  یچیبرس نگران ه
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 بود حرصم دراوممد اما خودم و کنترل کردم و گفتم : تیاهم یبهم هنوز ب نکهیا از

به اون زن به خودش  نیدادیاز حد بها نم شیاقا .... اگه ب تهیررع نیهم یماله ضربه ها نهیاگه حال و روزتون ا -

 کارو کنه.. نیبا شما ا دادیجرات نم

 با شتاب برگشتم سمتم وگفت : ساالر

 ماه بانو ...برو به کارت برس  ستیبه تو مروبط ن -

 جا بلند شدم و با حرص به سمت در رفتم وگفتم : از

سهرابم  نیبجنب ریچشمشونم دنبال سهرابه د کنهیم یداره زندگ عقوبیگوش پسر  خیبهتون بگم اون دختر ب دیبا -

 اقا... ادیاز دستتون در م

لط به اعصابم مس نکهیا یزدم و برا رونیبود فقط از در ب یحرفم چ نیبه اواکنش ساالر  نمیمنتظر نموندم بب گهید

داشت که من نداشتمم ... مگه  ی. ساالر انگار جادو شده بود اون دختر مگه چ  دمیکش قیبشم چند تا نفس عم

مه شد ه یرپا نمکنم ... اگه ساالر و س کاریچ دیبا دونستمیکرده بود که من نکرده بودم ...حالم بد بود ...نم کاریچ

 تا ساالر نسبت به سهراب حساس تر بشه و از جا بلند شه ... کردمیم یهر کار کردمیم یهرکار دیتموم بود ... با زیچ

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

 کمند

ادر ... از سهرابم داشتم نه ننه گل ممد و م ی. نه خبر گذشتیم نییده پا یکنار حاج بابا و اهال میماه از زندگ چهار

 یحاج بابا نباشه مردم ده و ادما تیو حما هیاکه سا دونستیشدن به ده باال و نداشت م کیهم جرات نزد وسفی

داده بودوگرنه که ساالر قصد جونشو کرده بود ... خدارو شکر  هعمر دوبار وسفی... خدا انگار به  ذارنیساالر زندش نم

قرارش بودم جگر گوشه و پاره  یسهرابم بود بدجور نگران و ب شیپ همه دلم نیکه زندست و سالمت اما با ا کردمیم

جا بند نبود اگه به خاطر  چیبال سرمن اورده و دست منم به ه نیکه ا شدیبزرگ م یدست کس ریتنم داشت ز ی

 ؟... یچ اوردیسرش م ییابالی کردیم تشیاز من اذ انتقام

کردن امام زاده بود و غذا درست  زیمن تم فهیوظ رسوندمیوبه شب م کردمیدرهم شروع م یفکرا نیروزمو با ا هر

انجام بدم و احساس  یکه کار خواستیحاج بابا با کار کردنم مخالف بود اما خودم دلم م نکهی....باا هیبق یکردن برا

 رمیبگ دای یباف یاز دختران ده قال یکی شیبودم تا پ کردهاواخر با حاج بابا صحبت  نیا ینداشته باشمم حت یسربار
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و  یکشاورز یکارا اسریحالش بهتر شد  به کمک  یکارو کرد از وقت نیهم هم وسفیو بتونم خرج خودم و در ارم . 

تو شهر معلم باشه و  نکهیا یو به جا وسفیعشق و عالقه من بود که  نیسوخت ا ی.دلم براش م دادیانجام م یدامدار

کنم  تشیاذ نیاز ا شتتریب خواستیدلم نم گهیبود د دهیده دور افتاده کش نینسبتا خوب داشته باشه به ا یزندگ هی

داشت . بعد از  یا گهیاونجور که دوست داره ادامه بده ...اما حاج بابا نظر د شیدوست داشتم برگرده شهر و به زندگ

نباشه  ایدن نیتو ا نکرده یخدا ینگران بود اگه روز زدویم وسفیسر شدن عده من دائم حرف از ازدواج مجدد من و 

من  با وسفی یزندگگ دونستمیکنم اما م گیزند وسفی. من معلوم بود که از خدامه با ارهیب ریپناه گ یخان منو ب

من  دوروستا ب نیسهراب هنوز تو ا نکهیبا توجه به ا شهیمنو سهراب م ندیبه ارزوهاش برسه و پا تونهینم شهیخراب م

حاج بابا درمورد  یوقت نیهم یو به ارزوهاش برسونم برا وسفی تونسمینم نیشهر اومدن نداشتم بنابرا یکه پا

 کار نشدم .  نیبه ا یبا من صحبت کرد جواب رد دادم و راض وسفیازدواج با 

چادرمو انداختم سرم و از دور باسر  ادیداره به طرف امام زاده م وسفی دمیمشغول کار تو امام زاده بودم که د اونروزم

 بهم دیرس ی. وقت زدیدرست راه بره و لنگ م تونستیبهش سالم کردم . با لبخند جوابمو دادو جلو اومد هنوزم نم

 گفتم :

 داغ امادست  ییبفرما تو چا -

 و گفت : شیشونیدستشسو گذاشت رو پ دادیچشماشو ازار م افتاب

 بگم و برم  یزیچ هیاومدم  شمینه مزاحم نم -

 نگاش کردم که گفت : کنجکاو

 به حاج بابا .  یجواب رد داد شبید دمیشن -

 مکث گفتم: یلبام محوشدو با کم یاز رو لبخنندد

 مادرم فرق کردم ... هی.  ستمیاون دختر بچه ن گهیمن د وسفی -

 هاشو باال انداخت و گفت : شونه

 یبا اون کمند مغرور و لجباز نداار یفرق چیاز نظر من ه -
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اما  میکن یزندگ میشهر درس بخون میاون موقع ما قرار بود بر یمن بسوز یبه پا خوامیفقط نم ستمیمن لجباز ن -

 شهر  امیسهرابم و دست ماه بانو رها کنم و ب یمن چه طور یاالن چ

 دادو گفت : هیدر تک به

 ... میدیرا ادامه مکا نیبه هم میمونیم نجایشهر هم میرینم -

؟نه  یکن یکشاورز اسریبا  یکه بر نهیاالن حق تو ا یدرس خوند یدیعمر زحمت کش هی؟تو  وسفی یگ یم یچ -

 و بچه مو بزرگ کنم  اارمیب رونیکه سهرابم و ازون عمارت ب نهی...من همه تالشم ا هیجواب من منف وسفی

 جلوتر اومد وگفت : یکم وسفی

 یدهم به من ب یاما کمند تو ااگه جواب منف ادیب رونیتا ازون عمارت ب میکنیم میبتون یسهرابم به جاش ...ماهر کار -

 یق دار.و.توح ارنیکه بخوان سرت ب ییهر بال نمیتنهات بزارم و بب تونمی...نم مونمیم نجایا نتتیمن به خاطر تو و ام

 این ...کمند خوب فکراتو بک یریبگ مییمن تصم یمن و جا یبرا یتونینم امانه ... ای یکه با من ازدواج کن یانتخاب کن

بدون به شرفم قسم تا اخر  یدیم یاگه جواب منف ای میماله هم ش یسخت نهمهیبه من جواب مثبت بده و بزار بعد ا

 . خورمیعمر از کنارت تکون نم

 ..داشت دمید میبود که تو زندگ یادم نیعقل تر یو ب نیتر وونهیرفت ... به نظرم د تیحرف و زدو و با عصبان نیا

... حالم بد بود  نیو اخرش ا یهمه تحمل سخت نیهمه زحمت ا نی. ا کردیخودشو به خاطر من نابودم یدست یدست

ش بزنه محاله عوض یاگه حرف دونستمیاما م مبش شیباعث بدبخت خواستیباشم دلم نم یوبال کس خواستیدلم نم

بشه همه کسم  وسفیخب معلوم بود من از خدامه  کردمیم کاریچ دینشستم با  نیمام زاده رو زمکنه ... همونجا تو ا

عمر  هیکه  یزیبه اون چ یخوایکه م یچرا درست زمان دونمیی... نم ینجوریلحظه بودم اما نه ا نیعمر منتظرر ا هی

 نگیکه م نهیهم یتو وجودت دار ینیحس ناراحت کننده و غمگ هیکمه باز هم  زیچ هیباز هم  یبرس ییتارزوشو داش

بود  ایمح زیبرسم اما حاالکه همه چ وسفمیتا به  دمیعمر انتظار کش هی دمییعمر نقشه کش هی..من  هیفان ایدن نیا

... اما تنها راه  کردیداشت منو خفه م مبههم ی ندهیاز ا یشاد نبودم احساس عذاب وجدان و نگران دیاونطور که با

ب عذا شتریکه ب میکنارم بمونه اما به هم نرس شهیهم یبرا خواستیحداقل کنارش بودم اگه م ینجوریبود ا نیهم

زرگ ب یهمرراه با غم مویشهد زندگ نیتر نیریقبول کنم ... قبول کنم که ش نکهینبود جز ا ی... راه دمیکشیوجدان م

 بچشمم...
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 ریزد و ز یا یم . حاج بابا لبخند سرشار از شادحاج بابا به امام زاده برگشت موافقتم و اعالم کرد یشب وقت همون

 همون روز قرار عقد گذاشت ... یفردا یفرستاد و برا یلب صلوات

ه که از کمند تاز یریهمون کمندم ... تصو شدیباورم نم ستادمیا نهیا یو ررو سر انداخته بود و جلو دیشال سف یوقت

رو  یدیبودن لباس عروسش و تاج مروار ینه بود که از تور تورلبخند کودکا هیجوون با  یبود دختر اهامیعروس تو رو

و بهم نشون  ی... سرنوشت االن دختر کارکردیچ سرنوشت....اما  یو از ته دل احساس خوشبخت کنهیسرش ذوق م

 دیشال سف هیلحظات و از سر گذرونده و حاال با  نیمادر دل شکسته که سخت تر هی ستیکودک ن گهیکه د دادیم

 لبخند تلخ رو لب داره ...  هیو  ستادهیامام زاده ا نیا ی نهیا یساده جلو

 نیاز عشق و احساسم بهش کم نشده بود اماحال ا یکه هنوزم ذره ا یبه کس دمیرسیم وسفمیداشتم به  من

؟قطعا هم فرق داشت  وسفی نیچه طور بود... حال ا وسفی یعنی...  کردیتا اسمون با اون کمند فرق م نیکمندزم

فرنگ رفتن و شهر  ی...هوا یبزرگ و بلند پرواز یبود با ارزوها یوسفی شناختمیکه من م وسفیفرق داشت اون 

ساده تو امام  یسفره  هی یاالن کنار من پا یامااالن چ ختیریخودش برنامه ها م یرفتن به سر داشت و هر شب برا

چرا انقدر دل  دونمی...نم دونمی..نم بردیم نیزحماتشو از ب یدست ینشسته بود و داشت دست یکیده کوچ یزاده 

 گهید دمیحاج بابا قطع شد و همه نگاه ها به سمت من دوخته شد ... فهم یهمز دم صدا هنگرون بودم اما چشم که ب

ق و عش یکه بو نیریبله ش هی ارمیو سرنوشت و بله رو به زبون ب ریخودم و بسپارم به تقد دیبا گهیراهه د انیپا

 یکه از شاد دیدیو م وسفیمن فقط  یهلهله هم به هوا رفت اما چشم ها یمن صدا یصدا دنیبا شن دادیمحبت م

رق نگاه ب نیبود که ا نیکه کردم ا ییبرق نگاه ماندگار بود ؟؟ همونجا تنها ارزو نیا یعنی...  زنهیبرق م نهینگاهش تو ا

 ...نمشیوقت تار و پشمون نب چیماندگار باشه و ه شهیهم یبراا

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

  وسفی

دستاشو تو دست گرفتم تمام اون سال  نهمهیبار بعد از ا نیاول یو تو دستاش کردم وبرا یا روزهیانگشتر ف یوقت

 یدوست دار یاریبه دست م یو به سخت یزیچ یبود ...وقت یبیو عج نیریحس ش هیرفت ...  ادمیسخت از یروزا

 دمیو معصوم و د بیرد شدم و اون نگاه نج دخونهکه از دم اون رو ی..اونروز یفدا کن شیحفظ و نگه دار یجونتم برا

 دنیبکشم اما باز هم به چش یسخت نیریش یلحظه  نیبه دست اوردن اون نگاه و ا یبرا نهمهیا کردمیاصال فکرر نمم

به  موتونیو نم شمیبا وجودش من پابند م کردی.. نگاه کمند اما فرق داشت کمند حس م دیارز یقشنگ م یلحظه  نیا

ه قدر سخت و که من بدون اون تو شهر گذروندم چ ییروزها دونستیخب حقم داشت چون نم برسمارزوهام 
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دربرنگردم  ییسخت پر از تنها یبه اون روزا گهیبمونم اما د کیده کوچ نیوحشتناک بود . من حاضر بودم تو ا

حس  زننیغلط م یحرفا کننیغلط م یکارا ییانسانه ...ادما تو تنها یبرا یزندگ هیاتفاق  نیوحشتانک تر یی.تنها

 چه یفهمینم یکه تا نچش یاز اشتباهات ما ادما به خاطر ترس از تنها شدنه ... درد یلیسراغشون .. خ ادیغلط م یها

 حس و نداشته باشم .... نیا گهیکردم تا د یتمام اهدافم و قربان نیهم یقدر سخته ... برا

د از شام بع میروستا پخته بودن و دور هم خورد یشام ساده هم اهال هیما تو امام زاده برپا شد  یعقد ساده  مراسم

ود کرده ب یکه حاج باابا برامون فعال خال میبه راه افتاد یرفتن وهمراه با کمند به طرف خونه ا یکی یکیده  یهم اهال

م او اتاق هر دو به ه دنیساده پر شده بود با د اریبس لیافتاد که با وسا نوتازه و  ی... درو که باز کردم چشمم به خونه 

 اماده شده رفت و گفت : ی. کمند به سمت حجله .. میو وارد شد میلبخند زد

 صبح بشه .. خوادی...انگار اصال دلم نم وسفیدارم  یبیحال عج -

 وگفتم : دمیخند

 صبح نشه ... یزود نیبه ا میکنیکار م هیخب -

 خورده نگاه کردو گفت : جاا

 مگه دست مائه... -

ه ....اگ گهیدست مائه د مشیبگذرون یکه چه جور نیثابته درست اما ا قهیو دق هیساعت و ثان ستیچرا دست ما ن -

 زود صبح نشه... کنمیم یکار هیامشب  یبخوا

 کار؟یچ -

 گرفتم سمتشو گفتم: دستمو

 ... میبلند شو تا بر -

 متعجب نگام کردو گفت: کمند

 ؟امشب اخه.... میکجا بر -

 ... میاخه نداره پاشو بر -
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 مینیبب پا ریتمام ده و ز میتونستیکه از باالش م دمیرسون یو ازونور خودمونو به کوه میاده رفتبا کمند به لب ج همراه

سخت بود که بعد از  ی...باورش هنوز برا میشد رهیزده کمند قفل کردم و با هم به رو به رو خ خی ی. دستامو تو  دستا

خ ر می.. نگاهمو به ن میو دست تو دست هم باش میستیکمند کنار هم با ونقطه از شهر من نیاونهمه اتفاق االن تو ا

 کردم و گفتم : رهیخ باشیاروم و ز

 تموم شد ؟ زیکه باالخره همه چ شهیتو هم هنوز باورت نم هیچ-

 زدو گفتت : یتلخ اما اروم لبخند

شده با خودم و هر طور  دیتموم شدست و با گهید یزندگ کردمیفکر م بردنیکه داشتن منو به عمارت م یاونروز -

من بود  یشگیاخالق هم نیبهم ترحم کنه و دلش برام بسوزه ...اا یکس خواستیوفق بدم ... دلم نم دمیجد طیشرا

اه از ر یروز هی شدی... باورم نم یکن یزندگ حوسعمارت من نیو تا اخر عمرت تو ا یو بساز یبسوز دیبا گهیگفتم د

 .... رمیبرسه و پاداش صبرم و بگ

 ؟ هیچ یهمه نگران نیپس ا یخوشحال باش دیخب االن که با -

ه من االن کنار تو ام ب میبا هم داشته باش زویکه همه چ شهیوقت نم چیما ادما ه کنمیاما فکر م وسفی دونمینم_کمند

 مادرش دونهینم یتنم که حت یاز وجودم و تو اون عمارت جا گذاشتم ... پاره  کهیت هی یول دمیارزوم رس نیبزرگ تر

 هست ... یک

 کمند ستین ریمثله تو افتخار کنه... اونروز د یکه سهراب به داشتن مادر رسهیم یروز دمیمن بهت قول م -

... دستامو بردم تا دور کمرش حلقه کنم اما کمند با  رمشیبه لب نشوند و رفتم جلوتر تا تو اغوش بگ ییبایز لبخند

و پشت سر به دنبالش دوردم ...  دمیکرد منم از خدا خواسته خند دنیو شروع به دو دیخودش و عقب کش طنتیش

 بود که در تمام عمرم یریتصو نیلذت بخش تر و نیباتریرنگش ز دیبلند بلند خنده هاش و چرخش دامن سف یصدا

افت و  یلحظاتش ثابت نگه داشت ... کاش ....اما دست پرر تالطم زندگ نیباتریو تو ز یزندگ شدیبودم ... کاش م دهید

 نخواهند موند .. داریپا یلیخ بایداره و متاسفانه لحظات خوش وز یادیز یها زیخ

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

 اسری
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 یاواخر خبر باردار نیتموم شد .. ا یو خوش ریبه خ زیرفتن و همه چ شونیروشکر سر زندگ خدا وسفیکمند و  یابج

 زیهمه چ گهی...د دادیهم تو مدرسه روستا معلم شده بود و بچه ها رو درس م وسفیو  میبود دهیکمند هم شن یابج

اخر همون هفته قرار گذاشت تا به همراه  یحاج بابا برا نیهم یبرا چهریمنو پر یصحبت کردن درباره  یاماده بود برا

همه سال  نیداشتم بعد ا یبیوصلت و حال عج نیا ی.دل تو دلم نبود برا میبر چهریپر یبه خونه  وسفیو  یابج

قرار  ایاصرار و برو ب یاما باالخره با کل دادیخوش بهمم نشون نم یرو یبرسم که درست حساب یبهددختر خواستمیم

.... حاج بابا صحبت  میرفت چهریمادر پر یو به همرراه هم به خونه  میحاضر شد ی.. همگ میبود و گذاشته یتگارخواس

داشت قول  یاطیبه خ یکمند هم که دست یابج میهمون سال گذاشت ریغد دیع یرو کردو قرار عقد و برا هیاول یها

خوب بود و  زی...همه چ ایاماده بود و مه زیداد لباس عروس و داماد و خودش تقبل کنه و برامون بدوزه ... همه چ

 کمند و یابج یها ادیفر یصدا یازمون گرفت ...وقت زویهمه چ یاتفاق باور نکردن هیاتفاق تلخ ...  هیدرست ... اما ... 

 مرو سر ایکرده انگار دن دایاومدن بچه مشکل پ ایبه دن گفتیکه م دمیو د چهریپر اضطراب پر یو چهره  دمیشنیم

.... تنها  دیرسیروستا دائم به گوش م یزن ها یو زار هیگر یبود و صدا دهیپر وسفید .... رنگ از رخسار خراب ش

کمند و نجات  تونستیبود که بدوم به سمت اماام زاده و دست به دامن حاج بابا بشم فقط خدا م نیکه کردم ا یکار

 مدیدویو تو اون بارون تند م کردمیم هیکه گر یدر حال دسخت برام وحشتناک بو یتحمل اون لحظه ها گهیبده ... د

دلشوره داره و حالش خوب  یکه حساب گفتیاز صبح م چارهیبه سمت اماام زاده  رفتمم و حاج بابا رو صدا زدم ب

مات  وسفی ومدیصدا نم گهید میدیو کمند رس وسفی یدوباره به خونه  یاتفاق نحس در راه بود ... وقت هینگو  ستین

بچه رو تو اغوش گرفته  یحال یاومد رنگ به صورت نداشت و با حال بب رونیب چهریبود که پر رهیدر خ به مبهوتو 

 مارو ترک کرد و رفت ...  یکمند همه  یاببج دمیبود ...اونجا بود که فهم

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

 )فصل دوم(

 سال بعد دوازده

  اوشیس

تو  انهیاالر نداشتم و مخفو به س قتیاما هنوزم جرات گفتن حق گذشتیم نیریمشترکم با ش یسال از زندگ پنج

 یاکو به ساالر بگم ش قتیحق تونمینم نکهیو بابت ا زدیو غر م گرفتیدائم بهونه م نیریش میکردیم یتهران زندگ

دمار از روزگار  کنمیم یکردم و دارم زندگ زدواجکه بدون اجازش ا دیفهمیاگه ساالر م کردمیم کاریببود اما خب چ

که برام در نظر گرفته بودن و رد کرده بودم و سر  ییکه شده بود دخترا یقیبه هر طر چند سال نیتو ا اوردیمن در م
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کمتر به شهرم و عمارت  ایدروغ بگم .  تونستمیخودمم نم نیاز ا شتریب گهیاورده بودم اما ذ یبهونه ا هیهر کردوم 

منو کالفه کرده بود و با توجه به  نیریش یاما غرو لند ها گشتمیزود به تهران برم یلیخ رفتمیم یوقت ای رفتمیم

و ابرومو  ذارهیخودش کف دست ساالر م زویکه همه چ کردیم دیدائم منو تهد مینکرده بود یهنوز عقد رسم نکهیا

 نیریکرده بودم به خونه برگشتم متوجه شدم ش دایپ رانتو ته دایروز که از محل کارم که جد هی...... برهیهمه جا م

کنه و اخر هم کار خودشو کرده بود . ناراحت  وونهیچه طور منو د دونستیو رفته .. خوب م لشوبرداشتهیتمام وسا

عمرشو تلف  نیازا ا شتریو ب کردمیم یکار دیحق داشت با نیریدرب نشستم و تو فکر رفتم . ش یهمونجا جلو

 چه اصال دونستمی...نم گردمیو دست پر برم رمیبراش فرستادم که به شهر م یغامیاز همونجا پ نیهم یابر کردمینم

 زیچ چیسروسامون بدم اما ه زیبه همه چ دیکه با دونستمیم نویبکنم فقط ا کاریچ دیشروع کنم وو با دیبا یطور

ه پوش بود . ناباورانه ب اهیشدم و به سمت عمارت رفتم همه جا س ادهیاز اتوبوس پ ینرفت . وقت شیمطابق تصور من پ

بهش نگاه کردم  تیبغلم کرد.با عصبان هیاومد و با گر رونی.....اسد از درب عمارت بشدم  رهیعمارت خ اهیدر ب س

 وگفتم :

 شده اسد؟؟ یچ -

شده بود اشاره کرد ناباورانه بعکس  ختهیاو واریکه به د یانداخت و به عکس نییبه من دوخت و سرش و پا نگاهشو

  نمیبیدارم م یچ شدیشدم باورم نم رهیخ وارید یرو

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

 چهریپر

و صورت  دهیجذاب و کش یو بلند و چشما ییخرما یو من موهاشو براش ببافم .موها نهیداشت چهار زانو بش عادت

ع موق نیکه ا دونستمی... م زنهیو پلک نم شهیم رهیمدت ها بهش خ وسفی دمیدیم ی...گاه یصورت یو لب ها  دیسف

 وسفیکه  دمیروزم ند هی یسال ها حت نیکوتاه بود اما تو ا یلیافته درسته عمر با هم بودنشون خ یکمند م ادیها 

 دمیوارد خونش شدم د یفراموش کنه سر خاک کمند بره و براش گل نرگس نبره ... کمند عاشق گل نرگس بود وقت

عکس گل نرگسه  کردیکه استفاده م ییطرح پرده ها و ملحفه ها یاز گل نرگس گذاشته و حت یهمه جا گلدون

ما بودم ا یرنگ یها یبود من عاشق شمعدونمن ن ی قهیگل عالقه داشت که اصال باب سل نیا هچرا انقدر ب دونمی..نم

...هنوزم اثرات  دیما عطر گل نرگس داره و پرده هامون نقش زرد و سف یهنوزم که هنوزهه بعد از دوازده سال خونه 

و لباس هاش همونطور تو کمد  مبهم اجازه نداد تا به کمدش دست بزن وسفی یخونه نرفته حت نیحضور کمند از ا
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 هیاون نگاه چ یمعن دونمیست ... نم رهیبه صورتم خ یدار یطاقچه هم که هر روز صبح با نگاه معن یمونده ..عکس رو

 ... بزرگ کردن ماه چهره یو تشکر برا رینگاه پر از تقد هی یحت اینگاه پر از بخشش ؟ هی ایست ؟ نهینگاه پر از ک هی؟

ه ها ... از ت وونهید نینگاه ها کدومه....شدم ع نیا یاالن معن کنمیبا خودم فکر م کنمیم زیتابلو رو تم نیروز که ا هر

کسل اور و  یپرده ها نی... ا ارممیب یوجاش شمعدون رونیب زمینرگس و از خونه بر یگل ها نیتمام ا کردمیدل ارزو م

ش نق دیدر من با...چه ق زمیکنم و دور بر زیر زیو ر دنیعطر کمند و م هک ییلباس ها نیبزنمم ...ا ریبکنم و جاش حر

 چهریباشه ... چه قدر کمند ؟پس پر یازم راض وسفیکنم مثله کمند باشم تا  یسع دیکنم ...چه قدر با یکمندو باز

 بود ؟... یزندگ نیا یکجا

 یاورد .. سرم و برگردوندم سمتش و تو چشم ها رونیمادرجان مادر جان گفتن ماه چهره منو از افکارم ب یصدا

 نگاه کردممم و گفتم : طونشیش

 ؟ دمیجان مادر ؟باز دردت اومد ؟موهاتو کش -

 ببندم به سرم ؟ شهیرو م هیبگم گل سر صورت خواستمینه مادر جان م_چهره  ماه

 زدم وگفتم : لبخند

 .... کنهیو دعوا م شهیحاضر م وسفیباشه مادر جان فقط عجله کن االن بابا  -

و رو سر  یخوش رنگ صورت یداشت دور موهاش چرخوندوو روسرهم دوستش  یلیرنگ و که خ یصورت کش

 یو از تو اشپزخونه لقمه  رونیشو نذاشتم .پشت سرش اومدم ب هیافتاد تغذ ادمیکه  دیدو رونیانداخت و به سمت ب

 : لقمه رو گذاشتم تو کوله و گفتم دیپوشیکه داشت کفش م ی. درحال رونیتو پارچه و اوردم ب دمیچیپ رشوینون و پن

 ....چشم؟ شهی...پسته و بادوماه هم خورده م گردهیذره شم برنم هی... شیخونه و نخورده باش یایب نمینب -

 و گفت : دیخند

 چشم ...-

 اومد و با سر سالم کردو گفت: رونیب لهیاز طو وسفی

 باالئه .. شیگفت چرب بیکه بردمش شهر طب روزیکم چرب درست کن د یناهار حاج بابا غذا یبرا -
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 و به عالمت مثبت تکون دادم وگفتم : سرم

 ... اریگوشت بخر ب یاینگران نباش حواسم هست ...فقط سر راه م -

 نی...صبح تا شب تو ا نیشده بود هم یحرفام تکون دادو دست ماه چهره رو گرفت و رفت ..زندگ دییبه تا سرشو

 دیدینداشتم اصال انگار منو نم یتیاهم یلیخ فوسی یبرا کردمیو وقتمو صرف ماه چهره و کاراش م کردمیخونه کار م

 توجهم نسبت به ماه چهره کم ادیدوم اگه ب یگفت بچه یم میقدغن کرده بود که بچه دار بش ینبود حت ایدن نیو تو ا

 سفویاز شروط سخت ازدواج من با  یکی نیمنطق باشه نه خودم قبول کرده بودم ا یب وسفی نکهیالبته نه ا شهیم

 بود ....

 کیمات یو کم ستادممیا نهیا یو مرتب جارو کردم ...بعدم جلو زیاماده کردم لباس هارو شستم و خونه رو تم ناهارو

نداشت بعد هم چادرم و سر کردم و به طرف امام زاده به راه  وسفیبه حال  یفرق چیه دیبه لب هام زدم گرچه شا

 رمقشو بهم انداخت و گفت : ی.نگاه ب بود ویافتادم حااج بابا تو رختخواب مشغول گوش کردن به راد

 ..یدیسالم دختر جان ... باز که زحمت کش -

 .. نیحق دار  یلیشما گردن ما خ ینه حاج بابا چه زحمت -

غذارو دادم به حاج بابا و از پنجره نگاهم و به خاک کمند انداختم طبق معمول شسته شده بود و پر از گل  ظرف

 متوجه حال من شد گفت : خوب یلینرگس حاج بابا که خ

 زن به دلش بوده . نیمهر ا ینباش بابا ... به هرحال عمر ریدلگ -

 زدم وگفتم : یلبخندتلخ-

مادر جمع و جو کردن اون خونه  یبچه ب هی...بزرگ کردن  نهیبیمنو نم یزحمت ها وسفیحاج بابا اما  ستمین ریدلگ -

 ... اوردمیکه همش تو گذشته غرقه .. من که کم سرتونو درد ن یبا مرد یو زندگ

مرد حاال حاالها توقع مهر و محبت نداشته  نیبهت گفتم از یلیخ یبگ وسفیبله رو به  یخواستیاونروز که م_بابا حاج

 باش. 

 سال حاج بابا ؟ نهمهیبعد ا -

 ... دهیقد نم زادمیبه عمر ادم ادکهیز یلیخ ایتمومه  یکمه که به چشم به هم زدن یلیخ ایعمر عشق  __بابا  حاج
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 .. گهیخواست د ینجوریمن ا یبگم حاج بابا سرنوشت برا یچ -

 انتخاب خودت بود وسفیگردن سرنوشت ننداز دختر .. _بابا حاج

 .... هگایجا نی....کم تاوان نداده بودم بابت ا دونستمیخوب م لشویکردم چرا ؟خودم دل نکارویخودم ا گفتینم راهیب

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

  وسفی

ست رو همونطور نگه داشتم د یعوض نشده کمند همه چ یچی..هنوزم ه گذرهیتو بودن داره م یسال از ب دوازده

 شهیتر م باایدخترمونه که روز به روز داره بزرگ تر و ز نی... فقط ا ینخورده و بکر ..همونطور که تو دوست داشت

تو غذا بپزه و لباس بدوزه  نیگرفته ع ادی کنهیکمک م چهریتو کارا به پر دایخودش ...جد یشده برا یخانوم گهید

اوقات دوست دارم ساعت ها  ی...گگاه ییهاش ...همه ش توبا خودت..چشماش طرز نگاه کردنش خنده  زنهی...مونم

و  نشدیقد کش یوقت برمیکنم...لذت م دایبشم تا بلکه تو رو تو تو چشماش پ رهیو به صورت قشنگش خ نمیبش

اون بوده که تو رو از من گرفته اما االن  کردمینداشتم و فکر م یاومد ازش دلخوش ایبه دن یقتو نکهیبا ا نمیبیم

 من نابود بودم کمند نابود نابود ... یذاشتیکه دارمش اگه ماه چهره نبود و تو هم منو تنهام کنمیخدارو شکر م

 و گذاشت رو چشمام و گفت: فشیگرم و ظر یدستا

 ام ؟ یمن ک یاگه گفت -

 و دستاشو لمس کردم و گفتم : دمیخند

 و ناقال ...دختر خوشگل  هی -

 چشمام برداشت و از پشت سر دور گردنم حلقه کردو کنار گوشم گفت : یاز رو دستاشو

 ناهار حاضره ... یایکنم بگم ب داتیمادر جان گفت پ -

 ناهار  میایسر به حاج بابا بزنم باهم م هیبه مادر جاان بگو  -

بهم داد  یدلچس یاحساس خنک سشیخ یبوسه  یبه سمت خونه جا دیبه صورتم زد و دو یاروم یبوسه ا هی

از جا بلند شدم و به سمت امام  دموی... خند دیدویم طنتیبرگکشتم و رفتنشو نگاه کردم هنوزم کودکانه و پر از ش
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تونست از جا بلند بشه و خودش کاراشو ینم گهیروزا د نیبود ا دهیزاده رفتم .حاج بابا تو رختخوابش دراز کش

زد و نگاهشو به سقف دوخت قفسه  یرمق یلبخند ب دیسخت بود .منو که د یلیخ تیتو اون وضع دنشیبکنه.د

 و گفتم : دمیرفت . رفتم باال سرشو دستش و بوس یم نییباال و پا یبه سخت نشیس

 ؟ نیامروز بهتر -

 دادو گفت : هیتک یسخت به پشت به

 نه ؟ یایب نییپا طونیاز خر ش یخوایتو نم -

 و به اون راهه زدم و گفتم : خودم

 شده ؟ یمگه چ -

 هزار بار  نیو خودت برو ده باال ... ا نجایا اریو بب ییبنده خدا هی_بابا حاج

 تو ظرف و گفتم : ختمیحاج بابا رو ر یغذا

 تا زنده ام خودم نوکرتم ... -

 و گرفتم به سمت دهانش که پس زدو گفت : قاشق

کرده نه  ی.اون بچه چه گناه یچیکنه ... اصال اون ه یده کوره زندگ نیتو ا یاون زنم دل داره ...حق داره..... تا ک -

 ... ینه عمه و خاله ا ینه هم سن و سال یدوست

 کرده حاج بابا ؟ یگله گ چهریباز پر -

تو  یادت باش .. خودتو غرق کردخورده به فکر خونو هیحرف حقه جواب نداره ه  ستین یبحث گله گ _بابا  حاج

  ستین یراض امرزمیبابا اون خدا ب ایگذشته و رهاشون کرد

 به حاج بابا دوختم و گفتم : مویجد نگاه

 .. خوادیامام زاده تا پا برجاست شما رو م نی.شما فقط فکر سرپا شدن خودت باش ...ا یمن حواسم هست به همه چ -

 مم و پرده رو کنار زدم و گفتم :جا بلند شدم و به سمت پنجره رفت از
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 . زنمیغروب دوباره بهتون سر م -

 ی... حاج بابا بعد از رفتن من برا دمیدیبود که حاج بابا رو م یبار نیاون اخر نکهیرفتم غافل از ا رونیو از در ب 

 بود که غم از دست دادنش منو از پا در اورد .  یزیعز نیدوم نیتنهامون گذاشت و ا شهیهم

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

  اسری

 قیعم انووسیاق هیشد احساس کردم با سر رفتم ته  یاون خبر وحشتناک وبهم دادن داشت قلبم از جا کنده م یوقت

 ششیو پ میو جوون ی... حاج بابا منو بزرگ کرده بود تمام کودک رمیفرو م یتو اون اب لعنت شتریو هر لحظه دارم ب

 نیر اقابل باورت ریازون غ ستین ایدن نیتو ا گهیبرسه که بفهممم د یشد روز یکرده بودم و اصال باورم نم یاون زندگ

 دیازش مراقبت کنه .. حالم از خودم به هم خورد نبا یا بهیفرد غربود که تو اون روز نحس خودم باالسرش نباشم و 

 دیبا ذاشتمیمنو خورد کرده بودحاج بابا رو تنها م ی. در حقم تموم کرده بود و اونجور یکه نامرد یدختر هیبه خاطر

بود مگه چه قدر ارزش  یعشق و عاشق یاصال گور پدر هرچ زدمیدم نم افتادیهم که م یو هر اتفاق موندمیکنارش م

دوازده سال شده بود  نیمردم تو ا یداشت که من به خاطرش حاح بابا رو رها کنم . داشتم از عذاب وجدان و درد م

 کدومم استفاده چیبه خاطر شک و شبهه ش ه دونستمیکه م رمو پوشاک بب ییبهش سر بزنم و براش مواد غذا یگاه

م دق ... داشت گشتمیزود دوباره به عمارت باال برم یلیخ فتههین وسفیو  رچهیچشمم به پر نکهیا یاما برا کنهینم

 یحال رشده بودم .. د میتیبار دوم  ینبود برا ی.. کم اتفاق ومدینم رونیحبس شده بود و ب نمی...دنفسم تو س کردمیم

ا رو ب یهمه سال زندگ نیا خاطرات بردنیداده بودم و داشتن منو به زور به طرف امام زاده م هیو اسد تک ریکه به بش

وقت از گل باالتر بهم نگفته بود و رو برام ترش نکرده بود اما من  چیه چارهیب یحاج بابا تو ذهنم مرور کردم حاج بابا

 یاهال ذاشتنیم یکار منو چ نیتنهاش گذاشته بودم و رفته بودم . اسم ا شاخر عمر یمعرفت تو روزا ینامرد و ب

از  یکیو تو  میجون حاج بابا رو رو دستامون حمل کرد یب کری.. پ بخشدی...کاش حاج بابا قبل از رفتنش منو م

 یاما وقت دادیمامونم ن هیکه تو حال خودم نبودم و گر نی. با ا میامام زاده خاک کرد یقبرستون رو به رو یقبرها

م حال زدیم یو خودشو به ناراحت ختیریاشک م وسفیر معرفت افتاد که دست تو دست دخت ینگاهم به اون نامرد ب

...نه همسر و  یداشتم نه مادر ی... نه پدر امیدن نیزنده ام و چرا تو ا یچ یده برابر بدتر شد. احساس کردم اصال برا

ودم و ب از دست داده یبود و براحت زیبه دلم نشسته بود و برام عز ایدن نیکه تو ا یکه کنارم باشه ... تنها کس یعشق

ز ا میتمام وجودم و گرفت مگه من چ یو بدبخت یبود .احساس پوچ ستادهیجلوم ا قمیحاال دست تو دست دختر رف

ار ب ینذاشت برا اشبا کار ی...حت یچیکه ماله من بود شده بود و من ه یزیکمتر بود که االن اون صاحاب هرچ وسفی

تمام  نهیکرد ... حس حسادت و ک یخودش حاج بابا رو راه یخودش بود که با دستا نیاخر کنار پدرم باشم و ا
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ادو د یتفاوتشو با نگاه من تالق یهم نگاه ب چهریرو به روم انداختم پر یبه صحنه  یوجودم و پر کرد با حرص نگاه

 و دور شد ...  فتو گر وسفیرو برگردوند و دست دختر  عیسر

اال به سمت ده ب ادهیمراسم تموم بشه همون طور پ هیو بق ستمیبا نکهیندارم بدون ا گهیصحنه هارو د نیتحمل ا دمید

 .. با همون بغض استیته دن نیا کردمیبودم و فکر م دهیبر ای...از همه مردم  دن ختمیبه راه افتادم و تا همونجا اشک ر

ازش  یسهم چینشستم که ه یعتیطب نیا یبه تماشا یعتمعروف روستا و چن سا یو حرص رفتم کنار دره 

کناراومده بود  طیکه هنوزم دل به دل من داده بود و صبورانه با شرا یبه جزهمون دخترک لپ گل یسهم چینداشتم.ه

ال داشته باشم قب ایدن نیبا ارزش تو ا زیچ هیدختر سهم من بشه و بتونم  نیا یروز هیهم مطمئن نبودم که  نیاما از ا

 دیداشت که به ام یچهریداشتم که مثله کوه پشتم بود پر ییبابااگه ثروت نداشتم اگه پول و مال نداشتم حاج 

گوش  و نیگل بهار صادقانه کنارم بود باز هم انقدر بدب نکهیو ادامه بدم اما االن با ا یوصالش شب و صبح کنم و زندگ

 وقت مثله چیباعث شده بود ه نیدم و هم یم ستشهر لحظه و هر ساعت از د کردمیتلخ شده بودم که حس م

داده بود و  هیمتناقض و بهم هد یحس ها نیا نکهیو به خاطر ا چهریوقت پر چیگذشته از داشتنش لذت نبرم ....ه

 وقت .. چیبخشم  ه ینم شیزندگ یخودش رفته بود پ

 و دیکه وز یمی.. الزم نبود برگردم و مطمئن شم چون نس دمیاروم و سبک گل بهارو از پشت سر شن یقدم ها یصدا

تر کردو  کیخودشو نزد یمطمئنم کرد . کم کنهیکنارم حضور داره و دارم نگاهم م نکهیعطرشو به سمتم اورد از ا

 گفت :

 ؟ نیحاج بابا رو به خاک سپرد -

 زدم و ی. لبخند تلخ ییبایو ز یشدم . صورتش پر بود از طراوت زندگ رهیسمت عقب برگشتم و تو چشماش خ به

 گفتم :

 پر از درد .. یایدن نیشد از اره ... راحت -

 و گفت : ختیکنارم نشست و دامن بلندشو دورش ر اومد

 شکرگذار بود برعکس تو ...  شهیحاج بابا هم -

 باشم ؟ یشکرگذار چ -

 زدو گفت : یتلخ لبخند
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 کردم .. داتیراحت پ یلیخ نیهم یبرا شهیم ینجوریحالت ا شینیو بب یاگه بر دونستمیم -

 اون نبود ...به خاطر  دنیبه خاطر د ممیناراحت -

 و قطع کردو گفت : حرفم

مدت که بگذره  هی خورنیم یشکست عشق یکه از کس ییاونا یبودد . همه  یکه به خرج داد یا یبه خاطر سادگ -

 جهینت نیبه ا یکه خرج کردن ناراحتن نه به خاطر از دست دادن اون شخص. بعدم تو زندگ یاز احساس و غرور

بشه و اتفاقا   یزندگ نیکه وارد ا یو نکنن و بد به حال اون نفر دوم یغرور و احساس و خرج کس گهیکه د رسنیم

 داره یباشه که تو زندگ یکس نیطرفش اول

 و گفتم : دمی. خند امررزیکمند خداب یابج نیع زدیحرف م حیو صر نیریش نقدریهم شهیهم

؟من  یچیدارم؟ه یتو چ ریغ گهیدارم . من د یکه توز ندگ یهستت یکس نیتر زیو عز نیتر کیگلبهار ..تو االن نزد -

 فقط 

 حرفمو قطع کردو گفت : دوباره

 ...  کنمیدرک م یبگ یزیچ خوادینم -

 و گفتم : دمیگوشه شو بوس شویبردم سمت روسر دستمو

  رهیوصلت سر بگ نیکردم تا ا یمن هر کار یدیتو که د -

 کالفه نگام کردو گفت : گلبهار

 و پنج سالمه ستیخواستگارارو رد کنم ... االن ب یبه چه بهونه ا میدونینم گهیمن د یکن یزودتر کار دیبا -

 بود . از وسفیثابت کرد اما مشکل ما  ویبودد و وفادار ستادهیمن ا یچند سال پا نی.. تو ا گفتیداشت راست م حق

 میمنو گلبهار به هم برس ذاشتیوصلت مخالفت کرد و نم نیبا ا کنمیساالر و عمارت کار م یبود من برا دهیفهم یوقت

بود که  نیامامشکل من هم ا امیب ررونیلج کرده بود و به من اصرار داشت از عماررت ساالر ب وسفی.گلبهار هم با 

کارهاش خبر دارم و اگه به نونش  یمن از همه  دونستیخوب م یلیچون خ دادیبه من اجازه رفتن نم گهیساالر د

 اتفاق ها خواهد افتاد ... یلیکنم خ ینداشته باشم و پشتشو خال جایاحت
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..................................................................................................................................................... 

  چهریپر

رو به روش و به  میمارو دور هم جمع کرد . هر دو نشست وسفیبود که از فوت حاج بابا و شب مراسم چهلمش  بعد

هم  ینقره ا یهاش چند تار مو شیر نیب گهیو د دیرسیالغر تر و شکسته تر به نظر م یلی... خ میصورتش نگاه کرد

 به صورت من نگاه کردو گفت : تیبعد با جد دوز ینیبه ماه چهره انداخت و لبخند غمگ یرشد کرده بود . نگاه

 مراقبش باشم تونستمینم موندویتنها م نکهی.. من به خاط ا میبه ده باال بر یزندگ یحاج بابا اصرار داشت برا -

 جانیداشته باشه خود تو هم ا یدوست و همدم دیبچه با نی. ا ستیبه صالح ن نجایموندن ما ا گهیمخالفت کردم اما د

راه  االشیتا ا نیدنبال خونه تو ده باال ...تو و ماه چهره هم اسباب و ببند رمیبگم من فردا م . گفتم بهت ییدست تنها

 .. میفتیب

ده  به خواستیدل کنده بود و م دادینا م یغم گرفته که بو یخونه  نیاز ا وسفیتو دلم قند اب کردن باالخره  انگار

و تازه و  تسیاز کمند ن یاثر گهیکه د یتو خونه ا وسفیکنار  یبه ارزوم برسم زندگ تونمیم شدیباال برگرده . باورم نم

اومد و از همون لحظه با سرعت برق شروع به جمع کردن  نییپا طونینوئه .... خدارو شکر کردم باالخره از خر ش

 . میبه ده باال برگشت شهیهم یکرد و ما برا دایپ یاونجا خونه ا وسفیگذشت تا  یدو روز هیخونه کردم .  لیوسا

 یگاز خود گذشت نیدل کندن براش سخت و طاقت فرساست .و تنها به خاطر ماه چهره داره ا نیچه قدر ا دونستمیم

ا خونه ب نیرو رو نشون بدم . ا شیپ ندهیو از گذشته نجات بدم و بهش ا وسفیبود که  نیمن مهم ا یاما برا کنهیو م

بعد از دوازده  میسرو سامون دادن زندگ یبرا یو تو خودش دفن کرده بود و حاال من شانس بزرگ وسفیخاطراتش 

دو طبقه  یرو بهم دادن . خونه  ایانگار دن میدیرس نو قشنگو دیجد یبه خونه  یسال به دست اورده بودم .وقت

نگاه کردم واسه هر  وارشیکه به درو دمطبخ جدا .. از همونجا  هیاشپزخونه و  هیبود که سه تا اتاق داشت و  یوبررگ

 یخونه  یو به شهر برم و برا رمیگرفتم فردا دست ماه چهره رو بگ میو تصم ختمیبرنامه ر یخونه کل نیگوشه از ا

 دنیکم حرف تر شده بود اما منو ماه چهره با د یتو خودش بود و حت یحساب وسفیکنم .  دیخر دمونیججد

اونروز هم با ماه  ی.. فرد میدیگنجیمحشر ده باال تو پوست خود نم یبزرگ و اب و هوا دلباز و یاقواممون اون خونه 

د و نو چند دست رخت ولباس تازه ... موقع یجد یفرش ها دمیخر ریحر یچهره و خواهرم به شهر رفتم پرده ها

که من  یزیباالخره شد اون چ زیخونه ... خوشحال بودم که همه چ نییتز یبرا یبرگشت هم چند تا گلدون شمعدون

 دیا. ب کردیبه دور دست ها فکر م رهینشسته بود و خ وونیکه پشت به من تو ا وسفیو فقط مونده بود   خواستمیم

 دیچه طور با نکهیاما ا دادمیم رییتغ یشمعدون یهم مثله عوض  کردن پرده ها و فرش ها و گلدونا وسفیذهن و فکر 
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مثله  یقادر هست ذهن ادم ایزن چه قدر قدرت و جاذبه داره .. ا هی دونستمی... نم ستمدونیهنوز نم کردمیم نکاریا

 نه ؟؟ ایسازه عوض کنه  یبراش م کهیخوب  یو با حرفا و زندگ وسفی

ماه بانو  یکه پاها یوقت روز چیشکست ه شهیدست رو دست گذشتن م دونستمیفرجام کارم خبر نداشتم اما م از

 یکمند نکهیماه بانو همونجا باخت و هنوزم با ا رهینم ادمیپله ها افتاد  یخانم تو عمارت ساالر خان سسست شد و رو

سختتم ...من مثله  یمرد روزها دونستمیباشم و م روزیپ یمتیبازنده ست اما من عادت داشتم به هر ق هیوجود نداره 

 یعطر ها اون یبو گهید دایو که جد وسفی. کت  رفتمیم شیپ دیبا نمیو ببشدنم  لیتا ذل دمیکش یماه بانو عقب نم

رمقشو به سمتم  یشدم . کت و انداختم رو شونه هاش نگاه ب وونیو برداشتم و پشت سرش وارد ا دادیو نم یفرانسو

 و لبخند زدو گفت : ردوندبرگ

 ماه چهره از پا درت اوردن ... یو کارا دیو خر یشرمنده ... اسباب کش یخسته شد یلیخ -

 خونه خوشت اومد؟ دیبه خاطر توئه ..از دکور جد کنمیکه م یجان ...من هرکار وسفی هیچه حرف نیا -

 به عالمت مثبت تکون دادو گفت : سرشو

 بوده  یعال شهیتو هم ی قهیسل -

ند که کم یلینه پر بود از وساتمام اون خو شهینشون بدم تا به حال هم قمویمن سل یتو گذاشت یدلم گفتم ک تو

 گفتم : یگله گذار یاما جا دهیخر

 که... وونیا نیا یبرا یقال هیخدارو شکر که خوشت اومده فقط مونده  -

 حرفمو قطع کردو دتمو گرفت و کنار خودش نشوند و گفت : وسفی

ا دست خودم نبود ... هر دفعه حال و روز برات سخت بوده اما به خد نیچند سال تحمل من با ا نیچه قدر ا دونمیم -

 ونمدیم یتحمل کرد یلیبه خدا ... خ شدمیشرمنده م گفتیتو رو بهم م یودرد ودال کردیم یکه حاج بابا بهم گله گ

 ه ..منو تو باش یکردن رابطه  رییتغ ی نهیزم تونهیم ربزرگییتغ نیبه بعد جبران کنم .. ا نیکنم از یسع خوامیم

 .. مردمیم یاز خوش زد؟داشتمیحرفا رو م نیقد بود که به من ا شهیهم وسفی نیکنترال اشکامو نداشتم .. ا قدرت

 .. کاش ...  شدیتو همون لحظه ها تموم م ایکاش دن
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بودمش ... درست  دهیبار د نیاول یکه برا یو به گذشته ها فکر کردم به زمان وسفی یو گذاشتم رو شونه ها سرم

 کجا بود ... ادمهی

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

  ساالر

 یوقت خوردیگرفته ...خون خونمو م یبه ده باال برگشته و همونجا خونه ا زیهمه چ یب یاون پسره  دیبهم رس خبر

 هیا چشمم ب یده جلو نیهم که به کشتنش داد اومده تو ا یزنده ست کمند و ازم گرفته و وقت نکهیعالوه بر ا دمیدیم

 ...  کنهیم یزندگ گهیزن د

 نیا خواستیدلم م افتادمیمادر بودنش م یب ادیو  دمیدیپسر تشنه بودم هر موقع که سهراب و م نیبه خون ا من

د اگه نابود کرده بو بایما ضربه نزده بود تقر ینامرد کمم به زندگ نیدستام جون بده . ا ریپسرو انقدر فلک کنم تا ز

تو دلم جمع کرده بودم  نهیبره .. دوازده سال ازش ک نییاب خوش از گلوش پا ذاشتمیترس از حرف مردم نداشتم نم

 نبود .  یزیکم چ نیوو ا

نه ک  ییمن تحر هیو  عل تیو رع ستیهم درکار نبود تا جلوم با یحاج بابا ا گهیالاومده بود و دحاال که به ده با حت

که دست رو  یبهش بزنم تا بفهمه کس یکنم و زخم یخال ییچند سالمو باالخره جا یوقت بود تا عقده ا نیبهتر

صداش  لندیافتاد  اسریکه از پنجره عمارت به  چشمم. ستیبه جز مرگ ن یزیاعمالش چ یسزا ذارهیناموس ساالر م

به  کار داشت نینخواد با ا نکهیبود نه ا اوردهیحاج بابا رو از تن در ن اهیکردم . جا خورده به صورتم نگاه کرد. هنوزم س

 هزود به پنجر یلیاز پله  باال اومد و خ دیکه صدام شن اسری.  کردیکمک م خوردیکه درونش و م یعذاب وجدان

 و گفت : دیارت رسعم

 ؟ نیداشت یبله اقا با بنده کار -

 به صورتش بندازم گفتم : ینگاه نکهیا بدون

 ... یداد عقوبیدل به دل دختر  هیچندوقت دمیشن -

 . کنهینگاه م نیو به زم نییسرش پا دمینگفت برگشتم سمتش د یزیکردو چ سکوت

 نه ؟..... ای؟ بگو اره  یمگه الال -
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 نگفت : یزیهم سکوت کرد و چ باز

 هان ؟ یزنیاز ترست حرف نم -

 اورد باال و من من کنان گفت : سرشو

 دل بدم خبر نداشتم از  کردمیغلط م هیدختر دختره ک نیا دونستمیاقا به خدا من اگه م -

 قطع کردم وگفتم : حرفشو

  رمیگیم مه ینداره خودم براتون خونه و عروس یاشکال چیوصلت ه نیاز نظر من ا -

 به صورتم نگاه کردو گفت: متعجب

 .... دهیوصلت رضا نم نیاون به ا وسفهیمشکل  یول نیاقا شما لطف دار -

 . دادیکنه خودش و نجات م یکار تونستیاگه م یتونسته رو حرف ساالر خان حرف بزنه اون پسر قرت یکس مگه

 -زدو گفت: یبیبرق عج چشماش

 ... یشاک وسفیو از دست  هیخدا گلبهارم راض رد؟بهیگیشما خودتون پشت منو م یعنیاقا  

 شرط داره... هی. فقط  ارمیمن گلبهارو به عقدت در م -

 به صورتم نگاه کردوو گفت : مشتاق

 باشه قبوله ... یاقا؟ هرچ یچه شرط -

 حبس کردم و گفتم : نهیمکث کردم و نفسمو تو س یکم

 ... یاه برداراز سرر دیو با وسفی -

 پر از ترس شدو گفت : هویمشتاقش  نگاه

 کنم اقا ؟ کاریچ-

 . رهیبم دیبا وسفی یعنی... یاز سرراه بردار دیوبا وسفی -
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 بغلشو گرفتم و گفتم: ریبه سمتش رفتم و ز فتئهیب نیزم یبود رو کیان تعادلشو از دست دادو نزد هی

 نه ؟ یبه دختره برس یخوای؟نم یخودتو باخت یزود نیبه ا -

 من کنان گفت : من

 ؟ دیگیم دیدار یچ دیدونیادم بکشم ؟م دیخوایاقا....شممم....شما از من م -

 برگشتم سمت پنجره و گفتم : بویکردم تو ج دستمو

 االن اورد؟مگهیمگه اون دخترو از چنگت در ن یزخم نخورد وسفی نیمگه تو از نمی....ببگمیدارم م یچ دونمیمن م -

 یو از دست بد یزیچ نکهیبه بعدو بدون ا نی...بزار از ایبه خواهرش ...خب به خودت ب دنیرس یبرا ستید راهت نس

 ..یکن یزندگ

 تکون دادوگفت : یبه عالمت منف سرشو

 امکان نداره اقا ... امکان نداره دستمو به خون الوده کنم .... -

 هامو باال انداختم و گفتم : شونه

 عمارت بشه نه ... نیوارد ا ستی... بد ن ادیدخترک به نظر خوش برو رو م ی.....راست یدونیخودت م-

 ترس زدو گفت : یلبخنداز رو هینشست و ناباورانه به صورتم نگاه کردو  شی.نشویدرشت عرق رو پ یها دونه

 اقا ؟ یچ یعنی -

 نیراه بردار اگه هم نه دخترک و به ا و از سر وسفی یخونه و زندگ نیو با بهتر یخوایاگه وصال اون دختر و م -

 هم به دلت بمونه ... یکی نیکه تا اخر عمر حسرت ا کنمیم یو کار ارمیعمارت م

بود هنوز با بهت به صورتم نگاه  دهیکه پووش یرنگ یقهوه ا یا قهیجل یدرشت عرق از صورتش افتاد رو یها دونه

دست حاج بابا بزرگ شده  ریکارو اون ز نیسخته براش ا دونستمیم رفتیبه سمت در م یاروم یو با قدم ها کردویم

از دست دادن ندارن  یبرا یچیکه ه یبخوا ییاز ادما دیسخت و خطرناک و با یکارها شهیبود هم نهیگز نیاما بهتر

من هم از  ینجورینداشت ... ا ایدن نیتو ا یچیه دادیدخترم از دست م نیبدبخت که اکه عشق ا اسری نی.مثله ا
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بود  انجیکرد که اگه نبود کمند االن هنوزم ا گرمیعمر خون به ج هیخرفت که  رمردیهم اون پ گرفتمیانتقام م وسفی

... 

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

  گلبهار

 شدیاصال باورم نم دمشیبودم و د ینییپا یلیبار که تو سن خ نیداده بودم و دست خودم نبودد اول اسریبه دل  دل

عمارت  نیکه تو ا ییبا اونا یلیبهم ثابت کرده بود خ اسریساالر خان باشم اما  ینوچه ها یدل باخته  یروز هیکه 

...  تسیزمان حاج بابا ن اسری اسری گفتیقبول نداشت م نویا وسفیکه  دهی... چه فا دهیچه فا یهستن فرق داره .. ول

وض من ع اسریعوضش کنه .. اما  شتریپول به دهنش مزه کرده و ممکنه بودنش کنار ساالر روز به روز ب اسری گفتیم

راست ساالر خان  بود و چه االن که دست هیدون پا ینوچه  هیکه  یبود چه وقت نطوریمن که ا ینشده بود حداقل برا

دختر بزرگش که تازه عروس بود کم نداشت ..  یاز خونه  یزیبود که چ دهیخونه بزرگ خر هیبود ... ساالر خان براش 

االر س ونیمد شویهمه زندگ گفتیمعرفت م یکه خدا اسرمیبود ختهیو ملک و امالک به پاش ر نیتا تونسته بودم زم

که  ستیبه خاطر معرفت ن اسری گفتیداشت م یا گهید راما نظ وسفیبهش خدمت کنه ...  دیو تا جون داره با

 یجواب منف اسریبود که به  چهریخود پر نیا دونستمیزخم خورده بوده که پاک عوض شده ... م هی اسریاونجاست 

مقصر  وسفی کردیداشت حس م یحس بد وسفینسبت به  اسریبه هم زد اما  زویبود که همه چ چهریخود پر نیداد ا

 باهاش دشمن شده بود ...  شتریهم ب وسفی یسنگ انداختن ها نیهست که براش افتاده و با ا یتاتفاقا یمه ه

خبر نداشتم حتما تو عمارت مشغول کار بود به خونه که  اسریاز  زدمیافکار درهمم تو باغ قدم م نیبا هم داشتم

 سمتو گفت: دیدو دیتا منو د کنهیم یو داره باز ستادهیا اطیماه چهره تو ح دمید دممیرس

 سالم عمه جان  -

 وگفتم : میبوس صورتشو

 ؟ نجایا یاومد یسالم عمه ..ک -

  میاومد وسفیبا بابا  _چهره ماه

 ییکنج ااتاق نشسته بود و چا وسفیحال دست ماه چهره رو گرفتم و وارد خونه شدم  نیدلخور بودم اما با ا وسفی از

 ه بودن چشمش که به افتاد گفت :هم جلوش گذاشت یخورده ا مهین
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 ... یسالم ابج -

 دادم و رو به ماه چهره گفتم : یبه خودمم گرفتم وسالم سرد یجد ی چهره

 خوبه ؟ میخوریم میبریو گوجه هم م ریلب رودخونه ...نون و پن میبا عمه بر یخوایم -

 گفت : وسفیچهره ذوق زده نگام کردکه  ماه

 اومدم باهات حرف بزنم  -

 دلخورم و بهش انداختم و باز رو به ماه چهره کردم وگفتم : نگاه

 من با بابات حرف دارم .. اطیعمه تو برو ح -

 نشستم که گفت : وسفیرفت و رفتم کنار  رونیچهره از در ب ماه

از  یا نهیمن ک یدونیحرفا . تو خودت خوب م لیقب نیو از خوامیاگه بگم صالحتو م هی؟حرفم تکرار یهنوزم دلخور -

 ... ترسونهیمنو م نکهیداره ... ا نهیندارم اونه که از من ک اسری

 وگفتم : دمیکش یقیعم نفس

له مث نیکه بود نییده پا گهیم اسریخان داداش؟ چسبهیوصله ها بهش م نیحاج باباست .. ا یشده  تیترب اسری -

 شده که حاال بد شده ؟ ی.. چ شدیروزتون شب نم نیدیدیروز همو نم هیاگه  نیبرادر بود

 دیکه زخم خورده با یاما از ادم کردمیم مشیتقد یتو رو دو دست شناختمیبود که من م یاسریاگه اون  اسری_ وسفی

 ..  کنهیدست ساالر کار م ری... مخصوصا االن که دوازده ساله ز یگل دیترس

 خورده رو از جلوش برداشتم و گفتم : مین ییچا

نشستم .. چرا فکر  اسری یسالم به پا نهمهیو پنج سالمه و ا ستیب گهیحرفا .. د نیپره ازخان داداش من گوشم  -

شت هم پ نیروشو دار نیکه همتون پا گذاشت هیبدبخت چ اسری..بابا سهم کنمیو دارم اشتباه م رسهیعقلم نم یکنیم

 ...  دشیکن یخودتون م یخواسته ها یقربان

  یگوشت نشسته و دردو دل کرده و تو هم خام شد رینکنه اومده ز ؟یعاشقش ای سوزهیم اسری یتو دلت برا_ وسفی
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 ؟ هیچه حرف نیا -

اگه ؟ ادیم رونیاگه ازون خراب شده ب اسری... یکنیاشتباه م یبه خدا دار ستین اسریاون  گهید اسری..  یگل_ وسفی

اما اگه بخواد به چسبه به اون عمارت  دمیم تیحاج بابا من رضا اسریهمون  شهیدست خودم کار کنه ؟اگه م ریز ادیم

اگه موهات مثله  یحت رهیوصلت سر بگ نیا ذارمی...نم مشرمندت دهیکه ساالر بهش بخش یو خونه و مال و اموال

 شه ... دیدندونات سف

 تو گلوم جمع شد استکان و برداشتم و از جا بلند شدم و به سمت در رفتم و گفتم : بغض

 راحت با مال یزندگ هیخوب داشتم باشم  یزندگ هیکمه که نتونم  مین داداش... مگه من چخا دیگیبه خدا نا حق م -

 ...یگی... به خدا نا حق مادیو منال ز

بود اومد جلو و  رهیبهم خ یبود با نگاه دلسوزانه ا دهیشن زویاومدم ماه چهره که همه چ رونیامونم ندادو از در ب بغض

 ردو گفت :دست گذاشت رو لپامو اشکامو پاک ک

 ..یکن یعروس اسریشه شما با عمو  یراض گمیعمه ناراحت نباش من خودم به بابا م -

 از محبت بهش زدم وگفتم : یلبخند

 لب رودخونه ؟ میبر یعمه جان اماده ا ستمیناراحت ن -

 ...دشیدیبار م نیاول یکه برا میرفت یبا ذوق تکون دادم و دستشو گرفتم و همراه باا هم به سمت رودخونه ا سرشو

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

 سهراب

 کردیار مبهم افتخ هیقض نیگرفته بودم بلد بودم خوب شکار کنم و پدر بابت ا ادیسالم که بود کار با تفنگ و  چهاارده

تو سخت و خشن  هیشکار روح گفتیمخالف بود م هیقض نی... اما مادر با ا میرفتیو هر سه شنبه با هم به شکار م

 یها پدر عقده گفتیمثله سنگ سخت باشه .. مادر م دیبا رتعما نیا ی ندهیبرعکس پدر که معتقد بود خان ا کنهیم

... رابطه پدر و مادرم با  ستین شیحال  یحرف گهیشده و د رید داشت مادر پو پدر اعتقا دهیخودشو تو توو پرورش م

 قگوش تلخ و بد اخال یلیمادره که حق داره و پدر خ نیعمارت معتقد بودن ا یچرا اما اهال دونمیهم خوب نبود نم

به عمارت اورده بود تا با  انویپ هیهم  دایبده و جد ادیبده کتاب خوندن  ادیبه من هنر  کردیم یشده .. مادر سع
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 یخان خوب برا هیباشم که بتونم  یهمسر و شوهر خوب هی دیاول از همه با گفتی.. مادر م میکن نیخواهرام با اون تمر

  یکیتوو خودم بکشم و  دیو با یکرده بود که تمام احساسات جوون رومردم بشم اما پدر برعکس بود از اول تو مغزم ف

بود و با اون نگاه پر از غضبش هر شب بهم نگاه  وارید یرو شهیکه عکسش هم امرزیاببزرگ خان خد نیبشم ع

در  وزگارمدمار از ر امیعمارت بر ب نیبا تمام وجود بههم گوشزدکنه که اگه نتونم از پس اداره ا خواستیانگار م کردیم

مرد با  هیداشت ادم هم بتونه  ی...خب چه اشکال انویپ نیشکارو دوست داشتم هم تمر ی... من اما هم روزا ارهیم

درس به تهران بفرست  یاصرار داشت که منو برا اوشیوسط عمو س نیا یقدرت باشه و هم هنر و سواد بدونه .. حت

 یشدیم یزیچ هیبه مزاج من خوش اومد و به مزاج پدر تلخ و بد مزه و با گفتن اگه خوب بود تو  شنهادشیپ نیکه ا

خان هم با سواد باشه هم  هیبازم چه اشکال داشت  ومدیطرح عمو هم به نظرم بد ن نیداد... اما ا انیها پا بحث نیبه ا

 یو برا کردمیمبا خودم فکر   رفتمیبه کنار اون رودخونه م یرو ادهیپ یعرق به وطنش داشته اشه ... هر روز که برا

 هیعمارت بشم که با همه گذشتگانم فرق کنم  نیا یبرا یخان هی خواستمیم کردممیم یزیروشننم برنامه ر ی ندهیا

 یریچپاول گر  بدجنس باشه درست مثله  تصو هی تی... نه از نظر رع قهیو باهاشون رف دهیم تیخان که دل به دل رع

 که اونا از پدر من داشتن... 

 یرو ادهیمحال بود هوس پ ادودیتازه شکوفه زده مشام و بدجور نوازش م یخوش سبز و گلها یبهار شده بود بو تازه

...  مسیهم شعر بنو یقلم و کاغذ ببرم تا بتونم چند خط هیعادت داشتم  کردمیم یرو ادهیبه سرت نزنه هر وقتم پ

خودم شعر گفتم کلمات تو  یاون رودخونه برا یکیزدگرفتم و تا ن شیروال پ نیم هم شهیاونروزم طبق معمول هم

 ..  ومدنیکاغذم یرو یت شلخته او  به صور کردنیم ایذهنم برو ب

و تو دستاش گرفته  یا یکنار رودخانه نشسته بود و گنجشک زخم یاز دور منو به خودش اورد .... دختر ییصدا که

 و گفت : دیبود .نگاه نگران دخترک که به من افتاد به سمتم دو

 ... یرو بلد نجایا بی...تو راه طب رهیمیخبر زدنش ... داره م یاز خدا ب یایشکار چ نیشده ..گمونم ا یزخم -

روم  مدینکردم نگاه نگران دخترو که د داشیزدم و پ روزیبود که د یزده به گنجشک تو دستش نگاه کردم همون بهت

 و من من گفتم : یبزنم فقط با رودرباس ینشد حرف

 نجاتش داد ..  شهیاخر عمرشه .. نم گهید نیا -

 وگفت : نیجون و گذاشت زم مهیکه اشک تو چشماش جمع شد گنجشک ن ینگام کردو درحال دخترک

 کارو بکنن ...خدا ازشون نگذره ... نیا ادیدلشون م یچه طور --
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 تو دستم و تا کردم و نشستم کنارش و گفتم : یکاغذا

  گهیزبون بسته هاست د نیتوش گوشت هم یخوریکه م ییهر غذا -

 حرفم بدش اومد روشو کرداونرو گفت : از

 .. خورممیگوشت نم گهیپس د -

 و گفتم : دمیحرف مضحکش خند به

 بوده نیهم شهی...هم ریس یکی یقربان یکیبشره  عتیطب نیا شهیدرست نم یزیبا نخوردن تو چ -

 به اب رودخونه انداخت و گفت : نگاهشو

 .... یها قربانزاده  تیرع رویس شهی..خان هم تیمثله خان و رع -

 گفتم : تیو با جد دیرولبام خشک خنده

 ؟ یایب نورایبودم ا دهی؟ند یاسمت چ -

 ده ..با پدرو مادرم .. نیبه ا نیماه چهره ..ما تازه اومد_دختر

 اما شونه باال انداخختم و گفتم : شناختمشینم

 ؟ هیپدرت ک -

 ی...فکر کنم بشناس عقوبهی...پدر بزرگم  وسفی -چهره  ماه

 -تککون دادم و گفتم : یو به عالمت منف سرم

 ... کنمیحرفا نم نیا ریخودمم و درگ یلیمن خ 

 به کاغذا انداخت و گفت : نگاهشو

 یسینویشعر م -

 اره ... -
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 -خوندو گفت : شعرهارو

 .. امیزنده بود ...حافظ ...خ یداشت وقت ادیمادر منم کتاب شعر ز -

 ؟یبا مادرت اومد یمگه نگگفت -

 تکون دادو گفت : سرشو

 ؟ یاومدم مرده .تو مادر دار ایبه دن یفقط منو بزرگ کرده مادرم وقت ستیاون مادرم ن -

 و تکون دادم وگفتم : سرم

 دارم ..هم پدر هم مادر.. -

 به لباسام انداخت و گفت : نگاهشو

 ؟ی.. تو تا حاال حافظ خوند ارمیکتاب شعرامو ب تونمیبرات م یاما اگه بخوا یزاده باش تیرع ادیبهت که نم -

 تکون دادم و و نگاهش و به رو به رو دوخت و گفت: یو به عالمت منف سرم

 نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد  -

 دگرباره جوان خواهد شد  ریپ عالم

 ؟ یگرفت ادیتو سواد از کجا  -

 ..مامانمم درس خونده بود .. بردیبود .. اونا مدرسه دارن منم با خودش م یبقل یبابام معلمم روستا _چهره  ماهه

 سواد داشته باشه تیبودم رع دهیچه جالب ند -

 کردو گفت : یجد  نگاهشو

 ... یستین تیپس رع -

 ؟ یاریم یک خوامیاما کتاباتو م ستمین تیرع -

 جا بلند شدو دامنشو تکون دادو گفت : از
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 جا  نیموقع هم نیفردا هم -

من تو عمارت  دادینجات م ییتنها ی لهیپ نیبود حداقل منو از ا یو خوب نیری.. دختر ش دیبه سمت خونه دو و

دخترک منو سر حال اورده بود ...از جا بلند شدمو  نیحرف زدن با ا یداشتم و نه دوست یدرندشت نه هم صحبت

  کاغذامو دوباره به دست گرفتم و به سمت عمارت به راه افتادم

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

 بانو  ماه

ر اون و ساال نیب یشباهت چیه کردمی.از دور که به کارراش نگاه م خوندیعمارت نشسته بود و شعر م یسالن اصل تو

ر که سهراب پس نیدرست کردم به ا چارهیاون کمند ب یپاپوش و برا نیاگه مطمئن نبودم که خودم ا یو حت دمیدینم

ساالر رفته بود قد  یکه به خانواده  شیزیتنها چ فطبه کمند بود ف هیسهراب شب ی. همه  کردمیساالر باشه شک م

دم من بو نی.. به هر حال ا بردمیلذت م دنشیاونجا نشسته بودم و از دکه  شدیم یا قهیبلندش بود و دبس ... چند دق

ودم خ یشده  تیترب شیبرازندگ یپسر با همه  نیکردم . ا یداده بودم و براش مادر ریکه بزرگش کرده بودم بهش ش

سهراب  دونمیم نکهی...هنوزم از ا شهیم میکمند مرده بود اما هنوزم بهش حسود نکهیچرا حاال هم با ا دونمی.. نم دبو

عمارت  نیا ینطوریداشت که ا ی....کمند تو وجودش چ رهیگیاومده غصه م م رونیو از شکم اون ب ستیمن ن یبچه 

 اون زن سرزنده نبود گهیساالر قبل نشد ماه با نو د گهیدداشت که بعد اون ساالر  یکرد ...تو وجودش چ کونیو کن ف

 دمی... به خودم که اومدم د ارهیتن ادم و به لرزه در م نظوریبانگاهش ا خودش گذاشته و یو حاال هم پسرش جا پا

د یبه لبخندش جواب دادم که از جاش بلند شد و جلو اومد و طبق عادت سرم و بوس زنهیو لبخند م کنهیداره نگام م

 و گفت :

 ...چرا ؟ نینشسته بود نجای.وقت بود ا یلیمادر جان خ -

 ازه تنومند شدشو گفتم :ت یگذاشتم رو شونه ها دستمو

 مادر . شمینم ریتو س دنیمنکه از د -

 زدو گفتم : یقشنگ لبخند

 باز  ینوشتیشعر م یداشت -

 شعر وقت بزارم البته دور از چشم اقاجون  یبرا شتریدوست دارم ب شهیاره ..بهار که م_سهراب
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 نگران اقا جونت نباش تو کار خخودتو بکن ... -

 و گفتم: دیخند

هواتو داره و تنها  اوشمیدرس خوندن .اونجا عمو س یتهران برا  یکم کم بر گهیبا اقاجون حرف بزنم د خوامیم -

 ...یحاذق بش بیطب هی خوامی؟م هینظرخودت چ یستین

هم بگم عمو  یبا درس و دانشگاه مخالفه ..هر چ یشناسیتو که اقاجون و م یندارم مادر ول یمنکه حرف_سهراب

 نهزیو مثال م اوشیس

موفق  یتو اگه بر دونمیاز اول سر به هوا بود و تهران رفتنش بهونه اما من م اوشیبا تو فرق داره مادر س اوشیس -

 ... یشیم

 من از خدامه مادر ..._سهراب

 ازم گرفت و به ساعت دوخت و گفت : نگاهشو

 مادر..فعال با اجازتون. ییکم کم برم جا دیمن با -

صحبت با ساالر به اتاقش رفتم . ساالر تو اتاق مشغول کار بود چشمش  یو به عالمت موافقت تکون دادم و برا سرم

 که به من افتاد گفت ::

 ورا ... نیچه عجب از -

 ...نهیسنگ تونیسا شهیشما اقا...شما هم ایعجب از ماست  -

  یدونیعمارتم .. خودت که خوب م یگرفتار کارا_ساالر

 اومدم درباره سهراب حرف بزنم -

 کردو گفت : یخنده ا ساالر

 مگه وقت زنش شده ؟ هیچ -

 درسش  یحرف بزنم .درباره  ندشیا یدرباره  خوامیواسه زن گرفتنه اقا . م یمگه هر حرف زدن -
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 ساالر توهم رفت وگفت : یاخما

 رسهیو به مردمش م خونهیم نجایسهراب درسشو هم -

 اوشیبهتر مثله س یاهابره ج تونهیاما م -

 -نگام کردو گفت : تیبا عصبان ساالر

 هم اضافه کنم ؟ گهید یکیلرزونه  یهنوز که هنوزه داره تنه منو م اوشیس  

 کرده اقا ؟ کاریمگه چ اوشیداره مگه؟س یچه خطر -

 یسال تک و تنها تو اون شهر دردندشت تنها مونده به نظرت کار نهمهیا یوقت یکرده ول کاارینمدونم چ-ساالر

 نیبا شکم باال اومده در ا یکیلرزه  ی...هر روز تنم م اوشی؟اونم س ارهیال قبا دووم ب هی ینجوریمرد ا هی شهینکرده ؟م

 یر بشه ازم . من بمتر دو هی یحت ذارمیکس منه نم نیزتریعز اباضافه کنم ؟سهر گهید ینگران هیعمارت و بزنه حاال 

 رمیمیسهراب م

ض عو ندشویا تونهیم یموقعت نی. سهراب سرش به کتاب و درسه به خدا ا نینکن سهیمقا اوشیاقا سهراب و با س -

 کنه

پار سهراب و بس یخودت فکر کنن یبه بعد به دخترا نیبه من گفتم نه ... تو هم بهتره از یحرفو زد نیهر بار ا- ساالر

 من هی

 شناختینم تیسهراب کرده بودم هنوزم منو به رسم یکه برا یهمه سال مادر نیکرده ساالر و نگاه کردم بعد ا بغض

 رفتم.  رونی. با قهر از جا بلند شدم و بدون حرف از ااتاق ب خوامیصالح سهراب و و نم کردیو فکر م

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

  اسری

تمم مونده بود دس گهیشده بود نوبر ... د گهید یکی نیداشتم ا یرو بد بخت یخان زده بود به سرش ..کم بدبخت ساالر

 هی یبرا زمویستور ساالر و قبول نکنم هم همه چاگه د دونستمیم ی... ول وسفی...  یبه خون الوده بشه اونم چه کس

منو  دونستیکه دارم و عالوه بر اون گل بهار و.... ساالر م یتمام اموال و هر چ گهیبار د هی...  دمیاز دست م گهیبار د

ا با افته ام ینم یاتفاق چیه رهیازم بگ مویمن تو فقر بزرگ شدمو اگه امکانات زندگ دونستیکنه م دیتهد یچه جور
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 تنها... و  یهمسر یب یمادرو پدر یمن بود ب یکس یهوش تمام دست گذاشت رو نقطه ضعفم . نقطه ضعف من ب

واقعا  گهیکنم شده بودم از همه جا رونده ... د کاریگل بهار بود ... مونده بودم چ نیداشتم هم یکه تو زندگ یکس

ه و چ دادمیکسامو از دست م نیزتریعز دیچه قدر با شدمیامتحان م دیبا ی... چه قدر من تو زندک اوردمیداشتم کم م

بودم...تنها  نیزم یادم رو نیمردم ... به نظرم  تنها تر یداشتم م کردمی... داشتم دق مکردمیاز نو شروع م دیقدر با

ادم بکشه ... واقعا ارزش عشق چه قدر بود ؟انقدر که ساالر از من  دیداشتن عشقش هم با یبرا یکه خت یادم نیتر

الوده کنه ؟ارزش  وسفیکارو بکنم ؟ارزش عشق انقدر بود که خود ساالر دست به خون  نیبخواد ادم بکشم و منم ا

و د نیوم از ا... کد نهیک ایبه خاطر عشق بود  نایا ی؟...واقعا همه  نهیبش اهیعشق انقدر بود که گل بهار به خاک س

 ...دادیکارا هول م نیداشت و مارو به سمت ا یشتریواژه قدرت ب

 یاز قبل منو داشت تو خودش م شتریوقت نتونستم از خودم دورشون کنم و حاال ب چیدرهم و حال بد ...ه یفکرا

 یدور خودم مسردرگم فقط  یادما نیو صبح ها هم ع دمیخواب ینم میدیدیکه م یبد ی... شبا از کابوس ها دیبلع

 هی کردمیازش  زده شدم ... اما نه ....من احساس م کردیکه طفلک فکر م زدمیبه گل بهارم سر نم یحت گهید دمیچرخ

 یحاج بابا بودم و عمر یکنم ...من بزرگ شده  دایجوره ازش نجات پ جیه تونمیشده و نم دهیچیدورم پ یکالف قو

 ختنیبرسم که ازم خون ر ییو از دست دادن باعث شده بود به جا ییامام زاده اما ترس از تنها یپسر متول

 نیکه چن ومدیواقعا به من م یعنیبود ؟ دهیو د یطانیش یرو نیغلط رفته بودم که ساالر در من ا وکارم یبخوان...کجا

..پس . کردیرو نم یهرکس یبود جواب مثبت بود چون ساالر دست خودش و برا یمعلومه چ اد؟جوابیازم برب یکار

کالف سردرگم و  نیا یبود ...کجاا هحاج بابا برد یدست ها ریاگه قرار بود من به ادم کش باشم چرا سرنوشت منو ز

 رسوند کجا... یدو راه نیغلط بود که منو به ا دهیچیپ

که  ی....هرکس زیدوباره از دست دادن همه چ ایو  وسفیمرگ  ای.. کردمیانتخاب م دینداشتم و با یهرحال فرصت به

ه درک کن طیمنو تو اون شر تونهیکس نم چیکه راه دوم ...خب معلومه...اما ه گهیقطعا با خودش م شنوهیداستان منوم

 ادم... هیکشتن  یحت ادیازش برب یممکنه هر کار ردهو از دست دادن تو وجودش رخنه ک ییکه ترس از تنها یکس

نه جرات قبول  گرفتمیمهلت م یو منم هر روز به بهونه ا استخویو ازم جواب م کردیهر روز منو به اتاق صدا م ساالر

مهلت  کردمیکه م یاماده کرده بودم....تنها کار زیاز دست دادن همه چ یکردن داشتم و نه اونقدر خودم و برا

ه بود حاال ک یچ گهید وسفیساالر از کشتن  ی زهیانگ دونمی... نم دمیچرخ یدور خودم م جیو مثله ادما گ گرفتمیم

دور کردن  یکه بخواد بهش ضربه بزنه ..چرا ساالر منو برا ییوجود داشت که بهش برسه و نه حاج بابا ینه کمند

به گل  بشه و ختهیبه دست من ر وسفیکه اگه خون  دونستمیم نویفقط ا دونستمیانتخاب کرده بود هنوزم نم وسفی

که تو وجودم رخنه کرده بود دور  یاز عذاب وجدان دوتمیوقت نم چیاون ثروتم داشته باشم ه یو همه  برسمبهارم 
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ه ک یراه دیبه فکرم رس یسخت راه سوم یدو راه نیا نیداشته باشه ... ب یاروم یزندگ هی تونمیوقت نم چیبشم ه

بود  یکار نیو بهتر نیدرست تر نیموند... اما ا ماتفاق زنده نخواه نیفقط خودمم و قطعا بعد از ا شیقربان دونستمیم

 یدونه  هی یکیهم دست من پسر  کردیاز گل بهار مراقبت م موندویزنده م وسفیهم  ینجوریا دادمیانجام م دیکه با

 ...  شدیبه خون الوده نم گهیحاج بابا د

 که یقیکارهام و حقا یهمه  لیکنه تو نامه دل داشیگذاشتم که پ ییگل بهار نوشتم و جا  یبرا یشب نامه ا همون

همونطور دست نخورده رها کردم و به طرف  زویفاش کرده بودم و به طور کامل نوشتم.ببعد هم همه چ وسفی یبرا

به  دیو قلبم لرز دمیو د چهریبار پر نیاول یکه برا یوقتفکر کردم به  زیبه راه افتادم .تو راه به همه چ وسفی یخونه 

عمارت گذاشتم و در  نیبار اول پا به ا یکه برا یرها کردم و به سمت ده باال به راه افتادم به وقت زویکه همه چ یوقت

من اسون بود جز نگاه اروم گل بهار و عشقش ...اما  یبرا نایا یدل کندن از همه  دمیکه گل بهارو د یاخر هم به زمان

 وسفیگل بهار با وجود  دونستمیبود که م نیا داشتمیقدم هامو محکم تر برم کردویکه منو مصمم م یزیتنها چ

بودم و زنگ درو زدم ..  وسفی یدرب خونه  یبه خودم اومدم جلو یرسه وقت یبهش نم یداره و دست کس تیامن

نگفت بعد از چند  یزیشد و چ رهیاز بارون من خ سیخدرو باز کردو بمتعجب به صورت پر از اشک و  وسفیدخترک 

 متعجب به من کردو گفت : یدرو نگاه یاومد جلو وسفیلحظه خود 

 ؟یکنیم کاریچ نجایوقت شب ؟ا نی...ااسر؟ی - 

که متوجه ترس دختر شد اونو ببه داخل فرستادو خودش  وسفیدخترک و از جا پرروند  یبلند رعد و برق یصدا

 درب و پشت سرش بست و گفت :

 شده ؟ یزیچ -

 لب باز کردم و گفتم : یسخت به

  زاریتو شال مینه ... بر نجایباهات حرف بزنم اما ا دیبا -

 به اسمون انداخت و گفت : ینگاه وسفی

 بارون ؟ نیتو ا -

 و بع عالمت مثبت تکون دادم وگفتم : سرم

 هم مهمه... یلیمهمه ... خ -
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قدم هامو اروم  بود یقیاما به هر طر دادمیدرو بست و دنبال من به راه افتاد قدرت پاهامو داشتم از دست م وسفیی

اهم و به نگ دمیشدیم سیخ یبارون شالق ریسکوت برقرار بود و هر دو ز نمونیب یا قهیچند دق میرفتیو م داشتمیبرم

 سمتش دوختم و گفتم :

ر گرمش کنا یکه تو خونه  یوسفی... همون  ینش یقبل وسفیاون  گهی...ممکنه که د یشنویکه االن م ییزایبا چ -

 شه ...تو ببا یدوا برا نیبهتر تونهیبارون م نیا نیهم ی... برا خوردیم ییقشنگش نشسته بود و چا یزن وفادارو بچه 

 بهم نگاه کردو گفت : نگران

 ؟یبگ یخوایم یچ -

 و مصمم بهش نگاه کردم و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

کس  چیه بود اما هدل به دل تو داد شیسال پ یلیکه خ یدختر هیبرات بگم .. داستان  دیداستان با هی -

 خودت  ی...حتدونستینم

 کمند؟_کنجکاونگاهم کردو گفت  وسفی

 تکون دادم یبه عالمت منف سرمو

 چهری........................پر.............................................................................................................................

و از خونه دور  رفتنیکنار هم اروم راه م وسفیو  اسریو نگاه کردم  رونیگرفتم ... از پنجره ب یبیعج ی دلشوره

ارق از ف دیکشیم یپرتگاه بودم برگشتم سمت ماه چهره نشسته بود و نقاش ی...حالم خوش نبود انگار لبه  شدنیم

 زیسمت اتاق دور تا دورشو نگاه کردم ...همه چ رگشتمبهم زدو به کارش ادامه داد ...ب یعالم لبخند کمرنگ یهمه 

که لباس  ی... دخترک بایسبز رنگ ز یو فرش ها  یرنگ یها ی.. شمعدون دیسف ریحر یخودم بود پردها ی قهیسل

مان ما گفتیکه بهم م یبود و موهاشو اونطور که دوست داشتم بافته بود ... دخترک دهیدست دوز خودم و پوش یبایز

 میدیخندیمشهد هر دو تو عکس م میرفت وسفیکه با  یبود ماله زمان واریعکس دو نفره رو د هینگاه کردم  واری... به د

  یلیتاوان داده بودم ... خ یلیعکس خ نیا دنید ی...برا زدیلبخند م وسفیبود که  یتنها بار نیا دیشا

خبر گذاشت رفت و من موندم و  یروز ب هیاومده بود پدرم  ایبه دن ریفق یخانواده  هیبودم که تو  ینوجوون دخترک

 میاریتا بلکه خرج خودمون و در ب میشروع به کار کرد میتا تونست یبچگ یمادرم و دوتا خواهر ... از همون ابتدا

منوال  نیبه هم ی.. زندگ کردمیدست خواهرم کمک م ربافت و منم کنا یم یکرد خواهرم قال یم یمادرم کشاورز
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 یپسرا هیافتاد که به با بق یو کنار امام زاده چشمم به پسر نییروز تو ده پا هیکه  یمن ادامه داشت تا زمان یبرا

کاله هم رو سر داشت . با  هیو   یا شهیش یدور قاب مشک نکیع هیکت چهارخونه تنش بود و  هیروستا فرق داشت 

.. چشمم به پسر که افتاد  کردیهابا حاج بابا بحث م واریبودن د یمیدر باره قد کردویامام زاده نگاه م یواراید بهدقت 

 من یناج تونهیداره و چه قدر م یبزرگ یایپسر چه قدر با همه فرق داره چه دن نیاحساس کردم ا دیقلبم بدجور لرز

بسازم  طیشرا نیبا هم ندمویخواهرام اما اصال دوست نداشتم ا وباشه . من عاشق خانوادم بودم عاشق مادر  میو زندگ

شد که  یزیمرد زن مرده شوهر کردو بدبخت تر ازز چ هیکه خواهرم به  یمنوال ادامه بدم مخصوصا وقت نیو با هم

و  راددست م یروز هیبسازم که با همه فرق داشته باشه و  یا یزندگ هیخودم  یگرفتم برا میقبال بود . همونجا تصم

که داره  یباالخره با جنم دونستمیو م دمیدیم اتویخصوص نیا یهمه  وسفیو نجات بدم .. من تو  رمیخواهرمم بگ

ظرم ن هیرسوندم تا  یخودم و به ده باال م یبافتم و روزا هم با سخت یم ایخودم رو ی. شبا تا صبح برا دهیمنو نجات م

 مارت ساالر خان به منکلفت ع نتیکه به ده باال رفته بودم چشم ز روزا نیروز از هم هی. باالخره  نمیو بب وسفیشده 

 نیمنتظر ا شهیکه هم ی. منم از خدا خواسته درحاال گردنیماه بانو خانم م یزیکن یبرا یافتاد و گفت دنبال دختر

وچند روز  ودلحظه بودم قبول کردم و همونروز به عمارت بزرگ خان رفتم. اون موقع ماه بانو خانم تازه عروس ب

 رفتمیشرطو شروط گذاشته بودن با جون و دل پذ یاتفاق هرچ نیعمارت اومده بود . خوشحال از نیکه به ا شدیم

ردن کار ک نی. و همچن کردیمن دو برابر م یبه اونو برا دنیکردن شانس رس یزندگ وسفیچون تو ده باال بودن و کنار 

اونروز تو  یشکر کردم و از فردا هیقض نیباشه . خدارو بابت ا هبرام داشت یخوب یلیحقوق خ تونستیتو عمارت م

 یتا کم و کسر دمییپا یماه بانو رو م یچهارچشم دیسخت بود دائم با یلیعمارت بزرگ خان مستقر شدم . کارم خ

که از حضور  ی. کم کردمیم شیحمام کردن همراه یبررا یو حت بردمیشستم براش غذا م ینداشته باشه لباساشو م

ن م یپا یرازدار خودش انتخاب کردو جا زیتر شدم ماه بانو منو به عنوان کن کیبانو نزداونجا گذشت و من به ماه  من

 وسفیبه  یسر کردمیو هر وقتم که فرصت م دادمیانجام م یتو اون عمارت محکم شد . منم کار هر روزم و به درست

در ارتباطه و به  یبا دختر وسفیمتوجه شدم  یناباور مالروز در ک هیتا  رفتیم شیداشت خوب پ زی...همه چ زدمیم

رو سرم  ای... انگار دن هیجد زیهمه چ دمیکردم فهم بشونیتعق یچند بار یاما وقت شدیاون عالقه داره اول باورم نم

 دمبود وبس .. ازون روز به بعد رفتم تو الک خو وسفیهدف من از اومدن به عمارت و ده باال  یخراب شد چون همه 

نکرد .. اون روزاجزو  رونمیبه من لطف داشت و ب یلیاما بازهم ماه بانو خ دادمیانجام م یدقت یکارهام و با ب یو همه 

..  مکردیرد م کردیم دایهم که ماه بانو برام پ یخوش نبود و هر خواستگار یچیبود دلم بهه ه میزندگ یروزا نیبدتر

 اون امام زاده که یمثله من ازدواج کنن از جمله پسر متول یکیبا  شتنکه دوست دا ییبرو روم بد نبود و بودن کسا

ا نبود ام ی. پسر بد شدمیدارش م یو معن نیسنگ یمتوجه نگاه ها رفتمیبه اونجا م وسفی دنید یمن هر موقت برا

غزل  دیکم کم با دونستمیگذشت و ماه بانو پشت هم دختر دار شد م یبود .. چندسال ریگ یا گهید یدل من جا
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و  شدیاون با شوهرش ساالر بدتر م یعمارت بخونم چون هرر بار با دختر دار شدن ماه بانو رابطه  نیو از یفظخداحا

من  یهم به بچه دار یماه بانو اعتماد نکهینداره ضمن ا یا دهیتو اون عمارت فا گهیحضور منم د کردمیاحساس م

ته دلم  یزیتا زنده باشم اما باز هم چ کردمیو فقط کار م دبرام گرفته بو یکسل اور یرنگ وبو زینداشت . همه چ

که داشتم به کار گرفتم و شروع  یزنونه ا یها لهیح نیهم ی. برا ستین رید یکه هنوزم واسه هر کار دادیقلقلکم م

 نتیاز ز گردهیساالر م یبرا یکه دنبال دختر هیخانم بزرگ چند وقت دونستمینقشه مفصل کردم . م هی دنیبه کش

 ستیدختر با اصل و نسب ن هیبودم سر انتخاب دختر اختالف دارن و ساالر به خاطر ماه بانو حاضر به گرفتن  دهیشن

تو حال خودش در حال  نتیروز که طبق معمول ز هیکمند به اوناست .  یمعرف تیموقع نیبهتر دمید نیهم یبرا

 هیکه انگار  نتمیکردم . ز یخودم و دوستش معرف وسرو ته عمارت بود از کمند براش حرف زدم  یاخبار ب یمخابره 

 هیباال رفت و همون قض یکیپله هارو دوتا  ینیریخبر به خانم بزرگ و خود ش نیدادن ا یکرده باشه برا یکشف بزرگ

 که یاما درست زمان دمینقشم گرفته به فکر خودم بال نکهیشده سر اغاز ازدواج کمند با ساالر خان . خوشحال از ا

ت بامن صحب وسفیدادن کمند و  یفرار یبرا یو درباره نقشه ا دیدرست بشه ماه بانو منو کنار کش زیبود همه چقرار 

رو سرم . نه جرات مخالفت با ماه بانو و به خاطر شغلم داشتم و نه  ختنیاب سرد ر هیحرفا انگار  نیا دنیکرد . با شن

 و به وسفیبشم . ماه بانو بهم دستور داد که کمند و  الیخ یبهمه زحمت  نیپا رو دلم بزارم و بعد از ا نکهیجرات ا

ون دادنش یتا فرار یبود ببرم و چند روز دهیخر فشیکث یکارها یبرادرش تو جنگل برا انهیکه به طور مخف یخونه ا

هم  هو به اون خونه بردم و شبون وسفیکمند و  نیهم یدستورش برا یجز اجرا ستین یچاره ا دمیکنم . د ینگه دار

 دادویاون دو کنار هم روحم و ازار م دنید یبود هم ازطرف میزندگ یدوراه نیفرار به راه افتادن . اون لحظه بدتر یبرا

. نشستم و با خودم فکر کردم انقدر فکر کردم تا باالخره دادمیشغلمو از دست م کردمیهم اگه کمک ماه بانو نم

کمکم کنه وشغلم هم در امان باشه . همونجا با  تونستیکه م یکسخود ساالر خانه .. تنها  نهیگز نیبهتر دمیفهم

کردن  دیاما با تهد دانینم داریو خودم و به اتاق ساالر خان رسوندم . اول بهم اجازه د دمیسرعت به سمت عمارت دو

 فرار کنن و دو کمند قرار بو وسفیکه  ییاز جا یبه ساالر گفتم حت زویو اسد باالخره وادر اتاق شدم و همه چ ریبش

اونجا  یبهم دادو خودش به همراه چند نفر راه یادیحرفام پول ز دنیکس خبر نداشت . ساالر به محض شن چییه

افتاده باشه به اتاق خودم پناه بردم و منتظر شدم . درست دم صبح بود که از  یشدن . منم انگار نه انگار که اتفاق

 دنیانداختم و با د ینگاه رونیبه عمارت برگشتن از پنجره اتاق به بمتوجه شدم ساالر و همراهانش  هیبق یسرو صدا

من  دنیرس یبرا زیراحت شد . باالخره موفق شده بودم از سر راه برش داررم و حاال همه چ المیکمند دست بسته خ

عد کمند چند  روز ب بوده . یکه خبر کردن ساالر کار ک دیوقت نفهم چیاماده بود . بعد از اون اتفاق ماه بانو ه وسفیبه 

پسر دلشکسته رو نجات  نیا دیمن بودم که با نینداشت . حاال ا یبراش معن یوسفی گهیشد عروس اون خونه و د

زدم و به سمت خونشون به  رونیاز عمارت ب انهیروز مخف هی نیهم ی. برا کردمیو با محبت خودم جذبش م دادمیم
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نشد جلو رفتم و در زدم .  یازش خبر یاما وقت ادیب رونیموندم تا ب راطراف خونه منتظ یراه افتادم . چند لحظه ا

 یبرا یو گه کاه میشادمان درو باز کردو با تعجب به من نگاه کرد منو شادمان با هم دوست بود کترشیخواهر کوچ

 نیرفت و در بیقدم زدن دادم و اونم پذ شنهادیزبونش و بکشم پ ریز نکهیا یبرا میرفتیقدم زدن همراه هم به باغ م

واقعا  گهیو از دست دادم د وسفیباز هم غافل شدم و  دمیشبونه از ده رفته . فهم نکهیحرف زدو ا وسفیحرفاش از 

همون شب شبانه از عمارت رفته  وسفیازدواج بدم اما  شنهادیپ وسفیغرورم بزارم و خودم به  یپا رو خواستمیم

 هیو  تسین شیتو زندگ یکس دونستمیم ندفعهیبود که ا نییا فرقشبه عمارت برگشتم تنها  دیبود . دوباره نا ام

نظارت داشت و همه هم  زیرو به اون رو شد کمند به همه چ نیوجود داره . عمارت با ورود کمند از یدیام یکورسو

ه ک رفتیم شیمنوال داشت پ نیبه هم زی.. همه چ دیشدو عقب کش ریبه جاش ماه بانو گوشه گ بردنیازش حساب م

بود که من خبردار نشدم  بیعج یلی. خ ختیبه هم ر زویکرد و دوباره همه چ کونیعمارت و کن ف ییخبر رسوا اون

مطمئن بودن اما باعث شد کمند و از عمارت  یهمه اهال کنمیاما مطمئن بودم کا کاره خود ماه بانوئه ... البته فکر م

زنده ست  وسفی دونستمی. اما من م ستیازش ن یخبرهم مرده و  وسفیکنن. بعد هم به هممون خبردادن  رونیب

و تا شهر هم رفتم و پرس و ج یکنم حت داشینتونستم پ یرفتم و دنبالش گشتم ول رونیچند شب شبانه از عمارت ب

کرده و  دایپ اسریو  وسفی دمیاز شهر برگشتم فهم یکردم اما اونجا هم نبود ..وقت دایشهرشو هم پ یکردم و خونه 

...هر  دهیفا یشد و ب یمعن یبرام ب زیهمه چ گهیبار سوم باخت دادم د یبرا دمیتو امام زاده ان . فهم کمندهمراه با 

از دستم رفته بود با بزرگ شدن بچه ها کم کم ماه بانو هم  وسفیتالش کرده بودم به در بسته خوردم و باز هم  یچ

 یواسه خودم زندگ گهیگرفتم د میبرگشتم تصصم یتاومدم و به ده برگشتم . وق رونیعذرمو خواست و از عمارت ب

 دهیو تالش من جز تلف کردن عمرم فا یاریو به دست ب یبه زور کس شدیکنار بزارم نم شهیهم یوبرا وسفیکنم و 

 که برام یازدواج تنها خواستگار شنهادیکردم وبه پ یو مشقت کنارشون زندگ یدر کمال سخت نیهم ینداشت برا

تو اون مراسم  یانجام شد و قرار بله برونم گذاشتن... وقت یاسر جواب مثبت دادم . خواستگاری یعنیمونده بود 

 ردمکیم یاداوریاما باز هم به خودم  کردنیتو قلبم فرو م یریو کمند کنار هم شادو خوشحالن انگار ت وسفی دمیدیم

...من خودم و ساخته بودم خودم و اماده یفکر کن اسریبا  تیبه زندگ دیتموم شده و تو االن با زیهمه چ چهریکه پر

روز که تو خونه مشغول  هیشد .  دایساالر پ یحاضر کردم که سرو کله  دمیجد یزندگ یو برا زیکرده بودم و همه چ

و در  دمیرفتم و به محل قرار رس رونیاز عمارت به دنبالم اومده منم هول شده از در ب یکیپ دیکار بودم خبر رس

و ساالر هم بدون  دمیحضورشو پرس لی. من من کنان دل کنهیو نگام م ستادهیکه ا دمیو د االرکمال تعجب خود س

و از دور خارج کنه و  وسفی خواستی. ساالر م ارمیب وسفیسر  ییمقدمه رفت سر اصل مطلب و ازم خواست تا بال

ل از . غاف یو کارشو تموم کن یزیبر وسفی یتو غذا دیبا نویبهم داد و گفت ا یسم نیهم یدوباره به کمند برسه برا

ه که موقع ب کنمیانجام بدم تازه ازم خواسته بود کار  یکار نیو امکان نداره چن وسفمیمن عاشق  دونستینم نکهیا
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بره و بمونه خود کمند و دوباره برگرده به عمارت . سم و از ساالر گرفتم وبردم خونه .  نیاومدن اون بچه هم از ب ایدن

 دیبه ذهنم رس یبدتر یو نقشه  ختیکه تو ذهنم مرتب کرده بودم به هم ر ییها الیفکر و خ اون یدوباره همه 

م س اداونیمن  میاوردیم ایبچشو به دن میفارق شدن به خونه ما اورده بودن و به کمک مادر داشت یکمند و برا ی.وقت

 هیو تو  ارهیمقدار دستمال ب هیخواستم براش  راومده بود و کمندحالش رو به بهبود بود از ماد ایافتادم ... بچه به دن

و کردم که ساالر  یدرست خالف کار ینجوریبه خورد کمند دادم .. ا ختمویدارو تو اب ر یچشم به هم زدن سم و جا

 کنه مادر تموم کرد دایبچه نجات پ نکهیا یو به جا ومدممیازم خواسته بود ...بعد هم به ساالر گفتم از پس کار بر ن

برم و باهاش ازدواج  وسفی یو خواست که ارزوشو داشتم گفت به خونه  یزیاما ازم چ ارهیدخلمو ب خواستیم رساال

انجامم  ارونکیباشم . قبول کردم که ا شیبه بعد گوش به فرمان دستورات بعد نیو از رمیدخترشو بگ یکنم سر پرست

بودکه باالخره بعد  وسفیبه  دنینبود مهم رس داشت برام مهم یساالر چه نقشه ا نکهیبدم چون از خدام بود .ا

 سال محقق شد نهمهیا

نگاه کردم  رونیخودم که اومدم ماه چهره رو پاهام خواب بود ...بغلش کردم و گذاشتم تو رختخواب و دوباره به ب به

 ومدیم یدیهنوزم بارون شد

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

 ساالرخان

 تمن تو عمار یبه تهارن برم  از سردار خواستم جا انهیگرفتم مخف مییتصم ارمیدرب اوشیسر از کار س نکهیا یبرا

به سردار گفتم خودش و  نیهم یمردم از رفتنم خبردار بشن برا خواستمیبمونه و کارهارو انجام بده نم یچند روز

محرم عمارت  یکارو کرد فقط اهال نیهم هم ارمن جا بزنه تا مردم متوجه خروج من از شهر نشنن. سرد یجا

  شدیت ما خبر دار نماز تفاو یلیخ تیمن نشسته سردار وگرنه رع یکه جا یاون دونستنیم

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

 اسری

نبود نشستم  یاما چاره ا هفتیحال و روز م نیبه ا دونستمیم زدیبلند داد م یافتاده بود و با صدا نیزم یرو وسفی

و  شدیم وونهیدهانشم روون شده بود داشت د یروش . تموم صورتشو اب و گل پر کرده بود و اب از گوشه  یجلو

بزنه  یبیبخواد به خودش اس نکهیاز ا ردمک یدست خودش نبود . گرفتمش تو بغلم و سع ششیعاد ریرفتار غ

 یهم اسم ابج کردپشتیهم م یدیشد یکه سرفه ها یکرد و در حال هیکنم .تا اومد تو اغوشم شروع به گر یریجلوگ
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و  تنیز یاز گوش دادن به حرفا یبه طور اتفاق یازش نداشتم از وقت یا نهیک چیه گهی.حاال د اوردیکمند و به زبون م

از  یا نهیک چیبودم ه دهیکه اتفاق افتاده بود و فهم یزیو ساالر راز کشته شدن کمند و همه اون چ چهریو پر چهریپر

 زویرخنه کرده بود و همه چ شیتو زندگ طانیش هیمثله  چهریاون پر سوختیدلمم براش م شترینداشتم .. ب وسفی

 بود بهش نگگاه کردم وگفتم : شدهصورتم چشماش از اشک سرخ  یازش گرفته بود ... صورتش و گرفتم رو به رو

 یدست رو جفتشون بزاره چه جور خوادیو ساالر با من ... تو برو دخترت و گل بهارو نجات بده ساالر م چهریپر -

 تو اون دو نفرو نجات بده ... رسمیدوتارو م نیکرده..من حساب ا نهیاما بهت ک دونمینم

گذشت  یا هیچند ثان کردیم یمنو تو ذهنش حالج یساکت شدو نفس نفس زد انگار داشت حرفا یا قهیدق چند

 دیچیتو کمرم پ یبیحرکت منو هل داد . با ضرب افتادم تو گل و درد عج هیگرد شد و با  یبیچشماش به طرزعج

به سمت عمارات  شدیده برابر م ردمکه باهرقدم د یبه سمت عمارت .. اروم از جا بلند شدم و درحال دیدو وسفی

که کردم  یزدم اما صبر نکرد ..اونجا بود که از کار در توان داشتم تو گلوم جمع کردم واسمشو صدا یرفتم هرچ

ت خودم و به سم یکردم به سخت یراه نبود شال دور سرم و بستم به کمرم و سع نیهم بهتر نیشدم انگار ا مونیپش

بردم و  ادیشدم و درد کمرم و از  رهیوحشت زده به در خ ادیم دادیداد و ب یدم صداید دمیرس یعمارت بکشم وقت

. مردم و کنار زدم و جلو  کردنیم هیعمارت هم بلند گر یو مردها زدنیعمارت تو سرشون م یداخل . زن ها دمیدو

پرت شده بودن با  نییهر دو از پنجره به پا وسفی.ساالر و  ستادیقلبم ا دمیرو به رو مو د یصحنه  یرفتم وقت

 تمدونسیگاه کرد زبونم بند اومده بود و نمو گرفتم چشم هاشو اروم باز کردو به صورتم ن وسفیوحشت رفتم جلو و

 زدو گفت : نیگیلبخند غم وسفیکنم  کاریچ

 گل بهارو ماه چهره ... -

نداشت ... بغلش کردم وقسمش دادم چشماشو باز  یعکس العمل چیرفت . وحشت زده تکونش دادم اما ه ایاز دن و

 هیبرادر بشم اما چشم باز نکرد . با تمام وجود داد زدم و گر هینداشت .بهش قول دادم بازم واسش  دهیکنه اما فا

ساالر اسم سردارو صدا زد وحشتم صد  یبه جا ریکه بش یاما زمان کردمینم نکارویکاش ا یکردم ... زجه زدم که ا

 که مرده بود ساالر نبود ... سردار بود ...  یبرابر شد اون

 مدیرس یبه راه افتادم اما وقت وسفی یبه سمت خونه  بیون درد عجو رها کردم و باهم وسفیجون  یب کریپ همونجا

 وسفی یپدر ینجات گل بهار به خونه  یبرا نیهم یهر دو فرار کردن و برا دمینبودفهم یاز ماه چهره و پر یخبر

 ... میدیبدم دستشو گرفتم و فقط دو حیتوض شوبرا یزیچ نکهیاومد و بدون ا رونیرفتم گل بهار وحشت زده ب

...................................................................................................................................................... 
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 چهریپر

از خواب بودنش راحت شد از  المیخ یدر راهه نگاه کردم به صورت ماه چهره و وقت یبد یدلم افتاده بود اتفاق ها به

مشغول صحبت کردنه از  اسریبا هم راه رفتن و  یچند قدم دمیبه راه افتادم د اسریو  وسفیزدم و دنبال  رونیخونه ب

هم قدم هاش لحظه به  وسفی زدیحرف م جانیبا ه اسریبود  یاما هر چ گنیدارن م یچ شدمیپشت سر متوجه نم

 وسفی یپاها دمیکه د یکردم و به نگاه کردنم ادامه دادم تا زمان میدرخت قا هیشد . خودم و پشت  یلحظه کند تر م

و متوجه شدم موندنم  دمیفهم زویشد همونجا بود که همه چ رهیخ اسریافتاد و بهت زده به  نیزم یسست شدو رو

طالها و لباسم و برداشتم و از خونه  کهی. دو سه ت دمیقرض کردم و تا خونه دو گهی. دوتا پا داشتم دوتا د ستین زیجا

 شیگرو پ نیبهتر تونستیخوابه . ماه چهره م دمیچهره افتادم . دوباره برگشتم تو د ادماهیبزنم که  رونیخواستم ب

 دیاب دونستمیفقط م رمیدارم کجا م دونستمیرفتم . نم رونیکه خواب بود بغلش کردم و از در ب یمن باشه همونجور

خسرو افتادم حاال که هدفم مشخص شد قدم  یجنگل یهمون خونه  ادیکه دور تر شدم  یبشم . کم خونه دور نیاز ا

 هامو تند تر کردم و به همونجا رفتم 

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

  اوشیس

حال  دنیاسدهم سرخ اشک بود با د یموندو با وحشت دوباره به اسد نگاه کردم چشما رهیرو عکس سردار خ نگاهم

از درون عمارت  یو زار ونیش یسست شدم وارد عمارت شدم صدا یو از عمارت دور شد . با پاها دیمن بغضش ترک

برنج دم کرده همه فضارو پر کرده بود .  واسفند  یده بود و بوپوش ش اهیکرد عمارت کال س خکوبیمنو همونجا م

به من نگاه  یعمارت با شرمندگ یاهال رفتمیکه جلو م یدوباره عزمم و جزم کردم و قدمم و محکم برداشتمم  هر قدم

ودر باز کردم با پسر سردار برخورد کردم. رو پله  دمیکه رس یدر اخربه سالن اصل نداختنیم نییو سرپا کردنیم

 کرد وسردار و پشت هم صدا زد هیبلند گر یتو بغلم و با صدا دیچشمش که به من خورد پر کردیم هینشسته بود و گر

عمارت  نیتو ا یسردار رفته بود ؟چرا ؟چه اتفاق نمیبیدارم م یکه چ شدیبودم باورم نم رتی. من هنوز تو بهت و ح

؟هزار تا سوال تو سرم بود پسر سردار و  زدیضجه م ینجوریحال بودن ؟چرا پسر سردار ا نیده بود که همه  تو اافتا

 از خودم جدا کردم و گفتم :

 سردار کجاست ارشش؟....کجاست ؟؟؟ -

 تو صورتم نگاه کردو گفت  : کردیم هیکه گر یدرحال
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 کشتنش ...کشتنش-

 هیکه ازارش به  یکشت .اونم سردار یسردارو م یکس دیرفتم چرا با رتیتو بهت و ح شتریحرف ب نیا دنیشن از

 تو گلوم بود گفتم : یبیکه بغض عج ی. شونه هاشو گرفتم تو دستم و در حال دیرسیمورچه هم نم

 کرد؟ نکارویا ی....ک؟یک -

 با پشت دست پاک کردو گفت : اشکاشو

 ...وسفی -

باال رفتم و بدون در زدن وارد اتاق ساالر  یکیپسر سردارو و زدم کنار و پله هارو دوتا  ختیبه هم ر شتریب ذهنم

به تن  اهیکه سرتا پا س یحالم درگرون شد رفتم جلوتر ساالر درحال میبیلحظه حس کردم سردارو م هیشدم . تو 

 اروم رفتم جلو و با تکون میکرد نگاه گرویهمد یا هیثانشد ... چند  رهیداشت با اخم به سمتم برگشت و تو صورتم خ

نشست. دستاشو  یصندل یو رو نییکه تو ذهنم بود و بهش نشون دادمم .. سرشو انداخت پا یدادن سر هرج و مرج

 کردن کردکه گفتم : هیگذاشت رو سرشو وشروع به گگر

 سرمون اومد ساالر ؟ ییچه بال -

دستامو گذاشتم رو سرم و بهت زده و  ششدمیبه هم نم ایقضا نیو مبهوت ساالر و نگاه کردم متوجه ارتباط ا جیگ

 شدم که گفت: رهیکالفه بهش خ

 منو بکشه .... خواستهیم -

 برگشتم و ساالر و نگاه کردم که دوباره گفت :  جاخورده

مردم  یم دی....منو .... من با اوشیمنو بکشه س خواستهی؟...م یفهمیمنو بکشه ..... منو اشتباه گرفته .... م خواستهیم -

 ....من  اوشیس

رفتم جلو و ساالر و گرفتم تو اغشوم  رفتیباال م تیکه رگ گردنم ورم کرده بود و تپش قلبم از شدت عصبان یحال در

 و گفتم:

 چرا ساالر ؟....چرا ؟.و... -
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رفتم م گدوتا دستا نی. سر ساالر و ب نیزم یرو میسست شده نشست یتکون داد و هر دو با پا یبه عالمت منف سرشو

 و گفتم :

 انتقام خونشو  رمیگیساالر ... م رمیگیانتقام خونشو م -

 گفت : ومدیخش دارش که از ته چاه در م یبا صدا ساالر

 خودشم مرده ...  -

 حبس کردم و گفتم : نهیتو س نفسمو

  دی..با. رنیجوابشو با خون بگ دیزده برادر دو قلوتو کشته ... با تیرع هی...... ختنیکه ر یخون نیتاوان بدن از دیبا -

 اوشیس یزن ینم یکار احمقانه ا چیدست به ه_ ساالر

 از جا بلند شدم و بغض کرده بهش نگاه کردم وگفتم: یعصب

 مگه ؟ یکرد کاریساالر ؟تو چ یچ یعنی -

 گرفت تو دستشو گفت : دستامو

  یدی... فهم اوشیاب از اب تکون بخوره س یذاریفعال نم -

 ر و پس زدم و گفتم:ساال یدستا

 ساالر .. رمیگیمن انتقامشو م -

 از جا بلند شدو گفت : زدیکه داد م یدر حال ساالر

 کنم ... کاریچ دیبا دونمی... خودم م یکنینم یغلط چیگفتم تو ه- 

 رفت رونیبرافروخته از در ب یزده بهش نگاه کردم که با همون چهره  رتیح

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

 ساالر
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 نیبود که با ا دهیبود ...فهم دهیفهم زویقطعا همه چ وسفی... اوردیگناه و عذاب وجدان داشت منو از پا درم احساس

 دهیو فهم زیهمه چ وسفیشده بود  ریمن با اون شدت درگ یبود که با سردار به جا دهییفهم نجااومدیبه ا تیعصبان

رفت چند روز بود  چهریخبر داشت ؟...شکم به خود پر هیقض نیااز  ی.. ک دونستمیاز کجا و چه طور نم نکهیبود اما ا

 یجا بند نبود ...ول چیه ههم شبونه رفته بودن ..دستم ب وسفی یهم نبود خانواده  وسفیاز اون و دختر  یکه خبر

 ؟... ی؟...از عذاب وجدانش ؟؟از ترسش ؟از چ گفتیم وسفیبه  زویهمه چ دیبا چهریچرا پر

 یردار بس نکهیاروم باشه ..حس ا تونستمینه م رمیانتقام بگ تونستمیشدم زده بود به سرم ...نه م یم وونهید داشتم

جواب مونده بود  یهم تو ذهنمم بود ب یشماریب یاما سواال کردیم وونمیمن کشته شده بود داشت د یگناه به ججا

بخورم .انگار خاک مرده  ییعمارت تا هوا وونی...رفتم تو ا دونستمیبود نم زیعامل لو رفتن همه چ یچه کس نکهی؟...ا

حوض  و از نو کرده بود درختا گل کرده بودن زیافتادم که کمند همه چ یروز ادینحس  یخونه  نیبودن تو ا ختهیر

ون ا یو پر کرده بود کمندم طبق معمول رو اطیکل ح یزندگ یگل و بو یاسفند بو یو خوش رنگ شده بود بو زیتم

ندنش دوباره به خو کردویم یفیلط یخنده  فتادینگاهش که من م خوندیوسط باغ نشسته بود و کتاب م یتک یدلصن

. کجا رفته  کردمیشدم و ساعت ها نگاهش م یم رهیبهش خ بایز ینقاش یتابلو هیو منم از دور مثله  دادیادامه م

 اهیس یعمارت پر بود از پارچه  یها وارینفرت داشت د یرنگ و بو گهید زیقشنگ حاال همه چ یبودن اون روزا

 یهمه جا رو برداشته بود . صدا ینا و کهنگ یسرگردون بودن و بو اطیکارگرا با کمر قوز کرده و حال خراب تو ح

م نشست یصندل ینداشتم . همونجا رو دنشونوید یوو رو دیچیپیسردار هم دائم تو گوشم م  یزن و بچه  یزارو  هیگر

. جا خورده از جا  دمید یو به همراه دختر بچه ا چهریره شدم که در کمال تعجب از دور اومدن پریو به دور دست خ

س ح ستادیهم از دور نگاهش به من افتاد و همونجا ا چهریبلند شدم و جلوتر رفتم تا مطمئن بشم اشتباه نکردم . پر

شد . به سرعت برگشتم تو اتاق  یتر م کیدفرار کنه اما بر عکس تصور من لحطه به لحظه به عمارت نز خوادیکردم م

 و بردم دمیبا سر سالم کرد که دست انداختم و چادرشو کش دیاومدم و رفتم به سمتش . تا منو د رونیو از عمارت ب

 درخت و گفتم : هیت پپش

 نه ؟ ی؟ کار خودتو کرد یکنیم یچه غلط نجایا -

 تفاوت نگام کردو گفت : یب

 بزنم هان ؟ میزندگ ی شهیبه ر شهیت وونمیکار من نبود من مگه د -

 بهش نگاه کردم و گفتم : تیعصبان با

 ..یزنده ا یادیرفته تا االن هم ز ادتی نکهیتو مثله ا -
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 کنار دستش نگاه کرد که گفتم : یچشم به دختر بچه  با

 . نجایدختررو بزار تو عمارت خودت برگرد هم -

 که گفت: رونیترس بهم نگاه کرد و دخترو برد تو عمارت و برگشت ب با

 خبر داره ... زویهمه چ اسریبود ...  اسریکار  -

 دادم و گفتم : سرتکون

 خبر داره ؟ یاز چ -

 از ارتباطم با شما وو وسفمی یچرا من تو زندگ نکهیاز ا وسفیفرار کمند و  یاز لو دادن جا زیاز همه چ -چهریپر

 قطع کردم وگفتم : حرفشو

 و از کشته شدن کمند -

 نگاهم کردو گفت : کالافه

 هزار بار  نیکمند سرزا  ا -

 و گفتم : دمیگرفتم و همراه با موهاش تو دست کش شویروسر یبردم و گوشه  دستممو

 .. یخر طرفبا  یتو فکر کرد -

 درد صورتش قرمز شدو گفت : از

 و گفته  زیهمه چ اسری گمیم ستیحرفا ن نیاالن وقت ا -

 و گفتم  نیهمون دستم هولش دادم رو زم با

 .  ذاشتیعمارت نم نیپا تو ا گهید دونستیم زویاگه همه چ اسریخفه شو ....-

 تعجب بهم نگاه کردو گفت : با

  نجاستیا اسریمگه  -
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 ش نگاه کردم وگفتم :حرص به با

 ...یبه همه چ یگند زد -

  یخوایم یچ گهیکه خودش خودشو به کشتن داد د رهیمیب وسفی یخواستیتو م-چهریپر

هدف بزرگ تر  هیسردار هم کشته شده ...اگه به خاطر مرگ کمند بهت رحم کردم  ستین تیحال نکهیتومثله ا -

 کار خودتو تموم شده بدون .. ستیاز دست دادن ن یبرا یزیداشتم اما حاال که چ

 زدو گفت : یبیعج لبخند

 ....یاریسر من ب ییبال یتونیخبر دارم نم زایچ یلیمن از خ -

 هان ؟ فهمهیم یکارتو تموم کنم ک نجایمن اگه هم -

پس با کشتن من   رهیتو اول از همه م یکنه ابرو دایاونو پ یتوش گفتم کس زوینامه نوشتم و همه چ هی_چهریپر

زاده ها همه  تیرع نیا هی...کاف ریتودهن ش اامیخودم ب یانقدر خرم که با پا یفکر کرد  یریتو لجن فرو م شتریب

 . دهعمارت تموم نش نیبفهمن ...در ضمن من هنوز کارم تو ا زویچ

 شدم که گفت : رهینگاه پپرسشگرانه بهش خ با

 عمارت بمونه  نیتو ا خوامی.م.. یخواستینم نویاون دختر دختر کمنده ....مگه از اولم ا -

 .. یندار نجایا ییجا گهیبمونه چون باهاش کار دارم اما تو د نجایا تونهیاون دختر م -

 زدو گفت : یلبخند

 مثله یدونیکه تو نم دونمیهم م گهید یزایچ یلیخ یعمارت گذروندم حت نیمن از همه کارات با خبرم عمرمو تو ا -

شرط داره ..بستن دهنمم  نایرفت . اما گفتن همه ا رونیرو به بار اورد و کمند  از عمارت ب ییاون رسوا یک نکهیا

 .جنگمیم ستمیکه بدونم اخر خط ن یتا زمان یدونیشرظ داره چون خودت خوب م

 بهش نگاه کردم  و گفتم : کالفه

 یگیمثلهه سگ دروغ م -
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 گفت :  دویخند

 یهم دووم یخان و خان باز تیوضع یدیشهرهارو که د تیوضع شهی.....چشم مردم داره باز م یکن سکیر یتونیم -

 هیعمارت مثله  نیکه حضورش تو ا اسریدنبال اون  ی...بهتره بر یپا رو دم من بزار ستینداره ... پس به نفعت ن

 گلوته  ریز زیت یچاقو

 بهش گفتم : تیصفت دراومد با عصبان طانیش نیاز دست ا حرصم

 از من ؟ یخوایم یتو چ -

 عمارت با دخترم .... نیتو ا یزندگ_چهریپر

 و گفتم : دمیخند بلند

و  یگورتو گم کن دیبمونه چون باهاش کار دارم اما تو با تونهیبچه ... اون م نیبه ا یکنی....خوب خودتو وصل م هیچ -

 .. یبر

در امانم ...پامو بزارم  یعوض اسریکه از دست اون  هییارت ... تنها جاعمم نیتو ا امیب دی... منم با رمیمن نم -چهریپر

 ساالر  کنمیتو رو هم رسوا م فتمیب اسری ریو گ رونیب

من از در عمارت وارد شدو رفت به سمت اون دختر.  اونجا بود که  دییتا نیحرص بهش نگاه کردم که بدون ا با

دازه هم به همون ان طانیش هیمثله  تونهیروح ببخشه م تیفرشته به زندگ هیمثله  تونهیزن هرچه قدرم که م دمیفهم

 به روحت زخم بزنه ..

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

 اسری

رار بود و ق میبود که فقط منو حاج بابا ازش خبر داشت ییکرده بودم . اونجا جا یخونه مخف هیتو  نییپا بهارو تو ده گل

شد .  یگل بهار حساب م یجا برا نیکه امن تر کیکوچ یخرابه  هی. نییده پا یبچه ها یمدرسه بشه برا یروز هی

مادرش و خواهر  دونستمیر خونوادش و ماه چهره بود مقرا یاومده بود لب به غذا نزد و دائم ب نجایبه ا یاز وقت چارهیب

وقت  یک دیپل چهریاون پر دونستمیماه چهره خبر نداشتم . نم یبزرگ تر و شوهرش به شهر فرار کردن اما از جا

که  ییو تا جا زدمیهر روز به عمارت سر م نیهم یکرده بود فرار کنه و اون طفل معصوم و با خوددش  ببره برا
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روز که باالخره از دور دست تو  هیکنم . اما  دایاز اون دختر پ یتا خبر و رد کردمیبه اونجا رفت و امد م تونستمیم

 یحرفا دنیو با شن ستین زیموندنم تو اون عمارت جا گهیو خواستم برم جلو متوجه شدم د دمشید چهریدست پر

 حیفرار به قرار ترج گهی. د میهم فرار کن نییپا به سراغ گلبهار برم و از ده دیو ساالر هرچه زودتر با چهریپر نیب

من با اون حال بد  دنینشسته بود و در حال غصه خوردن بود با د شهیدادم و خودم و به ده رسوندم . گلبهار مثله هم

 بلند شدو گفت :

 شده ؟ یفاطمه زهرا ... باز چ ای--

 و گفتم : لیبه وسمت وسا رفتم

 ... جانیاز میبر دیلو رفتم ... باا -

 بهار اومد سمتمو گفت : گل

تا االن به  طانیش ی کهیمردست زندست ... اون زن ستیمعلوم ن ستین یخبر چیهنوز از ماه چهره ه میکجا بر -

 نه ... ایکشتنش داده 

 به صورتش نگاه کردم گفتم : ناراحت

 اون امنه  یجا -

 خورده گفت : جا

 ؟ یمگه ازش خبر دار -

 و به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم : سرم

 تو عمارتن  -

 رو صورتش و گفت : زد

  رونیب مشیاریب دیبا اسری ذارنیبه خدا زندش نم میکن کاریامام زمان ... حاال چ ای -

 جلو ترو گفتم : رفتم
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 یرجو هیبعد  میریفعال م ما یخواینم نویمن و توهم کارمون تمومه ...تو که ا میاون امنه ...اگه نر ینگران نباش . جا -

 باشه ؟ میدیم یماه چهره رو فرار

 کرده بهم نگاه کرد که گفتم : بغض

 ...  یگل کنمیخواهش م -

 و گفت : نییانداخت پا سرشو

 ؟ یعمارت ؟...چه جور نیتو ا می... ولش کن اسریتنمونه  یپاره  -

 صورت نگرانش نگاه کردم و گفتم : به

 .. میبر دی. االن با گردونمیماه چهره رو بهت برم -

رفت .همراه با گل بهار به سمت  رونیو دست برد به سمت چمدون بسته شده و برش داشت واز در ب دیترک بغضش

 ما گشوده شد. یبه رو یاز زندگ یدیودوباره  فصل جد میتهران رفت

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

  سهراب

 ریتو ز یعمارت ... بعد از فوت عمو سردار با مادر ناخوندش به عمارت اومده بود و تو اتاق نیاوردنش به ا دونستمیم

ماه  یعمو سردار و بابا گفتنیگره بزنه ..ممارو بهم  ینجوریسرنوشت ا یروز هی شدی...باورم نم کردیم یزندگ نیزم

چند وقت ما هر روز با هم  نیدست به قتل بزنه ... تو ا یخترد نیهم چ هیشد پدر  یچهره کشته اما من باورم نم

 شعر یاز من بهتر بود و وقت یلیماه چهره خ میکردیم نیتمر یروستا شعر خوان یو کنار رودخونه  میذاشتیقرارم

 کردویبه ادم ارامش خاص منتقل م زدیحرف م ی.. وقت بردمیو لذت م کردمیمن با تمام وجود بهش نگاه م خوندیم

از نگاهم فرار  دیدیعمارت اومد هر وقت منو م نیپدرش مرد .و به ا ی... اما از وقت دیفهم یاز سنش م شتریب یلیخ

ساب اون و از حساب پدرش جدا کردم اما دوست داشتم بفهمه ح یلیخ کردیحبس م نیزم ریخودش و تو ز کردویم

ماه چهره  یو هم حاال از مادر که با اومدن مادر ناخونده  دممیترسیحرف  و بزنم نداشتم هم از پدر م نیا نکهیجرات ا

خودش و پدرم حرف زده  ینامزد ی عهیهمه جا از شا چهریبود چون پر دهیبه مشامش رس یبد یعمارت بو ها نیبه ا

نبود منم از  یکیحواسش به اون  چکسیدرهم شده بود و ه زی... همه چ ختیاتفاق مادر و بدجور به هم ر نیبود و ا

 ... ومدمینم رونیتک و تنها شده بودم و از اتاقم معموال ب کردیم یچهره ازم دور ماه یوقت
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دش گرفته بود ... دلم به خو یمرگ و بدبخت یرنگ و بو زیعمرم بود همه چ یزمستونا نیاز بدتر یکیزمستون  اون

 ... دیخندیکه ماه چهره از ته دل م ییخوب ...مخصوصا روزا یبه اون روزا میگشنتیدوباره برم خواستیم

و اونم فطعا ت زدمیسراغش اگه باهاش حرف نم رفتمیبکنم اگه نم یکار دیو با شهینم ینجوریخودم فکر کردم ا با

چه تو قهر و دعوا چه  میهست یمناسبتر ی نهیقدم شدن گز شیپ یما مردها برا گفتی... مادر م کردیدق م ییتنها

 نیخاطر خجالتش و حفظ غرور دخترونش محال بود به ا بهجلو ماه چهره  رفتمیمم دیمن بودم که با نیابراز عالقه ...ا

 بده ..محال بود ... انیپا نمونیدار ب یمعن یسکوت و نگاه ها

 رهیو به جلوش خ نهیتو باغ بش یاون صندل یطبق معمول رفت رو دمید یزم کردم و وقتروز باالخره عزمم و ج هی

 من مهم تر یاما ماه چهره و حالش برا نهیمارو بب یاز اهال یاسترس داشتم کس نکهیبشه منم پشت سرش رفتم با ا

ه و فرار کن خواستیانداخت م نییبا خجالت پا سرشوو  دیبرگشت به سمتم و از جا پر دیقدم هامو که شن یبود .صدا

 بره که  . رفتم جلو ترو گفتم :

 تو... یکنیم ینجورینرو....چرا ا کنمینرو ... خواهش م -

 زهیریداره اشک م دمیانداخت و دوباره پشت به من نشست رفتم رو به روش و د نییجوابم سکوت کردو سرشو پا در

 بهش و گفتم : گرفته بودمم دادم هیکه از مادر هد یشمیدستمال ابر

 اشکتو پاک کن... -

 گرفت و گفت : دیو با ترد دستمال

 ... شهیبرات بد م نهیمارو بب یاگه کس میبا هم حرف بزن دینبا گهیمنو تو د -

 یروز انداخت نی.چرا خودتو به اکننیفکر م یچ هیبق ستیمهم ن -

 و گفت : نییانداخت پا سرشو

 حالم خوب باشه ... یچه جور کننیم تمیعمارت شدم که با نگاه هاشون اذ نیبابام مرد ... اواره ا -

 مختلف خوب وبد یعمارت پر بودم از تجربه ها نی...من خودم تو ا یخودتو بباز دیتو نبا -

تم . رف شناسمشیسال هاست که م کردمیشد . حس م رهیبه صورتم خ یبرگردوند به سمتم و با نگاه قشنگ سرشو

 و گفت : دیکم عقب کش هیو  تر خودش کینزد
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  زدمینم یاز اولم باهات حرف یهست یتو ک دونستمی...من اگه م شهیبرات بد م یبا من حرف بزن -

 انقدر بدم ؟ یعنی -

 . یایسراغ من ن گهیبهتره د ی...ولیستیبد ن_چهره  ماه

و انقدر  زیهمه چ کردویم ینجوریچرا ا دونمیپناه برد . نم نیزم ریاز جا بلند شدو باز به اون ز تیگفت و با عصبان نویا

 نیکه کل روز و منتظر ا یمن یبرا میمثله قبل هر روز با هم حرف بزن میتونستی..به نظر من ما م دیدیم دهیچیپ

به خودم  دیبا یحت دونستمیاون مثله من ...نم دی... شا دیفهم یبودم واقعا سخت بود .چرا ماه چهره نم دارهاید

مون ه هیشب دینسبت به ماه چهره دارم ..شا یبیحس عج گفتیقلبم بهم م یجا هی یزیچ هی ینه ول ایاعتراف بکنم 

 کردمیبودم بهتر حس م دهیماه چهره رو د یشه من از وقت یکه تو شعر ها ازش حرف م ییحس ها

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

  اوشیس

 گهیبود د ختهیداخل عمارت به هم ر زیهمه چ نکهیفرار کنم. عالوه بر ا خواستمیاز اوضاع بد عمارت م شهیهم مثله

و سردار با ما چپ افتاده بودن و  وسفیکشته شدن  ی هینداشت مردم سر قض یخارج از عمارت هم حال خوب

ون خون و با خ فتادیاتفاق م یاگه قتل ده معموال نیمشخص بشه تو ا هیقض نیا فیتکل عتریهر چه سر خواستنیم

 یباالخره برا یک میدونستی... نم ددیلرز یم هیقض نیتنشون به خاطر ا نییده باال و پا یو همه اهال دادنیجواب م

 یکیکه طرف ما هستن.  ییثروتمندا ایبودن  وسفیکه طرف  ییها تیرع زنهیم یکیگرفتن انتقام دست به قتل اون 

زدن به خود خان و  بیدر معرض خطر بود هم خود من بودم چون مردم معموال جرات اس یلیکه خ ییاز اون ادما

عمارت نحس و  نیهر چه زودتر ا دادمیم حیهم ترج هیقض نیهم یانتقام بودم .برا یبرا نهیگز نینداشتن و من بهتر

 نیا دونستمینداشتم و نم یهم خبر درست حساب نیریشد از ش یم یبادردسراش ترک کنم و به تهران برم .چند وقت

که االن  دونستمیوب مبه ساالر بدم فقط خ دیو چه طور با نیریخبر ازدواجم با ش بتیهمه مص نیا نیوسط و ب

 کاره چون ممکن بود خود ساالر کمر به قتل من ببنده . نیا یبرا تیموقع نیبدتر

به دستش گرفته بود و مشغول خوندن بود  یبه اتاق ساالر رفتم . کتاب یخداحافظ یشب قبل از سفرم برا همون

هنوز  منیبش یصندل یسر بلند کردو اشاره کرد رو دی. منو که د دادیتعجب کردم ساالر معموال دل به خوندن کتاب نم

 نشسته بودم که گفت : یدرست حساب

 ؟ یبر یخوایباز م -
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 خونده بود در جوابش سکوت کردم که گفت : فکرمو

 ... یچیهوامو داشت تو که ه یلیوقت حس نکردم برادر دارم .باز سردار خ چیه -

 انداختم وگفتم: نییسرم و پا شرمنده

 ...  ستمیکارا ن نیکه من ادم ا یدونستیداداش . خودت از اول ممنو ببخش  -

 کتاب و محکم بست و گفت : ساالر

کار  نیپس تو ...تو اون خراب شده چه خبره هان ؟قبل مرگ سردار اومده بودم سر از هم یادم کدوم کار هست -

اال شد .. ح ینجوریکه ا یکنیم یه غلطچ نمیتا بب یابله از نبودم تو عمارت با خبر نش هیتو خواستمی.. م ارمیدرب

 خودت اعتراف کن 

 من کنان گفتم : من

 .. کنمیم یکردم و دارم زندگ دایکار پ هیبه جان خان داداش .  یچیه -

 و گفت : دیکش یقیو نفس عم یداد به صندل هیتک

 ؟ یخوایم یاالن چ -

 گفتم : نیهم یحرف زدن از تهران و نداشتم برا جرات

 حالتتو بپرسم  خواستتمیم یچیه -

 باال انداخت و گفت : ابروهاشو

 داشتم ..  یباهات کار مهم یاومد یچه عجب .. اتفاقا خوب کرد -

 که تو دست داشت و دادبه من و گفت : یکتاب

 روستاست نیا ی خچهیبود تار امرزیماله کمند خداب سیکتاب دست نو نیا -

 ردم که ادامه داد و گرفتم و پرسشگرانه به ساالر نگاه ک کتاب
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ون خ لهیتا باالخره بزرگ هر دو قب ختنیانقدر افتادن به جون همو خون ر لهیشده دو قب ختهیخون ر یوقت شهیهم -

 بس اعالم کنه

 ..  رهیدختر مقتول و بگ دیخب .. خون بس که معموال پسر قاتل با -

 و گفتم : دمیخند بعد

 ؟ یباال بزن نیاست یخوایواسه پسرسردار م -

 نگاهم کردو گفت : یجد

  یک دونمیتو فکر اعالم خون بس هستم اما هنوز نم -

 گفتم : زویو گذاشتم رو م کتاب

براش  یلیبزرگتر بشن ارش هنوز خ یبزار دیندارن با یدختره که تو عمارته بچه ان ..سن نیهم پسر سردار هم ا -

 یهمه به کنار دختره و پسره هم سنن ...دختر و پسر نایزن داداشم شرطه ا تی....تازه رضا رهیزوده که بخواد زن بگ

 بگذره .. یبزار دیبا سیبه نظر من عاقالنه ن انیبر ب یزندگ هیاز پس  توننیکه هم سنن نم

 بهم نگاه کردو گفت : یدار یبا نگاه معن ساالر

  دونمیم نارویا یهمه  ستمیاحمق که ن -

 باال انداختم و گفتم : شونه

  یدونیخب پس خودت بهتر م -

 جا بلند شدم و خواستم برم که داد زد : از

بخت تو رو خوش تونهیکه م یکس نیبهتر وسفی...دختر  یایاز پس اون دختر برب یتونیتو رو در نظر گرفتم ...تو م -

 کنه.. 

 ؟؟؟؟؟ گفتیاشت مد ی.. با نگاه وحشت زده به سمت ساالر برگشتم ... چ دیچسب نیو پام به زم ستادیا قلبم

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



 ماه چهره

 
250 

 

  چهریپر 

بودم و خودم و  سفویکه منتظر تموم شدن عده م با  یهضم کنم درست تو زمان تونستمیو نم دیکه بهم رس یخبر

من با  یدوازده ساله  یخبر اعالم خون بس از طرف ساالر و ازدواج ماه چهره  کردمیازدواج با ساالر اماده م یبرا

 دیاحمقانه به ذهن ساالر رس یفکر و نقشه  نیا ربود . چه طو ختهیذهن و فکرمو به هم ر یساله همه  یس اوشیس

و  شهیهمه اختالف اند نیا۱اختالف سن ! نهمهیازدواج باشن ؟ا یبرا یخوب یها نهیگز توننیم اوشیکه ماه چهره  وس

سن  نیازدواج زودتر نیا ینبود برا یوقته شوهرش نبود دوازده سال سن چارهیب یاختالف فکر ...اصال ماه چهره 

 مخالفت با ساالر وکنم نه جرات  کاریچ دیبا دونستمیبود نه دوازده .. نم یروستا شونزده سالگ نیتو ا واجازد یبرا

ذهن و  دونستمیازش شناخت نداشتم اما خوب م یلیبسپرم ..خ اوشیدختر و به دست س نیا نکهیداشتم نه دل ا

 نیاصال ا دونستمیداره ..م شیزندگ یبرا یا گهید یو نقشه ها ستیعمارت و روستا ن نیاصال تو ا اوشیفکر س

 دمیو تازه اون لحظه بود که فهم اوردمیساالر سردرن یباشه فقط از نقشه  یوصلت درست تونهیوصصلت نم

 .. دونستمیباز نم کردیم نکارویچرا ا نکهیحاال ا خواستیبه من باج بده ..در واقع ساالر ماه چهره رو م خواستیچرام

 نجات ماه چهره یبرا یمردم برم و کار نیحرف ب دنیچیو پ عهیشا نیشدن ا شتریبود که قبل از ب نیکارا نیبهتر

 شهیمه یصحبت کنم در که زدم با صدا هیقض نیروز به اتاق ماه بانو خانم رفتم تا باهاش درباره ا هی نیهم یبکنم برا

 چشمش که به من افتاد اخم هاشو تو هم کردو گفت : شدمروحش جواب داد . درو باز کردم و وارد اتاق  یسردو ب

 یعمارت ...بو نیتو ا یلنگر انداخت یکنگر خورد هی..چ دمیپرورش م نیمار دارم تو است هی کردمیوقت فکر نم چیه -

 پول به مشامت خورده؟

 و گفتم : نییو انداختم پا سرم

 ماه بانوخانم  کنمیوقت فراموش نم چیمن لطف شما رو ه -

 داد زدد : یبلند یصدا با

ن م یزندگ یکردیغلطارو نمو اون  یاز دست توئه.اگه تو نبود گشمیم ی... هر چ یخفه شو دختره گدا صفت داهات -

 نبود  ینجوریا

 و گفتم : نییو انداختم پا سرم
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و به دستش  دمیعشقم جنگ یمنم برا یدختر زد هیابرو کردن  یعشقت دست به ب یحرفه شما درست اما شما برا -

 ؟ میبا هم دار یاوردم ما چه فرق

 از جا بلند شدو گفت : تیعصبان با

 ..؟یکنیم سهی.. خودتو با من مقا فتویببند دهن کث -

 و گفتم: ننیو انداختم پا سرم

 یو رد کنم هان ؟..اصال من االن برا یتیموقع ینیکه چن نیکرد خانوم توقع ندار یخود ساالر خان از من خواستگار -

 اومدم درباره دخترم صحبت کنم ومدمین نجایحرفا ا نیا

 کردو گفت : زیر چشماشو

که اجازه بده بچه  کردیادم حسابت نم وسفیاون  دونستمی؟تا اونجا که من م یال دختر دار شدتا حا یدخترت؟از ک -

  یدار ش

دارم به گردنش  یداد ...حق مادر رشیکردم .من بزرگش کردم خواهر من بود که ش یماه چهره مادر یمن برا -

کجا  اوشیشه .. ماه چهره کجا  سازدواج مضحک منصرف  نیاز ا نی..اومدم ازتون بخوام با ساالر خان صحبت کن

 خان دنبال بچه مبگردن ؟ اوشی..مگه س

 هاشو باال انداخت و گفت : شونه

  یبه من نداره ..با خود  ساالر صحبت کن تو که بلد یمسئله ربط نیا -

 و گفتم : نییو انداختم پا سرم

که ساالر براش  یتنها کس نیدونیخانم .خوب م نیدونیخوب م نویشما ا ستیحرف من ارزش قائل ن یساالر برا -

 دییاحترام قائله شما

 یوقت بود کس یلیکه خ یگاهیوجا گشتیخودش م گاهیچهره ش دگرگون شد انگار دنبال جا یحرف کم نیا با

 صاف کرد وگفت : شمویشو لباس تمام ابر یعمارت .. رفت به سمت صندل نیاول ا ینکرده بود . بانو یاداوریبهش 

 ... یعمارت و ترک کن دی. با یاز ازدواح با ساالر منصرف بش دیبا یو بر یدخترتو نجات بد یخوایه مشرط داره ..اگ -
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 خورده بهش نگاه کردم که ادامه داد: جا

 و انتخاب کن ... یکیدخترت ..  ایخودت  ای -

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

 بانو ماه

عمارت  نیا یسوخته گوشه  یمهره  هیشده بودم به  لیتبد ای دنیدیم ینجوریاهل عمارت منو ا یواقعا همه  یعنی

ذهن منو  چهری... حرف پر گذرهیسال از قدمتش م ستیاون کمد که ب ایرنگ  ییدرست مثله اون گرامافون طال

 دیکش یم رونیباز با اون زبونش که مار و از لونه ش ب ایحرف و زد  نیا تیواقع یاز رو دونستمیمشغول کرده بود نم

 یبرا هگینداشتم ساالر بعد از کمند د دنیجنگ یحوصله  گهید نباریسر منو گول بماله  ..راستش خودمم ا خواستیم

برام مهم نبود فقط  یچیه گهیداشتم ..د یبه گروکش یاجینه احتمن تموم شده بود نه مثله گذشته عاشق بودم 

راب سه تیو بچه هم پسر موقع شدیحامله م چهریاگه پر ادیعمارت ب نیسهراب و دخترا به ا یبرا یبیرق خواستمینم

 نداشت .. یمن فرق یبود ورگرنه ساالر برا نیهم چهریدک کردن پر یبرا لمیتنها دل افتادیبه خطر م

 ینمونه  هیبود که  چارهیدختر ب نیانگار تنها تر از من تو اون عمارت ا سوختیاون دختر تک و تنها هم م یبرا دلم

که  یهم به سهراب .. شباهت یاندازه به مادرش شباهت داشت و کم ی. ب کردیم یاداوریاز کمند و به ادم  کیکوچ

بودن  دهیو بارها شن ومدیشتن هم به چشمشون مدو خبر ندا نیخواهر و برادر بودن ا ی هیکه از قض دیجد یکاگرها

شباهت هم اون دختر به دل من نشسته بود  نی... به خاطر همگنیدر گوش هم از شباهت ماه چهره و سهراب م

به هم سن و  یشباهت چیه چارهی. ب کنهیو سکوت م نهیشیوسط باغ و م یرو همون صندل رهیهر روز م دمیدیم

 به زور عقدش کنن خواستنیکه م مساالش نداشت و االن

 انداخته سالم کرد بهش لبخند ریاز جا بلندشدو با سر به ز دیو به سمت باغ رفتم دخترک تا منو د  نیی. از پله ها پا

اندخت  نیی.با خجالت رو به روم نشست و سرشو پا نهیزدم و رو به روش نشستم و بهش اشاره کردم تا بش

 و گفتم : ارهیب وهیاستم برامون اب م.خدمتکارو با دست صدا زدم و ازش خو

 اسمت ماه چهرست درسته ؟ -

 نگاهم کردوو گفت : یچشم ریز

 بله .. -
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 ..  یشکل مادرت یلیخ -

 -نگاهم کردو گفت : متعجب

 د؟یدیشما مادر منو د -

 اندختم و گفتم : نییپا یو با شرمندگ سرم

 ... دمیاره د -

 نشست و گفت : یبرق هیچشماش  تو

 خوشگل بود نه ؟ -

لحظه هم دست از  هی یسال ها احساس گناه و شرمندگ نیرفت تو ا رونیعمارت ب نیافتادم که کمند از ا یادروزی

 یارک دیکار به عشقش برسه اما نبا نیبا کمندبد کرده بودم گرچه باعث شدم با هم یلیسرم برنداته بود . من خ

پر از  یرسوا بشه .. به خودم که اومدم با چشما یمردم اونجور نیو ببره  رونیشکل از عمارت ب نیکه به ا کردمیم

 گفتم : کشویکوچ یدستمو گذاشتم رو دستا کردیسوالش هنوزم داشت نگاهم م

 اره خوشگل بود ...درست مثله تو -

 شد و گفت : نیانداخت و باز نگاهش غمگ نییزده سر پا خجالت

 ... دمشیدیکاش منم م -

 .. یدار ین خوبتو که االنم ماما -

 بابا گهی....االن نه مامان دارم نه د دمیدیمهربونه اما دوست داشتم مامان خودم و م یلیخ یاره مامان پر_چهره  ماه

 دستاشو گرفتم تو دستم و گفتم : 

 خوب بسازه.. شویزندگ تونهیکه م یهست یدختر خوب و باهوش هیدر عوض  -

 -کردو گفت : رییتغ ینگاهش کم رنگ

 خان ازدواج کنه ؟ خوادبایم ی..راسته که مامان پر یعمارت منودوست ندارن . نه منو نه مامان پر نیتو ا -
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 : انداخت که گفتم نییشده باشه دست گذاشت رو دهنش و شرمنده سرپا مونیانگار که از سوالش پش دویپرس نویا

 ؟ یبر نجایاز یدوست دار -

 به عالمت مثبت تکون دادو گفت : سرشو

 ... میکن یهمون خونه زندگ میبر یینکنه دوتا یهم عروس یبرم مامان پر نجایدوست دارم از ا -

 لبخند زدم وگفتم : بهش

 ..یبر نجایاز ا کنمیمن کمکت م -

 زده نگاهم کردو گفت : ذوق

 ن؟یکنیصحبت م یبا مامان پر -

شد. دلم براش  رهیو با لبخند بهم خ دیشو سرکش وهیهم گذاشنم که خوش حال اب م یهامو به عالمت اره رو چشم

 دیکار هم کمک به دخترش بود با نیبکنم تا از عذاب وجدانم کم شه بهتر یکمندکار یدوست داشتم برا سوختیم

 بشه . نجایا سوزپا شهیهم یبرا ذاشتمیو نم دادمیعمارت نجاتش م نیهر طور شده از ا

که از راهرو رد  یرفتم . در زدم و جواب نداد از مستخدم وشایجا بلند شدم و وارد سالن شدم و به سمت اتاق س از

 دهیخواب دمیدر بزنم درو باز کردم و وراد شدم د نکهیبدون ا نباریو گرفتم که گفت تو اتاقش.ا اوشیسراغ س شدیم

 گفت : دویجا خورده از جا پر دیمنو که د شکهیم گاریتختشو س یرو

  دی..ببخش دییزن داداش شما -

 نگاه کردم وگفتم : اخم بهش با

 ؟یدیجواب نم یمعلوم هست چته؟ تو اتاق -

 گفت : دویشلختش کش یبه موها یجا بلند شدو دست از

 زن داداش. نیروزا حال خودمم ندارم ..بش نیا داصالیببخش -

 کنار تختشو گفتم : نشستم
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  یختیساالر به هم ر شنهادیبه خاطر پ -

 به عالمت تاسف تکون دادو گفت : سرشو

وصلت مسخره ندم بابا دختره هنوز عروسک به  نیتن به ا یکمر به قتل من ببنده ول تیرع نیبابا من حاضرم ا -

 من ؟ یبرا شهیزن م نی. ا نهیشیتو باغ م رهیدست م

 خوادیبرابر اصل مادرست م یدختر کپ نیا دهیتو سرشه د ینقشه ا هیساالر حتما باز  نی.ا اوشیس دونمیم -

 ... شدیدختر با سهراب خواهربرداردنبودن که صد درصد عقد سهراب م نیخوشبخت کنه اگه اتو رو  ینجوریا

حرفه که  ننیمن ا یبدم ؟اخه خودتو بزار جا دیو ساالر دوست داشت تاوانشو من با امرزیبابا اون خدا ب_اوشیس

 ؟ زنهیساالر بهم م

وصلت  نیکه ا میکن یکار دی.. ما با یحرف رو حرفش بزن یجرات ندار دونممی.م اوشیس دونمیم نارویا یمن همه  -

 رهیسرنگ

 کردو گفت : زیچشماشو ر اوشیس

 زن داداش  رهیوصلت سر بگ نیا یخوایشما چرا نم -

 اون بچه سوخته  یتو فکر کن دلم برا -

 -تو موهاشو گفت : دیدست کش دوباره

 کنم ؟ کاریچ دیحاال من با 

و تو و اون  رهیگیهم سرنم مونهینم نیو حرف ساالر زم رهیگیسر م ینجوریازدواج ا نیدارم که هم ا یمن نقشه ا -

 یکنیم دایدختر نجات پ

 نگام کردکه گفتم : یپر از عالمت سوال یباشه با چهره  دهیکه حرفمو اصال نفهم انگار

 با من... شیتو موافقت خودتو اعالم کن بق -

 زد به کمرشو گفت : دستاشو
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 زودتر جمع شه ... هییقض نیکن ا یدست خودت زن داداش فقط کار یچیو ق شیر -

بود  یهتنها را نینه اما ا ایدرسته  دمیکشیکه م ینقشه ا دونمیو به عالمت مثبت تکون دادم و به فکر رفتمم نم سرم

از عذاب  یقدر تونستمیم ینجوریبدم ا شیفرار چهریعمارت و پر نیرو نجات بدم و از دست ا چارهیکه اون دختره ب

 وجدانم نسبت به کمند کم کنم .

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

 ساالرخان

دارم  دونستمیمن بلند شد اما خودم خوب م یدفعه ا هیعجوالنه و  میتصم نیاعتراضات اهل عمارت از ا یصدا گرچه

کردم با خودم عهد بستم هر  دایبودمش و نگاه کمند و تو چشماش پ دهید یکه اتفاق یاز همون روز  کنمیم کاریچ

له که مث یمثله کمند داشت دختر یبه دختر اجیعمارت بعد از من احت نی. ا ارمیعمارت ب نیدخترو به ا نیطور شده ا

اما  کردمیاقل و زرنگ و با فکر باشه . اگر ماه چهره  و سهراب خواهر و برادر نبودن قطعا به ازدواج اونا فکر ماون ع

هم  و دش یبرپا م یاشت لهیدو قب نیهم ب ینجوریا ارمیدر ب اوشیبود که ماه چهره و به عقد س نیکار ا نیحاال بهتر

 نیبا ا دونستمیمرگ گرفته رو نجات بده .. م ینحس و بو یخونه  نیا تونستیو م ومدیدختر به عمارت ما م نیا

انتخاب از من  نیبه خاطر ا اوشیباالخره س یروز هیاما برام مهم نبود چون  شمیمواجه م یادیبا اعتراضات ز میتصم

 یو کنار ماه چهره زندگ ساختیعمارت و م نینسل بعد ا هک یبلکه هر کس اوشی. البته نه تنها س کردیتشکر م

من از کار خودم مطمئن بودم و  رنیتعجب نداششت که حرفممو نفهمن و جلوم جبهه بگ یجا ی. برا کردیم

 ینیریو ش شناختیمثله من کمند و م یالبته حق هم داشتن چون ک ارمیو به ابن عمارت م یدارم چه کس دونستمیم

رت و ارامش در تضادد  با هم بهره برده همه قد نیزن با ا نیمثله من از وجود ا یحس کرده بودک نوبا او یزندگ یها

من چرا دارم  دونستی. بود . اون موسفیهمون پسره  کردیکه اگه زنده بود حال منو درک م یتنها کس دیبود . شا

 . .. کنمیکار م نیا

تفاوت که مادرش شادتر و  نیمادرش با ا نیو از باال نگاهش کردم تنها وسط باغ نشسته بود درست ع وونی.رفتم تو ا

 بچه بود .  نیسرزنده تر از ا

 نینسبت به من داره درست ع یچه حس دونستمیشد نم رهیو به باال خ وونیکه گذشت برگشت سمت ا قهیدق چند

نگرفتم دوباره صورتشو به سمت  ی... از باال بهش لبخند زدم و جواب یذهنشو بخون یتونستیکمند که از نگاهش نم

ا که هنوزم ب یکرد کاریبود...کمند تو با من چ ندبه خود کم هیشد ... چه قدر شب رهیوند و به رو به روش خمخالف گرد

 ... هنوزم باورم یستین گهید شهی... هنوزم باورم نم لرزهیبا خاطراتت تنم م ادتیدخترت با  دنیاسمت با د دنیشن
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 منودمثله تو ... کمن یکی ایتو  هیشب یکیعمارت و با تو پر کنم ..  با  یخال ها نیتمام ا خوادیندارمت .. دلم م شهینم

 ینیهم عاشق شدن و هم عاشق کردن  ذکات سنگ یگفتیم شهی... خودت هم کنمیبا دخترت م نکارویببخش اکه ا

 نه تو عمارت بمو دیدختر باا نیذکاتشم دخترته... ا ی..تو هم منو عاشق کردیبپرداز دیزود با ای ریکه د یداره ... ذکات

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

 سهراب

 کردمیم کاریچ دیباامکان داشت ؟من  یزیچ نی!!!چه طور چنارنیدر ب اوشیماه چهره رو به عقد عمو س خواستنیم

 رمنتظرهیسر جاش نبود ؟چرا انقدر اتفاقات غ زیچ چیه گهی؟اصال چرا د دادمینجاتش م دیبا یوسط ؟چه جور نیا

که به اسم خون  یوصلت نیعمارت !حاال هم ا نیا؟مرگ عموسردار !مرگ پدر ماه چهره !اومدنش به  افتادیپشت هم م

که من به اون دختر عالقه دارمم .. اگه  گفتمیم دیبا یبود چه جور ریدرگ یلی... ذهنم خ فتادیبس داشت اتفاق م

 شهیهم یماه چهره برا زدمینم یکردن ... اگه حرف یو مسخره م فتادنیسن کمم همه به خنده م نیتو ا زدمیم یحرف

 ؟... کردمیم کاریچ دی....با کردمیم کاریچ دی...با شدیم اوشیسهم س

 یبزرگ ها یو همه  میتصم نیکردن ا یینها یگرفته بودن برا یاقا جون به خودم اومدم جلسه ا یبلند شدن صدا با

کدوم طرف اون دختر بدبخت نبودن جز من . نگاهم و به  چیکه ه یا لهیقب یهم حضور داشتن . بزرگ ها لهیدو قب

مردها  هی. بق دیجو یبا دندون م کنار ناخونشو وستانداختم . اخم کرده و درهم نشسته بود و پ اوشیعمو س یچهره 

که اقا  یمیجلسه مشخص بود ... همون تصم نیا یینها ی جهیمشغول خوردن بودن از اولم نت یالیخ یب نیهم در ع

و  زدیالم تا کام حرف نم اوشمی؟عمو س ادیب یداشت که سر اون دختر چ یچه فرق  هیبق یچون برا گرفتیجون م

 اقا جون بود که با حرص گفتم : یحرفا نیچرا سکوت کرده بود اخر سر ب یکی نیا دونمینم کردیفقط گوش م

 دارن .. یتفاوت سن یلیاونا خ شهیبا اون دختر خوشبخت نم اوشیپدر ؟عمو س ستین یدرست میتصم نیا -

 و گفت : دیپرپشتش کش شهیهم لیبیبه س یمن متمرکز شد پدر دست یسکوت کرد و نگاه ها رو جمع

 کار نیتو ا یت نکنشما بهتره دخال -

 دیمنو صدا زد یچ یپس برا -

 انداخت و گفت : هیبه بق ینگاه

  یکار کن یکه چ یریبگ ادیعمارت  نیا یانکه به عنوان خان بعد یبرا -



 ماه چهره

 
258 

 

 از جا بلند شدم و گفتم : تیعصبان با

  خوانیگرونمیکنم ؟ اون دوتا همد یباز گرانیکه با سرنوشت د رمیبگ ادی -

 و گفتم : اوشیکردم به عمو س رو

 بگو.... یزیچ هیعمو.. خب  یشما چرا ساکت -

 شد و گقت : نهیدست به س یبا خونسرد اوشیس عمو

 سهراب جان . نیبش -

 نگاه کردم و گفتم : اوشیتعجب به عمو س با

  یشما موافق یعنی -

 شو صاف کردو گفت : نهینگاهشو به پدر انداخت و س اوشیعموس

 اره مموافقم ... -

که  پناه بردم اطیرفتم و بغض کرد به ح رونیاقا جون از در اتاق ب یتوجه به صداها یاز جا بلند شدم و ب تیعصبان با

بود قراره چه  دهیانداخت انگار که فهم نییشد و سرشو پا رهیبهم خ یبیعج ینگاهم به ماه چهره افتاد . با نگاه

 به اطراف نگاه کردو گفت : ی.رفتم جلو و رو به روش نشستم . با نگران فتهیبراش ب یاتفاق

 ....ننیبا هم بب دیمارو نبا -

 باهاش صحبت کنم . بهش نگاه کردم و گفتم : خواستمیمهم نبود ااون لحظه فقط م برام

 ...  امیدنبالت م یهرجا بر فتهیاتفاق ب نیا ذارمیممن نم -

 شدو گفت : رهیبه رو به رو خ نهیبه س دست

 . ستیمهم ن گهید یچیمن ه یبرا -

 ؟ ستییمهم ن یکنیازدواج م یماه چهره ... تو. دار ستیچرا مهم ن -
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 -هاشو باال انداخت و گفتم: شونه

 بهت خوامیتو سرشه نم ی...مطمئنم نقشه ا یبچش یبه تو نداره .. اصال تو جا یعالقه ا ااوشیمن مطمئنم عمو س -

  میو بر میهم امشب فرارکنبا ایبرسه ...ب بیاس

 گرد کرده بهم نگاه کردو گفت : یچشما با

 ؟حالت خوبه ؟ میفرار کن -

 عمارت  نیعروس ا یشیم گهیدو روز د یکیتا  یدونیاره من حالم خوبه .. تو حالت خوب نبست و نم -

 حرص از جا بلند شدوگفت : با

 . سرنوشت من به خودم ربط داره نه تو  یخودتو بدبخت کن یالک یالک یخوایکه م ستیتو حالت خوب ن -

شده رد نگاهشو که گرفتم چشمم به مادر افتاد که  رهیبهت زده به رو به روش خ دمیجا بلند شدو خواست بره که د از

ت اومد و گفجلو  یانداختم که مادر چند قدم نیی.. سرم و از خجالت پا کنهیباال داده و متعجب به ما نگاه م یبا ابروها

: 

 ؟ یکنیرم کایچ نجایسهراب تو ا -

 چهره با وحشت بهم نگاه کرد که گفتم: ماه

 ازدواج کنه .. اوشیبا س ذارمیبه ماه چهره کمک کنم ... نم خوامیمن م -

 متعجب تر بهم نگاه کردو گفت : مادر

 افته  ینم یماه چهره اتفاق بد یبرا -

 -رفتم جلو وگفتم : یعصب

 افته . ینم یپس فردا گذاشتن چه طور اتفاق یعقدو وخون  بس و برا نیقرار ا -

 به ماه چهره انداخت و گفت : ینگاه مادر

 تو بهتره سرت به کار خودت باشه سهراب  -
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 حرص به مادر نگاه کردم وگفتم : با

 ... فتهیب یاتفاق نیکه بزارم چن کنهیقبول نم رتمیعمارتم غ نیا ی ندهینه مادر اگه من خان ا -

 من نشست و گفت : یبه ماه چهره اشاره کرد تا بره و رو به رو مادر

 .. تو به فکر سررنوشت خودت باش . یدختر بش نیا کینزد ستیدرست ن -

 به مادر نگاه کردم وگفتم : تیعصبان با

 .. میریبگ میتصم یکس یبرا می... ما حق ندار فتهیماه چهره ب یاتفاق برا نیا ذارمیمادر...من نم -

 ینم میاگه جد ی.حتدادمیحرف و زدم وبه سمت عمارت به راه افتادمم . من هر طور بود ماه چهره رو نجات م نیا

 گرفتن ..

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

 چهریپر

. خب خودش گفته بود  کنهیماه بانو داره چپ چپ بهم نگاه م دمیکه د میماه چهره بود و مشغول کار بود یعروس روز

که ساالر بهم زده بود  ییعمارت و انتخاب کرده بودم با حرفا نیتو ا یو انتخابب کن منم زندگ یکیدو راه  نیا نیب

 یجا تونستمیست بلکه به نفع هر دومون هم هست . هم من میازدواج نه تنها به ضرر منو ماه چهره ن نیا دمیفهم

 تونستمیمن از کجا م شدیم نیکه داشت تام یو ثروت اوشیماه چهره با ازدواج با س ی ندهیپامو محکم تر کنم هم ا

 قشکنم .. حالال چند سال بزرگتر بود که بود حاال عا دایدخترم پ یبرا اوشیس یو برازندگ یبا امکانات مال یشوهر 

 ماه چهره هم تجربه ش کنه ... دادمیکرده بود که اجازه م یینبودن که نبودن مگه عشق به من چه وفا

 ندشیا یانتخاب ماه چهره برا نیدایشا رهیبگ میتجربش کنه  عاشق بشه و خوش تصم دادمیاجازه م دیبا دمیشا

 و..  فتهیاتفاق ب نیا ذاشتمیم دینبا میمادرش عاششق درس خوندن بود و شا نیاون ع دینبود شا

کدوم  دونستمی... نمور ذهن و هم اون ور ذهن  نیهم ا کردنیور ذهنم افتاده بودن به جون هم و با هم جدال م دو

اتفاق خواهدافتاد وچه بهتر که به محاسنش فکر  نیهم داشته باشم بازم ا یهر نظر دونستمیم نویکار درسته اما ا

خودشو تو اتاق حبس کرده بود و طبق معمول   شبیدگفت از  ینم یچیه چارهیب ی... ماه چهره  بشیکنم تا معا

.. خوشحال بود  کردیم یداششت با خودش چه فکر یعنی گذرهیم یتو سرش چ دونستمیسکوت و سکوت ...کاش م
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 یچ دیبا دیفهمینداده بودم اگه م حی.. هنوز اداب امشب و هم براش توض یچ یعنیازدواج  دیفهم یناراحت  اصال م ای

اتفاق به نفعه منه اما حالم  نیا دونستمیشدم ...حالم خوب نبود م یداشت ... داشتم خل م شوی... امادگ یکار کنه چ

 یهتراتاق ب دایرفتم جد نییو ازپله ها پا نیاتاق عقد تو دست داشتم و انداختم زم نییتز یکه برا یخوب نبود .. تور

بند انداختن صورت بچه گانشه و ماه چهره هم  شغولم ششگریارا دمیبه منو ماه چهره داده بودن درو که باز کردم د

 ای بود یاالن از دست من راض یعنیافتادم  وسفی ادیان  هیه ... بغض گلومو گرفت اون لحظه ..از شدت درد چشم بست

 لگاسفند و  یپناه ... اروم رفتم تو بو یدختر ب نیا یرفت برا یجونش در م وسفیبودم ...  ینه... براش امانت دار خوب

فضارو پر کررده بود  .به بند انداز اشاره کردم کنار بره و رو به روش نشستم . چشماشو اروم باز کرد و بهم  یمحمد

شو بردم بود دست خی کهیت هیتر شده بود . دستاشو گرفتم تو دستم مثلهه  دیو سف باتریز باشیلبخند زد . صورت ز

 بهش زدم وگفتم : یسمت لب هامو بوسه ا

 مادر؟ یخوب -

زنده بود که براش کم نذاشته  وسفی یبراش بودم ؟تا وقت ی... مادر ... واقعا مادر خوب دمیکلمه خجالت کش نیا از

 ادی یو گلدوز یاطیبهش خ کردمیبودم پابه پاش درس کار م داریبود تا صبح باالسرش ب ضیکه مر ییبودم شب ها

. ... بعده  ها ازم یعمارت بود اما خودش چ نیا قیال قعاکه وا یباراورده بودم دختر اریدختر تمام ع هیداده بود و 

 نه ...  ای کردیتشکر م

 -رو صورت سرخشو گفتم : دمیبه علالمت مثبت تکون داد که دست کش سرشو

 دردت اومد ؟ -

 بله _چهره  ماه

 کردم سمت بند اندازو گفتم : رو

 ... یادامه بد خوادینم  گهیبسه د -

رفت  رونیصلوات فرستادو به صورت ماه چهره فوت کرده و از در ب ینخ دور گردنش و باز کردو دو سه بار بندانداز

 -دوباره برگشتم سمتش و گفتم :

 ... کنهی.. ازت مراقبت م هیمرد خوب اوشینباش . س یچینگران ه -
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 یتو ذهنش چ دونستمیم کاش کردیکالفه م م شتریب ینجوریانداخت ا نییدادو سرشو پا لمیهم سکوت تحو باز

  فهمهیچه قدر بزرگ شده چه قدر م گذرههیم

م  و گرفت نمیبرام . بغلش کردم و سرشو تو س هیا یگرفت باال که احساس کردم چه قدر موجود دوست داشتن سرشو

 ... هیگر ریز میهر دو باهم زد

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

  اوشیس

ه ..اصال چ کردیم کاریمنه چ یامروز روز عروس دیفهمیم نیریاگه ش دمیکشیم گاریبودم وس دهیتخت دراز کش یرو

و انگار از  فتادیداشت به سرعت اتفاق م زیبود ...همه چ یما عمل ینقشه  نی...چه قدر ا گفتمیبهش  م دیبا یجور

ود ب نیبه ا دمیام  یشده بودم همه  وونهیقطعا تا االن د شتممن خارج بود اگه به زن داداش ماه بانو اعتماد ندا اریاخت

 یو هر کدوم به دنبال زندگ شهیدختر راهمون از هم جدا م نیکه زن داداش انجام داده من و ا ییها یزیکه با برنامه ر

از  که بعد ممطرح کن میداشت لهیکه با سران دو قب ی... زن داداش بهم گفته بود که تو همون جلسه ا میریخودمون م

ساالر ابتدا  میریدرس خوندن به خارج از کشور م یو بعد از اون برا میریازدواج با ماه بانو هر دو اول به تهران م

داد و خودش هم قبول کرد  تیقول بازکشت بهش دادم رضا نکهیو با توجه به ا هیمخالفت کرد اما بعد از صحبت با بق

به خارج برم و ماه چهره   نیریراحت با ش یلیخ تونستمیم  ینجوریبده ا ماسفرو به  یهزنه   یعروس یکادو یبه جا

تخت دراز  یرو  رسمیاتفاق به ارزوم هم م نیبا ا نکهیشد. خوشحال از ا یبا زن داداش مشخص م فشیهم که تکل

 تیعصبان باکه در با شدت باز شدو ساالر  میخوایبره که ما م شیاونجور پ زیهمه چ کردمیبودم خدا خدا م دهیکش

 -که گفت : کردمیلو رفته و داشتم سکته م زیلحظه فکر کردم همه چ هیاومد باالسرم . 

 به خودت بده ... یتکون هیکاراتو بکنن پاشو  هیبق نجایا یدیداماد ؟خواب گنیبه تو هم م -

 حال از جا بلند شدم و گفتم : یب

 سفره عقد برادر من ؟ یپا نمیمتسرک بش نیع نکهیام جز ا کارهیزناست من چ نیبا ا یعروس یبابا کارا -

سر سال سردار نشده  نکهیبرات راه انداختم اونم با ا یبپاشش زیمنو بگو چه بر یو ندار یعروس نیا اقتیل_ساالر

 -هنوز

 کارش ..  یبره پ ریمراسم ساده بگ هیمن که گفتم  گهید یاشتباه کرد - 
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 بچه ش هزار تا ارزو داشته حتما .. یشد ..اون دختر کمنده کمند برا ینم_ ساالر

 که تا االن هفت تا کفن.. امرزیاون خدا ب -

 با چشم غره حرف منو قطع کردو گفت : االر

ت مخابرا فرستمیو م یکی  یدیتهران خبر م یدیرس نکهی..به محض ا اوشیس یکنیمثله چشمات ازش مراقبت م  -

منو خبر  یخورریبهش سپردم اب م نطوریهم یدختر برنجه ..اونور اب هم رفت نیکه ا یکنیشهر... دست از پا خطا نم

 کنه ها..

 گذاشتم روسرم و گفتم : دستامو

 ؟ یچ گهیچشم ..د -

 گفت : بشویکرد تو ج دستاشو

 .. یبرنگرد گهیو د یبر ترسمیبه تو اعتمادندارم م یلیچرا نگرانم ... خ دونمی..نم یچیه -

 بهش گفتم : طنتیجا بلند شدم و با نگاه ر از ش از

 برم ..  ییجا کنمیمان و منال و ول نم نیمطمئن باش ا -

 بهم سمتم برگشت و گفت : بیعج یبا نگاه ساالر

 پدر سوخته ..  یا -

خوشحال بود و  ی.جور ومدیبار بود که ساالر بعد از مدت ها خنده به لبش م نیاول نیخنده ... ا ریز میزد وهردو

کمند با دلش چه کرده بود ....به لحظه به اون دختر فکر کردم  نیا دونمیخودشه .. نم یداشت که انگار عروس جانیه

 هیو اصال ک یداره ... مهم نبود چه شکل یا افهیو ق ختیچه ر دونستمیبودمش اصال نم دهیند ی.. هنوز درست حساب

 که زن داداش ماه بانو گفته بود .. ییو سالم برسونم به جا حیبود که بتونم صح نی...مهم ا

و  بیحس ععج هیبارم نبود اما  نیدرسته اول ددیخوندن خطبه عقد صداممم کردن ته دلم بدجور لرز یبرا یوقت

داشت که لباس  تو  یفیو نحف فیضع یبه اون دختر افتاد انقدر جثه  گرفتم وارد اتاق که شدم چشمم اول یبیغر

فت گ ینم یزیانداخته بود و چ ریزن ها رفتم به سمتشو کنارش نشستم . سر به ز دنیکل کش نی. بزدیتنش زار م
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بله رو  یزیو ر فیضع یبا صدا دیبه جواب دادنش رس یزود عاقد هم اومد وشروع به خوندن خطبه کرد وقت یلی.خ

اروم سربلند  داشتمیتور عروس و از سرش برم دیبود که با نیش فرو برد . حاال رسم ا قهیگفت و باز هم سرشو تو 

الم از ح دیلرزیو نگاهم به صورت معصوم و بچگانش افتاد که بغض کرده بود و چونش م دمیکش شکرد که تور و از سر

زدم . احساس  رونیلل کنم از جا بلند شدم و از اونجا بتع شتریب نکهیصحنه دگرگون شدو بدون ا نیا دنید

و که زن داداش از  یبچه حس کردم با خودم عهد بستم هر طور شده کار نیتو خودم نسبت به ا یبیعج تیمسئول

بغض  یلحظه صحنه  هیدخترو به سراغ سرنوشت خودش بفرستم . تا اخر شب  نیمن خواسته بود انجام بدم و ا

 یکه مراسم تموم شدو طبق قرار همون شب راه یچشمم کنار نرفت . وقت یعصومش از جلوم یکردن و چهره 

 نداشت و ماه بانو یبه من اعتماد نکهی.. ساالر از ا دمیدیم رماه بانو و ساال یو تو چهره  یبه وضوح نگران میتهران شد

تر دخ نیبابت ا الشیبود . نگاهم به ماه بانو دوختم و با سر بهش عالمت دادم که خ دهیکه کش یهم به خاطر نقشه ا

 یداحافظخ یکردم . مادر ماه چهره که از حال بدش برا یراحت باشه .. بعد هم ساالر و بغل کردم و ازش خداحافظ

 هینه هاش معلوم بود داره گرنشسته بود و از لرزش شو نیو تنها تو ماش بیغر چارهیبود و اون دختر ب ومدهین رونیب

روش  یدراوردم و جلو بیاز ج یاز بغل بهش انداختم و دستمال یو سوار شدم نگاه نی.. رفتم به سمت ماش کنهیم

.  شد رهیخ رونیو پاک کرد و روشو از من برگدوندو به ب تشلرزونش گرفت و صور یگرفتم . دسستمال و با دستا

و خلوت تو  اهیتو اون جاده س ی.. رانندگ میماشبن و روشن کردم و به راه افتادسرم و به عالمت تاسف تکون دادم و 

 رتشبه صو ینگاه میدادم و دوباره ن نییهارو پا شهیهوا خنک بود ش نکهیداد با ا یبیاون وقت شب بهم ارامش عج

نگه داشتم و خاموش  یو گوشه ا نی... ماش ختیریداده بود و اروم اشک م هیتک شهیانداختم . هنوز سرشو به ش

 شد که گفتم : رهیپراز سوالش بهم خ یحرکتم روشو برگردوند و با چهره  نیکردم . با ا

و  میخونیدارم به اسم فرخ .. دفتر طالق و ازدواج داره .. خطبه طالق و مم یدوست هی زدی... تو  زدی میریم نجایاز ا -

 دنبال کارم ..  رمیکه جات اونجا امنه ... خودمم م یه اخانواد هیدست  سپارمیتهران .. اونجا تو رو م میریم

 و گفتم : شهیگفت .سرم و برگردوندم به سمت ش ینم یزیچ کردویاز حدقه دراومده بهم نگاه م یچشما با

 خواسته .گفت بهت قول داده مراقبت باشه ..  نطوریماه بانو خانم ا -

تو وجودش به وجود اومد  یرو لبش نشست و چشماش برق زد انگار حس اعتماد یاوردن اسم ماه بانو لبخند با

 نگاهم و به صورتش دوختم وگفتم :

 نباش .. باشه ؟ یزیناراحت چ گهیحاال د -
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که چند  کردیفکرشو م ی.اما کمیو روشن کردم و به راه افتاد نیبه عالمت مثبت تکون داد که دوباره ماش سرشو

 به هم .... ختیر زویکه همه چ یر انتظار منو اون دختر بود .. اتفاقد یساعت بعد چه اتفاق

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

  نیریش

گرفتم .  رشیو از پذ اوشیرفتم و سراغ س مارستانیبه اون ب یچه طور دمیمپرواز خودم و رسوندم و نفه نیاول با

 یصندل یرو ادیتازه نفسم باال اومد و از شدت استرس ز دهید بیراستش اس ینشده و فقط پا شیچیه دمید یوقت

 نگاه بهم کردو گفت: مین باوشیافتادم . س

 ؟ یکنیم ینمردم که ... چرا اونجو -

 وگفتم: دمیپشت هم کش قینفس عم چندتا

... اون وقت شب  یسر خودت اورد ییچه بال نی..ا نجایا دمیرس یچه طور دمیشدم نفهم وونهید یزنگ زد یوقت_

 تو اخه ؟... یکردیم کاریچ زدی

 برگردوند و گفت : سرشو

 از خونواده خودم بفهمه کجام .... یکس دیقصش مفصله .. فقط نبا -

 خوردم و گفتم :و  وانیتو ل ختمیکم اب ر هی

 شده ؟ یچ نتی... ماشیسرمون اورد ییچه بال نمیبا دکترت حرف بزنم بب رمیم -

 هاشو انداخت باال و گفت : شونه

 ازش نمونده ... یچیحتما ه گهیته دره د میرفت -

 .. حواست کجا بود اخه تو  اوشیس یخدا رحم کرده بهت که زنده ا -

ما گرفتم سمت  نیتو شکم ماش ادیداره از رو به رو م ونیکام هی دمیشد به خودم اومدم د یچ دونمینم_اوشیس

 نشد ... میحال یچیراست و بعدم ه
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 جا بلند شدم و گفتم : از

 با دکترت حرف بزنم  رمیمن م -

 رفتم و به پرستار گفتم : رشیسمت پذ به

 با دکتر همسرم صحبت کنم ... خواستمیخانم..م -

 بهم کردو گفت: ینگاه مین پرستار

 بااهاشون  نیصحبت کن دیتونیدکتر معالج همراهشون هستن . م یول اوردنین فیباشه ...هنوز تشر -

 تعجب به پرستار نکاه کردم وگفتم : با

 ؟ هیهمراهش ک -

 نداره .. یفیتعر تشیبود االن تو کماست وضع نشونیدختر خانم هم تو ماش هی_پرستار

 به پرستار نگاه کردم وگفتم : متعجب

  نمشیبب تونمیم-

به داخل اتاق انداختم . دختر  شهیبه ته راهرو اشاره کرد به سرعت به سمت راهرو رفتم و نگاهم و از پشت ش پرستار

 ششناخختمینداره نم ییکه بهش وصل بود معلوم بود حال خوش یلیبود وازوسا دهیتخت خواب یبود که رو ینوجوون

 .... اوشهیس یها ییچهرش معلوم بود جزو هم روستا از ی..ول

 برگشتم و گفتم : اوشیبه اتاق س دوباره

 همراهت بوده ؟...تو کماست  یک -

 سرشو برگردوند و گفت : یناراحت با

 کنم ... فیبرات تعر نیبش -
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د ش یدو برابر ممن  رتیتعجب  و ح اوردیکه به زبون م ینشستمم جلوشو شروع به گفتن کرد هر کلمه ا کنجکاو

 یافتاده بود وقت یهمه اتفاق نیکارو کرده باشه و ا نیا اوشیکه قهر کرده و رفته بودم س یمدت نیتو ا شدیباورم نم

 به سمت من برگشت و گفت : یکردنش تموم شد با ناراحت فیتعر

 کنم ؟ کارینتونستم سالم برسونمش ... حاال چ -

 زده بهش نگاه کردم وگفتم : بهت

 ؟ یکرد کاری؟....چ اوشیس یکرد کاریتو چ -

 روشو برگردوندو گفت: کالفه

 ... نینکردم ...حرف ماه بانو و اجرا کردم هم یمن کار -

 تخت نشستم و گفتم : یلبه  رفتم

سال مقاومت  نهمهیتو ؟....ا یکش ینکردم؟...خجالت نم یکار یگیاونوقت م ی... تو اون دخترو عقد کرداوشیس -

 ؟ یاخر سرم وا داد یهمه دخترو رد کرد نیر اساال یجلو یکرد

ه اگه ن کردنیخون بس م دی...بابا سردار کشته شده بود با یگیم یدار یچ یفهمی... م نیریش هیچ یوا داد_اوشیس

 نه... ایکه االنم معلوم نبود زنده ام 

 شد ... چرا تو ... یانتخابب م دیبا گهید یکی؟...چرا تو ؟... اوشیچرا تو س -

 گفت : یتر نییپا یبرگردوندو با صدا روشو

 یدختر بچه دار هی...به  ینشده تو جبهه گرفت یزیچرا من...چراشو از ساالر بپرس...بعدشم حاال که چ دونممیمن نم -

 تو؟ یدینشون م تیحساس

 -زده بهش نگاه کردم وگفتم : بهت

 داره ؟.. یو بزرگش چه فرق کیکوچهان.. یپررو هم هست یسرمن هوو اورد ی... رفتاوشیخجالت بکش س -

که ماه  یببرمش تهران برسونمش دست همون دیتمومه فقط با یما همه چ نیب فتهین یاتفاق چیه گمیبهت م_اوشیس

 بانو گفت 
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 کردم وگفتم : یزیتمسخر ام ی خنده

..از  میهست یتیتو چه موقع ستین تیحال نکهیتو مثله ا اوشیمونده دنبال خودم راه بندازمش ببرم ... س نمیهم -

 نه ... ای هیو چ هیک ادیم ادشی ادیب رونمی...اصال ب ادیم رونیاز کما ب یدختر ک نیکجا معلوم ا

دست همون  مشیرسونیم میبری...بعدشم مادیتا به هوش ب میکنیداره ..هر چه قدر شد صبر م یچه ربط_ اوشیس

 خانواده ...

 زدمم به کمرمو گفتم : دستامو

 ادیب نیسرا یی.. اگه بلال اوشیس میبر دیبا دنینفهم لتی...ما تا ساالر و فک وفامهیاخه... مگه الک یقدر تو احمقچه  -

 ؟یجواب بد یچ یخوایم

 کرد تو همو گفت : اخماشو

 دخترو ماه بانو سپرد دست من ..کجا ولش کن برم .. نی..ا می... کجا برنیریش یگیم یدار یچ -

و کس  میما اگه صبر کن تهیموقع نی..خب االن بهتر میکشور بر نیمنو تو از ا سی... مگه قرار ناوشیزده به سرت س -

 تو  یفهم یبنده  ....چرا نم شمونیر خیاتفاق که ب نیو کارش بو ببرن از ا

 به سمتم برگشت و گفت : یعصبان

ه ک یتو هر غلط  ادیتا به هوش ب سمیمیو قبول کردم خودمم وا تشینه من ...من مسئول ییفهمه تو یکه نم یاون -

 بکن .. خوادیدلت م

 حرص بهش نگاه کردم وگفتم : با

 نیبهتر یدست یدست یدار یچه جور نیفکر کن بب نیتو هم خوب بش رمیمن م اوشیس یباشه ..خودت خواست -

  یلی....خ رهید یلیخ گهیکه د یشیروز پشمون م هی...یریگیو ازمون م تمونیموقع

 دمیرفتم و از پرستار سراغ دکتر معالج اون دخترو گرفتم که حاال فهم رونیبرداشتم و از در ب یندلص یرو فموازیک

کار  نینداره وو عاقالنه تر یخوب تیکه با دکتر کردم متوجه شدم اصال وضع یاسمش ماه چهرهست ...با صحبت

و از دست  تیموقع نینشده و ا ریو تا د دیفهمیموضوع رو م نیهم ا اوشیکاش س دیکه به ذهن خودم رس هیهمون

 ...دادیبه رفتنمون م تیرضا مینداد
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بود  اردیب اوشیبرگشتم . س مارستانیو به ب ومدیهمون روز باز دلم ن یکردم اما فردا یشب و با قهر تو هتل سپر اون

مه لق هیو گذاشتم کنار  فموینگفت . رفتم جلو و ک یزیروشو برگردوند و چ دیو مشغول خوردن صبحانه منو که د

 :گفتدهانش . لقمه رو خورد و  یبراش درست کردم و گرفتم جلو

 ؟ یظالم شد یادیز یدیشد ؟ فهم یچ -

 -نه هامو باال انداختم و گفتم: شو

... توهم که خوادتیاون دختر که نه دوستت داره نه م اوشی... سیاحمق شد یادیز یبودم که تو بفهم دواریمن ام -

با ماه بانو تماس  دیبا فهمهیخودش م ادی... بابا به هوش میکنیتمومه پس چرا تعلل م  یهمه چ یگیو م شیخواینم

 .. دمی.. بهت قول م شهیدرست م زیو خبر بده همه چ رهیبگ

 و گفت : ینیتو س دیتو دستشو کوب وانیل

 تو .. یفهم ینه...چرا نم یعنینه  گمیم ی... وقت یباز که حرف خودتو زد -

 کردم وگفتم : وهیر از اب مودوباره پ وانشیل

 فقط گمیمنکه به خاطر خودم نم میفرصت استفاده کن نیاز دی... ما بامیبا هم بر دیما با اوشیس -

 تمسخر بهم نگاه کردو گفت : با

 .. یگیم یپس به خاطر ک -

 و گفتم : نییانداختم پا سرمو

 به خاطر بچه مون .. -

که به داده بودم قلبم به تپش افتادو دست  یخبر جانیبهت زده به سمتم برگشت . از ه اوشیحرف س نیا دنیشن با

نشده اجازه ندم که بچه  یعقدمون رسم یداره چون بهم گفته بود تا وقت یچه عکس العمل دونستمیزد نم خیو پام 

شماش نگاه کردم دستاشو گذاشت اوردم باال و توچ وارومو قال راه بندازه . سرم  لیاالنه که ق دونستمیو م میدار بش

 رو صورتش و گفت :

 ؟یدیفهم ی؟.....ک یکرد کاری...تو چ نیریش ی...وا ی.... وا یوا -
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 من کنان گفتم : من

 .... دمیدو سه روزه فهم ستیوقت ن یلیخ -

 داد که گفتم : هیبه بالش پشتش تک سرشو

 نویبفهم ا اوشی.. س میاز ماه چهره دار یبزرگتر تیمن االن مادرم تو هم پدر ... ما مسئول اوشیس -

 سرشو گفت : یرو دیرو کش ملحفه

 رونی... برو ب نیریبشنوم ش یزیچ خوامیفعال نم -

 ...اوشیاما س -

 داد زد : یبلند تر یبا صدا نباریا 

 رونی...برو بنیریش رونیگفتم برو ب -

 شیراض دیاما هر طور شده هم با هیسخت طیکه تو شرا کردمیدرک م دیبا اوردمیخودم ن یشکست اما به رو دلم

گرفتم و مشغول خوردن شدم و  ییچا هیو  مارستانیدست برداره . رفتم به سمت بوفه ب شیلجباز نیتا از ا کردمیم

به هم  زیهمه چ میهست یاوج خوشبخت وت میکنیکه حس م یفکر کردم . چرا درست تو زمان اوشیبه خودم و س

وقت تجربه نکردم احساس کردم  چیکه ه یداشتم .حس یبیحس و حال عج هیخبردار شدم که مادرم  ی.وقت زهیریم

 نیبدم دست از ا اوشیخبرو به س نیتره .مطمئن بودم اگر ا یبرام جد زیچند سال بزرگتر و عاقل تر شدم و همه چ

 یدختر نیبا اومدن ا زیاما همه چ نهکیم یو باالخره منو به عنوان زنش به خانوادش معرف دارهیبرم یموشک باز میقا

ه دختر بچ نیبا ا اوشیس کردمیم فیکه داشتم از مادر بودنم ک یکرد . درس وقت رییکه روحمم ازش خبر نداشت تغ

 وقت چیترکم کنه اما ه ایکنه  انتیبهم خ اوشیترس داشتم که س شهیسر سفره عقد بوده...واقعا مسخرست... هم

من  استثناها شامل شهیو بد اوردن هم یدختره دوازده سال رقابت کنم .. انگار تو بدبخت هیبخوام با کردمیفکرشو نم

من بده  یبه خواسته  تیرضا اوشیکه س کردمیم یکار دیبچه هم شده با نیکه بود به خاطر ا ی.. اما هرچ شدیم

 شیزندگ یخاطر حداقل ها کنم که به فینا امن و کث یایدن نیوارد ا گهید ههپشت و پنا یب نیریش هی خواستمینم

که اونطور که  یپسر زونیبودن و او یموقت بودن چند سال همسر مخف ی غهیچند سال ص یبده حت یتن به هر خفت

تا انقدر غرق ثروت باشه که براش سرو دست  بودیاز تبار خان و خانزاده م دی. دختر من باگرفتینم میجد دیبا

 زیکت و دامن پوش به سمت م یتکرار بشه.نگاهم و به سمت در برگردوندم زن یا گهید نیریش ذاشتمیبشکنن من نم
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کرد و به  ادداشتیرو تند تند  یدر اوردم و بهش دادم که شماره ا فمیمن اومد و ازم خودکار خواست . قلم و از ک

صحنه بودم که  نیدادو رفت . از دور شاهد ا لیپرستار تحو هرفت و شماره رو ب رشیدستم داد بعد هم به سمت پذ

رفتم . هنوز ملحفه رو سرش بود و تکون  اوشیهمون موقع از جا بلند شدم و به اتاق س دیبه ذهنم رس یفکر

 سرش برداشتم و گفتم : ی. رفتم به سمتش و ملحفه رو از رو خوردینم

 کنم ؟ دایماه بانو رو پ شهیم یچه جور -

 حوصله  گفت : یکردو ب زیر چشماشو

 ؟ یواسه چ -

 حبس کردم وگفتم : نهیتو س سمونف

 ؟یازش دار یماه چهره کجاست . شماره ا دمیو بهش خبر م کنمیم دایماه بانو رو پ -

 به عالمت مثبت تکون دادو گفت : سرشو

  یکن کاریچ یخوایرستوران داره ..حاال م هیخسرو تو شهر  -

 زدم و گفتم : لبخند

نشده  ریبده تا د تیبه ماه بانو تو فقط رضا رسونمی... من ماه چهره رو م زمیاز ماه چهره راحت عز التیپس خ  -

 ..میبر

 شد که گفتم : رهیبهت زده و متعجب بهم خ یچهره  با

 ...اوشیبه خاطر بچمون س -

 بهم نگاه کرد که گفتم : دیپر از ترد یهم با چهره  باز

 ...باشه ؟؟ اوشیس کنمیخواهش م -

 باشه اروم لب از هم باز کردو گفت: ختنیه اماده اشک رسرخ شد انگار ک یکم صورتش

 تنهاست  یلیگناه داره... خ -
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 گرفتم تو دستمو گفتم : دستاشو

 ستیمعلوم ن ی. اگه قبول نکن فتهیبراش ب یدختر اتفاق نیا ذارهی. مطمئن باش ماه بانو نم نهیتنها کار درست هم -

. خواهش .. تهیموقع نیبهتر نیا میراحت بر میتونیکه ساالر بهت داده ما م یبا پول اوشیس ادیسرخودمون ب ییچه بال

 هم بهش یپول هیپرستارا  نیاز ا یکیخسرو رو بدم دست  هبده شمار تیبده..رضا تیتا خبردار نشدن رضا کنمیم

  ادیکه فعال صداش درن دمیم

 گفت : دویگونش چک یاز رو یبهم نگاه کردو قطره اشک دیبا تر دوباره

 برسه  یبینکن که بهش اس یفقط کار -

از ماه بانو و  یوقت شماره ا چیرفتم اما ه رونیبه گونش زدم و از در ب یگرفتم بوسه ا تشویرضا نکهیاز ا خوشحال

 اوشیراز فقط خودم خبر داشتم نه س نیندادم ... البته از ا رشیخسرو به پذ

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

 سومم فصل

 الیل

ه ب یمنته یله هاشده بود پ ریربع هم د هیقرار داشتم و  نایباس  دمیانداختم و از جا پر زیم یو به ساعت رو نگاهم

و با نگاه متعجب مامان رو به رو شدم . مامان نگاهش و به سرتا پام انداخت و  نییاومدم پا یکیاشپزخونه رو دوتا 

 تاسف تکون دادو گفت : یسرشو به نشونه 

 باز هم اون جلسات مسخره آره؟ -

 و گفتم : دمیزدم و رفتم جلو و صورتشو بوس لبخند

 ت مسخره ...آره ...بازم اون جلسا -

 پر کردو گفت : ییدوباره از چا وانشویو ل یرفت به سمت کتر مامان

 اگه بابات بفهمه ...-

 قطع کردم وگفتم : حرفشو
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 ... ی.. البته اگه شما نگ فهمهیبابا نم -

 سرشو تکون دادو گفت : دوباره

 یزیشده ارامش خودتو مارو بر یمتیبه هر ق یخوای...م تیزندگ نیتو از جون ا یخوایم یسال گذشته ..چ نهمهیا -

 به هم ...

 گفتم : رفتمیکه به سمت در م یگرفتم و درحال ریلقمه نون و پن هی

 یزینگران چ نهیشم هم هیمغز من تا االن با گچ پر شده بق نینشده که ا یزیحقمه مادر من ...حقمه ...بعدم چ -

 نباش..

 .. یکنیضعف م یخوردیم یزیچ هیحداقل _ مادر

 کفشمو پام کنم گفتم : کردمیم یکه سع یرو گذاشتم تو دهنم و درحال لقمه

  رمی... س خورمینم -

به مشامم  اطیتو ح یگل ها یبو نکهیلذت بخش بود اما به محض ا یلیخ رونیب یبهار یرفتم ..هوا رونیواز در ب 

عطسه کردم . عباس اقا که مشغول اب دادن گل ها  نیپشت همم شروع شد و تا خود ماش یخورد باز هم عطسه ها

 بود با خنده بهم نگاه کردو گفت :

 خانم  یباز بهار شدوشما شروع کرد -

 بساطه.. من برم زود سوار شم تا نمردم از عطسه  نیکرده عباس اقا ... هر روز هم چاارمیب تیحساس نیبه خدا ا -

کرده  ریربع د هی شینطوریرفتم هم رونیشدم و از در خونه ب نیمشغول کارش شذ . سوار ماش دویبهم خند دوباره

 یو حسابر چارهیب ینایاالنه که س دونستمیده برابر شد م میشده بود بد قول ابونیهم که تو خ یبودم و با اون تصادف

 رتکونو از دور س کردیو طلبکارانه بهم نگاه م نهیسبه دم مغازش دست به  دمیرس یکالفه کنم و همونم شد وقت

 شدو گفت: نیو شونه هامو باال انداختم که با همون حالت طلبکارانه اومد و سوار ماش دمی. خنددادیم

 دلم بزارم خانم ؟ یو کجا ریساعت تاخ مین -

 نگاهش کردم وگفتم : شرمند



 ماه چهره

 
274 

 

 ... نمیبیبه خدا خواب موندم .. از بس که شبا چرت و پرت خواب م -

 کردتو هم و گفت : اخماشو

 ؟ یشگیباز همون خواب هم -

 و به عالمت مثبت تکون دادم وگفتم : سرم

 ؟ میندار دنیخواب ند یبرا یشما قرص و شربت یکتابا نیتو ا -

 گفت : دویخند

  یول ستیچاره کار شما قرص و دوا ن مینه ندار -

 ؟؟ هیپس چ -

 به صورتم انداخت و گفت : ینگاه

 ون ..ازدواجم یدکتر برا یاقا تیگرفتن رضا -

 و به تاسف تکون دادم وگفتم: سرم

 کاار چارم نباشه... هی نیحاضر بودم صدتا ورق قرص بخورم و ا -

 اد؟یکوتاه ب خوادیپس م ی...ک یباالخره که چ_ نایس

 هامو باال انداختم و گفتم : شونه

پا  یخواستگار ذارمیالبته منم نم کنهیقبول نم زنمیباهاش حرف م ی..هرچ شیشناسی... خودت که م نایبگم س یچ -

 بده ... تیرضا شهیبه اون خخونه بززاره ...باالخره مجبور م

 هنوز میکار دار یلی...خ دمیکه من د یاون دکتر__ نایس

 رو به روم نگاه کردمم وگفتم : به

 ... میبخور یزیچ هی میحداقل بر میاز کالس که جا موند -
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 هم کمربندشو بست و گفت : نایس

 ... میبر -

و کنار هم سال ها  میبا هم بزرگ شد ییجورا هیما  شناختمشیاوردن م رونیخونه ب میتیکه منو از اون  یوقت از

م که هم کال یشدم و فقط و فقط با تنها کس یخونه جور نم میتی یچرا از همون اول با دخترا دونمینم میکرد یزندگ

 یباعث شد رفاقت ما سال ها طول بکشه که البته وقت نیشکل من بود و هم ییجورا هیبود البته اونم  نایس شدمیم

عوض شد .. با  یحس رفاقت جاشو با عشق پر کرد وهمه چ نیا مییگذاشت یجوون یایسنمون باالتر رفت و پا به دن

دا سم و زن خرو هم باباقا نایس یبه عهده گرفتن و سرپرست میمن و پدر و مادر فعل یاز همون ابتدا سرپرست نکهیا

 دونمیا نمکرد . ام شترمیمارو نسبت به هم ب ینه تنها کمرنگ نشد بلکه وابستگ یدوست نیقبول کردن اما ا امرزشیب

ف اونا و اختال فهیضع یوضع مال لشیدل دونستمیندونم م نکهیچرا بابا با ازدواج و ارتباط ما مخالف بود البته نه ا

ذهنمم  تو نایس یو جا یکس تونستمینم خواستممیم گرنداشت من ا یتیاهم من یکه اصال برا یزیماست . چ یطبقات

 و باهاشون شناسمیکه م ییبه بعدممو به خاطر دارم و تعداد ادما یفقط از دوازده سالگ ایدن نیکه تو ا ی.. من ارمیب

راه  میحر نیکه به ا یبودم و تنها کس دهیخودم کش ییخط دوره تنها هیاشنا هستم به تعداد انگشتان دستم بود 

 کجان مجبور میام و پدر و مادر اصل یچ دونستمیام ؟نم یک یدونستینم یبود . دست خودم نبود وقت نایدادم سیم

 یلیحصار ارتباط برقرار نکنم البته که بابا و ماما خ نیاز ا رونیب یبککشم و با ادما ییبودم دور خودم و حصار تنها

 نیتا دکتر روانپزشک و مشاور بردن اما من حالم با ا ارهز شیبرگردونن و پ یاقعو. یمن و به زندگ کردنیتالش م

که منو  یزیتو گذشته بود . هرچ زیهمه چ یاداوری کردیکه حالم و خوب م یزیشد . تنها چ یقرص و دواها خوب نم

... من فقط دنبال گذشتم  کردیم ینا مفهوم و درهم و برام معن یخوابا نیکه ا یزیهر چ کردیتر م کینزد تمیبه اصل

 ...  ارهیب ادمیو به  تمیکه هو یزیو چ بودم

و نگاه کرد شهیبهش زدم که کالفه به ش ی. لبخند کمرنگ کردیداشت با دقت نگاهم م نایبه خودم اومدم س یوقت

 گفت:

بره . از  نییپا اب خوش از گلوشون یچند سال نذاشت نیهات حق دارن . تو ا ی؟به خدا دور و بر یبس کن یخواینم -

  نطوریمنم هم یگلو

 هامو باال انداختم و گفتم : شونه

 ... یخودم نی..تو که ع یدرکم کن یکیتوقع داشتم تو  -
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به  و حالمو ندهیمنم حالم بده منم اعصابم خورده اما ا نمیبیدرهم م یخوابا نیبه خدا منم از الیتو ام ل نیمنم ع_نایس

 نیهم توگذشتت باشه تو االن دختر هم ی.. حاال هر چ یکنیهمرو کالفه م ی.. تو دار کنمیخودم و خانوادم زهر نم

  ینیاشم نینگاه به ا هینگاه به لباسات بکن  هیسال در کنارت بودن و برات کم نذاشتن  نهمهیکه ا یهست یپدرومادر

 ندمونیبشو به ا تیلعن یاون گذشته  الیخ یب کنمی..ازت خواهش م الیل یکم ندار یچیه نیپاته بکن ..بب ریکه ز

تو درستو  م...من تخصص بخون میبساز ندمونویباهم ا نکهیازدواجمون به ا یبرا یریپدرتو بگ تیرضا نکهیفکر کن به ا

 که قبال بوده ... یهرچ الیخ ی...بابا ب میکن ی..... زندگمیکار کن یادامه بد

 یندلص یست . اشکامو با نوک انگشتام پاک کردم و به پشتاشک به چشمام نش یدستامو و کم نیو گرفتم ب سرم

 و گفتم : دمیکش یقیدادم و نفس عم هیتک

روزا اشوبه ..از  نیا یدلم بدجور ستی.. ذدست خودم ن نایکه بودم س یزیچ دنیاز فهم ترسمیچرا انقدر م دونمینم -

 ....  خورهیحالم از خودم به هم م ادینم ادمی یو بعد اون تصادف لعنت یچیه نکهیا

 زدم و گفتم : یکردم و لبخند کمرنگ نگاهش

 نییپا ادیب طونیاز خر ش دوارمیبهش فکر نکنم و بازم امشب با بابا حرف بزنم ام کنمیم یچشم ... سع یول -

 و گفت : دیخند نایس

  شاالیا -

و  یکس نیهمچ هیخدا  نکهیاز ا میحرف زد یو از هر در میو ناهار خورد میگشت ابونایتمام روز و تو خ نایبا س همراه

کنم .  رکایچ دیبا ییاز درد تنها دونستمیتو اون روز ها کنارم نبود نم نایکنارم گذاشته بود واقعا ممنون بودم اگه س

 نکیکتابه و ع هی یطبق معمول مشغول مطالعه  دمیبرگشتم بابا از مطب به خونه اومده بود رفتم به اتاقشو د یوقت

 بهم انداخت و گفت : ینگاه مین دیبه چشم زده . منو که د شویدور مشک

 تا حاال ؟ یکجا بود -

 تو اتاق و رو به روش نشستم و گفتم : رفتم

 بابا ؟ نیکنیم تمیکجا بودم ....پس چرا اذ نیدونیشما که م خورمیمن بدون اجازتون ابم نم نیدونیشما که م -

 اش برداشت و گفت :چشم یاز رو نکشویع
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 ..یکم قانع باش هی خوامیبه صالح خودته دخترم . من نم گمیم یهر ج -

 .دیکمه بابا ؟شما که مثله چشماتون بهش اعتماد دار نایس -

 نجوریبه ا یبود نجایکه ا یمدت نیکه من تو ذهنم دارم . تو تو ا ستیهم ن یال دهیاما اون ا ستیکم ن نایس_ بابا

 ... یکن یزندگ نایس طیبا شرا یبا کس یتونینم یعادت کرد یزندگ

سط متو یزندگ هیهم به اندازه خودش داره به هر حال  نای؟ نه ... س رهیمیداره م یاز گرسنگ نایبابا ... مگه س تونمیم -

 درست کنه .تازه بابا قاسمم قول داده کمکش کنه  تونهیکه م

 بکنه  تونهیم یدخترم ؟چه کمک یفروش یبستن یداره به جز اون مغازه  یقاسم چ_بابا

 شیاززندگ یمیکنم که مثله خودم ن دایو پ یبرام مهمه من ک نای..من خود س سیبرام مهم ن زایچ نیبابا من اصال ا -

 نشناسه .. تشویو شخص تینباشن مثله خودم اصل شیبراش پاک شده باشه مثله  خودم پدر و مادر واقع

 گفت : یاروم تر یبه چشم زدو با صدا نکشویدوباره ع شویشونیبه پ دیدستشو کش بابا

  دمیاما قول نم الیل کنمیراجع به حرفات فکر م-

 و گفتمم : دمیاز جا بلند شدم و صورتشو بوس یخوشحال با

 من قربونت برم بابا...  یاله -

ه اومدم تلفن برداشتم و با مغاز رونیاز اتاق ب نکهیلببش نشست و مشغول کارش شد به محض ا یرو یکمرنگ لبخند

 و برداشت و گفت : یتماس گرفتم بابا قاسم اونور خط گوش

 بابا؟ یسالم دخترم .. خوب -

 مغازه ست ؟ نایخوبم بابا قاسم .. س -

 از من خداحافظ فعال  نجاستیاره بابا ا_قاسم  بابا

 :کوتاه تلفن برداشت و گفت  هیو بعد از چند ثان نایو داد به س یگوش

 مغازه  یشده زنگ زد یسالم خانمم چ -
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 گفتم : دیلرز یکه از ذوق صدام م یحال در

  شهیبا بابا حرف زدم بهم قول داد رو حرفامون فکر کنه .باورت م نایس -

 -چند لحظه سکوت کردو بعد گفت : نایس

 ال؟یداره ل یکجاش خوشحال نیخب ا -

 تذاشیدو.سال دلش نرم شده وگرنه نم نیبعد ا یعنی گهیم ینجوریا یوقت شناسمیاونجااش که من بابا رو خوب م-

 حر ف بزنم 

 هست  یدیام یخب پس خداروشکر کورسو_ نایس

نم مطمئ گهیبله رو گرفتم د نیحاال که ا سهیمیپاش وا زنهیاگه م ای زنهیو نم یحرف ایمن  یاره مطمئن باش بابا -

 راحت شده  یلیکارمون خ

 . یراحت بگم فقط و فقط مال خودم الیهمه سال انتظار بتونم با خ نیبعد ا شهیباورم نم الیخوشحالم ل یلیخ_ نایس

 -تر اوردم و گفتم : نییپا یکم صدامو

 دارم  ایدن نیکه تو ا یهست یکس نیتر زیتو عز نای...س نایس شهیمنم باورم نم 

 گفت: دویکش یقینفس عم نایس

 که من دارم ...  یهست یکس نیتر ریتوهم عز -

 زدم و گفتم : یاروم شدو لبخند کمرنگ دلم

 من برم به کارام برسم فعال... -

بعد  نیبهتر به سراغ کارهام رفتم . ا یلیخ ی هیدو برابر شده باشه با روح میکردم و انگار که انرژ یخداحافظ نایس از

 تر کرده بود .  دواریام نایبه ازدواجم با س یلیو منو خ دمیشنیاز بابا م یحرف نیاز دوسال بود که هم چ

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

  نایس
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اما  کننیخونوادش از باال به من نگاه م دکتر و کردمیحس م شهیو هم کردمیاحساس کمبود م الیکنار ل گرچه

و حاضر بودم به جون بخرم تا بهش برسم . به نظر من  یریو خوب بود که هر تحق یخاک یبه قدر الیخود ل تیشخص

پدر و مادر که صرفا بخت و اقبال مارو  یب یاانسان ها اصال به ثروت و مالشون نبود مخصوصا ما بچه ه نیتفاوت ب

خاب هم من انت الیل یرو بابا قاسم انتخاب کرده بود و جا الیمن ل یکرده بود . اگه جا یفعل ینایسو  الیبه ل لیتبد

 هه االن ساختک ییالیل نیا ی. دکتر معتقد بود  که برا کردیفکر نم ینطوریاما دکتر ا کردیم رییتغ زیدکتر بودم همه چ

 یمن از شاگردا نکهی. با ا دیدیکدوم و در من نم چیداشت که ه یبزرگ یو براش ارزوها دهیکش یادیززحمت ز

ه بود ک یدنبال کس شتریهام اعتماد نداشت و ب ییبه خودم و توانا یلیخودش بودم و هم رشته و همکارش اما بازم خ

و  کردیخود من فکر م هییال تفکرش فرق داشت و درست شیکنه .اما خودل نیرو تضم الیل ی ندهیبتونه ا یاز لحاظ مال

تو  یلیخ الیبه خودش داشته . ل هیشب یپدر ایو احتماال مادر  ستیدکتر ن یاز خانواده  الیکه ل دادینشون م نیهم

هستن تو  ییبوده و خانوادش چه کسا یکه قبال ک ارهیب ادیاورد تا به  یگذشته غرق بود دائم به خودش فشار م

 دیدیدرباره گذشته ش م ییتا کابوس ها اوردیشبا انقدر به خودش فشار م کردیشرکت م یادیز یروان درمان تجلسا

فرق نداشت چرا  یلیاواخر که حالش از قبل هم بدتر بود اما من برام خخ نیحوصله شده بود مخصوصا ا یب یو کم

ه رو هم مثل الیو دوست داشتام ل ذاشتمینم شارخودم و تحت ف الیام اما مثله ل یام و چ یمنم دوست داشتم بدونم ک

و بود ککه ت یتیمهم ترب میهست یمهم نبود مهم االن بود که ک میکه بود یکنم حاال ما هر چ ندهیبه ا دواریخودم ام

 شکل گرفته بود ... دمونیجد یکه کنار خانواده ها یتیو شخص میچند سال شده بود نیا

مشخض نبود و معلوم نبود خانواده  تمونیما هو یخونه منتقل کردن هر دو میتیرو با هم به  الیمنو و ل گفتنیم همه

جشن تولدها  نیهم گرفتنیجشن تولد م الیمنو ل یبرا خیتار هیهر سال تو  نیهم یهستن .برا یهامون چه کسان

سال  نی. و بعد ازچند میهم شد یبرا یمیبه دوتا دوست صم لیبشه و کم کم تبد شتریما به هم ب یکیباعث شد نزد

 به عشق شد ... لیتبد یدوست نیهم ا

 شیال پاز دوس نیهم یمن قرار بده . برا یو جا یکس تونستیم الیفکر کنم و نه ل الیل ریغ یبه کس تونستمیمن م نه

به  تیاما دکتر رضا میییبه بارم با بابا قاسم به خونشون رفت یو حت میو با خانوادش مطرح کرد یمسئله خواستگار

من اما  یهم برا یادیز یها تیموقع عتایاومد و طب الیل یابر یادیز یدوسال خواستگارها نیوصلت نداد . تو ا نیا

باعث شده بود که باالخره بعد دوسال امروز دکتر نرم تر  نیهم دمی. شا میکن نیگزیو جا یکس میکدوم نتونست چیه

ابا با قاسم رفتم . از برق نگاهم ببا زینشون بده . تلفن گذاشتم سرجاشو به سمت م الیبه منو ل یخوش تر یبشه و رو

 قاسم درونم و خوندو گفت :

  نایس زنهیشدهه چشات برق م یچ -
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  شهیداده . فکر کنم کم کم داره نرم م تیرضا بایبود گفت دکتر تقر الیل -

 و گفت : زیتو دستشو گذاشت رو م حیقاسم تسب بابا

 یو از دوش من بردااشت  یبار زندگ نیبزرگتر یریخدا رو شکر .تو سرو سامون بگ -

 .. نیخودتونو تودردسر بنداز خوامیکم نگران شمام ... نم هی... من فقط میچاکر بابا قاسمم هست -

 زایچ نیکنم .تو نگران ا یکار ینکنم ک یاالن کار گهیدارم اخرش ماله توئه د یبابا من هرچ یچه دردسر _قاسم  بابا

 .  شهیر به خدا خودش جور مبسپاا شویبده بق تینباشش دکتر اگگه رضا

 مغازه برسم ... یو رفتم تا به کارا دمیجا بلند شدم و سرباباقاسم و بوس از

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

  رایسم

 رمیگب هینکردم . جرات نداشتم سراغشو از بق داشیچشم انداختم و دنبالش گشتم پ ینبود هر چ مارستانیب نروزاو

ظر و منت نمیدادم بش حیترج نیهم یو پر کنن برا مارستانیاز احساس درونت بفهمن و کل ب یزیبود چ یچون کاف

که  یسال هی نیو فکر کردم . فقط فکر کردم به اا موندمگرفتمم ومنتظر  ییچا هی. رفتم به بوفه و ادیموندم تا خودش ب

و  کشنیدرد م نجایا یضایمر دمیدیاوقات که م یبدتره .. گاه ییطرفه که از هر بال هی یبود براش. عشق دهیدلم لرز

 دایدرمون من پ یدرد ب یهم برا یمسکن هیکاش  کنمیباا خودم فکر م ادیحالشون جا م یزنیبهشون مسکن م یوقت

من  نیو تا بلکه توجهشو به خودم بخرم . ا یدنبال کس دومیمن باشم که م نیا نکهیخسته بودم از ا گهی. د دشیم

ته هف هی دنیبار د هیو به جون بخرم و با همون  یهر خطر دنشیبار د هیباشم که براش انتظار بکشم که واسه  دیبا

دادم که اونم  یاتفاق دل به دل پسر خاله ا نیقبل ا ودکم ب ایدن نیچرا انقدر سهم من از ا دونمی. نم رمیبگ یانرژ

 چیه گهید ایدن نیو حس کردم تو ا ختیازدواج کرد اعتماد به نفسم ر یگذاشت و رفتو وقت یا گهید یدلش و جا

. چشم  کردمیخودم نگاه م یو به چهره  ستادمیا یم نهیا یکه منو دوست داشتاه باشه . روزها جلو ستیکس ن

عتقد م هیبق گمیخوب و خودم به خودم م نینازک و در کل خوب . البته ا یمتناسب لب ها بایتقر ینیب یمشک یوابرو

اون ادم قبل نشدم  گهیبعد از ازدواج پسر خالم د میحرفا بگذر نیدارم . حاال از ا یبانمک و جذاب یبودن چهره 

دوبباره حالم خوب شه دوباره سرپاشم و  ادیاز دست دادم و تو الک خودم فرو رفتم .تا ب مویاعتماد به نفس و روح

هتر کم حالم ب هیشدم  مارستانیب طیدانشگاه قبول شدم و وارد مح ی. وقتدیطول کش یلیخ یبه زندگ دواریدوباره ام

 یبه زندگ بایوقت فکر کردن و غصه خوردن و از من گرفت . داشتم تقر ضایسرگرم شدن با اون مر ادویشد کار ز
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که  یچم شد دوسه بار دونمینم دمشید ی. وقت دمشیشد د مارستانیکه وارد ب یکه روز اول دمکریعادت م میعاد

 ای میحرف زد ضایوو درباره مر میخورد ییکه باهم چا یبرخورد مختصر داشتم و باهام خوش برخورد بود؟چند بار

رفتارا  تو ذهن من اون جرقه  نیا ازکدوم  دونمیمنه ؟نم یمورد عالقه  یکتابا دونستمیکه برام اورده بود و م ییکتابا

 عاشق شدن یبود برا ینگاه اولمون کاف هیهمون  دمیکدوم شا چیاصال ه دمیرو دوباره روشن کرده بود . شا یلعنت ی

ازش نداشتم و به استقبالش نرفته بودم .  یانداخت که اصال دل خوش ییکه بود دوباره منو تو هول و وال یاما هرچ

مش چش ینه هر کس گفتمیم یاتفاق افتاده و گاه نیکه با پسرخاله خوردم ا یا یشکست قبل زا کردمیحس م یگاه

وب از نظر خ نکهیخوب بود ا یلیخ نای. س فتهیاتفاق براش م نیو باهاش هم کالم بشه هم فتهیب نایمثله س یبه پسر

 یبود که تو ذهن داشتم حت یهمون انیبود برام که س نیمهم ا ستیفرق کنه مهم ن هیبق یارهایو ممکنه با مع هیمن چ

ن از بود که م یزیهمه چ نایاهل کتاب و بحث بود اهل تفکر و نظر بود . س نایتر از پسرخاله . س ییایبهتر و رو یلیخ

نو که البته شناختشون م شناختمیم شتریهاشو ب یخوب گذشتیم تشریما ب ییهم از اشنا یو هرچ خواستمیمرد م هی

ه طرف هی یعشق و احساستون به کس یوقت نیدونیبه من نداره . م یاحساس چیه دونستمیمچون  کردیخوشحال نم

و  نیشیعاشق م شتریحسن هاش ب دنیچون با فهم کنهیم تتونیاذ شتریب نیاز طرفتون بدون شتریب یباشه هر چ

. دلم  شدیم ترصاحابم عاشق یدل ب نیمشناختم ا شتریب نارویو س رفتیجلوتر م یمنم هرچ نیخوریحسرت م شتریب

حس دو طرفه  نیاصذال ا اینه ؟ ایو دوست داره  یو ذهنش هست ؟کس یتو رزندگ یکه کس دمیفهمیم خواستیم

با  ییارویجرات رو گهیچون د کردمینم یسوال تالش نیا یکدوم از جواب ها چیه دمیفهم ینه ؟ البته برا ایهست 

 دمیفهمیزودتر اگه م یچون هرچ کردمیاشتباهم م هکه البت کهیشکست د هیاز  دمیترسیو نداشتم و م قتیحق

 ینیریجعبه ش هیبا  نایبودم و س یکه تو اوج عاشق و عاشق دمیفهم ی. من وقت خوردمیکمتر ضربه م دیموضوع و شا

روز اون یگفت که فردا یبا خوشحال دنیازش پرس دنشویخر ینیریش لیهمکارا دل یهمه  یاومد وقت مارستانیبه ب

 ازدواج کنه . قرارهمراسم عقدشو 

که دوستش دارم  یخبر ازدواج کس دنیباردوم از شن یبار دوم نابود بشم .برا یبود که من برا یجمله کاف هی نیهم

تا  مدادینرم و خوش عطرو تو دستم فشار م ینیریکه ش ی. درحالفتهیبره وفشارم ب جیگوشام بسته بشن سرم گ

پناه بردم . باورم  مارستانیب اطیاومدم و به ح رونیکنم از اتاق ب یالدارم سر اون خ میحرص از خودم و سادگ یهرچ

و  تانمارسیکوتاه دوباره شکست بخورم رفتم سمت  استخر وسط ب یفاضله  نیانقدر بدشانس باشم که با ا شدینم

ه هم و حالم ب زدیگوشام صوت م ددیکشیم ریاب به صورتم زدم و فکر کردم ... نفسم بند اومده بود قلبم ت یچند بار

که سرتاسرش پر از  ییو به اون کتابا نایس یبه رفتارها ییاول اشنا یاما با خودم فکر کردم .. به روزا ودب ختهیر

نسبت به خودم حس  یکدوم ازون رفتارهااحساس چیعاشقانه بود و استباه برداشت کردن من ... تو ه یشعرا
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 ذهنش منو یگوشه  دیهم شا نایکه س رهبه من دا یهم توجه نایکه س کردمیم نی...من فقط به خود م تلق کردمینم

 برام نبود ...  نیدردناک تر از ا زیچ چیبود و ه یا گهید زیچ قتیدر نظر داره و حق

 یسقوط یبزرگ برا یدره  هی یجاده  نیته ا یدونیکه م یانتها در حال یطرفه و ب کی یجاده  هیتو  ییتنها دنیدو

وجود داشت ؟  کطرفهیعشق  نیچرا ا دونمیحال اونروزم داشتم . اصال نم یبود که برا یفیتنها توص نیدوبارست . ا

 د؟یکش ینم یو ناکام یکس زجر دور چیشد و ه یخودش م یگمشده  ی مهیعاشق ن یهرک شدینم یعنی

که  یاشت کنار کسبود که االن د نایس شیفکر و ذهنم پ یگذروندم همه  مویشب زندگ نیو تلخ تر نیشب بدتر اون

 مریتو م مارستانیب نیکه فردا که از در ا کردمیفکر م نیبه ا یوقت کرفتیدوستش داره مراسم ازدواجشو جشن م

بشم  وونهید خوستیحال خوب و ندارم دلم م و زهیاون انگ گهیندارم د دنشید یاون حس و حال قشنگ و برا گهید

شکست بخورم دوبار داغون و له بشم و اصال  میبود که دوبار تو زندگ نیهم سنگ یلیبود خ نیمن سنگ یبرا

 که به صورتم یخونه رفتم . باد مطبوع بهار اطیشدم و به ح داریچرا زندم . اون شب نصفه شب از جام ب دونستمینم

ام گود رفته چشم ریبود و ز دهیرنگم پر دمیکم حالمو جا اورد ..رفتم کنار حوض اب و عکس خودم و توش د هیخورد 

دل ب  نیتا ادم بشم تا بفهمم و حواسم به ا وندمیناکامم م دیچهره حالم به هم خورد چندبار با نیا دنیبود از د

خودم و غرق  یدست یدست دیبا ر...چند با شدمیبار خفت و شکست غرورم له م ریز دیصاحابم باشه . چند بار با

. اشکم در اومد و  ختیچهره مم به هم ر ریاب و تصو یچهره در اومد محکم زدم تو نیا دنی... حرصم از د کردمیم

م کنار د دهینکنه...تا سپ داریو ب یهام کس هیگر یدهانم گرفتم تا صدا یکردن فقط دستمو جلو هیشروع کردم به گر

ها از اشپزخونه اومد  به هم خوردن استکان یکامال هوا روشن شدو صدا یوقت کردمیاون حوض نشسته بودم و فکر م

خودم و نگاه کردم  نهیتو ا یحاضر شدن به اتاق رفتم . وقت یاب زدم و برا گهیبار د هیاز جا بلند شدم و صورتم و 

کمم  رز  هیو  دمیکش چشمامرو برداشتم و دور  نهیا یرنگم مثله گچ شده بود و چشمام سخه سرخ بودن . کرم جلو

و حالت تهوع داشتم  سوختیزدم . معدم م رونیو خوردن صبحانه از خونه ب یفظکمرنگ به لبام زدم و بدون خداحا

شدم و چشمام و چند لحظه بستم  مارستانیرفت . با حال بدو هواس پرت وارد ب ینم یچیاما دست ودلم به خوردن ه

و وارد  دمیکش قیپلک زدم و چند نفس عم یباز کردم و دو سه بار موچشما رممیاشکامو بگ ختنیر یتا جلو

کار  یتعجب کردم .لباسسمو عوض کردم و برا دمشیند یبه اتاقش انداختم و وقت یشدم.طبق عادت نگاه مارستانیب

 هکانقدر بهشون خوش گذشته  نکهی. تصور ا ستیو ن ومدهیکه به محل کارس ن دمیاماده شدم اما در کمال تعجب د

کنم تا سرپرستار اونروز  ید  باعث شد انقدر خرابکارگرفته حالمو بدتر و حواسم و پرت تر کر یروزم مرخص هی

 عذرمو بخواد و منو به خونه بفرستهه .

...................................................................................................................................................... 
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  الیل

مراسم ساده  هیپر کرده بود گرچه با اصرار خودمون  نارویعقب افتاده تمام وقت منو وس یو کارها لوازم عقد دیخر

 نایالبته س کردیروزمون و پر م یهمه  بایوتقر  میدادیانجام م دیداشت که با یادیز یاما همونم کارها میبرگزار کرد

 یکارها  خسته کننده پر بود ول نیهمون وقت محدودشم با ا امانداشت  ادیدنبال کارها ب نکهیا یوقت برا یلیکه خ

برده  ادیاز  هارویکه گذر زمان و خستگ میچون انقدر شور و شوق داشت میکردینم یکدوممون احساس خستگ چیه

 . میعقدو هم تو سالن انداخت یو سفره  میخودمون گرفت یمراسم و تو خونه  دی. باالخره روز  مراسم فرا رس میبود

 کیمراسم اقوام درجه  ی.. تنها مهموناییهم کت و شلوار رسم نایبودم و س دهیساده پوش دیکت و دامن سف هی من

 بزرگش ...  یهم پدرش بابا قاسم و عمه  نایس یبودن و از طرف خانواده

 انیتا عاقد از راه برسه . س میو دور هم نشسته بود میدر مراسم حضور داشت هیبه دنبال عاقد رفته بود و بق بابا

 از بغل به من کردو گفت : ینگاه مینشسته بود ن یصندل یهمونظور که رو

ر روز فک نیلحظه و ا نیبه ا یچند ساعت هیبخوابم  خواستمی...هر شب که م دمیدیفقط م اهامیروز و تو رو نیا الیل -

 ره تا خوابم بب کردمیم نشییخودم باال و پا یو انقدر برا کردمیم

 لبخند  زدم و نگاهمو به نگاهش دوختم و گفتم : بهش

 ؟ یهمونقدر خوشحال یعنیه؟یکیبا تصوارتت  یکه االن دار یحال نیحاال ا -

 زدو گفت : یو لبخند مرموز نییانداخت پا سرشو

نه بود که نک یته دلم خال ییجا هی شهیهم کردمیلحظه فکر م نیبه ا یاز اون لحظه خوشحالم .. وقت شتریب یلیخ -

واقعا از ته  دل خوشحالم واقعا  شهیجور م زیبشه اما االن که مطمئنم همه چ ایبهه رو لینشه و نکنه همش تبد

 خوشحالم ...

به  و شمیخودت م یکه فقط و فقط برا کنمیفکر م نیبه ا یهمه سال وقت نی.. بعد ا نایخوش حالم س یلیمنمم خ -

  کننیاب مته دلم انگار قند  میهم تعلق دار

 رو به رو بهم نگاه کردو گفت : ی نهیاز تو ا نایس

 خوشبختت کنم ... یقشیخدا کنه بتونم اونجور که ال -
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 گفتم : یاروم یلبخند زدم و با صدا درجوابش

 ... یتونیم -

از شدت دوختم و  ناینگاهمو بهه س نهیکه بابا هم به خونه اومده و همه ساکت شدن . از تو ا دیموقع خبر رس نیهم

 کرد . بهت زده به رو یباز کردم نگاهم با نگاه پر از اضطراب بابا تالق یهم گذاشتم ووقت یذوق چند لحظه چشمامو رو

 نگاه کردو گفت : نایبه منو س لرزنیسرخه و دستاش م رخهکه صورتتش س یبابا درحال دمیشدم و د رهیبه روم خ

 انجام شه ...  دیعقد نبا نیا -

بلند  از جا نایافتاده بود مگه ؟؟س یانجام شه ؟؟چراا ؟؟چه اتفاق دیگفت؟نبایداشت م یزده به بابا نگاه کردم ..چ بهت

 بغلشو گرفت و گفت : ریشدو به سمت پدر رفت و ز

 شده  ؟ یدکتر مگه چ یچرا اقا -

 که دستشو رو قلبش گذاشته بود گفت : یدر حال بابا

 انجام شده  دیعقد فعال نبا نیاانجام شه ...  دیعقد نبا نیا -

 حال رفت. واز

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

  رضا

بودم و نه اهل  استیمن نه اهل س ادیبه دنبالم م رمیو هر جا که م بمهیدر تعق ینیکه ماش دمیدیم شیچند روز پ از

 مارستانیاوقات هم تو ب یو گاه گردهیو شب برم رهیمتخصص قلب که هر روز به مطبش م هیدردسر درست کردن . 

 رمیو هر جا هم م ادیدرب خونه به دنبالم م یجلو ازشولت سبز رنگ چرا هر روز  نیا دونستمیداشتم اما نم  یجراح

سرم  ییمسلح باشن و بال دمیکارو بپرسم اما ترس نیا لیو ازش دل رمیخواستم جلوشو بگ یدو سه بار کنهیم بمیتعق

 به مطب برم و یاومدم تا طبق معمول هر روز چند ساعت رونیکه از خونه ب الیصبح روز عقد دخترم ل نکهی. تا ا ارنیب

نو م دارید یشناس تو مطب داده که بدون وقت تقاضانا یخبراز حضور مرد یمنش دمیبا عاقد به مراسم برگردم د بعد

 یشاز من نمیو بب یبعد ضیمر نکهیبه دلم افتاد بدون ا یبیعج یدلشوره  یحرف از زبون منش نیا دنیداره .با شن

حدودا چهل  یبعد درب اتاقم به صدا دراومد و مرد ظهخواستم که مرد ناشناس و زودتر به داخل بفرسته . چندد لح
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 یدرب ظاهر شد . نگاهم و به سرتاپاش انداختم و وقت یبرازنده جلو یرنگ شده و چهره ا ییساده با موها

مرد همون صاحب شولت سبز رنگه  نیکه ا دمی. امااز همون اول فهم نهیتعارف کردم که بش یرسم یلینشناختمش خ

 ور تا دور مطب انداخت و گفت :به د ی. مرد به محض نشستن نگاه کنهیم بمیکه هر رورز تعق

 ماله خودتتونه ؟ نجایا  -

 و به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم : سرم

 مطب  نیفروش نذاشتم ا یکه خبر دارم برا ییچظور مگه ؟تا اونجا -

 گفت : دویخند مرد

 تاجر پسته ام .. هیبخرم ...  نجارویکه بخوام ا ستمینه من اصال دکتر ن -

 اختم گفتم :باالاند ابروهامو

 اقا ...  ادیاز من برم یچه کمک -

 جا به جا شدو گفت : یرو صنندل یقدر مرد

 شماست ؟ ی... دخترخونده  یبرات الیل -

 کردم و گفتم : زیبه دلم انداخت . چشمامو ر یبیاضطراب عج الیل اسم

 افتاده ؟ یچطور مگه اتفاق -

 تکون دادو گفت : یسرشو به عالمت منف مرد

  دینه ... نگران نش -

بود که  لباس بپوشه معلوم نطوریکروات بزنه و ا گهید یبودم کس دهیکم د یلیبه سرتاپاش کردم بعد از انقالب خ نگاه

 یعنیبود ؟ الیاز اقوام ل یعنی ختیهمه فکرو ذکرمو به هم ر الیکرده اما با اوردن اسم ل ینم یزندگ رانیتو ا یمدت

 بود؟ الیمرد پدر ل نیا یعنیاومده بود؟ نسرمو میدیترسیازش م شهیکه هم یزیباالخره اون چ
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 وارید یرو یکه مرد با اعتماد به نفس تمام از جا بلند شدو به سمت تابلو یفکر اومد تو سرم و رد شد تا وقت هزارتا

 رفت و گفت:

 ما .... یماه چهره  ایشما  یالیمن از اقوام اون دختر هستم . ل -

 و یمهم نیروز به ا نیتو ا کردمیدر صد هم فکر نم هی یاما حت فتهیاتفاق ممکنه که ب نیزود ا ای رید دونستمیم

دختر به خودش فشار  نیبشه و بخواد ارامششو به هم بزنه چه قدر ا دایاز اقوامش پ یکس الیل یبرا یسرنوشت ساز

. حاال اصال حقش  میا جلوشو گگرفته بودن کار داشت  و میکنه . چه قدر اصرار به ا دایکرد خانوادشو پ یاورد و سع

د شده بود و حالم ب دیلرزیکه دستام م ی. درحال فتهیاتفاق ب نیا کردیم رییروز که سرنوشتش کامال تغ نینبود که تو ا

 من من کنان گفتم :

ش از گذشت یزیچ ای یکن یخودتو بهش معرف یبخوا نکهیا یبرا ستین ی.. االن وقت مناسب یهست یاقا شما هرک -

 یبک

 کردو گفت : بشیدستاشو تو ج مرد

  گفتمیاون خطبه خونده بشه به شما م نکهیا لیمطلب وحتما ق نیا دیاما من با شهیامروز روز عروس دونمیم -

 ؟ یچه مطلب -

 بهم انداخت و گفت : یبیعج ینگاه مرد

 دارم ؟ الیهمون ل ایبا ماه چهره  یچه نسبت دمنیدیشما نپرس -

 هامو باال انداختم وگفتم : شونه

 . الستیل یروز برا نیامروز مهم تر نکهیداره مهم ا یو عمو ... چه فرق ییدا ایبرادر  ایحتما پدر  -

 انداخت وگفت : نییسرشو پا مرد

 من ...من.... -

 و دوباره به صورتم نگاه کردو گفت : دیکش قینفس عم چند

 من شوهرشم ... --
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 -که خندم گرفته بود گفتم: یسرم وو بهت زده و درحال یدستمو گرفتم رو دیحرف گوشام سوت کش نیا دنیشن از

شما ؟دختر من مگه چند سالشه که قبال شوهر کرده .اون موقع که من ماه چهره رو  یگیم یاقا معلوم هست چ - 

 نکهی... شما مثله ا دادینم صیدختر نوجونن که دست راست و چپشو از هم تشخ هیسالش بود ..  زدهیگرفتم فقط س

  رونیببهت فشار اورده...لطف کن بفرما  یکاریحوصلت سررفته و ب یادیز

 نگفت که گفتم : یزیرو لب داشت چ یکه لبخند کمرنگ یخونسرد سرجاش نشست و درحال مرد

احساس با نمک بودن  یادیاقا ز نیا سیزنگ بزن پل ی... بفرما....خانم منش ستمیاقا ..مگه با شما ن رونیبفرماب -

 کنهیم

 گفت : دنشیوارد اتاق شد که مرد با د یمنش

  رونیب دییخانم شما بفرما -

 نگاهشو به سمت من برگردوندو گفت : بعد

 ؟ یاگه با مدرک ثابت کنم چ -

 شما؟دختر من و ازدواج؟ یگیم یدار یکدوم مدرک اقا ؟چ -

 گفت : زویاورد و گذاشت رو م رونیرنگ ب یقهوه ا یمیقد یشناسنامه  هیبرد به سمت کتشو  دست

با  تونهیدوازده سالش بود به عقد من درومده .. و قطعا االن نم یماه چهره ست . دختر شما وقت یشناسنامه  نیا-

 ازدواج کنه  .. یا گهیکس د

رو پرت و گرفتم و باز کردم شناسنامه بدون عکس بود و مشخصات.شناسنامه  یمیقد یترس و لرز شناسنامه  با

 و گفتم : زیکردم رو م

  رونیمنو؟بفرما ب یکرد ؟مسخرهیثابت کن یخوایم نیبا ا -

 از جا بلند شدو گفت : مرد
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 نیشدم تا هم یمن دچار فراموش میتصادف کرد زدی کیاقا من مطئنم اون دختر همون ماه چهره  زنه منه ما نزد -

و دنبال ماه چهره  رانیاومد برگشتم ا ادمی نکهیام اما به محض ا کارهیهستم و چ یک دونستمینم شیچند وقت پ

 گشتم 

 قاتمیمن از تحق نویو ا یکردیکه ماه چهره رو اوردن شما همونجا کار م یبود یمارستانیدکتر شما توهممون ب یاقا-

 یو عروس یگکه ما زند ییهمون روستا نیایب نیکنیلطفا . اگه حرف منو باور نم نینش هیپس منکر قض دمیفهم

 نیا دی.اگه شما امشبم بذارشناسنیم یکه هم منو و هم ماه چهره رو به خوب ییاونجا پر از شاهده و پر از کسا میکرد

 منه  یو رسم یکه ماه چهره زن عقد کنمیعقد باطله اقا ..چون من ثابت م نیمراسم عهقد برگزار شه ا

 عیرقرص س هیو قلبم به تپش افتاده  کشهیم ریدوتا دستام احساس کردم پشت سرم به شدت ت نیوگرفتن ب سرم

 دادمم و گفتم : هیتک یصندل یبه پشت یا هیخوردم و چند ثان

فکر  چیباهاش ازدواج کنه . ه خوادیکه م هیاون پسر کنه؟عاشقیم شویداره زندگ ال؟اونیاز جون ل یخوایم یچ -

 خبر مرد ... نیا دنیبا شن شهیدختر له م نیبرو بهش بدم ؟اخ نیا یمن چه جور یکرد

 بگذرم . میمن از زن عقد نیشما توقع دار_مرد

 دنبال سرنوشتت  یو بر ی... اززادش بزار یدرصدم اون حرفات راسته طالقش بد هیاره توقع دارم اگه  -

 دادو گفت : هیتک یبه صندل مرد

همه سال انتظار  نیکه دوستش داشتم گشتم و ا یسال دنبال کس نهمهیکه ا ی... دل من شهیم یپس دل من چ -

 دمیکش

 یاون چ یدونیبراش نم هی.. تازه اول خوش شهیتازه اول جوون یگذشته اما اون دختر چ یمحترم از شما سن یاقا -

ن و پات و از رهاش ک یکه داره ؟اگه واقعا دوستش دار یهرچ یریازش بگ یخوایحاال م دیارامش رس نیتا به ا دیکش

 بکش .. رونیب شیزندگ

 برداشت و گفت: زیم یرو از رو یمیقد یاز جاش بلند شدو شناسنامه  مرد

مثله ماه چهره دست بکشم اگه مراسم امشب و بههم  یازدختر نیکردم اقا توقع نداشته باش دایمن تازه گذشتمو پ -

که  یدونیم یضربه نخوره اما اگه به هم نزن یکه اون دختر خل امیکنم و جلو ب یخودم و معرف یجور دمیقول م یزد

 و سرو کارت با قانونه یشد یمرتکب چه کار حرام
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بارها  نکهیبا ا شنومیدارم م یچ دمیفهم یبودم هنوزم نم رتیبعدرفت به سمت درو خارج شد . هنوزم تو بهت و ح و

در  نیکه از ا یکس یروز هیر فت که  ینم لممیبه مخ یا حتاقوام ماه چهره اماده کرده بودم ام داشدنیپ یخودم و برا

دختر دوازده ساله رو  هی ایدنن نیا یباشه . اخه کجا شوهرشباشن  گهینه پدرش نا مادرش و نه اقوام د شهیوارد م

روزش که افتادم اعصابم  ادی. تازه  یروز نیاونم تو همچ فتادیهمه اتفاق نادر باهم م نیا ایدن نیا ی. کجا دنیشوهر م

له مث شدیم یعقد داده وبدم اخه چ نیبه ا تیبرمن که رضا یبود ووا الیو ل نایامروز روز عقد س ختیبه هم ر شتریب

راحت  یلیخ الیل یمن و هم برا یاتفاق هم برا نی.... حداقل هضم اذاشتمیو نم کردمیباز هم مخالفت م شیدوسال پ

. ازجا بلند شدم و به کردمیم ینیاحساس فشارو سنگ نمیس یبود تو قفسه  ختهیحالم بدجور به هم ر  دیتر مش

 یگفتم همه  یاز جا بلند شدو بهم نگاه کرد. رو به منش بکه چشمش به من افتاد با اضطرا یسمت در رفتم منش

و  رفتمیبه دنبال عاقد م دیبعداز ظهر بود با ۵ کیرفتم ساعت نزد رونیکنسل کنه و با همون حال از در ب ضارویمر

 ستمدونیبودم نم دهیکه شن یحال و خبر نیو من با ا ننییهمه االن تو خونه جمعن که منو همراه با عاقد ب دونستمیم

تفاقات ا یبه هم زدن امشب باشه و منتظر موندن برا کنمیکه م یکار نیفکر کردم که اول نیکنم فقط به ا کاریچ یبا

ه طالق و ب یاون مردو راض تونستمیکاش م هیقض نیا دنیبا شن کردیبود کمر خم م الیرم لدخت شی.. دلم پ یشوم بعد

 رفتن کنم ... 

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

 رایسم 

ا لحظه منو ره هی یدربارش بپرسم نه کنجکاو یاز کس شدینشد نه روم م یخبر نایوز گذشته بود اما از اومدن سر دو

 یسفر ایبه ماه عسل  دیبزنه با خودم گفتم شا بشیغ ینجوریا نایکنم؟سابقه ننداشت س کاریمونده بودم چ کردیم

ممکنه بود . کم کم داشتم طاقتم و از دست  یزین چیچه طور هم چ یاخه بدون خبر و بدون گرفتن مرخص یرفتن ول

اون کتاب  یکه برام اورده بود و به دست گرفتم و به بهونه  ییاز کتاب ها یکیو  اایباالخره دل و زدم به در دادمیم

اومد رفتم و بعد از سالم  رونیب ماریب یبودوقت ماریب کی نهیتو اتاق مشغول معا دیرفتم . حم دیسراغ دوستش حم

 و گفتم : زیمختصر کتاب و گذاشتم رو م کیلع

 بدم. لیکه بهشون تحو نمشونیب یمتاسفانه نم یول ارمیهست . چند روزه م یریکتاب ماله دکتر ام نیا -

 چهرش درهم رفت و بعداز چند لحظه سکوت گفت : دیحم

  دمیکتاب و اگه اومد خودم بهش م نی. اما بزار مارستانیب ادیدو روزه نم نایس -
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 من کنان و با ترس گفتم: من

 ؟ فتادهیکه ن ینکرده اتفاق یاد؟خدایچرا نم نیدونینم -

 سرشو به تاسف تکون دادو گفت : دیحم

انقدر بدحال و ناراحت بود  که نتونستم  دونمینم قیمراسم ازدواجش با اون خانم به هم خورده منم دق نکهیمثله ا -

 باهاش صحبت کنم درست

 کردم وگگفتم : نگاه دیزده بهه حم بهت

 اما اونروز که عقدشون...-

 حرفمو قطع کردو گفت : دیحم

 همون روز به هم خورده ... نکهیمثله ا یبله ول -

تعجب کرده بودم اخه چه طور ممکن بود درست  شتریب دمیشنیکه م یناراحت از خبر ایخوشحال باشم  دونستمینم

مراسم و داشت  نیافتاده بود که ارزش به هم زدن ا یتفاقچه ا یععنیبه هم بخوره  زیهمه چ  یروز مراسم عروس

د بود اگه از حال ب یوبه فکر رفتم بدجنس ستمنش مارستانیب یاالن چه طور بد .. متعجب تو راهرو نایحال س یعنی

 بهم دست داد ... یماله اون دختر هم نشد احساس خوب نکهیاما از ا بودمیخوشحال م نایس

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

  نایس

ز بهم بده اما دکتر ا یجواب درست حساب هیتا بلکه  دمیکشیو انتظار م شستمیسوم بود که دم در مطب دکتر م روز

 یادم عاشق هی ی!صبر ؟اونم برا؟یبیصبر کنم چه توققع عج دیمعتقد بود که با کردویب دادن به من امتناع مجوا

سفره عقد با محبوبم رفته بودم و حاال  یکه تا پا یمن یبود برا ایدن یخواسته  نیسخت تر نیمثله من ؟به نظر من ا

مراسم شب عقد بودم حال بد دکتر تعجب همه پچ  رتی.هنوزم تو بهت و ح ختیریداشت به هم م زویدکتر همه چ

 نیو زشت تر نیشد بدتر میبشه بهترن شب زندگ نکهیا ی..... اون شب به جا الیل یها هییپچ مردم و در اخر هم گر

داد ن شونویهمراه یو بعد هم دکتر به من اجازه  میشب همونجا بود یها مهیتا ن میبرد مارستانیکه به ب تروشب ....دک

داشت منو نابود  یفیبالتکل نیوهم میاز هم نداشت یخبر چیو  نه ه دمیرو د الیرو از هم جدا کرد ازون روز نه لو ما
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 یدرست وقت دیکه اخه چرا ... چرا من با رمیدکتر بگ از یجواب درست حساب هی نکهینداشتم جز ا ی. من توقع کردیم

ود رفتئه ب ادمیدکتر  ... اصال  نیا زدیبمونم .. چرا حرف نمباز هم تشنه برگردم و باز هم ناکام  دمیبه لب چشمه رس

 ینگکمر شیته ر هیبود و  ومدهیاون کت و شلوار روز عقد هم هنوز به تن داشتم و در ن یام حت یام و چ یخودم ک

دگرگون بود اخر طاقت  یصورتم نشسته بود و موهامم از شونه نکردن دسته دسته شده بودن . حالم حساب یهم رو

و از پله ها باال رفتم و بدون اجازه وارداتاق دکتر شدم که در  شهینم نیکه بشه بدتر از ا یزیو گفتم هر چ اوردمین

 تو ظرف خاموش گارشویس دیمنو د نکهیکرد. دکتر به محض ا یاعتزاض یتوش بود ونه منش یضیکمال تعجب نه مر

 کردو گفت :

 ؟یچ یعنی یدونیمبهت گفتم صبر...صبر  -

 ... نیازم توقع صبر کن تیموقع نیتو ا ستیدکتر . انصاف ن ستیبه خدا انصاف ن -

 دوتا دستاشو گفت : نیسرشو گرفت ب دکتر

 یمه چه دیبا الی. تو و ل نیهم ستمیبگم مطمئن ن خوامیکه م یزیفقط االن خودمم از چ خوانمیپسرم منکه بدتو نم -

  نیبه من و صبر کن دیو بسپار

 -و نشستم و گفتم : دمیو کنار کش یجلو و صندل رفتم

از کجا  یسخته ...سخته که  ندون غمبریبه پ ری....دکتر به خدا به پ لیاما با دل کنمیدکتر شما بگو ده سال من صبر م - 

روز که زنگ اون الیصبر کنم ...دکتر ل دیحرف زدنم با یبرا یحت یعنیحرف بزنم  الیبا ل دیذاری..اصال چرا نمیبکش دیبا

حرف  هیبابا  یگفت وقت نانیبا اطم الیگفتم کوتا دکتر جواب مثبت بده اما ل میزدو گفت بابا نرم تر شده من بهش خند

 قسم... الیو بزنه امکان نداره ازش برگرده دکتر تو رو به جون ل

 حرفمو قطع کردو گفت: تیبا عصبان دکتر

 .... قسم ندهنایقسم نده س -

بهم  زویخودتون ...مردونه همه چ نیبهم بگو...بهم بگو دکتر ..منم مردم ع زویقسم ندم همه چ یخوایدکتر اگه م-

 .. نیبگ

 سکوت کردو بعد از جا بلند شدو رفت به سمت پنجره و گفت : یکم دکتر
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 شدن .. دایپ الیل یخانواده  -

 تعجب دکترو نگاه کردم وگفتم : با

 مراسمو نیبه هم زد نیهم یدکتر. شما برا نهیبود خونوادشو ببارزوش  الیخوبه ل یلیکه خ نیخب ا -

 تکون دادو گفت : دکترسرشو

  نیبله به خاطر هم -

 و گفتم : دمیکش یراحت نفس

 مادرش ؟ ایهستن ..اهل کجا هستن ...پدرش اومده بود  یخب حاال خانوادش ک -

 مکث تو چشمام نگاه کردو گفت : یبه سمت برگشت و بعد از کم دکتر

  یبدون یخوایواقعا مم-

 و به عالمت مثبت تکون داادم و گفتم : سرم

 بدونم ؟؟ دینبا -

 دوخت و گفت : نینگاهشو به زم دکتر

 کدوم .... شوهرش ... چیه-

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

  الیل

ته بابا سفکر کجاست حاال در یب یپسره  نیبار به مغازه تلفن کردم و هر بار هم بابا قاسم برداشت . معلوم نبود ا صد

 قرار بودم و یکنم ب کاریچ دونستمیشده بود . حالم بد بود و نم بیچرا اونم غ دونمیمارو از هم منع کرده بود اما نم

اومدم مادر با  نییو مانتومو تنم کردم و از پله ها پا اوردمین طاقت.اخر سر رفتمیراه م یطول و عرض اتاق و الک

 : اومد و گفت رونیاز اشپزخونه ب ینگران

 ؟ الیل یاریباباتو درب یصدا یخوای؟میریکجا م -
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 یازنگران رمیمیدارم م زنهیزنگم نم گهیشده د بیغ روزی..اونم از د نایسراغ س رمیمامان ؟دارم م رمیکجا دارم م-

 به هم زد  زویرفته بود سراغ بابا ازش بپرسه چرا اون شب همه چ روزید

 نگفته  یزیهم چ نایمطمئن باش به س زنهیکس حرف نم چیبابات ازون شب الم تا کام با ه -مامان

 برم مامان دی.من با ستیشده و ن  بیهم غ نایچرا گفته ... گفته که س -

 یا منشب یبدون هماهنگ دمیرس یخودم و به مطب بابا رسوندم . وقت یتاکس نیرفتم و با اول رونیگفتم و از در ب نویا

من با تعجب به سرتا پام نگاه  دنیتو اتاق نشسته . مرد به محض د یا بهیغرکه بابا با مرد  دمیوارد اتاق شدم و د

 بابا رفتم و گفتم : زیتوجه به مرد به سمت م یکرد ب مانداخته سال ریکردو از جا بلند شد و با سر به ز

 بود درسته ؟ نجایا نایس -

 به مرد انداخت و گفت : ینکاه مین بابا

 ... میزنیبرو خونه با هم حرف م -

 کجاست ..  نایبگو س کنمیطاقت ندارم بابا خواهش م گهیتونم برم خونه ... د ینم -

 انداخت و گفت : یدوباره به مرد نگاه بابا

  میزنیگفتم برو خونه بعدا حرف م-

 انداختم و گفتم : یبه مرد نگاه باحرص

  کنمیرم خواهش مکار مهم با پدرم دا هیمن  تیزیو یبرا دیایخواهش کنم فردا ب شهیاقا م -

 کردو گفت : یا یمصنوع یبه بابا انداخت و بعد خنده  ینگاه بهیغر مرد

 ...شهییبله خانم ... چرا نم -

که مردکامل خارج شد رفتم کنار  یوقت کردیم بیرفت بابا هنوزم با نگاهش مردو تعق رونیاز جا بلند شدو و از در ب و

 زانو زدم و گفتم : شیبابا و کنار صندل
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... جون من  شبیبه خدا قلبم درد گرفته از د رمیمیشده ؟دارم م یچ دیبگ کنمیبابا ... خواهش م کنمیواهش مخ -

 شده  یچ دیبگ

 کردو گفت : کیکرکره تار دنیاز جا بلند شدو به سمت پنجره رفت و اتاق کامال با کش بابا

اگه  یبرس نایبه س یخوای..اگه م خوامی... به نفع خودته منکه بدتو نم یبدون یزیاالن چچ ستیدخترم ... صالح ن -

 و خودم درست کنم  زیاروم باش و برو خونه ...برو خونه بزار همه چ یدواباره به خواسته هات برس یخوایم

 کرده به بابا گفتم : بغض

... چرا زجرم  میبود مونیرخونه و زندگاالن س ناینبود من و س نطوری... اگه ا دیکنیرو خراب م یهمه چ دیشما دار -

 بابا؟ یدیم

 با حرص بهم نگاه کردو گفت : بابا

 بهتر یلیاوقات ندونستن خ یبعض یفهم ی... چرا نم الینداره ل زویهمه چ دنیقلب تو طاقت شن نیا -

 زده به بابا نگاه کردم وگفتم : وحشت

 شدن ؟ دایخانوادم پ -

 شد و سکوت کرد که گفتم : رهیبهم انداخت و به رو به رو خ ینگاه معنادار بابا

 شده ؟ دایپ یاره بابا ؟کس -

 باز سکوت کرد که گفتم : بابا

 شده ؟پدرم ؟مادرم ؟ دایپ یتو رو خدا بگو بابا ...ک -

 سرشو به عالمت مثبت تکون دادو گفت : بابا

 عموته ... کنهیشده که ادعا م دایپ ییاقا هیشده اما نه پدرو مادرت ..  دایپ یارره کس -

 زده بابا نگاه کردم و گفتم : بهت

 .. نهیمنو بب ادیعموم ؟...خب ....خب .....خب چرا نم -
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 از قبل باهاش هماهنگ کنم دیگفتم با یول نهیبب خوادیم_ بابا

 بابا و گفتم : یگذاشتو رو پاها دستمو

ام ... اون حتما از  یام و چ یمن ک دونهیاون حتما م ادیب نیامشب باهاش هماهنگ کن نیامشب ؟هم نیهم شهیم -

 پدرو مادرم کجان  دونهیگرفتن منوخبر داره ... حتما م یقبل از فراموش

دهانم و عقب عقب به سمت مبل رفتم و  یباشم دست گذاشتمم رو مونیخودم پش ادیز اقیبعد انگار که از اشت و

 نشستم و گفتم :

 ام  یبدونم ک خوامیمن فقط م -

 سرشو به عالمت مثبت تکون دادو گفت : بابا

 ..حاال پاشو برو خونه . ینیعموتو بب کنمیم یکار هی... من  دونمیدخترم... م دونمیم -

 به بابا نگاه کردم که گفت : خوشحال

 برو دخترم ...  -

 جا بلند شدم و گفتم : از

  یلیدوستت دارم به خدا ... خ یلیبابا خ -

فهمم ب تونمیسال من م نهمهیشد . باالخره بعد ا دایمن پ یاز گذشته  یکیباالخره  شدیتم . باورم نمرف رونیاز درب و

قلب خوشحال بودم ....  یمیبفهمم ... من از صم زموی... زادگاهم و همه چ مویپدر و مادر واقع تونمیام ... م یام و چ یک

داشت  نایشدن س بیبه غ یمن چه ربط یشدن عمو داین که پیا یقلب خدارو شکر کردم ....وال میاز صم

 . دونستمی...نم

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

  رایسم

اما  تموم شده بود فتمیجا گذاشته بودم . ش مارستانیرصامو تو باز ق یکیپرتم  شهیمعمول و به خاطر حواس هم طبق

 کیتار کیمجبور شدم دوباره به بمارستان برگردمم و قرص  رو بردارم از پله هها باال رفتم و وارد اتاق شدم . اتاق تار
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و مشغول گشتن به سمت کمد رفتم  زیم یرو یبا چراغ قوه  نیهم یحال روشن کردم برق و ندارم برا دمیبود.....د

کردم . وحشت زده به  رتیخودم ح یاز ترس زدم که خودم از صدا یغیشدم که ناگهان با روشن شدن چراغ چنان ج

.  کردیمنو نگاه م هیاز حدقه دراومده و سرخ از گر یی. با چشما دمیرو د نایپشتم نگاه کردم و در کمال تعجب س

 یقدم اومد جلو و چراغ و برداشت و رو ناچندیش ترک برداشت . س شهیو ش نیزم یقوه از دستم ول شد رو چراغ

 یو همونطور که سع یصندل یگذاشتم رو فمویسالم کرد .ک دیشن یکه فقط خودش م ییگذاشت و باا صدا زیم

 بکشم تا حالم بهتر شه رفتم جلو و گفتم : قینفس عم کردمیم

 شما ؟ نیخوب -

 :به عالمت مثبت تکون داد که گفتم  سرشو

  دیینجایشما ا دونستمینم دیاز قرصامو جا گذاشته بودم اومدم بردارم ببخش یکی -

 بهم انداخت و گفت : ینگاه مین

 ؟ دیخوری...هنوزم اون قرصارو م ترسوندمتونیم دی... من نبا دیشما ببخش -

 بله ....متاسفانه  -

 یاز نقاط ضعف یکی نیخبر داشت و ا کنمیمصرف م یضد افسردگ یمن بعد ازون شکست از دارونها نکهیاز ا نایس

 ترشیدوست داشتم ب نکهی. سرشو به عالمت مثبت تکون داد که من با وجود اکردمیبود که من در مقابلش حس م

 بودن بهم دست دادو گفتم : یادیاما احساس ز میباهم حرف بزن

 مزاحمتون نشم گهیمن برم که د -

 انداخت و گفت : رونیبه ب یبه سمت پنجره و نگاه رفت

  نیدی....بدجور ترسارنیبراتون ب یزیچ یا ییبگم چا نینی... بش نینه ...مراحم -

به تن داشت و شلوار  یا یرنگ و رسم دیسف رهنیشدم پ رهیو از پشت سر بهش خ یصندل ینشستم رو متعجب

و هنوز  هیون شب عروسخطر چروک روش افتاده بود . از لباسش معلوم بود که ماله هم نیکه چند یرنگ یطوس

 چندبار سرفه کردم و گفتم : نیهم یبرا شهیم ادیداره ز نمونیسکوت ب دمیعوض نشده . د

 متاسف شدم . یلیمراسم عقدتون به هم خورده خ دمیشن -
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 و گفت : زیطرف و دوباره نشست پشت م نیکنار پنجره اومد ا از

  زیممنونم ... بله به هم خورد همه چ -

 نکهیا یچند برابر کرده بود نگاه کردم و ته دلم انگار ضعف رفت . برا تشویکه جذاب شونشیصورت اشقته و پر به

 و گفتم : نیینشم سرم و انداختم پا تیاذ شتریب

 سخته ... یلیخ دونمیمتاسفم ... م -

 گفت : دویکش یقیعم نفس

 ... کشمیم یچمن االن دارم  دونهیکس نم چی... ه یخانم توسل دیدونینه نم -

 کردم و گفتم : یاحساس خوشحال یسر صحبت و با من باز کرده بود کم نکهیا از

 از من براومد ... یکمک دیاتفاق افتاد؟....شا نیکه چرا ا دیبگ دیاگه دوست دار -

که اصال دلم  یجمله ا ارمیجمله رو به زبون ب نیسخته که بخوام ا یلی.. خ کنهیو دوا نم یگفتنش درد _ نایس

.  ینداشته باش یکه دوستش دار یبه کس دنیرس یبرا یدیام چیه گهیوحشتناکه د یلیباورش کنم اما خ خوادینم

 .. یدیام چیه

 هقیدوتا دستاشو شق نیوجود نداشت .سرشو گرفت ب یدیام چیشده بود که ه یبهش نگاه کردم . مگه چ متعجب

 و گفت : دیهاشو مال

 سخته ... یلیخ -

 گفتم: ومدیکه از ته چاه در م ییداص با

 ورق قرص بردارم ...  هیتا  گشتمیکه االن با عجله برنم دمیفهم ی..اگه نم فهممتونیاما من خوب م -

 بهم انداخت و گفت: یحرف نگاه نیا با

  دی...شا دیگیراست م -

 چند شبه . دیبخواب دی؟ظاهرا نتونست اارمیب یزیچ یبراتون ارام بخش دیخوایم-
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 دستشو گرفت به سرشو گفت : دوباره

 ؟ یتحمل کرد یچچه جور -

 و بعد از چند لحظه سکوت گفتم : نییو انداختم پا سرم

ما ش یدختر خسته وافسرده نبودم. ول هیله شدم ...اگه تحمل کرده بودم  بتیمص نیبار ا ریتحمل نکردم ... من ز -

 فیمطمئن باش انقدر ضع یری. اگه تو عشق شکست و بپذ.. یباش و نذار شکست بخور ی.. قو نایتحمل کن اقا س

بهش اجازه  دیاز راه رس یوممکنه هر ک دکه اون شکست شکست اخرت نخواهد بو یشیم فیانقدر خارو خف یشیم

حال امروزتون انقدر ازتون دور  ییجا هی یروز هی دیاگه از جا بلند ش دیباش یشما رو شکست بده .. اما اگه قو دیبد

بخت خوش یبرا نیاستفاده کن اتیازون تجرب دیتونی... اونوقته که م اتشیو تجرب مونهیکه فقط خاطراتش م شهیم

عشق شکستتون بده وگرنه  نیا دینذار حتیخوشخبت کردن .. از من به شما نص ی...... براستادنیا رهدوبا یبودن برا

 هستم ...که من  دیستادیا ییدو سال بعد سه سال بعد ده سال بعد درست جا

 نگگاهم کردو گفت: کنجکاو

 ؟ دیستادیشما کجا ا -

بگم بازم به خاطر ضعفم به خاطر عدم اعتماد به نفسم خودم و دارم شکست  تونستمیبهش بگم کجام ؟نم تونستمینم

 سکوت کردم وگفتم : نیهم یبرا دمیم

  فتهیاتفاق براتون ب نیا دیکه شما نذار نهی.. مهم ا ستیاونش مهم ن -

 هم که ینباشنن اما وقت یاحساس دیدل ببندن شا رید دی.. درسته مردا شا شهیخانم ... نم رایسم شهینم _ نایس

 زویزود همه چ شهیداد نم رییزود تغ شهی... مردارو نم کننیسخت تر از زن ها دل م یلیخ یلیدلبسته بشن خ

 کنن ...  رییتغ یعادت کنن محاله ممنکه به راحت یزیبراشون عوض کرد مردا اگه به چ

 اگه نه دیبرد دیشکستش بد دی. اگه تونست مونهیتا ابد رو دلتون م نیکه االن دار یزخم نیکه هست . ا یهرچ -

 عشق و دوست داشتنه ... یبه هرج دیشیم نیبد ب شهیهم

 انداختم رو دوشمو گفتم : فمویجا بلند شدم و ک از

 من بهتره برم و تنهاتون بزارم ..  -
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 بهم انداخت و گفت : ینگاه

 حالم بهتر شد  یلیخخ نیممنون که باهام حرف زد -

و  دمیشنیقلبمو به وضوح م یصدا دمیکش قیرفتم . درو که بستم چند بار نفس عم رونیزدم و از در ب یتلخ لبخند

با من حرف زده  نکهیباز هم از ا یول گذرهیداره م یکه توو دل من چ دونستیپسر نم نیزده بود .. ا خیدست و پام 

 بود . دواریام یکم شدیبود م

از  یخبر یوقت یگاه دونمیبهتر بود من نم یکم میاومدم و به سمت خونه به راه افتادم حاال حال روح نییپله ها پا از

 هوی میزیریبه حال خودمون اشک م یها یها میکه دار یهممون روز یممکنه فردا میخوریچرا غصه م میندار ندهیا

ازه کامال خارج شدم ت مارستانننیاز در ب ینم مثله منکه وقتیرخ بده که خودمونم باور نک مونیتو زندگ یمعجزه ا هی

 بهشون نداشتم یازین کهید ندفعهیجا موند .. اما ا زیم یقرص ها رو دمیفهم

  نای....................................................................س...................................................................................

اومده بود و باز هم جا  نجایافتاد که به خاطرشون تا ا زیرو م یقرص ها یرفت نگاهم به بسته  رونیکه از در ب رایسم

دونه از قرص هارو خوردم وبه سمت  هی. خوردیبه درد حال و روز من م شتریب دیکه شا ییگذاشت . البته قرص ها

ه از م یکس الی. ل فتهیداره م یباور کنم چه اتفاق تونستمی.چه طور م دمیاتاق رفتم و روش دراز کش یتخت گوشه 

ه چ ومدیموضوع هم به نظرم مسخره م نیفکر کردن به ا یکنارش بزرگ شده بودم قبال ازدواج کرده بود ؟حت یبچگ

 هود کب یچه امتحان نیخدا ... ا کردمیباور م دی. چطور با فتهیمن اتفاق ب یته باشه و براداش قتیحق نکهیبرسه به ا

 وونهی... داشتم د فتهیب یکس یچه قدر احتمال داشت که برا یاتفاق نیهمچ هی... اخه  یسر راه من قرار داده بود

... چه  یمتی؟...اخه به چه ق خواستیرو م الیکه برگشته بود... ل خواستیم یسال چ نهمهی... اون مرد بعد ا شدمیم

فکر کردن به اسم شوهر حالم  ی... حت یترکت کردم ... وا هامن شوهرتم و سال  گفتیو م کردیطور توچشمام نگاه م

کر ف شهی... هم شههیمن م یاول و اخر براا الیل کردمیفکر م شهی... هم دمیدیخودم م یرو برا الیل شهیهم کردیو بد م

بودن که دخترشونو تو  یک الیل ینه شوهرش ... خانواده  امادرشهیکنه پدر  دایگه هر کدوم از ما خانوادشو پا کردمیم

 کنن  و یباز یراحت نیدخترشون به ا ی ندهیشوهر دادن ... چه طور تونسته بودن با سرنوشت و ا یسن دوازده سالگ

 یشناسنامه  هیهمه سال با  نیراحت بععد ا یلیمن بود ... خ یکابوس زندگ نیاون مرد ....واون  مرد وحشتناک تر

 و حاال دمی... سال ها جنگ دمیبه دست اوردنش جنگ یکه من برا ییالیمنو صاحب شه ل یالیتمام ل خواستیپاره م

 .من .. یزندگ یمن بود ... همه  یزندگ یهمه  الیل رهیتمام منو از من بگ خوادیراحت اومده و م یلیخ گهید یکی
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 دوباره نگاهم و به بردیدوتا دستام گرفتم . حالم بد بود و با وجود اون قرص ها خوابم نم نیجابلند شدم و سرم و ب از

اخه چرا  شدیم یشب ها طوالن نیچرا انقدر ا دونمیبرداشتم و خوردم . نم گهیدونه د هیسمت قرص ها کشوندم و 

شد ... حاال اگرم  ی... چرا صبح نم شهیم یو طوالن کشه یشب انقدر خودشو به رخت م یو درد دار ینیغمگ یوقت

 ی... وا الی... ل کردیم یاداوریرو به من  الیباز هم نبود ل نکهیجز ا فتادیم ی؟ چه اتفاق فتادیم یچه اتفاق شددیصبح م

 ...  یتحمل کن یخوای.. چه ظور م الیخبر و ل نیا دنیشن یتحمل کن یخوایتو چه طور م الیل

تر  کم سرم و اوردم باال هی کردمیم ینیاحساس سنگ نمیس یتو قفسه  دمیه سمت تخت برگشتم و دراز کشب دوباره

 خوابم برد  یک دمیو چشمام و بستم و نفهم

ه تن ب یکوتاه صورت یساده  یروسر هی. مثله فرشته ها شده بود  خندهیو داره م ستادهیسرم ا یکه باال میدیرو م الیل

بهش لبخند زدم و دوباره چشمام و بستم چشمام و که  بایبرازنده  وز شهی... مثله هم یکت و دامن مشک هیداشت با 

 ارومش صدام کرد : یبستم با صدا

 ... نای.... س نایس -

 شدیبود چه قدر خوب م شیپ یاگه االن هفته  شدی... چه قدر خوب م یچه قدر قشنگه و واقع ایرو نیکردم ا حس

 بود ... صدا واضح تر و بلند تر شد . یدوران بچگ یحت شدید ...چه قدر خوب مبو شیاگه ماه پ

  نای....س نایس -

رو به روم  ریبه تصو یو دوسه بار دمی.چشمامو مال نمیبیرو م الیاروم باز کردم و احساس کردم واقعا دارم ل چشممو

. ازجا بلند شدم و متعجب بهش نگاه  کردینگاهم م یبود رو به روم و با خوشحال ستادهیبود ا الینگاه کردم .خود ل

 کردم که گفت :

  یکن یبشه انقدر حسود دایکس و کار من پ یوقت کردمیفکر نم -

 و گنگ بهش نگاه کردم که گفت :: جیاتفاق خوشحال بود . گ نیاز ا یعنی؟ گفتیداشت م یچ

 یای.. تو هم م نمشیخونمون بب ادیب قراره عموم بامش شهیباورم نم نایس ی... وا یکنینگام م ینجوری؟ چرا ا هیچ -

 نه ؟ گهید

 زده بهش نگاه کردم و گفتم : بهت
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 عموت ؟ -

 رو باز کردو گفت : شهیبه سمت پنجره و ش رفت

 ... یروستا هیماله  تمیمن اصل یدونستی.تو م مینیقرار همو بب ادیاره عموم ... امشب شام م -

 قطع کردم وگفتم : حرفشو

 شده ؟ دایبابات بهت گفته عموت پ -

 لباش محوشدو گفت  یاز رو لبخند

 ... گفت به توهم خبر داده ... گهیاره د -

 و به خودم اومدم و گفتم : گمیدارم م یچ دمیفهم تازه

 ... یخوشحال شدم ول یلیاهان ...اره ..خ -

 نگاهم کردو گفت : دلخور

 چند روز ؟ نیتو ا دمیکش یمن چ یدونی... م یزدسر بهم ن هی...  یبهم نگفت کیتبر هی یول -

که داشتم بهت  یبودکه مراسممون به هم خورد ... بهم حق بده ...اونم درست تو روز ی.... اخه شوکه بددونمیاره م -

 .. میرسیم

 و گفت : دیخند

 یغصه خوردن نداره که .. وا میکنیمراسم  برگزار م گهیهفته د شالیا میکنیبااونم صحبت م مینیحاال عمومو بب -

 رونیب میناهار بر شهیذوق دارم م یلیخ نایس

و بهش نگفته بود که  قتی... چرا دکتر حق کردمیم کاریچ دیدکتر افتادم .. تنم باز مور مور شد ...با یادحرفای

 یازش برا دیبا یدولیطلب یرو م الیکه تمام وجودم ل ی..درحال دادیمنگنه قرار م نیراحتممون کنه ... چرا منو تو ا

 بود ... نیرفت  و خواست دکترم هم یکنار م یزندگ نیکه اون مرد از ی..حداقل تا زمان کردمیم یدور شهیهم

 و گفتم : نییو انداختم پا سرم
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  امیب تونمینم سمیوا فتیش دیجبران کنم . با دیبا ومدمیچند روز ن -

 به خودش گرفت و گفت: یمظلوم یچهره  الیل

 ر ایاصال هم بهونه ن نمتیبیشب م یباهم ول میریجشن بگ خواستیشد دلم م فیح -

  الیل سمیوا دیشبم با --

 به سمت درو گفت : رفت

 .. نمتیبیشب م نایس اریبهونه ن -

م و به تلفن و برداشت رمیبا دکتر تماس بگ دیکنم فقط احساس کردم با کاریچ دیبا دونستمیرفت . نم رونیاز در ب و

و برداشت و بعد هم دکتر با دکتر صحبت کردم و دکتر بهم گفت  یگوش یدم بعد از خوردن چند بوق منشمطب زنگ 

به دکتر اعتماد کامل  یگفت ول یزیچ نیچرا همچ دونمیباشم و بعد هم قطع کرد . نم یکه حتما اون شب تو مهمون

 داشتم .

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

  الیل

 یکه خونش تو رگ ها نمیبیم ویشد بعد از مدت ها دارم کس یاماده کرده بودم و دل تو دلم نبود باورم نم زویچ همه

بهتر از  یچیبلده ... ه تمویو هو دونهیم مویمحل زندگ شناسهیکه پدر و مادرم و م یداره ... عموم... کس انیمن جر

 نایخوشحال بودم که به هم خوردن مراسم عقدم با س هیقض نیاز ربه ادم ارامش بده ... من انقد تونهینم تیداشتن هو

 شاشویگوشه نشسته بودو تو خودش وبد . هنوز تهه ر هی نیکرده و غمگبغ  ناهنوزمینه س نایرفته بود ..اما س ادمیاز 

 جانیه رموضوع ناراحتش کرده اما انقدر غرق د نیچه قدر ا دونستمینزده بود و لباسشو به زور عوض کرده بود م

 هریبه هم خ یپر از نگران یزنگ در به صدا در اومد همه با چهره ا ی. وقت کردمیفکر نم نایخودم بودم که فعال به س

شدن ... همه ناراحت و من خوشحال .. با ذوق از جا بلند شدم و بهه سمت در رفتم و درو باز کردم . مامان بغض کرده 

ود . نشسته ب  ییرایو تو همون پذ ومدیاما جلو ن نایتر ... س نیبرابر غمگ دص یبابا هم با چهره ا ستادویپشت سرم ا

 هیشد . با تعجب به سرتاپاش نگااه کردم شب رهیله ها باال اومد و با لبخند بهم خاز پ انسالیم ینگذشت که مرد یزیچ

شدم . تمام لباس هاش  بشعطرش تمام مشاممو پر کرده و غرق در ظاهر جذا ی. بو ییمرد روستا هیبود جز  زیهمه چ
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ما سالم کردو با  یهمه  بم به ی. با صدا زدیبرق م یو گرون یزیکه از شدت تم ییبرند بودن و کفش ها نیاز بهتر

 جواب سرد پدر و مادر مواجه شد . بعد هم نگاهشو به من دوخت و گفت :

 سالم عمو جان -

رد م و ک یکنترل کنم با زبون بند اومده و من من کنان سالم اروم تونستمینم جانمویکه بغض کرده بودم و ه یحال در

 نایرفت س ییرایپذ یوارد خونه شدو به سمت مبل ها اوشهیاسمش س دمیدر کنار رفتم . مرد که بعد ها فهم یاز جلو

 و گفتم: نایاورد رفتم به سمت س ودستشو جل یاز جا بلند شدو با سالم سرد دنشیبه محض د

 نامزدم هستن  -

نشستن  یاز مبل هارو برا یکیدادو  نایبه س یا یچهرش درهم رفت و دست زورک اوشیکلمه عموس نیا دنیشن با

 رفتم کنارشو گفتم : عیب کرد . سرانتخا

سال  نیتو ا یلی؟ من خ هیو مادرم کجان ؟ اسم من چ د؟پدریمن یاما...... شما واقعا عمو نیدیتازه از راه رس دونمیم -

 ؟ نیو خالصم کن دیبهم بگ شهی...... م دمیانتظار کش یلیها داغون شدم خ

 کردو گفت : یازون طرف سرفه ا بابا

  الیل -

 نگاه ملتمسانه به بابا نگاه کردم و گفتم : با

 بدونم بابا دیبا -

 جا به جا شدو گفت : شیتو صندل یکم عمو

 . یتصادف کن نکهیقبل  ا شیسال پ یلیپدرو مادرت فوت شدن ... خ -

 دادم که گفت : هیتک یصندل یخبر دست و پام سر شد و به پشت نیا دنیشن با

 .یبزرگ شد تینامادر شیدوازده سالت بود تو پ یرفت پدرتم وقت ایدن اوردن تو از ایمادرت سر به دن -

 بغض بهش نگاه کردم وگفتم: با
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 کجاست؟ می؟......نامادر یناممادر -

 ندارم بعداز گم شدن تو اونم ازون روستا رفته .... یمن ازش خبر _عمو

 من فقط شما رو دارم ؟ یعنی -

 به بابا انداخت و گفت: یدار یو نگاه معن نییانداخت پا سرشو

 بله .... فقط منم از خانوادت ... -

 دادم و گفتم : هیتک یصنندل یدوباره به بابا نگاه کرد . به پشت و

 بودم ؟ یاونروز تو تصادف من با ک -

مه ه یگرفته بودم گمت کردم اما وقت یمن فراموش میتصادف کرد زدیسمت  میرفتیم می.... داشتیبا من بود_عمو

 اتفاق افتادد.... نیکنم و خدا روشکر که ا داتیاوردم همه جارو گشتم تا پ ادیبه  زویچ

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 باهاتون حرف دارم ...... یلیخ -

 هم لبخند زدو گفت : عمو

 ...  میزنیمفصل حرف م ادهیحاال وقت ز -

 . ییچا دییخانزاده ...بفرما یاقا_ بابا

 برداشت و گفت : شوییچا عمو

  ونمیبه شما مد یلیبابت بزرگ کردن ماه چهره از شما تشکر کنم ... من خ دیمن با -

 ذوق به عمو نگاه کردم وگفتم : با

 اسمم ماه چهره ست  -

 با سرجواب مثبت دادکه بابا گفت : عمو



 ماه چهره

 
305 

 

 اقا ...  ستیبه ما ثابت شده ن زیچ چیاما هنوز ه -

 ایکه به دن ییببرمتون به زادگاه ماه چهره به جا تونمیم دی.اگه حرف منو قبول ندار نجامیامشب ا نمیهم یبرا_عمو

من به شما  یکه ماه چهره رو پدر مادرشو خوب بشناسن .. اونوقت حرفا ییاومده و بزرگ شده  اون جا هستن ادما

 حرفام  ی... البته همه  شهیثابت م

 و گفت :رو به عم ناینگاه کرد که س ناینگران به س بابا

 از کجا معلوم .. نیکرده باش یبا مردم اون روستا هم دست به بک دیشا -

 نگاده کردم وگفتم : نایبه س متعجب

  هیچه حرف نیناایس -

 نگاه کرد که عمو گفت : نیبا حرص به زم نایس

 منتقل کردن ؟ زدی یستیتو رو همزمان با ماه چهره به بهز دمیشن -

 عمو گفت : با سرجواب مثبت داد که نایس

 نشدن نه ؟ دایوهنوز پدر و مادرت پ -

 به نامزدم داره ...  یمسئله چه ربط نیا_ نایس

 و گفت : نییسرشو انداخت پا عممو

 ؟ نینداره .. شما چند وقته با ماه چهره نامزد هست ی.... ربط یچیه-

 من جواب دادم : نایس یجا به

 ..  میهست که قصد ازدواج دار یبه دوسال میبا هم بزرگ شد یما از بچگ -

 به بابا کردو گفت : یدار یسرشو تکون دادو بانگاه معن عمو

 مزاحمتون نشم .. شتریم ب دیم حیمن ترج -
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 دراورد و داد دست من و گفت : بشیکارت از ج هی 

 ..  یاز گذشته ها بشنو شتریبه من سر بزن تا ب یکارت منه ... اگه دوست داشت نیا -

 عمو نگاه کردم و گفتم :به  باتعجب

  دیعمو ... شام بمون یپس شام چ -

 از طرف بابا نشده گفت : یتعارف دید یانداخت و وقت یبا بابا نگاه عمو

 بعدا  نمتیبیبا تو بود که حاصل شد  ... م یینه من بهتره برم مهم اشنا -

 کامال رفت رو به بابا کردم وگفتم : یو وقت میبدرقه اش اومد منو بابا وبود یکه برا یبه سمت در رفت تنها کس و

 بابا باهاش  نیرفتار کرد ینجوریچرا ا -

 .. یمردو باور نکن نیا ی... بهتره توهم زود حرفا الیل ستیمعلوم ن یچیهنوز ه_ بابا

 بابا ؟ شهیمعلوم م یچه جور -

 ..  شهیمشخص م زیهمون روستا و همه چ میریم - بابا

 کردن بود گفتم : هیفته بود با تعجب به اشپزخونه رفتم و به مامان که در حال گرهم ر نایبرگشتم س یوقت

 کو ؟ نایپس س -

 بغض کرده به سمتم برگشت و گفنت : مامان

 حالش خوب نبود بچم رفت  -

 رفتم به سمت مامان و گفتم : یعصب

خونه برم و شما رو  نیاز ستیقرار ن؟.... من که  یکنیم هیگر ی....چرا االن دار دیکنیم ینجوریبابا چرا شما ا -

 ...ن؟یفراموش کنم ... چرا انقدر ناراحت
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تخت  یکه لجم در اومده بود به سمت اتاقم رفتم و بدون شام رو یمامان بدتر شدو منم درحال ی هیحرفم گر نیا با

تنم پر از  دمیاز خواب پر دمیدیکه م یدرهم یشب از کابوس ها یها مهیچه طور خوابم برد .ن دمیو نفهم دمیخواب

حالمو جا اورد از پله  یبهتر سالن کم یو هوا رونیاز اتاق اومدم ب کردمیم دیشد یغرق شده بود و احساس تشنگ

 مهیتوجهموبه خودش جلب کرد نگاه و به ساعت دوختم. سه بعد از ن بابایاومدم که چراغ روشن اتاق مطالعه  نییهاپا

 ادیپچ پچ م یصدا دمیشدم د کیکه نزد ی.کم.. داریشب بود و بابا هنوز ب

سال برگرده بگه دست زنم و  نهمهیبعد از ا شهیاخه مگه م میبود دهیند گهید شوینجوری... ا شمیم وونهیدارم د_مادر

 اخه  دهیشوهر م یدخترشو تو دوازده سالگ یبوده گرنه ک یبرم ...کار کار اون نامادر دیبد

  سین میهم مستق یصراط چیکنم ... به ه یابیبه طالق غ یمردو راض نیچه طور ا دونمیفعال نم_ بابا

 ...  کنهیباشه طمع م ی...هر ک یو جوون یخوشگلل نی... دختر به ا شهینم یمعلومه راض_ مادر

 نیا یو هضم کنم ؟...چه ارزوها داشتم برا یزیچ نیچن تونمیبرداره ....اصال نم الیکنم دست از سر ل شیراض دیبا_بابا

 دختر ... چه ارزوها ...

 شوهرشه؟... ستی.... اگه بهش بگه عموش ن یبگه چ الیو به ل قتیحق یاگه فردا همه _مادر

 ایخدا ......  ای؟.....مگه امکان داشت ؟.....  یچ یعنی...شوهر ؟...اون مرد ؟.....من ؟...... شنومیدرام م یچ شدینم باورم

 .خدا کمکم کن .... ایخدا کمک کن .... 

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

 اوشیس

اه رو چرم اصلش از ر یو چکمه ها متشیپوست گران ق یکه با پالتو یطالق نامه زد در حال یامضارو پا نیاخر یوقت

 نینجاتش داده بودم و حاال بعد ا یروز از فقر و دستفروش هیبود که من  یدختر همون نیبهش نگاه کردم . ا شدیرد م

راحت  یلیبه من نداره خ یاجیاحت چیه دیکه د یامکانات و از قبل من داشت وقت نیکه بهتر یهمه سال درحال

 شیدوران زندگ نیطالق دادو بعد هم خونه رو ترک کرد . پسر نوجوون مظلوممونم که درست تو حساس تر یتقاضا

که شکست خورده و  یو اون کنهیباشه که منو ترک م نیریش نیروز ا هیشد  یبود تنها گذاشت و رفت . باورم نم

 ریروز بزنه ز هیمن باشم که  نیا کردمیمحس  شهیکه نداره هم ییها یچه باز ای. با خودم گفتم دن ممن شهیافسرده م

هش ب نکهیبه خاطر ا شهیبهتره ترکش کنم و برم هم نیریش تیاونا از موقع یکه دارم و همه  یدلم و به خاطر امکانات
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اما حاال   دادمیم یافتخار وفادار پلمیو به خودم راه به راه د ذاشتمیسرش منت م کردمینم انتیوفادار بودم و خ

ا فخر ب ومدویم رونیلباس هارو به تن داشت از اتاق ب نیتر متیکه گرون ق یدر حال بایبا اون ظاهر برازنده و ز نیریش

 زد گفت : یزیپوزخند تمسخر ام دیبهم رس یشد . وقت یرد م کردویو غرور بهم نگاه م

 ...تو گوشت نرفت که نرفت اوشیهمه بهت گفتم سر به سر من نذار س نیبشه نه ؟ا یروز جد هی یکردیفکر نم هیچ -

  ییبه جدا دیبچه کارمون کش هیبه  یهمه سال زندگ نیشد ؟ بعد ا یحاال چ

 کردم و گفتم : یتلخ ی خنده

 یسال بدون عقد پا نهمهیکه ا یبود ینیری... تو همون ش ییبه جدا ی... کارمونو کشوند ییبه جدا دیکارمون نکش -

تازه  یادم ها ی... البته دست خودت نبود همه  یلی... خ یعوض شد یلیاما خ یبود نیری... تو همون ش یسادیمن وا

 بخوره .. نیکه سرتو با سنگ به زم یک اال...حشنیم ینطوریبرسن هم ییبه جا یوقت دهیبه دوران رس

 زدو گفت : یزیلبخند تمسخر ام دوباره

رد م گهیشد د یم ریکه روز تا غروب تحق نیری... اون ش یکن حتیمنو نص یکه بخوا ییحرفا نیتو بدبخت تر از ا -

به حال خودت  یفکر هی دیکه با یییتو نی. ..حاال ایکه فکرشو بکن یزیخودم... هرچ یدارم برا زیاالن من همه چ

  یبکن

 و گفتم : دمیبره که پالتوشو کش خواست

 بود نه ؟ ونیدر م یکس یپا -

 زدو تو چشمام نکاه کرد که گفتم: لبخند

 ... نیریش یکصافط یلیخ -

 غرور بهم نگاه کردو گفت : با

 ... میتو زندگ یاورد یبود که دست اون دختر بچه رو گرفت یاون روز یتالف نمی... ا ستمیمن کصافط ن -

 بسپارمش به ماه بانو ... یو مجبورم کرد یدختر بچه ؟اونم که رهاش کرد یگیم یخودتم دار -

 کردو گفت : یبلند یخنده  نباریا
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 ندادم  مارستانیاز ماه بانو به ب یشماره و نشون چیماه بانو ؟؟کدوم ماه بانو.... من ه -

 شده بود که گفتم : رهیزده بهش نگاه کردم با وقاحت به صورتم خ بهت

 ؟ ی...تو شماره ماه بانو رو نداد؟یگفت یچ -

 تکون داد و گفت : یبه عالمت منف سرشو

 ندادم ... ی...شماره امیتو زندگ ادیازش باشه بازم ب یاگه نشونه ا دمینه ندادم ... ترس -

 انداختم و گفتم : نیزم یحرص بهش نگاه کردم و اب دهنمو رو با

ساعت قسم  نی... به هم نیشر یدیپسرتو د یدیپشت گوشتو د گهی... اشغال ...د یتف کردن و ندار اقتیل یحت -

 ... یفتیبه دست و پام م یایم یروز هیداشته و تو  یچه مادر اشغال گمیبهش م

مسئله  کهنیاز ا شتریرفتم . تمام فکر و ذکرمو ب رونیبرداشتم و ب یصندل یاز رو فمویشد که ک رهیبهم خ حانهیوق باز

 یزندگ یک شیسرش اومده بود ؟...پ ییاالن کجا بود؟...چه بال یعنیکرد ..  ریکنه ماه چهره درگ ریدرگ ییطالق و جدا

جواب خودم و  ی؟...چه جور کردمیم کاریچ دیافتاده بود من با یا یعوض یرادمای؟....اگه جاش بد بود اگه گ کردیم

خانوادمو  گهیاز دست دادم بعد از خارج رفتنم د زویهمه چ نیری...من به خاطر ش ی... چه جور دادمیوجدانمو م

ول کردم و دنبالش راه افتادم ... اما  مارستانیوضع تو ب و اوناهم با من قطع رابطه کردن ... ماه چهره رو با اون دمیند

 عذاب نیکه به خاطرش از همه گذشتم منو تنها گذاشته بود و رفته بود ودم رفتن ا ینیری... حاال همون ش یحاال چ

 .کنم .. دایبرسونم و ماه چهره رو پ رانیفرصت خودم و به ا نیگرفتم در اول میوجدانو به جونم انداخته بود .... تصم

رفتن به اون روستا و  یبرام زنده شد . رو یمیهمه سال تازه خاطررات قد نیپا به کشورم گذاشتم اونم بعد ا یوقت

که تو اون  یبه فرانسه رفتن و تنها کس یماه بانو همگ یبچه ها ستین گهیساالر د دونستمیعممارت نداشتم م

بساط خان و  گهیمثله قبل نبود د گهیکرده بود و د رییتغ زیعمارت مونده خوده ماه بانوئه ... بعد انقالب همه چ

بخوام دوباره  نکهیحال از ا نیگذشته رو نداشت با ا یحال و هوا گهیجمع شده بود  احتماال اون روستا هم د یخانبا

 شیپاز  شتریب دی.. نگاه شماتت بار اونا شا شدیرو شم واهمه داشتم و روم نمپامو اونجا بذارم و با اون مردم رو به 

م و در بر مارستانیراس به همون ب هیکردنش  دایپ یگرفتم برا میتصم نیهم یبرا دیکشیاحمق بودن منو  به رخم م

و بعد  سپردن زدین استا یستیبهم گفتن که ماه چهره رو به بهز مارستانیکردم . تو ب داشیزود پ یلیکمال تعجب خ

که همراه داشتم تونستم ادرس  یبه تهران برده ... با مدارک ونوشاغل بوده ا مارستانیکه تو همون ب یدکتر هیاز اونم 

وز ر هی نکهیاون دور و بر بودم تا ا ی. خودم و به تهران رسوندم و به خونشون رفتم . چند روز رمیدکتر و بگ یاون اقا
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. با همون  فتشد و ر یمتیگران ق نیاومد و سوار ماش رونیکه از خونه ب یی... دختر جوان و خوش بر و رو دمشید

 یخوب یزندگ کردویم یزندگ یخوب یجا نکهیدوازده ساله ... از ا ینگاه اول شناختمش ... خودش بود ... ماه چهره 

را و چ دونمی.نم ختیباز به هم ر زویاتفاق همه چ هیگرفتم که برگردم فرانسه اما  میداشت خدارو شکرر کردم و تصم

از بابتش راحت شده بود احساس  المیکرده بودم و خ دایاونروز که ماه چهره رو پ یبود که دوباره فردا یچه حس

باز  پسرم برگردم شیاخر همون هفته به فرانسه و پ خواستمیم نکهیباا دیکش یکردم دوباره منو به سمت اون خونه م

 دارید یهم با پسر یرفت و گاه یهم به اون خونه رفتم و از دور رفتنشو تماشا کردم . ماه چهره هر روز به دانشگاه م

رفت و امد ها رو تکرار کردم تا احساس کردم که  نیدنبالش بودم . انقدر ا هیبه سا هیمدت سا نیداشت و من در ا

و  خورده بودم نیریکه از طرف ش یبه سمتش نرم .دست خودم نبود من با ضربه ا و نمیدخترو نب نیا تونهینم گهید

 بایکه خوش قد و قواره و ز یمثله ماه چهره بگذرم دختر جوان یکس دازسخت بو یلیکه تو وجودم داشتم خ ییخال

ه حق داشت ک دمیفهمیخودش کرده بودو االن م ی وانهیمادرش کمند که اونطور ساالر و د هیشده بود درست شب

 نه منچرا من نه ... چرا  دمیکه د ییتا جا دیکشیمنو به سمتش م بیعج یاما حس دمشیمن از دور د نکهیچونن با ا

 منو و ماه چهره شیبود که چند سال پ نیاز ریمگه غ ارمیراحت ماله من باشه به دست ن  یلیخ تونهیو که م ی.... کس

  و سهم یافتاد ...چرا االن کس یاتفاق نم نیخب چرا االن ا میموندیکنار هم م شیهم یو برا میشدیزن و شوهر م دیبا

ماه چهره رو مال خودکنم ...  تونستمیراحت م یلی. من خ کردمیم یا گهیبه کس د میتقد دیبا یمن بود دو دست

 یه و خونوادش معرفو ادامه بدم و خودم و به ماه چهر یباز نیکه تو ذهنم زده شد باعث شد ا یهمون فکر و جرقه ا

ه افه و چهریبودمش واتفاقا ق دهیکه چند بار از دور د هیسخت دارم و اونم پسر بیرق هیوسط  نیا دونستمیکنم اما م

 داشت  ییاشنا ی

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

  الیل

زدم و خودم و به اون شرکت رسوندم .  رونیتا صبح بشه و به محض روشن شدن هوا از خونه ب دمیانتظار کش فقط

رفتم و و اون  نییو از طول و عرضش باال و پا ابونیخ یکه تماما ماله اون مرد بود . چندد بار یلوکس اریشرکت بس

 یدونیم یرو به رو بشم اما وقت یتیقراره با چه واقع ناال دونستمیکارت و تو دستم مچاله کردم .استرس داشتم و نم

بد تر از  زیچ چیبهتره ... ه یکن رشیزودتر خودتو درگ یهرچ یشیباالخره با اتفاق ناگوار و خبر بد مواجه م

 .... دهیادم و ازار نم یفیبالتکل

وارد اون ساختمون  کردمیحبس م نمیکه نفسم و تو س یبار اون کاغذ و تو دستم مشت کردم و در حال نیاخر یبرا

 شدم درب و باز یا شهیبا درب ش یاز پله ها که باال رفتم وارد اتاق بردیهوش از سرم شییبایکه ز یشدم . ساختمون
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روش  رو به یتفاوتشو به کاغذا یسالم کردو نگاه ب رمن با س دنینشسته .دختر با د زیپشت م یدختر دمیکردم و د

 که نفسم بند اومده بود گفتم : یدوخت رفتم جلو و درحال

 .. نمیخانزاده رو بب یاقا تونمیم -

 سربلند کردو گفت: دختر

 ؟ دیتوقت مالقات داش -

 تکون دادم و اب دهنمو به زور قورت دادکه گفت : یبه عالمت منف سرمو

  دیگرفتیوقت م دیبا -

اتفاق برام سخت بود عقب عقب به سمت  نیجرات نداشتم و هنوز رو به رو شدن با ا دیچرا شا دونمیشدم نم میتسل

گران  یدش بود . با همون لباس هااز دور منو به خودش اورد برگشتم سمت صدا خو ییاشنا یدرب رفتم که صدا

از درب خارج بشم که چشمش به من افتاد وبهت  دهیخواستم تا منو ند کردیبحث م یبود و با مرد ستادهیا متشیق

 شد با سر سالم کردم که لبخند زدو اومد جلو گفت : رهیزده به رو به رو خ

  یایم یدار یسالم عمو جان ... چرا خبر نداد -

 گفتم : فمویکلمه خندم گرفت . دستم و گرفتم به ک نی...از اعموجان؟؟

 ... میباهم حرف بزن شهیم -

 تو اتاق ... میبر ایاره حتما ... ب_اوشیس

اق به ات شدمیرو به رو م یکه با نگاه متعجب منش یدادو در حال وهیسفارش ابم یسرش وارد اتاق شدم به منش پشت

 بود نگاهم و دور تا دور اتاق چرخوندم وگفتم : ابیرفتم . اتاق هم به همون اندازه ز

 ؟ نیرو راه انداخت نجایا ی؟ک نیاومد رانیتازه به ا دیگیشما مگه نم -

 نشست و گفت : زیو پشت م دیخند

 .. زدمیدو بار سر م یکی ی... خودمم سال میرو راه انداخت نجایدوست ا هیهمونجا که بودم با کمک  -
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 رهیم خبه یکنار منو انتخاب کردو با نگاه مشتاق یصندل زیپشت م یصندل یاونم به جا زشونیم یرو به رو نشستم

 شدو گفت :

 .. یدار یکار چ یخوند ی...درس چ یکنیم کارایعموجان... از خودت بگو ...چ یخوش اومد -

ه باالخره ک گفتمینم نه ... اگه ایبگم .. بگم خبر دارم  یبهش چ دیبا دونستمیو سکوت کردم نم نییو انداختم پا سرم

فاصله گرفتم کنجکاو  ی.. کم یچ زدیبهم دست م نجایو ا شدیروش بهم باز م گفتمیاگه م ومدیخودش به حرف م

 نگاهم کردو گفت :

 شده ؟ یزیچ -

 تکون دادم و اب دهانمو به زور قورت دادم و گفتم : یو به عالمت منف سرم

  دونمیم زویمن ....من ....من همه چ -

 اومد و گفت : رونیشدو از حالت مهربانانه ب یجد یش کم چهره

 ؟ یدونیرو م یچ -

 و گفتم : نییو انداختم پا سرم

 ؟....من قبال ازدواج کردم  هیازدواج من چ ی هیقض -

احساس معذب بودن بهش دستت داد . از کنار من بلند شدو رفت به سمت  کردمیکه فکر م یزیا اون چ شتریب یلیخ

 نشست . به صورتش نگاه کردم وگفتم : زیو پشت م زیم

 از ما ... یخوایم ی؟...چ یهست یاقا .... شما ک کنمیحرفارو باور نم نیمن ا-

 گفت : دویکش یقیعم نفس

 ندارم ماه چهره ... یزیبه چ اجیمن احت -

و بعد ازون تصادف به خاطر  یچی... درسته من ه شمیم بهیبا حرفاتون غر شتریب نیگیاسم و م نیماه چهره؟....ا -

 و باور کنم ...  یهر داستان مضحک شهینم لیدل نیندارم اما ا



 ماه چهره

 
313 

 

کنم ؟ازون ور  فیداستان ها تعر نیتو از یکه برا ادیسن و سال بهم م نیبا ا تیموق نیبه نظرت من تو ا _ اوشیس

ه خانزاد یاز بچگ اوشمی..من س یتباه گرفتهمون ماه چهره ...ادمتو اش ای الیدروغ ببافم ... خانم ل نجایو ا امیب ایدن

و ت شیسال پ یلیاز بابت راحت بشه ...من خ المیخ نکهیندارم ... اگه اومدم واسه ا یچیبه ه یاجیبودم و تو رفاه احت

 بچمو اونجا ول کردم  مویکردنت ... زندگ دایفقط به خاطر پ رانیرو گم کردم اومدم ا

 بچه ؟؟ -

 به عالمت مثبت تکون دادو گفت : سرشو

 پسر دارم اما خانومم جدا شد ازم ... هیمن بعد تو ازدواج کردم و  -

 دو تا دستامو بغض کرده بهش نگاه کردم وگفتم : نیو گرفتم ب سرم

 ...الممیمن ل یندار یتیرسم چیمن ه یبرا ی... اگه هم باش یکه شما شوهر من باش کنمیدر هر صورت من باور نم  -

 ببمونم .. الیل خواممی...م یبرات الیل

 جا بلند شدم و خواستم برم که گفت : از

 یبا اون پسر ازدواج کن یتونیتو نم -

 به سمتش برگشتم و گفتم : یعصب

 و باورم نکنم اقا ... دیگیکه م ییزایچ نیکس ازدواج نکنم اما ا چیحاضرم با ه -

 جا بلند شدو اومد متم و گفتم : از

 از گذشته .. یبدون یخوای..مگه نم میزنیبا هم حرف م نیکنم ...برو بش تتیاذ ومدمی... من که ن نیبرو بش -

 و به عالمت مثبت تکون دادم وگفتم : سرم

 بدونم اما نه از زبون شما از زبون مادرم پدرم ... خوامیم -

 و به عالمت تاسف تکون دادو گفت : سرش

 ستنیپدر و مادرت زنده ن -
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 گفتم : کردمیم هیکه گر یحال در

 ... کنمیباور نم دیبگ ی... هرچ کنمیباور نم -

 اودرو گرفت جلومو گفت : رونیاز جعبه ب یدستمال

  نمتیبب ینجوریا تونمیاشکاتو پاک کن ... نم ایب -

 بهش نگاه کردم وگفتم: تیعصبان ب

 ... کنمی... خواهش م رونیب نیما بر یاز زندگ کنمیخواهش م -

کنمم من فقط اومدم کمکت  تتیاذ خوامیاصال منو بنداز دور منکه نم ممیمن تسل یماه چهره تو منو نخوا _ باوشیس

 . یهست یک یبدون یبهت بگم ..مگه دوست ندار قتویکنم ..اومدم حق

 و به عالمت مثبت تکون دادم که گفت : سرم

 .. یبود یچ نکهیپس صبور باش... اصال به نسبتمون فکر نکن ...به گذشتت فکر کن ..به ا یاگه دوست دار -

 کم اروم تر شدم که دوباره اومد کنارم نشست و گفت : هی

  یدرسته دوستت دارم .. درسته تو زن من -

 نگاه پراز خشمم بهش نگاه کردم که گفت : با

 نیروستتا ..اونجارو بب میبر یایبا من ب نهیت دارم .. خواهشمم اخواهش از هی ی...ول یستیاصال ن ممیباشه تسل -

  کنمیمنم قبول م یریبگ یمیو بشنو بعد هر تصم یاهال یحرفا

 زدم وگفتم: پوزخند

از اون پسر انتخاب  ریکس و غ جیه ممیزندگ ی...برا نمیبیاالن م یالیتول ندمویمن االن معلومه ... من ا میتصم -

 از اومدن به اون روستا بعد  ی...جت کنمینم

 دادو گفت : هیتک یصندل یپشت به

 ... یبا اون پسر ازدواج کن یتونیتو نم -
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 نگاهش کردم وگفتم : کنجکاو

 ؟ دیسنگ بنداز دیخوایچرا ؟...م -

 ماه چهره  شهیاون پسر نم ی... ول کنمیمن قبول م یریبگ یمینه ...منکه گفتم هرتصم -

 ؟... شهیچرا نم -

 از جاش بلند شدو گفت : دوباره

 بهت بگم  ترسمیم -

 زده بهش نگاه کردم وگفتم : وحشت

 برام  دیدار یشده ؟....باز چه خبر بد ی؟....باز چ هیباز چ -

 صورتش نگاه کردم وگفتم : به

 هم نباشه ... یبد یلیخبر خ دیشا -

 کرده بهش نگاه کردم و دستمو گذاشتم رو قلبمو گفتم : بغض

 شده ... یچ نای...س دیبگ مکنیخواهش م -

 کردو گفت : بشیرفت به سمت پنجره و دستاشو تو ج اوشیس

 چپش داره درسته ؟ یرو بازو یماه گرفتگ هی نایس-

 و به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم : سرم

 مگه ؟ هیبله درسته.خب چ -

 دار بهم انداخت و گفت : یمعن ینگاه مین

 درسته ؟ یستیروز بردن به اون بهز هیشمارو تو  -

 سرم و به عالمت مثبت تکون داد که گفت : دوباره
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 سهراب  برادرته ناهمونیماه چهره س -

  نای.........................س.............................................................................................................................

 خواستمیشبا هم که م یبکنم حت کاریچ دیبا دونستمیو در هم شده بود که واقعا نم ختهیبه هم ر زیهمه چ انقدر

.. بود و داغون . ختهیبه هم ر زیفکر کنم . انقدر که همه چ یتمرکز کنم و به چ یرو چ دیبا دوستمیبخوابم درست نم

هم به من نداده بود و  یخبر چیبود و دنبال سرنوشتش ... ه تهبه اون روستا رف الیانقدر که حالم بد بود و خراب .. ل

 یببره حاال درسته که اون مرد ادعاها ادیاوردن گذشتش منو از  ادیبه  با یزود نیشد به ا یترکم کرده بود . باورم نم

همه سال عشق و دوست  نیا یچه قدرش درسته و چه قدرش غلط ول میدونستیداشت و ما نم بیو غر بیعج

کارم  یکنم نه رو کاریچ دیبا دونستمیگرفته بود و نم ایدن هیگذاشته بود و رفته بود .. دلم قد  یو چه جور شتندا

 نیداشت ا بیو غر بیعج یزیچ هیزندگم نه هواسم به بابا قاسم بود و نه هواسم به خودم ...  یتمرکز داشتم نه رو

 ینا خواسته ا یتوجه یداشت و هر موقع بهش ب وستمکه تا به امروز عاشقانه د ییالیل کردیم تیوسط منو اذ

انجام  خواستیکه م یکه هر روز هر کار ییالیرفته بود . ل شد حاال ازم دور شده بود و بدون خبر یناراحت م کردمیم

 دمینه ... شا دمیمعرفت شده بود . البته شا یب ینجوریشده بود که ا یچ کردیباهام مشورت م دادویبده بهم خبر م

کار  نیعاشق سخت تر هی یصبور بودن برا گمی... بارها گفتم و م کردمیم یصبور شتریو ب کردمیدرکش م دیمن با

.. . کردمیم یاز خود گذشتگ دیمن با دمیشا دادمیبهش حق م دیو با کردمیمن داشتم اشتباه م دمیاما شا استیدن

شت دا یما چه رودست یسرنوشت برا نیا گهید نمیصبر کنم و بب نکهی... به جز ا ینداشتم به جز صبور یچاره و راه

 .. 

از  یکی یبودمم و تو فکر بودم . با صدا ستادهیا مارستانیب یپنجره  یبود که جلو یساعت کیبه خودم اومدم  یوقت

م به صورت ی. دست کردیبهم نگاه م یبود و با حالت خاص ستادهیدر ا یبود که جلو رایپرستارها به خودم اومدم . سم

 و گفتم : دمیکش

 شده خانم ؟.... یچ -

 کردن  جتونی؟چند بار پ  نییپا دیاینم -رایسم

 ؟یگیراست م -

 به عالمت مثبت تکون دادو گفت : سرشو

 ؟ ستیحالتون خوب ن -
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 تکون دادم وگفتم : یو به عالمت منف سرم

 امینه خوبم االن م -

 کارم یندارم . وقت یکه حال خوش دونستمیم یرفتم اما خودم بهتر از هر کس نییبرداشتم و زا پله ها پا لمویوسا

از  رایسم دمینشستن انتخاب کردم که د یو برا زیم هیرفتم  و  یغذا خور به  سالن میدیتموم شد و به وقت ناهار رس

 گفت : زیبه م دیرس یوقت ادیدور به سمتم م

 دونه تهش مونده بود  هیقرص تموم شده .. فقط  یبسته  دمید -

 ...ایم خرمیبله ... براتون م -

 قطع کردو گفت : حرفمو

 منم یریم یکه دار ی.... ته راهکنمیراه .. خواهش م نیتو ا دیشکست بخور دینذار کنمیخواهش م -

 دستمو انداختم تو ظرف و گفتم : یتو قاشق

 حرفام  نیتر از ا فی...سخته ... بهت که گفتم من ضع تونمینم -

 اخر ... یرسیبه کجا م یدونیخودته ... خودت خوب م لهیم__رایسم

 سخت تره  یلیخ نیا شمیاز طرفم جدا نشدم خانم ... به ظلم دارم جدا م یمن به نامرد -

عالوه بر قلبت غرورتم شکسته  ینجوریسخت تره دکتر چون ا یدور انداخته بش یبه نامرد یاتفاقا وقت_رایسم

 ...  دیکه شما هنوز درکش نکرد یزیچ

منو به فکر برد. شکست غرور ...  یش کمرفت . حرف رونیحرف و زد و ظرف غذاشو برداشت و از در سالن ب نیا

خودم  یبه غم ها یکه سرپوش شدینم یلیدل نیچه حالبه اما باز هم ا دونستمیکه هنوز تجربه نکرده بودم و نم یزیچ

 بذارم ...

تک و تنها نشستم بهم گفتن  نجایارزوم اما امرزو ا نیبه بزرگتر دنیسفره عقد بودم و در حال رس یپا روزید تا

 خبر گذاشته و رفته بود.. یو عشقت قبال ازدواج کرده و خودشم که ب نامزدت

...................................................................................................................................................... 
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 اوشیس

 یلیخ مگشتیسال دوباره به اون عمارت برم نهمهیبار بود بعد از ا نیاول ی.. براو عازم روستا  مینشسته بود مایهواپ تو

 ینبود ... شرمندگ گهینبود از سردار که د کهیاز ساالر که د ی... شرمندک یهمراه با شرمندگ یجانیداشتم ه جانیه

 یکه ساالر تو اوج گرفتار ییروزها نیو تنهاش نذارم درست تو بدتر مونمکنار ساالر ب نکهیا ی...من به جا زیاز همه چ

اون کارها  یسال از همه  نهمهیخودم که االن بعد ا یبود تنهاش گذاشتم و رفتم ... رفتم دنبال ارزوها یو بدبخت

 ها کنارم بهیغر نیکه االن ع یدختر نیکارو کرده بودم ا نیکاش به حرف ساالر گوش داده بودم اگه ا یپشمونم ... ا

قدرشو  میدار اریو در اخت یزیچ یماله من بود ... چرا ما وقت ششهیهم یبرا کنهیز من دور  منشسته و خودشو ا

 که در یفهم یم یروز هی گفتتیبهم م شهیبوده ... ساالر هم یچه گوهر میفهم ینم میو تا از دستش ند میدونینم

تمام وجودم و گرفته بود  نیریمن جاهل بودم و خود سر .......عشق ش اام یکنیکردم و ازم تشکردم یحقت کار بزرگ

ووقت نذاشته بود ساالر و حرفاشو درک  چیبزرگم ه یفرنگ رفتن و خواسته ها یایشد . رو ینم میحال زایچ نیو ا

رفت و  ادمی وتمیبزرگ تو سرم افتاد خانوادم و اصل یاون ارزوها یکنم و چه قدر االن پشمونم ... پشمونم که از وقت

و افسرده...  ریپسر گوشه گ هیداشتم جز  یو کنار خودم داشته باشم...االن چ یکه کس خورمیچه قدر االن حسرت م

برام مونده بود .. رومو که به سمتش برگردوندم طبق معمول نگاهش و  یو دبدبه و کبکبه واقعا چ ایاز اون همه برو ب

که بهش عالقه منده همون سهرابه حالش بدتر از  یبودم که اون پسر گفتهبهش  یاخماشو تو هم کرد از وقت ویدزد

 هیا تا خود روست میشد ادهینشست و پ مای. باالخره هواپ کردیداشت صحبت م ازیکه ن یقبل شده بود و فقط در صورت

 شیگشیهم طرخوبش و همون ع یبکر روستا و اب و هوا تی. طبع میرفتیم نیبا ماش دیاز شهر و با یلومتریک ستیب

داده و داره با تمام  نییو پا نیکه اونمم پنجره ماش دمیمنو به خاطرات گذشته بردد برگشتم سمت ماه چهره و د

 اشناست . لبخند زدم و گفتم : یلیمعلوم بود براش خ کنهیهوا رو بو م نیوجود عطر ا

 عطرو بو نه ؟ نیبرات اشناست ا -

 بهم دوخت و گفت : شویجد نگاه

 اومد  بایز یلیفقط به نظرم خ-

 نیدختر دوازده ساله رو به عنوان همسرم تو ماش هیکه  یمثال اون روز شیسال پ یلیاما منو برد به خاطراتت خ -

 اما مینو بساز یزندگ هیتا  مینشوندم و به طرف تهران حرکت کرد

 برگردوند وگفت : روشو
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 اونجا بشنوم .. یزبان اهال زوازیقرار شد من همه چ -

همه سال به دنبالت بودم و از  نی.. منکه ا شناسمیاما منکه تو رو م یشناسیو من و نم یبهم اعتماد ندار دونمیم -

 حق ندارم از احساسم برات بگم  یعنی..  دمیرنج کش تیدور

 حرف سرشو برگردوندو به راننده گفت : بدون

  نینگه دار یبهداشت سیسرور هیدم  شهیاقا م -

دلشوره و  میدیبه  روستا رس یکردو ماه چهره دوباره تو سکوت خودش غرق شد . وقت دییبا سر حرفشو تا راننده

 نکهیو ماه چهره به خاطر ا یمیقد یبود .. من به خاطر رو به رو شدن با ادما دایهر دومون هو یاضطراب تو چهره 

وجه موند و بدون ت رهیبه دور و برخ یبیشد با نگاه عج ادهیپ نیاز ماش ی. وقت دیشنیو م قتیبود که حق ییجا نجایا

 و گفتم : دمیرو حساب کردم و قدم هامو تند کردم و بهش رس هیبه من به سمت جلو قدم برداشت . کرا

   ستی؟حالت خوب ن هیچ -

 گفت : کردیبه دور و بر نگاه م همونطور

 .. دونهیم زویهمه چ دیگیکه م یهمون زن شیبرم پ خوامیزودتر م ینه خوبم ... فقط هر چ -

  مییباهاش صحبت کردم منتظرته ... بر یمن تلفن -

و همراه با ماه چهره با اون خونه  دمیاوردم و ازچند تا پسر بچه پرس رونیب بمیاز ج شنتاختمینم یلیکه خ یادرس هی

بانو  ماه یعنی...  ریساده و حق اریبس یواریچهارد هی دیچسب نیانگار پاهام به زم دمیخونه رو د رونیاز ب یوقت میرفت

 شدو گفت : رهی؟چرا اون عمارت و گذاشته و رفته بود ؟...ماه چهره پرسشگرانه بهم خ کردیم یزندگ نجایا

  نیصداشون کن دیریچرا نم -

 پاک کردم و گفتم : اشکامو

  امیبمون تا ب نجایتو ا رمیاالن م -

در  انسالیم یبعد زن هیو اروم به در زدم . چند ثان اطیشدم و با احت وونیرد الرزون از پله ها باال رفتم و وا یباپاها

اما  یساده و محل یمتعجبش به من نگاه کرد . نگاهمو به سرتاپاش انداختم . لباس یدر ظاهر شدو با چشما یاستانه 
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ل که روشن تر از قب یتوش افتاده بوود و چشمان یخط از گذر زندگ ندو برازنده تنش بود.صورتش که چ بایهمونطور ز

 منو شناخته تکون داد و گفت : نکهیا یلباش نشست و سرشو به نشونه  یرو یشده بود . لبخند محو

 ...  ری... چه قدر داوشیس -

 زدم و گفتم : یبوسه  شویروسر یگوشه  یممیشدم و به رسم قد خم

 شرمنده زن داداش... شرمنده .... -

 در کنار رفت و گفت : یجلو از

  ی...خوش اومداتوی... ب اتویب -

 بهش نگاه کردم وگفتم: دیترد با

 زن داداش .... نیمهمون دار -

 بهم انداخت و بعد لبخند زدو گفت : ینگاه

 همون دختر ...درسته  -

داد و اومد جلو درو با  ماه چهره اب دهانشو قورت ادیبرگدوندم و به ماه چهره اشاره کردم تا از پله ها باال ب رومو

ماه چهره خنده اش محو  یچهره  دنیاز قبل رو لب  داشت با د یبه ماه بانو سالم کرد . ماه بانو که خنده ا دیترد

 که گفت : نییانداختم پا رمشد . س رهیکردو باتعجب بهم خ زیشدو چشم هاشو ر

 کمند.... -

 و به عالمت تاسف  تکون دادم وگفتم : سرم

 دختر کمند -

 بهم نگاه کردو گفت : بیعج یحرف ماه بانو با حالت نیا دنیشن با

 مادر نمتیجلو بب ایماه چهره جان ....ب -

 ماه چهره گذاشت و گفت : یاومد جلو دستاشو رو بازوها میبانو چند قد ماه
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 ...  یزنیاهلل اکبر..... با مادرت مو نم-

د ش رهیبهم خ یبیدستاشو دور ماه بانو حلقه کردو با نگاه عج دیماه چهره رو تو اغوش گرفت ماه چهره هم با تر وبعد

 به اشپزخونه رفت از جام بلند شدم وگفتم : ییرایپذ یو ماه بانو برا میهمه وارد اتاق شد ی. وقت

  دیدار ادیتو روستا چه خبره ... شما حرف باهم ز نمیبب رمیمن م -

اومد و به قبرستون روستا  رونینگفت . منم از اتاق ب یزیپاهاشو جمع تر کردو چ کردیم یبیچهره که هنوز غر هما

 رفتم .. 

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

 الیل

تو سرم  الیهزار تا خ بستمیچشمامو م یوقت شدمیم وونهیتو سرم حرف و صدا و فکر وذکر بود که داشتم د انقدر

بفهمم  یاگه روز دونستمیم شهی.. هم شدیم تیبه واقع لیها تبد الیتموم اون خ کردمیهم باز م یوقت ومدویم

 قبال نکهیرو ببشنوم ا زایچ نیکه ا شدیممختلف هستم اما باورم ن یو حس ها جانیبوده سرشار از ه یگذشتم چ

 برام سوال یلیبرادرم باشه. خ نایس نکهیدور افتاده باشم و وحشتاک تر از همه ا یروستاا هیازدواج کرده باشم اهل 

 ینقدر همه و چرا ا میاومد یستیروز به بهز هیچرا همزمان تو  میهست هیانقدر به هم شب نایبود که چرا منو س

 احتمال نداد یچرا کس میدار یحدس و نزد که ما باهم نسبت نیا یوقت کس چیچرا ه دونمیاما نم هیکیمشخصاتمون 

 گهید عمر به چشم هیکه  یکس دیبا کردمیم کاریچ دی.. حاال من با میاتفاق تلخ دچار بش نیسال ما به ا نهمهیتا بعد ا

 که عاشقانه دوستش داشتم یکس ی؟برا گرفتمیوبراش زن م رفتمیحتما م دی؟با دمیدیبهش نگاه کردم و برادر م یا

.. چه  کردمیم حیرو توج هیقض نیا نایخودم و س یبرا ی... چه جور کردمیم کاریچ دینه خواهرانه .. حاال واقعا با

هم  انی... س ذاشتینم ابونیسر به ب دیفهمی؟...اگه م شدینم وونهید دیفهم یم نای... اگه س کردمیدرک م دیبا یجور

دوتا دستام و ارزو  نی؟؟... سرم و گرفتم ب دیفهمیمن شوکه شده بود.. اگه م یمن داغون شده بود پابه پا یپابه پا

پام  یجلو وهیظرف م هیاومدو  رونیاز اشپزخونه ب یینداشته باش. زن روستا قتیحق گهید هیقض نیکردم که ا

 گذاشت و گفت :

تا خودتو بغل نکردم  دمی..تا به چشم ند شدیو سالم باورم نم یبهم گفت زنده ا اوشیس یمادر .. وقت یخوش اومد -

به خاطر اورد بهمون گفت ماه  زویهمه چ اوشیمدت کوتاه که س هی...بعد   یتو مرد میکردیباور نکردم ...ما فکر م
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کنم ...حاال خدا رو صد  دایازت نتونستم پ یرد چی..اما ه یلیدنبالت گشتم خ یلیچهره احتماال فوت شده ...منم خ

 .... یهززار مرتبه شکر که االن سالم و سالمت

 به زن نگاه کردم وگفتم: یقرار یب با

 از برادرم بشنوم ...  خوامییم زیاول از همه چ -

 بهم انداخت و اشک تو چشماش جمع شدو گفت : یبینگاه عج زن

 سهراب... -

 دم وگفتم :و به عالمت مثبت تکون دا سرم

... سهراب االن  دیراستشو بهم بگ کنمیبرام مهمه خانوم..خواهش م یلیبفهمم که خ خواستمیو م یقتیحق هی -

 کجاست ؟

 گفت : دویکش یقینفس عم زن

شد ... تو و سهراب هر دو تو  بیسهرابم غ دیبه تهران رفت اوشیکه تو و س یدخترم .....همون شب دونهیکس نم چیه-

که باهم صحبت  دمیدی... من م دیکه خواهر و برادر دینذاشتن بفهم یلیاما به دال دیکردیم ییدگعمارت زن نیا

 ننیب دمیبه خودم اومدم د یسالش بود وقت ردهنگرفتم چون سهراب من همش چها یرو جد هیقض نیاما ا دیکنیم

تور و نجات بده و با تو  نکهیا یدراوردن سهراب برا اوشیتو رو به عقد س یبه وجود اومده و وقت یشمادوتا عالقه ا

 و زمان و نیازش ندارم اونم گم شد مثله تو ... ساالر زم یخبر گهیباشه  همون شب دنبالتون اومده بود . بعد از اون د

 .... نیدنبالش گشت اما اب شده بود و رفته بود تو زم به

 دوتا دستامو گفتم : نیو گرفتم ب سرم

 بود؟ ییشکل سهراب چه -

 زدو گفت : یلبخند تلخ زن

 و جذاب  یخوش برو رو ... باهوش ... چشم مشک -

 بستم وگفتم : یاومد تو ذهنم و چشمامو از ناراحت نایس ریتصو
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همه  شهی...م بیغر بیعج یزایچ یلی.. خ دمیشن یبد یخبرا یلیحالم بده ... خ یلی...خجمیگ یلیخانوم من خ -

 ... نیو برام روشن کن قتیحق شهی؟...م دیبهم بگ زویچ

 دستاشو گذاشت رو دستمو گفت : زن

 یکه بدون یبهم گفته بود چه قدر مشتاق اوشی...س گمیبهت م زویدخترم ... تو صبور باش ... من همه چ شهیچرا نم -

 .. گمیکه بدونم بهت م یاز گذشته من هرچ

حاج بابا مرد  یشده ان ...از وقت نیروستا نفر نیا یاهال گنیم -ادامه داد: دویکش یقیرو داد دستم و نفس عم ییچا

اکبر اباد بود و حاج باباش ... مردم روستا صبح به  هیو برکت بود... ریشدن ...حاج بابا چشم و چراغ بود ...خ نینفرر

وب خ زیبود همه  چ  ی....تا وقت دنیخواب یو العفو هاش م یبا اله باشدن و ش یصبح با اهلل و اکبرش دست به نماز م

 روستا رخت بست نیازا یرفت...خوشبخت یبود ...اما وقت

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

  نایس

خودمم و به مغازه بابا قاسم رسوندم .  مارستانیچه طور از ب دمینفهم دهیماه چهره رسزا  یبهم خبر دادن نامه ا یوقت

 سرس از تاسف تکون دادو گفت : دیبابا قاسم که حال منو د

 تو .... یافتاد یبه چه روز نیبکن بب نهینگاه به رنگ و روت تو ا هیپسر .... یدیاخر خودتو منو دق م -

 به سرش زدم و گفتم: یا به سمت بابا قاسم و بوسه رفتم

 ... حاال بگو اون نامه کجاست ؟ دیمن غلط کردم ببخش -

 اورد و گفت : رونیب یو نامه ا زیم یقاسم دست برد به سمت کشو بابا

 راحت شد ...  التینامهه ... خ نمی... ا ایب -

مغازمون بود و با استرس بازش کردم . چشممم به خط ماه  یباال یگرفتم و رفتم به خونه  که طبقه  اقیرو با اشت نامه

 شروع به خوندن نامه کردم .. یچهره که افتاد انگار تو دلم قند اب کردن و با خوشحال

 سالم  زمیعز ینایس
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هزاران هزار رمان  شهیکه از هر کدوم م دمیشن یمختلف یروستا گذاشتم انقدر قصه و داستان ها نیپا به ا یوقت از

 هشیبود پدرم که هم نیزم یزن رو نیحال شجاع تر نیودر ع نینوشت ... داستان مادرم که به نظرم مظلوم تر بلند

هم که ب یهمه داستان و شوک نیا نینابود کرد .اما ب مویگکه تمام زند یا یکردو نامادر یعاشق و از خودگذشته زندگ

که نه پدر  یمیتیچهل ساله بودن دختر  یمسر مردکرد انقدر که ه شونیبدجور منو داغون و پر زیچ کیوارد شد 

 دیو شا نیکه دستش به خون الودست  و عروس خون بس شدن منو شوکه نکرد ... بدتر یا یداره نه مادر نامادر

که چشم اش هم رنگه  یکه دوسال از من بزرگ تره ... برادر یکردن برادرم بود .. بردار دایپ دمیکه شن یبرخ نیبهتر

نجاتم  یکه برا یدارم که زندست و کنارمه برادر یبرادر دمیشن ی.. وقت استیدن نیتو ا مییخودمه و تنها دارا

 دایپ میتو زندگ یگاه بزرگ هیتک هیکردم  حساسخوشحال شدم .. ا یلیمرگ رفته خ یخودشو به خطر انداخته و تا پا

که سال ها به چشم عشق  یکس یکه بفهم یبرادر باشه ... نه وقت هیدرم فقط که برا هیتا وقت نایا یکردم اما همه 

همه  یبفهم یبرادرته ... نه وقنت یبساز ندتویکه ا یباهاش قرار گذاشت یباهاش بزرگ شد یبهش نگاه کرد تیزندک

...  زنمیحرف م یدارم از چ یفهمینم دیو شوکه ... شا یشد جیگ دیباره به هم خورده ... شا هی تیمعادالت زندگ ی

ه ک دیکه به ذهنم رس یاما تنها راه حل گمیم یو چ سمینویدارم م یچ فهممیبه حرفم چون خودمم نم یبخند دیوشا

 نینشنوم و از خجالت اب نشم هم صداتوتلفن  یپشت خط ها ایخبرو بهت بدم و چشم تو چشمت نباشم  نیبتونم ا

 راه بود ...

 دایپ رترید نکهیو به خاطر ا یهمراه با من تصادف کرد نیتو همون ماش یه بودکه چهارده سال یتو درست وقت نایس

تو بوده  یگذشته  یهمه  نیبردن و از همونجا مارو از هم جدا کردن ... ا یا گهید مارستانیب هیتو رو به  یشد

ه فعال ب کنمیاما ازت خواهش م یخودتو بشناس توهمتا  یبگذره و بشنو دیکه شب ها و روزها با یمفصل یگذشته 

و  قتیتا حق می...بزار به هم فرصت بدمیکه چشم تو چشم هم بش ستیچون اصال به صالح ن این نجای... به ا این نجایا

 ...  میبه هم عشق بورز یا گهیبه چشم د میو بتون می... تا نگاهمونو وعوض کن میریبپذ

ار به خودت فش یلیخ یخونینامه رو م نیا یوقت دوارمیفقط ام کننینم میاریاما دستام  نایباهات حرف دارم س یلیخ

دارم  یدلگرم هیخبرها له شدم ... خورد شدم شکستم اما هنوزم  نیبار ا ریمن که ز نیدرست ع یو غصه نخور یارین

 به بعد کنارمه ... نیکه از ی... برادر ییو اون تو

 خودت باش مراقب

 .... ماه چهره .... خواهرت
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به خودم اومدم شب شده بود هوا  یرو دوباره خوندم ... سه بار خوندم ... چهار بار خوندم ... ده بارخوندم ... وقت مهنا

ته نوش یماه چهره ... چ گفتییم ی... چ دیرسینماز خوندن بابا قاسم از پشت در به گوش م فیضع یبود و صدا کیتار

 یبزرگ نیبه ا ایدن نی... مگه امکان داشت ... تو ا ومدیبا منطق جور در م ه... مگ شدیبود ؟....خواهر و برادر ... مگه م

 نی؟....ا می.... منو ماه چهره خواهر برادر باش یدرندشت نیشهر به ا نی.... تو ا یپهناور نیکشور به ا نی...تو ا

برد .......با  ینم رونیمون بیداده بود ... چرا قدم نحسشو از زندگ لیبود که اون مرد به ماه چهره تحو یمزخرفات چ

 اومد و رفتم به سمت کتم که بابا قاسم گفت : رونیاز جا بلند شدم و از اتاق ب تیعصبان

 بابا ؟... یریکجام -

 گفتم : کردمیبا عجله کتم و تنم م یحال در

 خراب شده ...  یدنبال ماه چهره به همون روستا -

 فت:قاسم از جا بلند شدو اومد به سمتم و گ بابا

 درصد احتمال بده  اون دختر شوهر داره .. هیبابا ... کاریچ یاونجابر -

که دستام سر شد گفتم  یحرف انگار شوک دوم و بهم وارد کرده باشن بهت زده به حاج بابا نگاه کردم ودر حال نیا با

: 

 ... کنهیامتحانم م ینجوریبه درگاهش کردم که ا یبلند ... من چه گناه وارید هیبه  خوردمیم رمیاز هر طرف م -

 تو اون نامه بود مگه  یشده بابا ؟چ یچ_قاسم بابا

 کنار دستم و گفتمم: یصندل یرو نشستم

 ... شدمیمامان من رفته بودم و راحت م یبابا ... کاش جا دونمینم -

 تو دستش چرخوندو اومد رو به روم نشست و گفت: حشویقاسم تسب بابا

 نامه رو بخونم.... نیمنم ا شهیم-

 رو دادم دست بابا قاسم و گفتم : نامه

 ن؟یدر اورد زدیبابا؟چرا سر از  نیقبول کرد یستیشما چرا منو ازون بهز -
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 هیخب .. من بازنشست نشده بودم و تو ارتش مشغول بودم  میکردیم یاون موقع منو مادرت اونجا زندگ_باباقاسم

و مهرت به دلم افتاد مابچه دار  دمیاز دوستانم بود تو رو د یکیکه ماله  کیکوچ یستیروز که اومده بودم اون بهز

انواده خ ادینم ادتی یزیو چ یگرفت یفراموش دمیفم یتمثله تو داشته باشم... وق یو من ارزو داشتم پسر میشدینم

 بود نیپسرم کل داستان  هم نیبا اون اقا صحبت کردم که تو رو به من بسپاره .. هم یپناه یب یلیو خ یندار یا

 بابا قاسم و گرفتم و گفتم : یدستا

فهمم و ن قتیاونجا رو تا حقق نمی...من باور ندارم بابا قاسم تا خودم نب میخواهر و برادر الینامه نوشته منو ل نیتو ا -

 باور ندارم 

 :نامه رو ازم گرفت وخوندو گفت  کردیکه بهت زده بهم نگاه م یقاسم در حال بابا

 اونجا... یکه گفته نر الیل-

دست رو دست بزارم و قبول کنم  یخبر بدو ... چه جور نهمهیا ارمیطاقت ب یبرم ... اخه چه جور دیبگه ...من با الیل -

با  مرد نینامزدم بوده اصال خواهرم باشه .. ا روزیکه د یباشه ... کس گهیمرد د هینامزدم بوده همسر  روزیکه تا د یکس

 خودمون معلوم کنم  فیتکل دی....من باختیرو به هم ر یهمه چقدم نحسش 

 از جا بلند شم که بابا قاسم دست گذاشت رو زانومو گفت : اومدم

ها ... به نظرم منم  شهیناراحت م یداشته بر لیدل ای.. اگه گفته ن زنهیرو هوا حرف نم الیل یدونیتو خودت خوب م -

 نی...بهتره به هم فرصت بد نینیبب گرویهمد ستیداشته باشه صالح ن تیخواهر برادر بودنتون واقع هیقض نیاگه ا

 ....خوادیم یخدا چ مینیتا بب دیاروم ش

بودم ... باباقاسم اومد باالسرم و  دهیکه بهم اومده بود بر یهمه فشار نی... از ا هیگر ریزدم ز زویوگذاشتم رو م سرم

 قبل  نایمثله س گهیهامو منو تو اغوش گرفت ...اروم تر شدم .. اما نه ددستشو گذاشت رو شونه 

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

 بانو  ماه

 ییمنظم و ارومش تنها صدا یبالش رها کرده بود و نفس ها یبلندش و رو یکمند ... موها یها همون چشم ها چشم

 یچشم ها نیاما از هم بیو نج بابودیشدم...ز رهیفقط به صورتش خ یا هی.. چند ثان گرفتیبود که اتاق و در برم
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و  ور چشماش افتاده بودانگار چند خط د یکردیکه دقت م ی... کمینیو بب یرمق یو ب یخستگ یتونستیبسته ش م

سرنوشت پر تالطم و پر قصه نبود  نیا اشک بودن ... دلم براش سوخت ...حق دختر کمند ا سیبلندش خ یمژه ها

که خودش بهشون  ییبزرگ تو سرش داره ... ارزوها یچه قدر ارزوها دونستمیخوب م شناختمی...کمند و خوب م

 تیمثله دست گلش حما ی... ما چه طور از بچه ها میکرد کاریما چاما  دیدیبود و همشون و تو بچه هاش م دهینرس

دونشو و اونم از سهراب که معلوم نبود کجاست ... اسم سهراب که اومد قلب  هی یکی یاز ماه چهره  نی... ا میکرد

جا بلندشدم و در واروم بستم و  براش نکرده بودم کم شبا رو کنارش صبح نکرده بودم ... از یمنم درد گرفت کم مادر

 . رفتم کنارش نشستم و گفتم : کردیبود و فکر م دنیکش گاریدرحال س اوشیاومدم س وونیبه ا

 ؟ یکرد داشیپ ی؟مگه نگفت یاوریچرا سهراب و ن -

 به عالمت مثبت تکون دادو گفت : سرشو

 بشه ... یشمشون کنم که چچشم تو چ ارمیاز زبونش .. ب یدیصالح نبود ... خودت که قصه شو شن -

 سهراب دق کردو مرد ... یبه خاطر دور چارهی... ساالر بب دمیچند ساله سهرابمو ند یدونی...م یپس دل من چ -

 تکون دادو گفت : سر

 ... نیهم خوامیکم زمان م هیفقط  دمیقول شرف م ارمیزن داداش ... من سهرابتو م ینیبیمگه دختراتو م -

 صورتش نگاه کردم وگفتم : یخسته  مرخین به

 ؟ یکن کاریدختر چ نیبا ا یخوایم -

 برگردوندو گفت : سرشو

  دمینخواد نه طالقش م مونمیبخواد باهام بمونه م دمیانجام م رهیکه بگ یمیهر تصم -

 ؟ اوشیس نیمگه قرار نبود همون شب شما خطبه طالقو بخون -

... بهش  یدراورد افتاد واسه روز بعد و بعدشم که اون تصادف لعنت یفرخ اون شب باز نیچرا قرار بود ... ا_ اوشیس

 که ؟ نارویا ینگفت

 حقش بود... شینیبب یکه تو چشم ند اشت دونستیم دینه نکفتم ... اما با -
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 دشیم شترینفرتش از من ب ینجوریتموم شده ا زیبشه ماه بانو جان ... االن که همه چ یکه چ دونستیم _ اوشیس

 ...خوامشیکه االن از جون و دل م  نهیداشت مهم ا ینه چه  فرق ایمن دوست داشتم باهاش بمونم  دیفهمیمحاال اگه 

 ازش  یدار یکه بهش وارد شده چه توقع یهمه شوک نی... با ا شهینم یتو زن زندگ یدختر برا نیا -

 کنمیم شویبه بعد نوکر نیاب تو دلش تکون بخوره از ا ذارمی... نم دمی...من بهش فرصت م امتیتو بگو تا ق_ اوشیس

 اجیگگذاشت رو دستم ... من احت ضیبچه مر هیرفت و  نیریکس و ندارم .. ش چیماه بانو ... فقط بمونه ... به خدا منم ه

 ... یدارم به زندگ

جوون هجده سالست .. از  هیکار  ستیمثله ماه چهره کار تو ن یدختر یبرا دنیفرصت دادن و صبر کردن و ناز خر _

  اوشیس کنهیم کاریخدا برات چ نیبارم شده از خودت بگذر و ببخش ببب هی یرهاش کن بره ... برا یشنویمن م

که منو انداختن تو دردسر و  ی... حقمه ماه بانو .. اون روز یگذشتیکه تو دستته م یجواهر نیاز ا یتو بود_ اوشیس

ش از شکمیدست م یدختر ....فقط وقت نی... من حقمه ا یبودم چ ریگ یدوتا زندگ نیکه ب یتادم مرگ رفتم .. اونروز

 دمید یمرام ینامرد ب یایدن نیبراش از بس که تو ا دمیم نممنگاه بهم بکنه جو هیوگرنه اگه  خوادیکه بگه منو نم

 دختر مرام داره ؟ نیا یدونیاز کجا م -

 مکث کردو گفت : یکم اوشیس

 که نرفته  ادتینو ... حال ساالر و دختر کمند ماه با -

بود  ینه ساالر گهینمونده بود ...د یباق گهیحسادت هاز زنانه د یبرا ییحالم بد شد اما جا قتیحق نیا اداوردنیبه  با

 اون عمارت ... یبایز یو نه اون ماه بانو ینه کمند

 و گفتم : اوشیوبرگردوندم به سمت س سرم

ماله و منال  نیکه ووارث کل ا یدونیخودت .. فقط سهرابم و ه من زودتر برگردون م یماه چهره پا یبرا میتصم -

کنم ... سهرابم و بهم برگردون  یکنارش فقط زندگ خوامیکنه ... منم م یعمرشو فقط زندگ هیبق دیسهرابه.سهراب با

 گهیصبر ندارم د نیاز ا شتریمن ب اوشیس

 ه ...چشم ...تو فقط بهم فرصت بد یبه رو _ اوشیس

 و به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم : سرم
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 ... سیحالش اصال خوب ن یدختر برسم ... طفلک نیبرم به ا -

 :زدو گفت یلبخند تلخ دیتا من و د کنهیو از پنجره نگاه م اوشیاز خواب بلند شده و منو س دمیاتاق که شدم د وارد

 بمونم ماه بانو خانم ؟ نجایچند وقت ا شهیم -

 به سمتشو دستاشو گرفتم و گفتم : رفتم

 مادر... یتونینم چرا

 معذبشو بهم انداخت و گفت : نگاه

 فقط تنها ...  -

 کرد . لبخند زدم و گفتم : اوشیبه س یبعد نگاه وو

 بمون  نجایا یخوایعمارت .. تو تا هر وقت که م فرستمیو م اوشیس -

 اونقتا که چهارده سالش بود یعنی؟ دیسهراب ندار یاز بچگ یخانم ؟شما عکس_چهره  ماه

 . ارهیاز عمارت ب اوشیس گمیعکس هست م ییاما چند تا ادیعکاس به  عمارت ب ذاشتینم یلیساالر خ -

 یمیمنم جالب بود بدونم چه تصم یدوخت . راستش برا اوشیاز پشت پنجره به س نشویزدو باز نگاه غمگ لبخند

 ... شهیهم یجدا کردن راهش برا ای اوشی... موندن با س رهیبگ ندشیا یبرا خوادیم

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

  الیل

سر خاک پدر و مادر  شدمیم داریو هر صبح که ب دونستمیم زویاروم ترم کرد . حاال که همه چ قتیحق دونستن

 هیعوض  در ستین میتو زندگ یینایس گهیاگه د کردمیداشتم کم کم قبول م گهیحالم بهتر بود .. د رفتمیم میواقع

چه طور کنار اومده اما من بهتر بودم ...  هیقض نیبا ا نایهمون س ایسهراب  دونمیدارم که مثله کوه پشتمه نم یبرادر

و داشتم به دست  یبا ارزش تر یلیخ زیو اون عشق بود اما چ دادمیو از دست م یبا ارزش زیاروم تر بودم ... درسته چ

نکه یهم ممشخص و معلوم .. از ا تمیپدر و مادر خوبم که کنارم بودن و هو هیبرادر خوب بود ..  هیو اونم  اوردمیم

دخونه کنار اون رو یشدوقتینداشتم تازه حالمم بهتر م یبود اصال احساس بد بایبا سر صفا و ز یاباد نیماله ا متیاصل
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 کمیکه با برادر کوچ زدمیسر م یگذرونده بودن ... به اون عمارت شونویکه پدر و مادرم لحظات عاشق زدمیقدم م یا

 هیلحظه هم تنهام نذاشته بودن و برام هر روز هد هیبودم  اومده یقتکه از و زدمیحرف م یو با مردم میکردیم یزندگ

درست ..از ماه بانو  یمهم بود وقت قضاوت ها یها یریگ میوقت تصم دونستمیم زوی... حاال که همه چ فرستادنیم

بود . از  کردهبود وهم در حقم همه کار  دهیزجر د ینداشتم درسته به مادرم بد کرده بود اماهم  به اندازه کاف نهیک

 یخودش سخت ینداشتم درسته عقدمابه خواست ساالر خان بود و خون بس اما اونم به اندازه  یا نهیک اوشیس

که در حق خودم و  یهمه ظلم نیا یو برا چهریوقت پر چیبود .ه چهریکه متنفر بودم پر یبود از تنها کس دهیکش

 میصمت یکی گهیدو کار مهم د موندی.. م گرفتمینتقام ما عاقط کردمیم داشیپ یو اگر روز دمیبخشیخونوادم کرد نم

 انجام بدم ... نایو عمه گلبهارکه اونو قصد داشتم با س اسریکردن عمو  دایپ یگریو د اوشیدرباره خودم و س یریگ

زون ا کردیم فیبود که ماه بانو تو قصه ها تعر یززیمهربون تر از چ اوشیکنم س کاریچ دونستمیو نم اوشیس یول

مرد  هینمونده بود جز  یزیچ نیریعشق زودهنگامش به ش باویو غر بیعج یبا اون ارزوها الیخ یو ب طونیپسر ش

که نظر منو جلب کنه اما  کنهیم یهر کار دمیدیکه از غم پر بود . م ییو چشم ها یجوگندم یبا موها انسالیجذاب م

 گهیکه د ینداشتم وقت نارویکه من س یوقت فتهیادم اتفاق م یبار برا کی.عشق فقط رمیبگ یمیچه تصم دونستمینم

هم  یلیخ دیشا اوشیوارد کنم موندن با س ممیبه حر یدیکه ادم جد دمیترسینبود و م میمثله اون تو زندگ یعشق

 دونستیبود که م یباخبر ... مرد میزندگ زیبود که از جنس خودم بود و از همه چ ی. حداقل مرد بوددوز از ذهن ن

 یا گهیکس د کردمیکه من داشتم چه طور جرات م یطیشرا نیکنار اومده بود با ا زمیو با همه چ هیچ ندمیگذشته و ا

داره و  تفاوت نایبا س یلیخ اوشیبا س تباطمجنس ار دونستمیبهش ندارم م یعالقه ا دونستمیکنم ؟...م میوارد زندگ

 یبه راحت خواستی... دلم نم رمیبگ میزور تصم خواستیاما دلمم نم ستین یخبر یعششق جوون شیاز شور و ات

ون ا یمادرم رو یبایندم ... نگاهم به اسم ز شتریفرصت فکر کردن ب اوشیصورت مسئله رو پاک کنم و به خودم و س

و از جا بلند شدم که برم سراغ بابا  دمیسنگ و اسمشو بوس کیبود هنوز.... سرم بردم نزد دهمون رهیخ  یمیسنگ قد

که به  یچند وقت نیافتاد.نگاهمو به سمت صورتش کشوندم..... تو ا اوشیس یواکس زده  یشمم به کفش هاکه چ

 فت :زدو گ ینی. لبخند غمگ دادیکل صورتشو پوشونده بود و چهرشو خسته تر نشون م یشیته ر میاومده بود نجایا

 انداخت  یخاطره ا ادیصحنه منو  نیونگاهت کردم ... ا ستادمیساعت هاااون عقب ا -

 فاتحه رو سنگ گذاشت که گفتم : یرو به رومو دست دستشو برا نشست

 ؟ یچه خاطره ا -

 ... دیفهمیو گذر زمان و نم شدیم رهیساعت ها به کمند خ وونیکه ساالر از تو ا ییروزا ادی _ اوشیس
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 اد:بهش نگاه کردم که ادامه د یجد یشد اما با همون چهره  یحرفش تو دلم خال از

م و تجربه کرده بود یو دوست داشتم منم عشق و عاشق نیریمنم ش کردمیحرکاتش نگاه م نیبا تعجب به ا یلیخ -

..  نه فهممیخورش کرده اما االن م زیکمند چ گفتنیخان جادو شده ... م گفتنیشکلش ... مردم روستا م نیاما نه به ا

که عشق  میفهمی.. نم میذاریو عشق م یو اسم هر حس رمیگیاشتباه م یا گهید یزایوقتا عشق و ببا چ یلیما خ

 االن  اوشیس یعنیشدن .. عشق  یکس ی وونهیمجنون و د یعنیتا حد جنون عشق   یکس دنیپرست یعنی

 انداختم و گفتم : نییوسرم و پا دمیحرفش خجالت کش از

 ؟ یدیعشق و االن فهم یمعن یکنیفکر م -

 :به عالمت مثبت تکون دادو گفت  سرشو

 به دست اوردن تو... یبرا رمیجونمم م یو تا پا دمیعشق و فهم یاره معن -

 ؟ یاما اگه من بگم نه چ -

 گفت : دویکش یقیعم نفس

اما تا جون دارم تالشمو  شمیم ریتو دامش اس شتریچند وقت من عاشق تر شدم و روز به روزم ب نیدرسته که تو ا -

 ... کنمیو پشت سرمم نگاه نم رمینه م یبازم  اگه تو بگ  کنمیم

 به سنگ قبرمادرانداختم و گفتم : ینگاه

 یلیکرد . خ دایپ شیو تو زندگ یکه عشق واعق خورمینه اما به مادرم غبطه م ایعشق و تجربه کردم  دونمیمن نم -

ندن و پشت پدر فاتحه خو یبرا دهینفهم شیاز جوون یچیروستا دل سوزوندن و فکر کردن ه نیمادرم تو ا یها برا

 شونیو تو زندگ یخوشبخت بودن چون عشق واقع ودنزنده ب یمن دادن اما به نظر من اونا تا وقت لیهم ترحم تحو

 کردن ... دایپ

 به عالمت مثبت تکون دادو گفت : سرشو

 یچ اهری ادیاصال از من بدت ب دمیشا یبه من ندار یحس چیکه تو ه دونمیعشق از جنس دو طرفه ... من م هیاونم  -

من  تی... وضع خورمیمنم بهشون غبطه م خواستنیاندازه هموم هیبه  وسفیکه کمند و  کنمیفکر م نیبه ا ی... اما وقت
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عشق رفتن و سرخورده برگشتن ...  هیطرفه تا ته  هی نایا ی...همه  اسریمثله ماه بانو مثله  چهریمثله ساالره مثل پر

 ... یکنکارو با من ب نیته قصه  هم دیتو هم شا

 و گفتم : نییو انداختم پا سرم

قصدو د  نیهم شیچند روز پ نیجدا بشم و تا هم خواستمینگرفتم درسته که اول اومدنتون م یمیتصم چیمن ه -

 .رمیبگ فرصت شتریب خوامیفکر کنم ... م شتریب خوامیم دییروستا نیشما هم از جنس منو ا نمیبیاشتم اما االن که م

 حرف من جا خوردو بهت زده بهم نگاه کردو گفت : نیا دنیشن از

 واقعا؟-

که اشک تو  یبهش زدم. که ذوق زده در حال یبار لبخند کمرنگ نیاول یو به عالمت مثبت تکون دادم و برا سرم

 و گفت : دیبوس مویروسر یچشماش جمع شده بود خم شدو گوشه 

  یلیدوستت دارم ماه چهره ... خ یلیخ -

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

  اوشیس 

 ... اصال رمیو م کنمیتوجه از کنارش عبور م یکه هر روز ب نیغمگ یاون دختر دوازده ساله  کردمیموقع فکر نم چیه

ر ه دیشا یبدجنس دیاولش هوس بود شا دیمن ...شا یایدن یروز بشه همه  هیعادت دارم  دنشیبه د ایو  نمشیبینم

خانواده  هی شیپ دمیفهم یدرب خونه وقت یجلوو ونروزکه ا یکردم در صورت شیکه خودم و وارد زندگ یا گهید زیچ

حاال که  جنس نگاهشو  میاوممده بود نجایپامو بزارم رو گازو برم اما حاال که با هم به ا تونستمیخوب بزرگ شده م ی

که عشق  یدل از کف داده بودم .. جور کردمیحاال که شب و روز دنبالش بودم و فقط و فقط نگاهش م شناختمیم

از  مخواستیم یهر ترفندبا  شیو که سال ها پ یکس میپرستیداشتم م باینبود ..تقر چیعشق ه نیا یجلو نیریش

 ییکجا ینیب شیپ نیو پاهاتو ببوسم به خاطر ا فتمیبه پات ب امیکه االن ب ییساالر کجا ییشرش خالص بشم .. کجا

 یها یخودخواه یدر امانت کردم برا انتیکه چه طور خ دمتیبطلبم که درکت نکردم که نفهم تیاز ت حالل امیکه ب

دم و دستگاه و بهتر کردن  نیعمارت بزرگ  کردن ا نیرونق گرفتن ا یساالر ارزو یبزرگ داشت یخودم تو ارزوها

 یفرار رهیکمندو بگ یتا جا یعمارت اورد نیکردم ماه چهره رو که با هزار ترفند به ا کاریمردمش اما من چ تیوضع

بود  یکه نه سردار یلتنهات گذاشتم در حا هیهمش یازت گرفتم وخودمم برا یدیپرستیدادم سهرابتو که عاشقانه م
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از خودم ساالر  خورهی... حالم به هم م یرفت ایدن نیاز ا ییو تو تنها یکس جز من نداشت چیکه ه یو نه سهراب در حال

ه من دختر ب نیکه کمم تاوان بابتش ندادم اما تو منو ببخش تو منو ببخش و دعا کن ا یگذشته ا ی... متنفرم از کارا

چه نقشه ها دارم  یدونیعمارت و برات مثله روز اول کنم ...نم نیخوش نشون بده .. دعا کن از من نگذره و من ا یرو

 وادخیدلم م یهمونجور که تو ار زو داشت خواستیهمونجور که کمند م یمدرسه بزنم به چه بزرگ هی خوادیساالر دلم م

عا کن تو فقط دعا کن ماه چهره به من بله بگه ...فقط دعا کن اباد کنم اما تو فقط د ادتیو روستا رو به  مارتع نیا

ساالر ... من  وونشمی...من د رمیمیعمارت م نیهم یگوشه  ییعشق و تنها نیا یساالر که اگه ترکم کنه من تو

 ... ارمیمردشم ساالر ..دعا کن به دستش ب

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

  رایسم

به لب هاش  یروم دراومد چهره ش هنوز پکر بوداما اروم تر و بهتر لبخند کمرنگ یپله ها که باال رفتم صاف جلو از

 نشوند و گفت :

 تموم شده  فتتونیش -

 دم و گفتم :و به عالمت مثبت تکون دا سرم

 ؟ یخونه .. شما چ رمیبله .. دارم م -

 گفت : بشویگذاشت تو ج خودکارشو

 با هم ییجا میباهاتو حرف بزنم اگه اشکال نداره ناهارو بر خواستمیراستش م نطوریمنم هم -

که قلبم به تپش افتاده بود به سمت اتاقم رفتم و چند تا نفس  یقبول کردم و در حال شنهادشویخدا خواسته پ از

رفتم و ناهار بده با خودم فکر کردم کاش  رونیب شنهادیبه من پ نایکه س دمیدینم اهاممیمن تو رو دمیکش قیعم

 نهادشیپ نیامروز چن نایکه س دمیفهمیاز کجا م دیبااما اخه  زدمیم یتر متیعطر گرون ق هی دمیپوشیم یلباس بهتر

خودم و نگاه کردم .برعکس  نهیکه رژ به لب هام زدم  توا ی.. لباسامو عوض کردم و کم دهیبهم م یمنتظره ا ریغ

. رنگ و  دمیرو دستام زدم و به گونه هام مال یروح ترم .. باز هم از همون رژ کم یاحساس کردم از هر روز زشت و ب

نداشتم جز  ینکردم در هر حال چاره ا یتیکه داشتم احساس رضا یبهتر شداما به خاطر اعتماد به نفس کم مرو



 ماه چهره

 
334 

 

ون و برام دست تک ستادهیدر ا یکه جلو دمیکامال خارج شدم د ی. وقت امیب رونیب مارستانیاز ب پیبا همون ت نکهیا

 زدم و رفتم به سمتش که گفت: یداد لبخندتصنع

 ؟ میببر مارستانیرستوران بغل ب نیهم -

م از که داشت ی. با هزار استرس و اضطراب نشستم رو به روشو در حال میعالم کردم و به رستوران رفتو با سرا موافقتم

 بهش نگاه کردم وگفتم : شدمیخجالت اب م

  دیایدو روزه اروم تر به نظر م یکیحالتون بهتره ؟ -

 به عالمت مثبت تکون دادو گفت : سرشو

 ..کنهیعادت م زیبه همه چ زادیادم -

 امیدست و پا به نظر ن یاحمق و ب ای ادیبزنم که خوشش ب یچه حرف دونستمیزدم و سکوت کردم نم یتلخ لبخند

 اون حرف بزنه تا من . نگاهشو به صورتم انداخت و گفت: دادمیم حیترج شتریب نیهم یبرا

 زدو گفت : یکه سال ها دوستش دارم خواهرمه ...جا خورده بهش نگاه کردم که لبخند تلخ یکه اون دمیفهم -

 ناراحت ایخوشحال باشم  دونمیداره... حاال اصال نم قتیشد اما حق یافسانه ا یقصه ها هی... شب یدیاره درست شن -

 خبر جا خورده بودم گفتم : نیاز ا کهیمن کنان در حال من

 ؟ شهی؟مگه م یچ یعنی -

 . فتهیب تونهیم یهر اتفاق یزینه چ میاطر داربه خ تمونوی... ما که نه هو شهیبله ..م یپرورشگاه یبچه ها یبرا_نایس

 : دمیهمون حالت پرس با

 ن؟یکن کاریچ دیخوایحاال م -

 تو چشماش نگاه کنم ... یچه جور دونمیاصال نم _نایس

 االن کجاست؟ -

  میخوسته فعال چشم تو چشم هم نش الیبرم اما ل دیکه زادگاه هردومونه ..منم با هییتو همون روستا_نایس
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 زدم وگفتم: لبخند

 نیخواهر دار هیحاال  ستیهم بد ن یلیخ -

 تو ذهنش نقش بسته باشه اونم لبخند زدو گفت : یخوش یکه خاطره  انگار

 .  ستیهم بد ن یلیخ دیاره شا -

لحظه  یدر واقع مهمم نبود که بدونم چون من از خدام بود که حت یعنی هیچ گهیبه من م نرویا نکهیا لیدل دونستمینم

 دوباره به چشمام نگاه کردو گفت: نایپسر بگذرونم . س نیو کنار ا یا

که شماهم  دمیباهاتون حرف زدم فهم یجور ..وقت هیجور شما  هیمن  میخورد یتو زندگ یبزرگ یما هر دو زخم ها -

منم  دیترس یم یی.. مثله منم از تنها دیدار ییو درک باال یا دهیکش یسخت یفهمیحرفامو م دیاز جنس خود من

 دونهیازم نم یچیکه ه میبه زندگ یوحشت داررم اما به همون اندازه هم از راه دادن ادم یلیخ ییاز تنها  نمیهم

خوام ازتون ب خوامیم ی.....ول ینه ول ای ادیبه نظرتون احمقانه م کنمیکه ازتون م یدرخواست دونمی.راستش نم ترسمیم

ثله و م یکس میتونین گهید کنمی...من فکر م میسخت عبور کن یروزا نیکنارم و باهم از ا دیایشما هم ب شهیاگه م

 حسم اشتباهه دمی... شا دونمی...نم میکن دایپ دمونخو

... اب دهنمو به زور قورت دادم و  شدیپسر؟باهم ؟منو اون؟مگه م نیگفت ا یداشت م یشدم .چ رهیبهش خ ناباورانه

 بهت زده همونطور بهش نگاه کردم که گفت :

 که ... دیندار یلیه تمااگ -

 ققطع کردم و گفتم : حرفشو

 کم جا خوردم از حرفتون  هی...من فقط  ستین نطورینه ...نه ا -

 اب خوردم که خونسرد بهم نگاه کردو گفت : هی

واهمه دارم  ییگفتم که من از تنها نیانقدر زود اومدم سراغ شما ؟قضاوت ببد نکن نکهی؟از ا نیجا خورد شیاز چ -

 .. نیدرکم کنه و کنارش اروم باشم هم تونهیکس به اندازه شما نم چیه دمید

 من کنان گفتم : من



 ماه چهره

 
336 

 

 کنمیفکر م شنهادتونینه من قضاوتتون نکردم ... به پ -

 زدو گفت : یحررف لبخنداروم نیا با

 ؟ نیدار لیم یحاال چ -

 کهنیحالت تهوع گرفتم چه برسه به اپرس چلوکباب جلوم بزارن هم  هیاالن  جانیاسترس و ه نیبا ا نکهیا ازفکر

بود . اون اتاق بارها تکرار شد  میزندگ یروزا نیاز بهتر یکینبود جز سفارش دادن . اونروز  یبخورم اما چاره ا یزیچ

 یهمه  نای. س میحرف زد یو از هر در میرفت رونیو ب میجواب مثبت و بهش دادم بارها با هم قرار گذاشت یوقت

ه ن خوردمیم ینه قرص گهیدارم د ارویدن یهمه  کردمیحاال که داشتمش احساس م یمن بود اما دست نبافتن یزندگ

نقدر ا ذاشتی... اونم برام ازمحبت کم نم شدمیبلند م دشیو صبح ها به ام دمیخوابیم ادشیشبا با  دمیدیم یکابوس

 ن ... و هم حال اون بهتر شد و هم م میکنار هم احساس ارامش کرد درکه 

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

 چهره  ماه

ه بعد ک بود نیتصورم ا کردمیکه داشتم به اون روستا سفر م یماه به تهران برگشتم وقت کیبعد از  اوشیبا س همراه

ن و حاال م رهینم شیپ میخوایاونطور که ما م زیاما انگار همه چ گردمیبرم ییو به تنها رمیگیم طیاز ظهر  همون روز بل

ائم د کردویاونجا بودن درسته اوالش حالم و بد م یچراول دونمی. نم مبه شهرم بازگشت اوشیماه همراه با س هیبعد از 

که بعد  ییبهم ارامشش داد تا جا شتریکردو ب رییتغ زیبه مرور زمان همه چ یول کردمیدرونم فرار م یاز ماه چهره 

ه ک یا یمهم و جد ماتییبا تصم شهیبرگشتم مصادف م دونستمیبرگردم چون م خواستیدلم نم یهمه مدت حت نیا

 اوشیت کردم و با سبه برگش یکه بود باالخره خودم و راض یبودم . اما هر چ یو ازشون فرار رمیبگ میزندگ یبرا دیبا

 کردن و مثله ییرایقبل از من پذ نیبا اغوش باز درست ع دنیدیماه منوم کی. مادر و پدر که بعد از  میبه تهران اومد

ه چ دونستمی. م زدینهفته موج م یو تو نگاه بابا غم رفتیبا من مهربون بودن . مامان دائم قربون صدقم م شهیهم

ا حاال ب شدینم یهم راض نایبه س یکه حت یکنم پدر کشیبرام داره و من نتونستم به ارزوهاش نزد یبزرگ یارزوها

 ...  قتیحق نینداشت جز باور  ا یرو به رو شده بود اما چاره ا یتو زندگ یبیشوکئ عج

شوره برم . دل رستانمایبه ب نایس دنیگرفتم به د میاول و به طور کامل با بابا و مامان گذروندم و روز بعدش تصم روز

ر و به س یانتظار طوال نیو ا کردمیم داریباالخره با برادر گم شدم د دیداشتم حالم دست خودم نبود اما با یبیعج ی

نگفته بودم اما خودش حدس  یزیچ اوشیبه راه افتادم به س مارستانیو روشن کردم و به طرف ب نی. ماش رسوندمیم
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 یزیتنها چ دمیرس مارستانیدرب ب یبه جلو یدور و بر من باشه . وقت یلیخ دیندارمم و نبا یخوب یکه روزها زدیم

.  میرفتییم یگردش یجاها ایو هر دو باهم به رستوران  ومدمیم نایبود که به دنبال س ییکه به ذهنم اومد روزها

 یامارهیبود که مثله همراهان ب یعه ادف نیاول نباریداشت اما ا ینیریبرام خاطرات ش طیمح نیانتظار و ا نیا شهیهم

 و دنشیدوباره د یبرا دیکشی... دلم داشت پر م کردمیبه درب زل زده بودم و فکر م نیناراحت وو غمگ مارستانیب

کنم .  دایدادم تا حالم بهتر بشه و توان حرکت پ هیتک نیاش... همونجا به م کردیپاهام سست بود و حرکت نم

 ریدرگ ی....اما ذهن و فکر من ببه قدر یجنگ و بمباران تهران پر بود از مجروح و زخم طیبه خاطر شرا مارستانیب

 نایترس پا نیبه ا دینداشت باالخره با دهیفا ی...ول دمیدینم یزیچ غیو ج ادیهمه دادو فر نیا ونیبود که انگار م

م و ببخش رویحالم ن یب یه پاهاکردم ب یپس عزمم و جزم کردم و سع کردمیو مشخص م یزندگ نیا فیو تکل دادمیم

 یو به راه افتادم اما هنوز به درب ورود دمیکش قیبرداشتم و بعد چندنفس عم دیو باترد یبه داخل برم . دو سه قدم

هم سن و  یبه تن نداشت و همراه با دختر یشدم ... لباس پزشک نایاومدن س رونیکه جا خورده متوجه ب دمینرس

 یلیهمکار دارن چون رفتار هر دو خ کیفراتر از  یمعلوم بود که رابطه ا هیسال من از درب خارج شدن . از ظاهر قض

شدن و به راه  نیماش کیبه همراه هم سوار  دمیکردم که د میدرخت قا هیپشت  عیبود ... خودم و سر مانهیصم

که دور  ابونیکردنشون کردم .. چند خ بیو شروع به تعقو خودم و سوار شدم  نیبهه سمت ماش دمی.دو تادناف

و دور تر پارک  نیو وادر رستوران شدند منم ماش ادهیرستوران نگه داشت و هر دو پ کیدرب  یجلو نایشدند س

 گهید انیس دونستمیم نکهینشستم ... با ا اونا ینداشت به تماشا دیکه د یا هیکردم و به همون رستوران رفتم و از زاو

 شندیا یحق داره برا نایس دونستمیم نکهی... با ا ضیاما درونم پر شد ااز صدها حس ضد و نق ستیقبل ن نایاون س

 نیا دیتنم بود اما طاقت د یپاره  نای... من خواهرش بودم ...س نهیچرا پر شدم از بغض و ک دونمینم رهیبگ میتصم

م  هیداشت گر یو دم نزنم .. وقت نمیر زود جامو پر شده ببانقد تونستمیاصال نداشتم ...نم یزود نیصحنه رو به ا

د کرده بو خیو دست و پام  رفتیم جی.. سرم به شدت گ دمیدو ییاز جا بلند شدم و به طرف دستشو گرفتیشدت م

ا چند وقت ت نیبد بود و تو ا یلیکردن کردم ... حالم خ هیشروع به گر یخفه ا یبه صورتم اب زدم و با صدا یچندبار

 یختس یسرنوشت انقدر به من سخت گرفته بود و برام امتخانا نیچرا ا دونمیتونسته بودم به خودم فشار اوردم ...نم

اما  رفتیم جیاومدم هنوز به شدت سرم گ رونیب سیصورتم وبا دستمال خشک کردم و زا سرو یداشت .... با سخت

شد  یچ دونمیبرداشتم اما نم یبرسونم .. دو سه قدم میقبل یه جاها خودم و ب یگرفتن ازز صندل مککردم با ک یسع

 ... نیرفت و افتادم زم یاهیکه چشمام س

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

 نایس
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ار ..انگ الستیحال ماله ل یو ب دهیصورت رنگ پر نیا شدیچشم باز کنه هزار بار مردم و زنده شدم. باورم نم یوقت تا

و الغرش  کیکوچ یدستا رمیمچ دستشو گرفتم تا فشارشو بگ یالغر تر وقت لویصد سال شکسته تر شد بود و ده ک

ود و اروم رو تو بغل گرفته ب الیل ینگران یهم با نگاه رایمکردو بغض تو گلومو گسترده تر ... س ییبرام خودنما شتریب

 انداختم وگفتم : رایبه سم ی.. سرم و بهش وصل کردم و نگاه ختیریاشک م

  مونمیحالش بهتره ... تو برو من کنارش م -

 ناز جا بلند شد ... شروع کردم به صورتش زل زد ونیگر یسرشو به عالمت مثبت تکون دادو با همون چشما رایسم

چه  ... دمیپرستیم دمیدیو که هر زمان م یصورت نینگاهش کنم ا تونستمیچشم هاش بسته بودراحت تر م ی.. وقت

 یو رو دمیجونشو تو دست گرفتم و اروم بوس یب یاون موفع که عشقم بود و چه االن که خواهر کوچولومه ... دستا

نسبت و  نییا دونستمیم یبهم داد وقت ییارامش... چه  یشگیتعلق هم نیداشت ا یچشم هام گذاشتم...چه ارامش

 یشگینسبت و تعلقت به اون هم میشدینفرم م هیعاشق  ی... کاش وقت هیشگیو هم رهیازم بگ تونهیکس نم چیه گهید

جور  هی زی...کاش همه چ یکن یعاشق یتونیبهتر م یاز دست دادن نداشته باش یدغدغه  شقتو ع ی..وقت  شدیم

..  زنهیچشماشو باز کده و اروم لبخند م دمیبود ... دستاش اروم تو دستم تکون خورد سرم و بلند کردم و د گهید

 یخشک شده و ب یو لب ها وردبه دستام ا یرمق ی... فشار ب دمیبه صورتش زدم و دوباره دستاشو بوس یلبخند اروم

 رنگشو به زور از هم باز کردو گفت:

 کجاست ؟ -

 م هام پاک کردم وگفتم :هامو از چش اشک

 دلم ؟ زیعز یک -

 گفت : یرمق یهمون ب با

 نامزدت  -

و دستاشو گرفتم تو دستم و گذاشتم رو قلبم و شروع  هیگر ریز می. هردو زد دیاسم هردو بغضمون ترک نیاوردن ا با

 یا گهید گاهیتو جا تونستمی...نمکردیمنو نوازش م یو دستا ختیریکردن کردم ... اونم اروم اروم اشک م هیبه گر

 ... یلیموضوع ..خ نیا رشیسخت بود پذ یلیاتفاق ... خ نیبود ا زیغم انگ یلی... خ نمشیبب

 قرمزش گفت : یاز اشک و چشم ها سیو بلند کردم و که دوباره با همون صورت خ سرم
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 نکن  هی... گر ینکن داداش هیگر -

 باپشت دست پاک کردم و گفتم : اشکامو

 ؟ الیل -

 ال؟یجان ل -الیل

 قضاوتام منو ببخش .. ی... به خاطر همه  تامیاذ یهام به خاطر همه  یبد یمنو ببخش ... به خاطر همه  -

 اورد باال و اشک هامو اروم با انگشتش پاک کرد گفت : دستاشو

 برام ... یبود نیبهتر یکه بود یتو هر نقش ی.... توهروقت که با من بود نایو ببخشم س یچ -

 و بدون تو بودن بود ..وگرنه م ییببخش که انقدر زود جاتو پر کردم ... به خدا همش از ترس تنها -

 گفت : سیبه عالمت ه شوینیبرد به سمت ب دستشو

 .. یاونو خوشبخت کن دی... تو با  نایس ستیمن ن یجا گهیباشه بشنوه ... اون د نجایساکت ... ممکنه ا -

 ردم که ادامه داد:بغض کرده بهش نگاه ک دوباره

 با عروسمون حرف بزنم ... برو خوامی... م نمشیبرو صداش کن بب -

 بهش نگاه کردم وگفتم: دیترد با

 بعد یاالن حالت خوب نبست ... بزارر برا -

 تکون دادو گفت : یبه عالمت منف سرشو

 ... برو صداش کن نایوجود نداره ... برو س یبعد -

 هنوزم حالم بد بود  دیلرزیبه طرف راهرو رفتم...هنوزم پاهام م رایکردن سمصدا  یجا بلند شدم و برا از

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

  اوشیس
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 چیاقدام کنم اما ه دیدرمانم با یاومدم حالم دست خودم نبود .. بار ها بهم هشدار داده بودن که برا رونیمطب که ب از

ه اما حاال ک امیدرمان برم زودتر از پا درم یبرا یبشم چچون معتقد بودم وقت یماریب نیا ریدرگ خواستیوقت دلم نم

بمونم اما کا از  شتریب خواستمیداشتم و م یبه زندگ دی. حاال ام اشتفرق د زیشده بود همه چ میماه چهره وارد زندگ

دختر بودم و حاال که  نیا یعاشق و دلباخته  روزیتا د دیلنگیم دیمن با یزندگ یجا هی شهیکارم گذشته بود ... هم

رمان د ی... برا کردمیم کاریچ دیبا دونمینداشتم ... نم یوقت زندگ یلیبا من بودن من خل یدلش نرم شده بود ببرا

و هر چه قدر که زنده بودم با ماه چهره از  ختمیریو عکس هارو دور م شاتیازما نیجا تمام ا نیاز هم ای کردمیاقدام م

نشم اما دلم  دیخدا نا ام یدرمان امتحان کنم و از معجزه  یکه شانس اخرم و برا گفتی.عقل م بردمیلذت م میزندگ

ذارم ن یماریب نیکنم و با ا یکه عاشقانه دوستش دارم زندک ینار کسحداقل ک مکه زنده ا یچند صباح نیا گفتیم

تمام  دمیبه دم در رس یمطب تا خونه فقط فکر کردم و وقت یبکشه و ناراحت بشه ... از فاصله  یقبل عذاب شترازیب

 و تو سطل زباله انداختم و وارد خونه شدم ...  شاتیازما

ا بود ام رفتهیمنو پذ شیبود درسته که دلش با من نرم شده بود و کم و ب از حضور ماه چهره یکه هنوز خال ییا خونه

نو م یلیخ کردویم یبینداشت . هنوزم باهام احساس غر میکن یخونه بزاره و با هم زندگ نیپا به ا نکهیا یهنوزم رو

نداشتم جز  یو کنار اومدن باهاش ... چااره ا طیشرا نینداشتم جز قبول ا  یکرد . منم چاره ا یخودش نم میوارد حر

و وقت  نشده باشه رید یلیخ رفتیمنو پذ یبودم که وقت دواریفقط ام رهیصبر کنم تا ماه چهره باالخره منو بپذ نکهیا

 خونه باال رفتم که خدمتکارم جلوم سبز شدو گفت : یداشته باشم .از پله ها یزندگ

 براتون ؟ ارمیاقا شام ب -

 تکون دادم و گفتم : یه عالمت منفو ب سرم

 ندارم ...  لینه م -

 رد بشم که گفت : اومدم

 بودن چند مدل غذا درست کردن و رفتن نجایشامتونو من نپختم اقا خانم صبح ا -

 یپسر جوون هجده ساله  هیرو لبم نشست و تو دلم قند اب شد درست مثله  یحرف لبخند کمرنگ نیا دنیشن از

 باشه .. سرم و به طرفش برگردوندم و گفتم : دهیعاشق که بعد از مدت ها از معشوقش محبت د

 غذاها کجاست ؟ -
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 اقا ... خچالیتو  _خدمتکار

 غذا ها ذوقم چند برابر شدو گفتم: دنیو باز کردم و با د خچالیبه سمت اشپزخونه و درب  رفتم

 ... ازهمش برام بزار خورمیم -

 زدو گفت : یدار یعنلبخند م خدمتکار

 چشم اقا ... شما جون بخواه  -

و  مینشست زیم نیغرق شدم ... خودم و تصور کردم کنار ماه چهره که هردو پشت ا اهامیو تو رو زیپشت م نشستم

 دیاحتماال سف یبه تن داره و بازوها ی... ماه چهره لباس قرمز بلندمیشنویو گل م میگیهمراه با غذا خوردن گل م

رشته ف نیلباسش هم به لب زده و درست ع یهمرنگ کیو مات کنهیم ییکه با لبسا ساخته خود نما یا تضادرنگش ب

 نی... چه قدر ا شمیو مشغول خوردن م بوسمیمنم دستاشو م کنهیو با عشق بهم نگاه م کشهیهاست .. برام از برنج م

 نیاز قبل به وجد اومدم و با اشتها اول شتریصحنه ب نی... از تصور اکیو نزد یافتنیدست  دمیقشنگ بود و شا ایرو

ال و دستم دمیاومدو پشت لبم حس کردم .. با استرس از جا پر مینیکه از ب یخون یبه دهان گذاشتم که گرم وقاشق 

هم  یلیکنه که خ یاداوریحال خوبم نگذشته بود که خدا خواست بهم  نیاز ا یا هیگرفتم . هنوز چند ثان مینیب ریو ز

 از پله ها باال رفتم و به تخت خوابم زویم یپرت کردم رو مصورتم برداشت ی..دستمال از رو ستمیموندگار ن ایدن نیتو ا

 کنم ؟ کاریچ دیبا دونستمیپناه بردم ... حالم اصال خوب نبود و نم

که دم مرگ  یمتعلق به من بود اما من بایدختر ز نیشدم ... ا رهیاوردم و بهش خ رونیب بمیماه چهره رو از ج عکس

 میمطلق دار یکه احساس خوشبخت ییوفاست .درست تو لحظه ها یبه ما ادما ب ایدن نی... چه قدر ا یبودم ورفتن

..من به به دست اوردن ماه چهره مغرور  میبه خودمون مغرور بش دیو نبا یموقت زیکه همه چ کنهیم یاداوریبهمون 

اما االن خدا بهم فهمونده بود که در مقابل  دمیبالیام نقشه هام جواب داده بود به خودم متم نکهیشده بودم به ا

 ... یچیه ستمین یچیهمتاش ه یقدرت ب

از عمرمو  یچند صباح یعاشق واقع هیبود که به عنوان  نیبکنم ا تونستمیکه م ی؟..تنها کار کردمیم کاریچ دیبا حاال

ه از اموالم و ب یمی.. بعدم ن یمونده دنبال درمانم نرم و به ماه چهره محبت کنم و اونو غرق کنم تو لذت زندگ یکه باق

اه چهره م یبرا تونستمیبود که م یتنها کار نیا ایبه ارث بگذارم ..ا سرمساسان پ یرو هم برا گهید مهینامش بزنم و ن

عشق خالص به ماه چهره بود  نی؟من تنها هدفم اثبات ا دمشیپرستیکه عاشقانه م یانجام بدم ؟... ماه چهره ا

هش انقدر ب خواستمیبه دل داشته باشه .. م یا نهیبراش روشن شد از من ک یقیرفتم و حقا ایاز دن یوقت خواستمینم
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 رهیو مبهوت به رو به روم خ  جی....گ؟یعشق واقع هیبود ابراز  نیا ایدرک کنه اما ا مویمحبت کنم تا احساس واقع

 ی... اصال حال و حوصله  شمیم کیدارم به صبح نزد دمیاز روشن شدن کم کم رنگ اتاق فهم کردمیبودم و فکر م

کردم به خواب رم ... از شب تا خود صبحح  یشرکت رفتن و نداشتم همونطور تو رختخواب چشم هامو بستم و سع

 یکم خواسنمیبود و حاال م ومدهیخواب به چشمام ن دیشد یهم درد ها یو گاه یقرار یفکر کرده بودم  از ب

اق و ات یکل فضا ییغذا یشدم عطر و بو داریب یبه خواب رفتم .وقت یک دمیاستراحت کنم . چشم هامو بستم و نفهم

ه از جا حوصل یغذا کنار تخت گذاشته . ب ینیس هی دیجمش دمیبرگشتم ود ینیبه سمت س یحال یبود با ب دهپر کر

 دمیماه چهره رو د دیجمش یزود درب اتاق باز شد اما به جا یلیصداش زدم . خ یاز همونجا دو سه بار بلند شدم و

 کردم وگفتم: نگاه. بهت زده بهش  کنهیو با لبخند بهم نگاه م ستادهیدرب ا یکه جلو

 ؟ یاومد یک -

 تو اتاق و پرده هارو کنار زدوو گفت : اومد

 ؟ یش داریاز خواب ب یخوایبعد از ظهره .. نم یوقته . ساعت دو یلیخ -

 جا بلند شدم و گفتم : از

 . تازه دم صبح خوابم رفت  دمیاصال نخواب شبید -

 برداشت و گفت : زیم یرو از رو یا سهیک زویرفت به سمت م دویخند

 قشنگه ؟ نیبب دمیخر نایعقد س یپارچه رو برا نیا -

به  یلحظه با اون لباس تصورش کردم و لبخند هیشده بود .  نییبراق تز لیاکلرنگ بود که روش با  ینقره ا یا پارچه

 لب نشوندم و گفتم :

 مراسم ؟ نیهست ا ی... حاال ک یشیقشنگ م یبپوش یتو هر چ -

 ذوق بهم نگاه کردو گفت : با

 ؟ یخر یشما لباس نم یاخر ماه ... راست -

 کمد اشاره کردم وگفتم : به
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 پره از لباس ... پیتا ک پیک -

بار عوض شده بود و انگار  نیبه لباس ها انداختو برگشت به سمتم . نگاهش ا یزدو رفت به سمت کمد و نگاه لبخند

 بزنه . اومد کنار تختم و نشست و گفت : یا یحرف جد خواستیم

 ...  نجایا امیاخر هفته ب خوامیم -

 بهش نگاه کردم وگفتم: متعجب

 ؟ ی.... مطمئننجا؟یا-

 به عالمت مثبت تکون دادوگفت: سرشو

 نیدرست تر نیکه االن دارم ا یطیمنم پشتت ..با شراا یریگیم یمیبا بابام صحبت کردم گفت هر تصم شبید -

 باشه  یاگه بسازمش کار درست تر دیو خراب کنم شا یزندگ نیا خوامینم مهیتصم

 زده رفتم سمتشو گفتم: ذوق

 ماه چهره یگیراست م -

 به عالمت مثبت تکون دادو گفت : سرشو

  ارمیم لمویاره ... اخر هفته وسا -

  میریبگ یزیچ یجشن هیحداقل بزار  -

 تکون دادو گفت : یبه عالمت منف سرشو

  ستیممشهد ... جشن الزم ن مینه.....به جاش بر -

 شده بود گفتم : یکه اشک از چشمام جار یحال در

 ... زمیعز یتو بخوا یهر چ -

 به لب نشوندو گفت : یاروم لبخند
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 ... میباهم ناهار بخور ایب نییپا برمیو م ینیس نیمن ا -

ه ماه چهر شدیکنه باورم نم دایتحقق پ یزود نیبه ا شبمید نیریش ایهمون رو شدیرفت . باورم نم رونیاز اتاق ب و

  فتهیکه بخوام اتفاق ب یزیهر چ شدیماله من بشه ... باورم نم شهیهم یبرا

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

  الیل_چهره  ماه

ود  متوجه نبداشتم که اصال ینبود اما من انقدر حال بد یاصال کار راحت یزندگ کیبه عنوان شر اوشیکردن س قبول

نم و با ک هیتک نایاز س ریغ یبه کس تونمیم میتصم نیبود که با ا نیکه کردم ا یو تنها فکر کنمیم کاریم دارم چ

اج ازدو نایداشتم که س یچرا حس بد دونمیکنم نم شرو فرامو نایخاطرات سخت س گهید یزندگ هیسرگرم شدن به 

حبت و م تیچتر حما ریز یکردن و اصال نداشتم چون از بچگ یها زندگکنه و من تنها بمونم انگاار اعتماد به نفس تن

 طیواهمه و ترس و به خاطر شرا نیهم یبودم برا ومدهیبار ن یمستقل از نظر عاطف یوقت دختر چیبودم و ه نایس

بود نه  برام خواسته ریتقد دیکه شا یزیبمونم . چ اوسیعممرمو در کنار س یگرفتم باق میداشت تصم میزندگکه  یبد

 یگزند ریدرگ یوقت دیمعلوم بود عاشقانه دوستم داره شا کردویبهم محبت م یلینبود ... خ یمرد بد اوشمیخودم س

و تو  نیکه عشق اتش یکس ی. برا نداشت یفرق چینه .اما ه دمیشا شدمیمنم بهش عالقه مند م شدمیباهاش م

 بشه. شیبعد اون ادم وارد زندگ یچه کس کنهینم یفرق هیتجربه کرده باشه د شیزندگ

اما  ستین ندیاصال براش خوشا میتصم نیا دونستمیم نکهیبا ا سهیمیپشتم وا رمیبگ میبهم گفته بود که هر تصم بابا

 دییشروع کنم نه خوشحال شد نه ناراحت فقط حرفمو با سر تا اوشیبا س مویبرم و زندگ خوامیبهش گفتم که م یوقت

 کاریبود و من چ دهیبزرگ کردن من زحمت کش یبرا یلیخ سوختیرفت . راستش دلم براش م رونیکردو از اتاق ب

بود  یمیتصم نیخب ا ی. ول دادمیارزوهاش و به باد م یداشتم همه  کردمیکه درون خودم حس م یکردم .. با ضعف

و  یلیتحم یبود اون زندگ یمنم مثله مادرم که به عمارت وارد شد و به هر زحمت دیشا گرفتمیم دیزودبا ای ریکه د

من خانوادم هم  یخوشبخت دنیکه چند سال بعد با د یاز نو بسازم جور اوشیکنار س مویزندگ تونستمیساخت م

 ...  تونستمیراحت بشه ... منم دختر کمند بودم پس منم م الشونیخ

 یتو چمدون جمع کرده و گوشه  لمویو وقت رفتن به اون خونه..... از شبش تمام وسا دیزود اخر هفته فرا رس یلیخ

رار داد و ق اوشیبه منو س هیزیو به عنوان جه یبه اون خونه نرم مبلغ یدست خال نکهیا یاتاق گذاشته بودم بابا برا

به  و میبخر یپول خونه ا کرد با اون شنهادیگذاشتم پ ونیدرم اوشیبا س یکهع وقت میخودمون خرجش کن یشد برا

 یو فردا میبعد هم هردو به خونه بر ادویما ب یبه خونه  اوشینامم خودم کنم منم قبول کردم . قرار شد اون شب س
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 و نای. اون شب س دیخر رونیشام مفصل از ب هیاماده کردم و بابا هم  زوی.همه چ میاونروزم به طرف مشهدد حرکت کن

اصال  دایچرا جد دونمیو هم ناراحت کال نم شدمیهم خوشحال م دمشونیدیکنار هم م یهم دعوت بودن وقت رایسم

 .. دادیته دلم منو ازار م یبرادرمه اما هنوزم احساس دونستمیم نکهیباهاشون رو به رو بشم...با ا خواستیدلم نم

تم . نداش یواصال حال خوب به دلم افتاده بود یبیعج یاز راه برسه . دلشوره  اوشیتا س میمنتظر نشسته بود یهمگ

داشتم  چهیهم حالت تهوع و دل پ یکردست . کم خیبدنم داغ کرده اما دست و پام به شدت سرد و  کردمیاحساس م

ته بود که گرف یمیاسترسم به خاطر تصم یهمه  کردمیفکر نم نطوریگرفتم اما خودم ا روسیدویشا گفتیم نای. س

.. باالخره راس ساعت هشت بود که زنگ در به صدا دراومد . با به صدا  شدیم یعمل گهیبودم و تا سه چهار ساعت د

. سرم و به عالمت تاسف تکون دادم و با ترس از جا  میشد رهیناخود اگاه با ترس به هم خ نایدراومدن زنگ منو س

ردم اما در کمال انداختم و درب و باز ک دمیبه صورت رنگ پر ینگاه نهیا یبه سمت درب رفتم . از جلو وبلند شدم 

 . با تعجب به مرد نگاه کردم وگفتم : دمیرو پشت در د بهیغر یمرد اوشیس یتعجب به جا

 ؟ دییبفرما -

 زدو گفت : یبیبه سرتا پام انداخت و لبخند عج ینکاه مرد

 ماه چهره خانم نینکرد یفرق اتونیبا بچگ -

 خورده بهش نگاه کردم وگفتم : جا

 شما؟- 

 و صورتش واضح تر شدو گفت : اومد جلو یقدم چند

 بدم ...اجازه هست ؟ حیتوض دیو براتون با یمسئله ا هیخانزاده  .. اوشیس لیهستم وک یفرخ صانع -

به طرف در اومدن . مرد دستشو به طرف بابا دراز  نایکه بابا س دمیدرب کنار رفتم و د یداخل اشاره کرد از جلو به

 کردو گفت:

 و بهتون بگم  یمهم ی دمسئلهیخانزاده ... با اوشیس لیهستم وک یصانع -

 با تعجب به من نگاه کردو گفت : بابا

 .. ارنیم فیخودشون االن تشر شونیا -
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 بدم  حیتوض نیاگه اجازه بد انیامشب نم شونینه ...ا _ فرخ

 رفت و نشست و گفت : یکه مرد وارد خونه شدو به سمت مبل میدرب کنار رفت یاز جلو همه

 نیزودتر ا یاز من خواست که هرچ اوشیو تعجبتون بشه اما س رتیباعث ح گمیکه براتون م ییزایچ دیشا دونمیم -

 کارو انجام بدم ..

 ومد؟یاقا ؟چرا خودش ن یچه کار _ بابا

 رفت  رانیصبح از ا اوشیس - فرخ

 لرزون گفتم : یکه بغض تو گلوم جمع شده بود با صدا یو من در حال میحرف همه بهت زده به هم نگاه کرد نیا با

 رفت؟......چرا رفت ؟ -

 کنه .. فرانسه ...  یپسرش زندگ شیرفت تا پ _ فرخ

 بهت زده به بابا نگاه کردم که فرخ ادامه داد: دوباره

 انمارستیب هی و ماه چهره بعد از تصادف تو اوشیکه س نهیا هیبهتون بگم .. اصل قض دیقط چندتا مطلبو من با-ف

که ماه چهره رو بسپارن دست ماه بانو و خودشون از  کنهیم شنهادیبهش پ اوشینامزد س نیری. ش شنیم یبستر

 اونا از کشور خارج شهیم هیقض نیبه قبول ا رمجبو نیریاما به اصرار ش کنهیاول قبول نم اوشیکشور خارج بشن س

 همهفیم دادهیو طالق م نیریداشته ش یو بعد از سال ها وقت شهیارتباطش باخانوادش به کل قطع م اوشیوس شنیم

نا و به به او رنهدیبا خانوادش ارتباط برقرار کنه ...زنگ م شهیماه بانو برنگشته .. مجبور م شیوقت پ چیکه ماه چهره ه

 دایچهره رو پزود ماه  یلی. خ ادیم رانیکردنش به ا دایپ یماه چهره تو تصادف مرده بعد هم خودش برا گهیدروغ م

ه برگردونه .. پس به ما شیماه چهره رو به زندگ رهیگیم میو تصم شهییبرگرده وسوسه م خوادیکه م یاما وقت کنهیم

 زویو همه چ رهیدکتر م یمطب اقا دبهیانیکه در جر همکرده بعد  داشیماه چهره نمرده و پ گهیو م زنهیبانو زنگ م

 ... گهیم

  میدونستیم بایکه تقر نجاشویخب تا ا _بابا

سر راهش حس  یمانع بزرگ هیاما  شهیبه ماه چهره عالقه مند م اوشیهنوز حرف من تموم نشده .... س یبله ول _ فرخ

 سهراب یرو به جا نایکه س نهیا رسهیکه به نظرش م یداره پس تنها راه نایکه ماه چهره به س هیو اون عشق کنهیم
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(  نایشازده )اشاره به س نیکه ا یخواهر برادرن در صورت رهو ماه چه نایس گهیبه دروغ م اوشیگم شده جا بزنه ... س

 ...  ستین یسهراب واقع

 افتادم که گفت : یصندل یبود ... پاهام سست شدو رو رهیدرهم به فرخ خ ینگاه کردم با اخم ها نایزده به س وحشت

 شهیروزها متوجه م نیااتفاق اما درست تو اخر نیو اون خوشحال از ا گرهیپشت هم م اوشیس ینقشه ها یهمه  -

مانده عمرشو کنار ماه چهره  یچند روز باق رهیگیم میاول تصم اوشینداره .س ادوقتیعود کرده و ز شیماریکه ب

 بره  خوادیم شهیهم یعوض شده و برا مشیبه من زنگ زدو گفت تصم شبیبمونه اما د

 گفت :اوردو  رونیکاغذ ب هی فشویبرد به سمت ک دست

...  یادرس سهراب واقع نمی.و ا نیخودتون  جدا بش نیوکالت داده تا شما بتون اوشیکاغذ ماله شماست .... س نیا -

 دنبالش  دیکرده گفت ادرسشو بهتون  بدم  که شما بر دایسهراب رو هم پ اوشیس

ا ب یکار نیچه طور تونسته بود همچ اوشی... س میمونده بود رتیما تو بهت و ح یسکوت مطلق شده بود همه  خونه

چه طور نابود شدم  دیرو به عنوان برادرم قبول کنم؟..ند نایتا بتونم س دمیکش یبود چه زجر دهیمن بکنه ... ند

ادم انقدر خود خواه باشه .. چه طور ممکن  هی شدی؟....اخه چه طور ممکن بود که ادم انقدر پست باشه ؟....چه طور م

 هگی... د دمیکشینم گهیشوک و نداشتم ... من د نیطاقت ا گهیرحم باشه ... نه ... نه من د یر ببود سرنوست انقد

 ونگاه کردم ... دستاشو گذاشته بود ر نای... برگشتم و با وحشت به س کردی... بغض گلومو داشت خفه م تونستمینم

 هگی.. د ارمیتونستم اون فضا رو طاقت بن گهیبود ... د ریاز چشماش اشک سراز کردویسرشو و بهت زده منو نگاه م

...... حق من نبود ...نه نیبه اتاقم پناه بردم .....ا کردمیم هیبلندگر یکه با صدا ینتونستم .....از جا بلند شدم و در حال

 همه اتفاق وحشتناک حق من نبود نیا

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

 رایسم

. درست مثله  کنهیم یو واست دلبر دهیخوششو بهت نشون م یاوقات رو یهر چه قدر هم سخت باشه گاه  یزندگ

 ییطرفه به جا هیعشق  نیا دیگنج ینم لممیکه من تو مخ یبود و اونم در حال دهیرو بهم بخش نایس که یاون زمان

هم به خونه  ی.و وقت میگذروندیبا هم م رکار. روز ها رو که س میزود به هم وابسته شد یلیخ نایبرسه ...منو س

و  یتلعن یاون قرصا گهیخوب شده بود د یلیخخ نای. حالم ببا س شدیشروع م مونیتلفن یتازه صحبتها میرفتیم

داشتم و قرار بود اخر همون  میو تو زندگ یمرد دوست داشتن نیا ی..وقت دمیدیششبانه رو نم یو کابوسا خوردمینم
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قشنگ و  ایرو هیبود  ایرو هی نیغصه خوردن من وجود نداشت ... همشه ع یبرا یلیدل گهید میایبماه به عقد هم در

 فکر کن از درد و  یفکر کن قبال هم زخم خورده باش یطرفه باش هیعشف زجر اور  هی ریکر کن درگ... ف یتموم نشدن

جون بدم انققدر  نایس یمعجزه تو رو به محبوبت برسونه ... من حاضر بودم برا هیو  یگرفته باش یغم افسردگ

 چیمنو ازش جدا کنه ... من تحت ه تونهیفقط مرگه که م کردمیدوستش داشتم و بهشش وابسته بودم که حس م

م به خود نایس یکس ...گگرچه از احساس واقع چی... به ه رهیرو از من بگ نایکه س دادمیکس اجازه نم چیبهه یطیشر

اما تالش خودم و  ستیکه با اون تجربه کرده مثله من عاشق ن یماه چهره و عشق ودبا وج دونستمیخبردار بودم و م

 تونستینامزد م هیکه االن در مقام خواهر بود نه  یماه چهره ا گهیماه چهره رو براش پر کنم . د یتا بتونم جا کردمیم

خوب  زیانقدر همه چ شدیبه وصال با ماه چهره نداشت .. باورم نم یدیام چیه  نایبه من کمک کنه چون س یلیخ

 ترس از دست شهیهم کردمیتجربه م نایکه با س یا یهمه حسس خوشبخت نیا نیکه ب ییرفته باشه جور شیپپ

و همراه خودم کردم تا  بیحس عج نیترس و ا نیباهام بود انقدر ا یو خوشبخت ایرو نیتموم شدن ا ایدادنش و 

 اوشیبا س شویزندگ خواستیم الیل ایکه ماه چهره  یافتاد . درست همون شب یشب اتفاق وحشتناک کیباالخره 

و  میدیو فهم قتیحق ی. وقت ختیبه هم ر زویپا به اون خونه گذاشت که همه چ یشروع کنه و از اون خونه بره مرد

که باور  یراسته درست مثله اون روز شنومیکه م یزیچ شدیساده بوده باورم نم یباز هی نایا یمتوجه شدم همه 

 دی... با کردمیم کاریدچیبود اون وسط ... حاال من با یخواهر برادر باشن ... حاال نقش من چ نایماه چهره و س کردمن

وصال معشوقه ...  یرسالت عاشق تالش برا گفتنی... م اوردمیهر طور شده به دست م ای دادمیرو از دست م نایسس

...  ردمکیم کاریچ دیکردم تا بره دنبال سرنوشتش ... بایرهاش م ای دمیرسیو بهش م کردمیتالش م دیبا یعنیپس 

 نایس میتمام راه برگششت به خونه رو تو سکوت گذروند ی..اون شب لعنت.. شدیم یقصه چ یرایوسط سم نیحاال ا

و برازنده  بایبهش نگاه کردم ..  با خودم گفتم  چه قدر ز مرخیبود از ن رهیبه جلو خ کردویم یاروم رانندگ

زجر  دیانقدر من با یعنیکمه ؟ ایانقدر سهم من از دن یعنیمن نبود ... بغض گلومو گرفت  یبرا  گهید دیاشاست...ام

مطمئن باشه ... چرا  ززیچ چیاز داشتن ه تونستیداشت ..چراادم نم نیی؟ چرا سرنوشت انقدر باال و پا دمیشکیم

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

احساس ضدو  نیو ا زدمیدرست حدس م دمیساده کرد و دلم گرفت ... فهم یخداحافظ هیشدم  ادهیپ نیاز ماش یوقت

وقت  چیبهش دروغ بگه ... ه ی...اصال مگه ممکنه احساس زن گفتیاشتم بهم دروغ نمدرونم د شهیکه هم یضینق

رفتارو باهات بکنه و  نیبهتر نایمثله س تاگه مرد ی.. حت یبا تمام وجود خودتو گول بزن یکن یاگه سع ی....حت

 ... هیچ شیاز چشم هاش خوند که احساس واقع شهیراحت م یلیباشه خ ایمرد دن نیمهربون تر



 ماه چهره

 
349 

 

گه ن نایس یخودم و جلو ییلیحفظ غرورم خ یکردم . برا هیبه خونه رفتم تازه  تو خلوت خودم تا تونستم گر یوقت

من  یو خوشحال یچرا انقدر عمر خوشبخت دونمی. نم ختمیاشک ر ادشیداشته بودم و حاال که تنها بودم تاتونستم به 

 یب ایبرسم.دن خوامیکه م یزیبشه و به چ خوامیکه م یزیچ بارم شده هی یبود که برا ومدهیکوتاه بود انگار به من ن

 یوزنه  هیشدم انگاز  داریفکر کردم صبح که ب نایکردم و به خودم و س هیحرفابود ... اون شبو تا صبح گر نیوفاتر ازا

 یکی فتمریم دیبودم و با فتینداشتم چون ش یاما چاره ا دادیبلند شدن نم یرو بدنم بود و بهم اجازه  ییلویصد ک

خون سرخ بودو ورم  یکاسه  هیرفتم چشمام قد  مارستانیصبحونه بخورم به ب نکهیازون قرصهارو خوردم و بدون ا

 یکامال به درون داغونم پ دیدینظر منو م هی یشده بودن و پشت لب هام هم باد کرده . هرک سیکرده بود مژه هامم خ

رتم و صو یچند بار امیبد به نظرم ن یلیخ نکهیا یرفتم و برا مارستانیب ییدوباره  به دستشو نیهم ی.برا بردیم

لبخند زدو اومد جلو و سالم کرد . دست پاچه بهش  دیافتاد منو که د نایشستم و دوباره خارج شدمم که چشمم به س

 سالم کردم که گفت :

 کنم  داریرو ب نایمنم روم نشد مامانت ا یومدین سادمیوا یصبح اومدم دنبالت هرچ -

 شده بود . من من کنان گفتم: یزیبهش نگاه کردم . انگار نه انگار چ متعجب

 دنبالم اخه ... یایب کردمیفککر نم -

 شدو گفت : یش جد چهره

  شبیبه خاطر د -

 و به عالمت مثبت تکون دادم که گفت : سرم

 حاال میصبحانه بخور می.. بر میبساز دیکه منو تو با هیا ندهی... گذشته ... مهم ا ستیمهم ن -

 با تعجب بهش نگاه کردم وگفتم : دوباره

 اما اخه .. -

 قطع کردو گفت : حرفمو

 ؟ میاما و اگر نداره ... بر -
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م . از شد رهیو بهش خ مینشست زیسر موافقتم و اعالم کردم و پشت سرش به طرف رستوران به راه افتادم .پشت م با

حرف زدنش مثله روز قبل بود اما چشماش برام گنگ بود انگار  دیخندیم درونش چه خبره لباش دمیفهمیچشماش نم

لقمه برام گرفت و داد دستم و گفت  هیدادو  حونههردمون سفارش صب ی. برا کردمیکه حس م هیتر اون دهیچیپ یلیخ

: 

 . یبخور یکه شام نتونست شبید یریبخور جون بگ -

 رو گذاشتم تو بشقابمو گفتم: لقمه

 ... یبگ شبیراجع به د یزیچ یخوایتو نم یعنی؟؟... نایس -

 مهربونش بهم انداخت وگفت : نگاه

 من و تو نداره  ی ندهیبه ا یربط چیه شبید ی هی...خانمم قض راجانمیسم -

 اخه ماه چهره  یول -

 نگاهم کردو گفت : یحرف عصب نیا دنیشن با

 ... فراموش کن رایماه چهره رو فراموش کن سم -

 و گفتم : دمیکش یقیدادم و نفس عم هیتک یصندل به

  نایندارم س یحس خوب -

 زدو گفت: لبخند

  خواماینم یداشته باش .. صبحونتوبخور عروس الغر مردن یجس خوب -

 گرفتم که اخم کرد و گفت : دیداد به دستم . دوباره لقمه رو با ترد گهیلقمه د هی

 ... نیافر گهیبخور د -

و  میزدم و لقمه رو تو دهان گذاشتم اونروز صبحونه رو با هم خورد یداد منم به زور لبخند لمیتحو یمصنوع یلبخند

طبق معمول هر روز منو به خونه رسوند و خودش ههم به  نایهم س فتیبعد از ش میبعد هم کل روزو با هم گذروند
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 یجور حس اضاف هینبود .  نطوریمن ا یقبله اما برا همثل زیانگار همه چ کردیرفتار م یخونه برگشت . درسته طور

و حرفش بزنه و من ریکه ز ستین یادم نایس دونستمییشدن تووجودم شکل گرفته بود م لیجور حس تحم هیبودن 

درست موندن من  میبود ... تصم یدرست چ میاما تصم سهیحرفش وا یانقدر مرد هست که پا دونستمیترک کنه .م

 یحس اضاف  شهیو هم موندمی... اگه م یچ دادیم نایبه س یو ماه چهره هم جواب منف رفتمیرفتنم ... اگه م ایبود 

پس  کردمیبود .. چرا من االن به خودم فکر نم یدرست چ میبود تصم ی.. کار درست چ یبودن با من همراه بود چ

کر ف نایصالح  س هیفقط  االنپس چرا  رهیمینامیکه بدون س ستمین ینبودم مگه من همون نای.مگهه من عاشق س

که عاشق و دلباخته  کردمیفکر نم ییرایبه اون سم گهیبرام مهم بود ...پس چرا د نای..پس چرا االن فقط س کردمیم

 دمکریفکر م نایبار تا دم مرگ شکست خورده و افسرده و خسته شده .. چرا فقط به س کیکه  ییرایست به اون سم

 ...چرا ..

که از پسرخالم  یروز دی. شا دادمیانجام م یکار بزرگ دیمن بودم که با نیا نباری. ا گرفتمیم میزودتر تصم دیبا

از دست داده بودم حس  یادیز ییلینشدم اعتماد به نفسمو تا حد خ رفتهیخوردم و ازز طرفش پذ یشکست عشق

 بایارم زند تیجذاب یمرد چیه یکه برا مهست یکه منو بخواد من زن ستیکس ن چیه گهید ایدن نیتو ا کردمیم

تم نداش دباورمیشا خوندمیدرسم نم نیاگه ا یمردو ندارم حت هیعاشق کردن  ییو توانا زنمیقشنگ حرف نم ستمین

سسرم وصل کردن هم نداشتم به  هیاول اعتماد به نفس  یروزها شدیکنم . باورم نم یاجتماع زندگ نیبتونم تو ا

فرق داشت حاال من همون  زی. اما االن همه چ دمیدیاز دست داده م زمویافسرده و سرخورده بودمم که همه چ یقدر

ازش فاصل  دیدیم شیمردو تو زندگ هی یکه وقت ییرایهمون سم کردیم یاحساس سرخوردگ شهیکه هم ییرایسم

 یزرگب میتصم دیپشت و پناهه با یو ب فیضع ستیزن کامل و با قدرت ن هی کردیکه حس م ییرایهمون سم گرفتیم

د . من بو دنیدرست کنار کش میتصم دادیم یکه دلمم بهم گواه یزیبود ؟همون چ یبزرگ چ می. اون تصم گرفتیو م

براش . من هنوزم تنها  مردمیعاشقش بودم م دادمیجون م نایس یدرست از خود گذشتن من بود . من برا میتصم

جام کار بزرگ و ان نیا دیراه بدم اما با ممیربودم به ح نتونسته نایو جز س یمرد چینبود ه میتو زندگ یمرد چیبودم ه

 میفیدرسته لط میاره ما زن هست دمیکشیهم جنس هام م هیقدرت زن بودن خودم و به رخ درونم و بق دیبا دادمیم

 میتونیکه م یجور میهست یبه همون اندازه قو میاما به همون انداره قدرت دار میهست یدرسته دل نازک و احساس

 چیه کردیزن که حس م هیبار سرخورده شده  هیزن که  هیزنم  هی. اره منم  ممیبگذر مونویزندگ یها نیاز با ارزش تر

و  یعشق واقع یاز خودم بگذرم چون تازه معن خوامیم رمیدرست و بگ میتصم خوامیم نایا ینداره اما با همه  زیچ

ا پر از عشق تنه یبا قلب ونیگر یمن با چشماکنه ...  کاریچ دیو با قدرت با یعاشق واقع هی دمیدرک کردم تازه فهم

قت ... و چینکنه ... ه دامیوقت پ چیه نایکه س ییبه شهرستان رفتم . به جا شهیهم یبرداشتم و برا نایعکس از س هی
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داد...  امشبود ... سخت بود اما بهم ار نیدرست ا میبرسه که دوستش داره .... تصم یراحت بتونه به کس الیو با خ

 برام بس بود  نیبودم.هم یعاشق واقع هیکه  دونمیام چون م شهیحاال اروم تر از هم

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

  اوشیس

من اسون نبود اما  یبرا میتصم نیبلند شدو منو لحظه به لظه دور تر از ماه چهره کرد . گرفتن ا نیاز زم مایهواپ

 یروز ها تونستمیراحت م الیمحض بود با ماه چهره موندن . حاال با خ یداشتم خودخواه یزندگ یبرا یدیام یوققت

و داد که اگه نداده  یماریب نینونم که به من ااز خدا مم اال. ح رمیبگذرونم و بم یعذاب وجدان چیاخر عمرومو بدون ه

و ت نکهی... ماه چهره از ا هیچ یکه عاشقانه دوستش دار یکس یبرا یطعم از خودگذشتگ میفهمدیوقت نم چیبود ه

 نه ؟اونروز بهت گفتم اره اما ای دمیعشق و فهم یمعن یدیروز ازم پرس هی ادتهیمنم خوشبختم ...  یخوشبخت باش

 و یکتاتورید ینه عشق معن دمیو فهم ییدو رور یبودم نه عشق ....معن دهیو فهم یخود خواه یدروغ گفتم . من معن

 نیزتریتو وپسرمه ... دو تا از عز دنیمن خوسبخت د یگرفتم عشق برا ادی یبهتر زیو ... اما االن چ یقدرت طلب

 دنیو هم با بخش نایتو ببه س دنیکنم هم با بخش .. من به خودم قول دادم هردوتون و خوشبخت میزندگ یادما

 درمانم و ادامه دیاز قبله ... شا باتریز یلیکنار ساسان برام خ یخودم به پسرم ساسان ... زندگ یمونده  یباق یروزها

 بدم ...

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

  الیل --چهره  ماه

ش گذاشتم از  گهید یشده بود بستم و کنار نامه ها ریکه اشک از چشمام سراز یوخوندم و در حال اوشیس ی نامه

 مکردیبهش حس نم یا نهیک گهیراستش منم د کردیو ازم طلب بخشش م دادیرفته بود هرهفته برام نامه م یوقت

فاصله گرفتم  ایبودم اما االن که از اون قضا دهی.درسته در حقم بد کرده بود و تواون مدت کوتاه به شدت عذاب کش

نداده بود  یداشتم  . هنوز ازز خودش بهم خبر نایکه به س یقجز همون عش زیبرام کمرنگ تر شده همه چ زیهمه چ

 رتیهنوزم تو بهت و ح نایخبر رفته بود و س یب رایسم ادیداره تا با خودش کنار ب یادیبه زمان ز اجیاحت دونستمیم

ا مرد م یباشه اما ثابت کرد از همه  یا یحس کردم دختر وابسته و خجالت دمشید یکه وقت ییرای... سم ودرفتنش بب

 نایس نکهیبا ا کنمیحس م دوی. انگار بدجور قدرت و معرفتشو به رخم کش شدیم میبهش حسود دایتر... راستش جد

گذاشت هم کم از عشقش به من نبود .  شرفتنش به دل ینطوریبا ا رایکه سم یمنو عاشقانه دوست داشت اما داغ
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خودشو وقف معشوق کرد  یکه همه  یان بود ... عاشققهرم هیاز  یبه نماد لیما تبد یتو ذهن همه  رایحاال سم

 باشم و روح خودشم خبرنداره ... رایسم نایاز نظر س خوادیوقت ها دلم م یلیخ دیشا یچرا ول دونمی...نم

که فرخ بهم داده بود و مرور کردم وتا  یعالمت سوال بزرگ بود صد بار اون ادرس هیسهراب ... سهراب هنوزم برام  اما

صد برابر  یرو به رو شدم حت میزندگ اتیبار با تمام واقع کیدم اون خونه رفتم اما جرات در زدن نداشتم درسته 

... بهش  کردمیم کاریچ دیبا دونمیدور از از ذهن بود . نم ووحشتناک  یلیانگار خ یسهراب واقع دنیسخت تر اما د

و ناگفته اون برام ر قتیحق یسر هی... نکنه دوباره  دونستیم ینه ... از گذشته چ ای ومدیم ادشینو .. م گفتمیم یچ

 دمشیو باالخره باهاش رو به رو م رفتمیم دی. با رفتمیم دیچرا حالم خوب نبود اما با دونمی... دونم دونمی... نمکردیم

 یفکر کردم که برا یوقت زایچ نیگاهمه .... به همه ا هیکه هم خون من و تک یکس دمیدیو برادرم و م رفتمیم دیبا

بودم و جرات زدن زنگ و نداشتم . کار هر  ستادهیا یمیقد یرنگه اون خونه  یو اب کیدرب کوچ یبار جلو نیدهم

در زدن جلوو برم و باز به عقب برگردم .  یبرا یو چند بار سمیو وا خونه نیدرب ا یجلو امیشده بود که ب نیروزم ا

ه از رو ب گهیدست خودم نبود د دمیچند بار دستم و به سمت زنگ در بردم و باز پس کش شهینروزم طبق معمول هماو

کنم  تحملرو  گهید یجانیاسترس و ه تونستمیشده بودم که نم فیانقدر ضع گهیوحشت داشتم د قیرو شدن با حقا

باز چند قدم به عقب رفتم و دوباره چند قدم به جلو ... باز چند قدم به عقب رفت و دوباره چند قدم به جلو باز دستم 

زنگ  یمانتو گرفت و رو یقدرتمند تر مچمو از ررو یدست نباریو به سمت زنگ بردم وخواستم پس بکشم که ا

 جا خورده به سمتش برگشتم که گفت  ستادهیپشتم ا شربونکه بانگاه مه دمیرو د نایبرگشتم س یگذاشت . وقت

 محکم باش ..منم کنارتم .. -

 کردمیباز و بسته کرد .من همونطور بهت زده بهش نگاه م نانیاطم یو چشم هاشو به نشونه  دیبه روم پاش لبخندشو

د  چندبار سرتا پامو نگاه اومد . مرد تا نگاهش به من افتادبا تعجب چن رونیب انسالیم یکه درب خونه باز شدو مرد

 کردو گفت:

 کمند... یابج -

 خورده بهش نگاه کردم وگفتم : جا

 ؟ دیشناسیسالم ... شما منو م -

 صورتش شسست و گفت : یرو یبهم نگاه کردو کم کم لبخند کمرنگ دوباره

 عموو ؟... یماه چهره ....خودت -
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 سرم و تکون دادم وگفتم : شناسمینم نکهیا ینشونه ا به

 . شناسمیمن شمارو نم دیببخش -

 ذوق زده نگاهم کردو سرشو برد تو خونه و گفت : مرد

 اومده ... گلبهار.. یک نیبب ایگلبهار .... گلبهار ... ب -

 بود .لبخند زدم و گفتم : اسریمرد  نیا زنمیحرف م یمتوجه شدم با ک تازه

 ....درسته .. اسریعمو  -

 منو تو اغوش گرفت و گفت هیبا گر دیدرب و تا منو د یاومد جلو انسالیم یزن هیکرد و بعد از چندثان دییبا سرتا مرد

: 

 قربونت برم ...  یعمه جان .... ماه چهره .. کجا بود -

راحت عمه گلبهارو بغل کردم و تا  الیارتباط برقرار کردن باهاشون برام راحت بود با خ شناختمشونیکه م حاال

 وارد خونه نایقلب خوشحال بودم . همراه با س میاز صم دمیدیم زانمویعز نکهیکردم . از ا هیاغوشش گر تونستم تو

دن بو ییهمون کسا هیشب قایدق اسریعمه گلبهارو  شهر نییپا یاز کوچه ها یکیساده و محقر تو  ی. خونه ا بمیشد

 نلشویوسا نیبا ساده تر مینشست ی. وقت شیاال یب یزندگ هیبا  یمیصم یکه تو ذهن تصور داشتم زن و شوهر

 به اون خونه اومدم . یچ یاوردم که برا ادیمحبت کردن.اما من تازه به  نایکردن و تاتونستن به منو س ییرایازمون پذ

  دمیرو به عمه کردم و پرس

 ... سهرراب...  نجاستیادرس و دادن و گفتن برادرم ا نیعمه جان ... به من ا -

 رونیمکث با بغض از اتاق ب یکرد و بعد با کم اسریدار به عمو  یمعن یشد و نگاه یعمه جد یهره حرف چ ننیا با

 نگاه کردم و وحشت زده گفتم : اسریرفت . با تعجب به عمو 

 افتاده براش .. یشده ؟ اتفاق شیزیعمو جان ... سهراب چ -

 بهم اننداخت و چشم هاشو به باالسرمن کشوندو گفت : یهم نگاه عمو

 سهراب .. برادرت  -
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جوون و خوش برو رو که شباهت  یبود پسر وارید یرو یدیکه عمو اشاره کرد نگاه کردم عکس شه ییسمت جا به

 نگاه کردم وگفتم : اسریبه من داشت با بغض به عمو  یبیعج

 شده ؟ دیسهراب ... شه -

 ریکه اشک هام سراز یبرداشتم و در حال وارید یسرشو به عالمت مثبت تکون داد . بلند شدم و عکس و از رو عمو

 نگاه کردم و گفتم : نشیدلنش ریشده بود به تصو

 چند وقته ؟ -

 ساله دخترم ... هی_اسری

 همون بغض رو به عمو کردم و گفتم : با

 ... کردیم کاریچ نجاینبود ؟... پس ا اوشیمنو س نی... مگه سهراب تو ماش -

دور رو بر عمارت  انهیهر روز مخف نیهم یمن به گلبهار قول داده بودم که تور رو بهش برگردونم برا - اسری عمو

روز  نکهیافتادو نشد تا ا یاتفاق هیکنم با خودم ببرمت . اما هر بار  داتیو تونستم پ یتا هر وقت تنها بود ومدمیم

شده بعد هم خودشو تو  میقا یسهراب هم گوشه ا دمیبودم د ستادهیاز عمارت ا رونیکه ب اوشیتو و س یعروس

 یو باز کردم وقت نیشد رفتم و در صندوق ماش یدر خونه خال یجلو یکرد . وقت یمخف اوشیس نیصندوق عقب ماش

ه بردمش و گفتم ک یبغلش کردم و به گوشه ا یمچشو گرفته اما من همونجور یفکر کرد کس دیترس یلیخ دیمنو د

م کمک به دیاز حضورش با خبرنشه با یکس خوادیبهش گفتم اگه م دونمیم زویتوئه و همه ج کردن بیمنم قصدم تعق

 و بعدمنو ادیکنه  .سهراب هم قبول کردو  به من اعتماد کردو قرار شد دوباره به همون صندوق برگرده و دنبال شما ب

و راجع  قتیحق یشده و همه  نیمتوجه حضورش عقب ماش اوشیروز زنگ زدو گفت س هیتو با خبر کنه اما  یاز جا

وقت  چیبه خواهر برادر بودنشون و مادرش بهش گفته و ازش خواسته که به عمارت برگرده اما سهراب بهم گفت ه

اصرار کردم که به  یبه اون عمارت و مردمش برگرده . ازم خوواست برم دنبالش منم رفتم و هرچ خوادیدلشش نم

و  یسخت یلیخ ی. روزا گردهینکنه برنم دایکه تو رو پ ینکردو گفت تا زمان کارو نیخونوادش اطالع بده کجاست ا

 ی. تا دوباره اون سهراب بشه سهراب قبل زدیکس حرف نم چیگذروند صبح تا شب تو الکش خودش بود و با ه نجایا

هم که  یتخودمون . وق یکه شد مثله بچه  میو کم کم من و گلبهار انقدر به وجودش عادت کرد دیطول کش یلیخ

 که نرو به گوشش نرفت و بعد هم که .... میبهش اصرار کرد یبره هرچ خوادیکفش که م هیجنگ شد پاشو کرد تو 
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که  یاومدو در حال رونیموقع عمه گلبهار هم از اشپزخونه ب نی. هم هیگر ریبه عکسش اشاره کردو زد ز اسری عمو

 سرخ بود گفت : هیچشم هاش از گر

 ز جنس پدرش نبود ... خود خوده کمند بود ...سهراب بچم اصال ا -

 بغض به عمه نگاه کردم وگفتم : با

 اومدم من .... ریچه قدر من بد شانسم عمه .. چه قدر د -

 ... میستیسهراب گر یاومد سمتم و منو تو اغوش گرفت و هر دو برا عمه

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

  نایس

خونه  میتی هیبه   لیاون خونه تبد میوراث گرفت هیو بق اوشیکه از س یو با موافقت میبه اون روستا رفت الیخواست ل به

 نیطبابت به درمانگاه همون روستا رفتم ... درسته ا یاداره اونجا رو به عهده گرفت و منم برا الیبزرگ شد ... خود ل ی

که  بود یزیچ نی... ا شدمیو خوشحاله منم اروم م شهیاروم م ینجوریا الیل دمیدیم یمن نبود اماوقت یقلب یخواسته 

 زانو بزنم .... شیمعرفت و بزرگ یو جلو نمیبب گهیبار د کیکه دوست دارم  ییرایگرفتم . سم ادی رایاز سم

 ماه چهره - الیل

 نیا یعوض کنم . هر جا گهید یجا چیاونجا رو با ه خواستیکه دلم نم کردیاون عمارت و بچه هاش منو اروم م انقدر

 یکساسم اون خونه رو مهر سهراب گذاشتم تا هر  نیهم یبرا کردیسهراب و تو دلم زنده م ادی کردمیخونه رو نگاه م

کار ممکن بود...مگه نه  نیدرست تر نیزنده بشه .. ا لشسهراب تو د یو خاطره  ادی شهیخونه رد م نیا یکه  جلو

 اسمشو بزارم سهراب .. درست هم اسم تو.... خوامیکه تو شکم دارم پسر شد م یاگه بچه ا ی..راست؟یداداش

 بهار  گل

نداشت و منو  ییرنگ و بو چیه گهیسهراب رفت خونه د ی. از وقترونق دوباره داده بود  مونیماه چهره به زندگ ورود

 یفرق کرد برا زیخونه گذاشت همه چ نیماه چهره پا به ا یاما از وقت میهر کدوم تو الک خودمون فرو رفته بود اسری

اونجا کنار بچه ها  شهیهم یو برا میبه زادگاهمون برگرد وبارهبعد از سال ها د میگرفت میهم تصم اسریمنو و  نیهم

 ... میکن یزندگ
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 بانو  ماه

 صبح تا شبم و یمثله قبل تنها و افسرده نبودم مخصوصا از وقت گهیروشد د رویها که اومدن اونجا حالم انگار ز بچه

عمارت شدم اصال  نیکه وارد ا یروز دیشا کردمیم یسرپرست زندگ یب یو کنار بچه ها گذروندمیعمارت م نیتو ا

 نیببشم خدمتگذار ا یاول عمارت روز یبانو عننوانبه  کردمیرقم بخوره فکر نم ینجوریسرنوشتش ا دمکریفکر نم

اون  لیبه م یوقت کنمیبه دختر کمند کمک م یبچه ها اما خدارو شاکرم چون بعد از سال ها احساس ارامش دارم وقت

 دهینداشتم ... کاش کمندم منو بخش یوقت تو رندگ چیکه االن دارم ه یخدارو شاکرم چون ارامش کنمیم یهر کار

 باشه ...

  رضا

کس  چیاما ه دمیدیهمشونو نقش بر ااب م شیچند وقت پ نیماه چهره داشتم و تا هم یبرا یبزرگ یارزوها درسته

 هشیو کجا م ی؟؟...اصال خوشخبت هیچ یخوشبخت یرقم بزنه ... معن یقراره براش چ ندهیکنه ا ینیب شیپ تونهینم

 یحاال به چهره  یاما وقت دمیدیم رانیاز ا خارجمرفه درس و کار تو  یرو تو زندگ الیل یکرد .. من خوشبخت دایپ

 یو انتخاب کنه ... اصال کار درست یخودش راه خوشبخت دیبا یکه هر کس دمیفهمیم کردمیبشاش و اارومش نگاه م

 ... میریبگ میتصم گرانید یخودمون برا لیکه ما به م ستین

  اوشیس

بشاش اونا  یبه چهره ها یاتاقم . از دور نگاه ی شهیو ساسان گرفت پشت ش یستیبهز یبچه ها یدسته جمع عکس

 یهمه خراب کار نیبعد از ا میو برداشتم و لبخندد زدم . حالم خوب بود که تو زندگ ژنیانداختم و ماسک اکس

راحت ... به ساسان  المیخوب بود و خ  میروح المام اما ح یتنکم کم رف گهید دونستمیکار درست کردم . م هیباالخره 

.. ساالر دوست داشت  خواستیکه ساالر م یزیکنه ... چ یبگرده و کنارهمون بچه ها زندگ رانیگفتم بعد از مرگم به ا

و اونجا جمع کنه همونم شد االن دختر کمند تو عمارت بود و همه  یاهال یدختر کمند اون عمارت و نگه داره وهمه 

 ساالر و به خواستش رسوندم خوشحال بودم ... نکهیعمارتم کنارش و من از ا هلا ی

 رایسم

ود که ب نیتو تصورم ا شهی. هم کردمیکه فکر م یزیاز اون چ شتریب یلیبرام سخت بود خ یلیخ نایکردن س فراموش

 یلیخ نمیخودم برم اما نه... ا لیباشه که به م نیسختر از ا یلیکه دوستش دارم جدا شم خ یاگه به ظلم از کس

ه ک یزینداشتم تنها چ یچون خودم خواستم حس بد اام ییو تنها یو دلتنگ یقرار یپر از ب یسخت بود روزها و شبا
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 دای. جدشدیخوشبخته باعث ارامشم م الیکنار ل دونستمیم یبود که خب اونم وقت یو دور یدلتنگ کردیم تمیاذ

دارم  شهیاال یساده و ب ستتین یبهم توجه داره پسر بد دیجد مارستانیب نیقلب ا یها دنتیاز رز یکیمتوجه شدم 

باهاش خوشبخت شم وکنارش ارومم ... چه  تونمیم کنمیگذاشتم حس م انیو خانوادمم در جر کنمیبهش فکر م

 بهم  بده ...  ینجوریا مویجواب اون از خود گذشتگ خدا خواسته که دی... شا دونمیم

 چهریپر

 کردمیبه خودم نگاه م یهمه سسال وقت نیبار نگاه کردم . حاال بعد از گذشت ا نیاخر یدور به اون عمارت برا از

 ... اخر یکردم و اخر چ یندارم انقدر تالش کردم انقدر دست به خون الوده کردم انقدر کصافط کار یچیکه ه دمیدیم

 دهیاف گهیحضور من د دادمیم انیپا یزندگ نیبه ا دیبا گهید...  یو هشت سال  اوارگ یپول ی... ب یکس یو ب ییتنها

اه شدن جنازم دل م دایبا پ دی... شا شدیکم م ایدن نیاز ا تیخاص یو ب فیادم کث هینداشت با رفتنم  ایدن نیتو ا یا

به خورده کمند  شیکه سال ها پ ینه ..... درب اون سم دمی...شا گذشتیم راتمیو از تقص گرفتیاروم م یچهره کم

 فوسیکردم فقط به  یبه اون عمارت انداختم و چشمام و بستم بعدهم سع یبار اخر نگاه یدادم و باز کردم دوباره برا

 وم شد تم زیراحت همه چ یلی........خ ارمیاونو به ذهن ب نیدلنش یبار چهره  نیاخر یفکر کنم و برا

  انیپا

 نود  و شش صدویو چهار اسفند ماه هزار و س ستیب

 ظهر  ی قهیو چهل و پنج دق دو

  

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

http://www.romankade.com/
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