


به نام خدا

 خالصه:روایات عشقی ممنوعه در دهه ی چهل شمسی 
و سختی های زندگی زنان آن دوران،عشق ارباب و 

رعیت پراز صحنه های یواشکی و سنت شنکی های 
عاشقانه...

مقدمه:

اون یه خانزاده بود و من یه رعیت اون سن باال بود و 
کار کشته ومن دختری بودم که با هر لمس و نگاهش 

گونه هام رنگ می گرفت و سرخ می شد اون زن های 
رنگارنگ زیادی دیده بود ومن فقط عطر تن او رو بو 

کشیده بودم.

باسواد و تحصیل کرده بود فرنگ رفته بود ومن از ده 
پا بیرون نذاشته بودم.

آروم آروم جلو اومد تن خسته م رو به آغوش کشید 
ومن و باخودش به دنیایی از ممنوعه ها برد.

 دقیقه عصر دهمین روز از 17:50شروع رمان ساعت 
اسفند ماه نود وهشت

-ُگوِنش



#part1

دخترا کل می کشیدن و پسرا پایکوبی می کرد عروس 
میون قرمز پوش سوار براسب سفید همراه داماد 

 رقص و پایکوبی پسرکان خردسال به سمت حجله ی 
عروس می رفتن لبخند به لب داشتم از خوشی جمع 
اما نگاه غمگین و غمزده ی عروس به قلبم چنگ می 

.زد

عروسی که مثل تمام عروس های روستا به اجبار تن 
به ازدواج داده بود و درست تا قبل از جاری شدن 

خطبه ی عقد حتی داماد رو درست ندیده بود حاال می 
رفت تا عمری با مردی زندگی کنه که حتی نمی 

؟دونست اونو دوست داره یانه

من این زندگی رو نمی پسندم دلم می خواد لبخند به 
لب به حجله عروس برم و با مردی که دوستش دارم 

.زن بشم و زندگی رو شروع کنم

دلم نمیخواد پدر داماد بیاد و از بابا خواستگاری کنه و 
بابا جواب مثبت بده و من و داماد فقط مثل دوتا 

مترسک سرسفره عقد بله بدیم و بعداز چندتا امضا 



.واثرانگشت بدون هیچ شناختی وارد زندگی هم بشیم

عروس و داماد وارد حجله شدند وپرده کشیده شد 
پسرهای جوانی که همراه داماد بودند با رقص وآواز 

حیاط رو ترک کردند و به مردونه رفتند خاله خان 
باجی ها پشت در منتظر پارچه ی خونی و صدای جیغ 

.عروس بودن

پنج دقیقه از ورود عروس و داماد به حجله نگذشته 
بود که صدای جیغ عروس به گوش رسید وچند لحظه 
بعد داماد پارچه ی خونی رو داخل صندوقچه گذاشته 
و از پشت در گذاشت صدای ِکل و شادی حیاط خونه 

.ی عروس رو پرکرد

اما من تمام حواسم پی عروسی بود که درست لحظه 
ی بعداز زن شدنش داماد به جای ناز ونوازشش دست 
کشیده و برای نشون داد خون بکارت پارچه رو به زن 

.های پشت در رسونده

سخت ترین لحظات برای یه زن همین لحظاته که بی 
!توجه به خودش چند قطره خون مهم وسنده

خسته وغمگین تکیه از درخت برداشتم و پیرزن هایی 
که دستمال عروس می رقصیدن رو رد کرده و تایک 

ساعت بعد که به خونه بریم از کنار مامان تکون 



نخوردم.
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دلم برای داداش رهامم تنگ شده برادری که دوازده 
سال بزرگتر از منه و برای تحصیل به فرنگ رفته،بابا 

جز تعداد معدودی از مردهای روستایی که سواد 
خوندن نوشتن داره،تو روستا مردها فقط میتونن خط 

بخونن وبنویسند و هیچ زن ودختری جز من نمیتونه 
بخونه و بنویسه،تو روستا مکتب نداریم برای همین 

کسی به دخترها خط نوشتن وخوندن یاد نمیده اما من 
با کمک داداش رهام هم میتونم بنویسم هم بخونم 
قبل از رفتن به فرنگ از کتاب خونه های شهر کتاب 

.می آورد و کمک می کرد تابخونم

امااالن درست دو ساله که کتاب جدیدی نخوندم مادر 
میگه نباید کسی بفهمه من سواد بلدم وگرنه هیچ کس 
نمیاد خواستگاریم وهمین االن هم کلی دیر شده آخه 

!من چهارده سالمه

بارها خواستم حداقل اسم خود مادر و بهش سرمشق 
بدم اما قبول نکرد چون فکر می کنه خط و سواد زن 

رو از راه به در می کنه،بااین که چهره ی من درست 



شبیه جوونی های مادره اما اخالق مون زمین تاآسمون 
فرق داره هرچقدر مادر بند به سنت های گذشته شت 

من از این سنت ها که مثل طنابی به دست و پا می 
مپیچه فراری هست

ه:مادر من میرم لب چشم

-کجا میری هر روز؟یکی ببینه فکر می کنه با کسی َسر 
یو ِسری دار

م:حوصله م تو خونه سررفته میرم یکم راه میر

-نمی خواد صبرکن مطبخ و جارو کنم باهم می ریم 
وکنار چشمه من رخت می شورم تو راه بر

.:مادر می خوام تنها..

-همین که گفتم مردم چی میگن تک وتنها بری لب 



یچشمه چی کار کنی راه بر

ناراحت از آشپزخونه یا به قول مادر مطبخ بیرون 
رفتم و  روی راه پله های ایوون نشستم خسته شدم از 

هحرف مردمی که تمومی ندار

و بیشتر از همه خسته م از خودم که شبیه دختری که 
مادر می خواد نیستم مادر یه کدبانو میخواد کسی که 

تمام حواسش پی منجوق دوزی و آشپزی وشوهر داری 
باشه تمام مدت توی خونه منتظر اومدن شوهری باشه 
که فقط محل زندانش رو از خونه ی پدری به خونه ی 

.شوهر انتقال بده

حرفی نزنه نظرنده صبح تاشب خونه رو تمیزکنه غذا 
بپزه وشب ها هم تا صبح بی حرکت توی بغل شوهر 

مثل عروسک وسیله ی ارضای شهوتش باشه تا به گناه 
!نیفته

برای عروس پاتختی نگرفتن دیشب دستمال عروس 
رو نشون دادن و کادو ها رو جمع کردن عروس بیچاره 

حتی از کادو هاهم سهمی نداشت و کادو ها نصیب 
.مادر دامادشد



-ُگوِنش برو تخم مرغا رو جمع کن بعد بیا بریم لب 
هچشم

م:چش

بلندشدم و دامن کوتاه لباسم رو تکوندم سبد تخم مرغ 
.هارو از ایوون برداشتم و به سمت مرغدونی رفتم

هوا رو به سردی بود و فقط دو تااز مرغ ها تخم 
میذاشتن تخم مرغ هارو که ده تایی بود سریع جمع 
کرده و به مطبخ رفتم مادر تخم مرغ هارو گرفت و 
بعداز برداشتن بقچه رخت چرک ها،تشت و صابون 

مباهم به سمت چشمه رفتی

چشمه از باالی کوه میاد و بعداز روستای ما به دو 
روستای دیگه هم میرسه یه منطقه تقریبا بزرگ از 

.چشمه مخصوص لباس و ظرف شستنه

خونه ها شیرآب ندارن خونه ی ما هم نداره اما قراره 
بابا تاقبل از عید از شهر یه لوله کش بیاره،ظرف و 

رخت شستن بین این همه زن فضول و چشم های هیز 
مردا رو دوست ندارم مامان هم دوست نداره جلوی 



این همه چشم هیز خم بشم و ظرف و رخت بشورم 
مچون سینه و باسن نسبتا درشتی دار

کنار مادر روی تخته سنگی نشستم و کم پاچه های 
شلوارم رو باال دادم و پاهام رو به خنکی آب چشمه 

مسپرد

چشم هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم بوی خوشی 
میومد چشم باز کردم و بی توجه به صدا زدن های 

مادر بدون اینکه از آب چشمه بیرون برم دنبال منشا 
.بوی خوش راه افتادم

کمی با فاصله از محل رخت شستن زن ها مردی بلند 
قد با موهای طالیی کنار اسب سفید ایستاده بود 

دو اسب مشغول آب خوردن بو

مرد پشت به من ایستاده بود قد بلندی داشت پاهایی 
بلند وکشیده با کمری باریک سراپا مشکی بود وچکمه 

های مشکی به پا داشت بوی خوشی می داد حسی 
معجیب به حلقه کردن دستم دور کمرش داشت

قبل از اینکه برگرده صدای مادر که صدام می زد 
نزدیک تر می شد برای همین عقب گرد کردم و به 

مسمت مادر برگشت



؟-ُگوِنش کجا بودی تو دختر

؟:همین جا بودم کارت تموم شد مادر

د-آره بیا بریم که شب ش

بعداز پوشیدن کفش هام همراه مادر و  تشت لباس ها 
به خونه رفتیم اما تمام فکرم جاموند کنار چشمه واون 

مرد موطالیی.
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درست یک هفته گذشته و هنوز هم فکر موطالیی از 
ذهنم بیرون نرفته قطعا از نظر مادر بی حیاییه اما 

میل عجیبی به بغل کردنش دارم و حس می کنم اگه 
میک بار دیگه ببینمش بی شک بغلش می کن

همسایه قالی زده و من هم بدم نمیاد قالی بافی یاد 
بگیرم اما مادر نمیذاره برم خونه ی همسایه چون دو تا 



.پسر جوون داره

انگار پسر های همسایه لولو خرخره هستند و من رو 
.می خورند

ر-ُگوِنش،ُگوِنش کجایی تو دخت

از پنجره دل َکندم و به ایوون رفتم صدای عمه نصرت 
دبو

؟:اینجام عمه چی شده

-خانزاده کارگاه قالی بافی راه انداخته با مادرت 
اصحبت کردم اگه دوست داری بی

؟:آره میام فقط مادر اجازه داده

+آره ُگوِنش با عمه نصرت برو بهت یاد میده ظهرم با 



دخودش برگر

با خوش حالی به اتاقم برگشتم و چارقدم رو به 
سرکرده و بعداز خداحافظی با مادر همراه عمه نصرت 
به سمت کارگاه قالی بافی که خانزاده راه انداخته بود 

.رفتیم

عمه می گفت خانزاده تو شهر حجره فرش فروشی 
داره برای همین برای کمک خرج به روستایی ها و 

.فروش خودش کارگاه تو روستاهای اطراف زده

خیلی دلم می خواست خانزاده رو ببینم اما تااالن 
دموقعیتش پیش نیومده بو

دوست داشتم یادگیری هرچیزه جدیدی رو عمه نصرت 
بهم چاله پر کردن یاد داد و باهم تا ظهر بافتیم حس 

خوبی بود مخصوصا این که خانزاده دست مزدهم می 
.داد و من می تونستم درآمد داشته باشم

دو هفته گذشت تا تونستم عالوه بر چاله پر کردن 
نقشه و پود دادن هم یاد بگیرم عمه نصرت می گفت 

خیلی زود یاد گرفتم و این خیلی خوبه،خودم هم 
حسابی خوش حال بودم مخصوصا که اخر هفته ها 



دستمزد هارو می دادن تصمیم داشتم کتاب بخرم اما 
باید تا شهر می رفتم ومن تا به حال نه به شهررفته 

.بودم نه می تونستم تنهایی برم

همه رفته بودن و من چون چند رج رنگ یک گل رو 
اشتباه بافته بودم موندم تا اشتباهم رو درست کنم 
چارقدم رو درآورده بودم و برای خودم زیر لب شعر 

ممی خوندم غرق شونه زدن بود

ی-چه صدای خوبی دار

با ترس برگشتم سمت صدا موطالیی بود متوجه ترس 
تتو چشم هام شدوگف

ت-معذرت می خوام نمی خواستم بترسونم

با حس نگاهش روی موهام سری چارقدم رو برداشته 
مو سر کرد



؟-تو از بافنده ها هستی

ه:بل

؟-اسمت چیه

ش:ُگوِن

ی-ُگوِنش چه اسم قشنگ

دلم می خواست بگم توام خیلی قشنگی اما لب گزیدم 
و سریع رج آخری که درست کرده بودم رو قیچی زدم 

و از روی تخته ی قالی پایین رفتم،مو طالیی هنوز 
دایستاده بو

:من باید برم باید در و قفل کنم شما با کی کار 
تدارید؟فردا که بیایید فاطمه خانوم سرکارگر هس



م-من با کسی کار ندارم من صاحب اینجا

مزیرلب زمزمه کرد

ه:خانزاد

م-آره خودمم،دیر وقته بیا من همراهت میا

م:نه من خودم میر

ن-روی حرف من حرف نزن دخترجو

سری تکون دادم و همراه خانزاده بعد از خاموشی 
.چراغ نفتی های داخل کارگاه و چفت کردن در،رفتم

خانزاده کنار اسب سفیدش ایستاد و دستش رو به 



دسمتم دراز کر

ی-بیا کمکت کنم سوار بش

م:نه،من پیاده راحت تر

و-جزام ندارم نمی خورمت دختر بیا سوارش

م:نه،من خودم میر

وبی توجهی بهش با سرعت به سمت خونه دویدم دلم 
میخواست همراهش سوار اسب بشم اما اون خانزاده 

بود و اگه مادر من رو همراهش میدی قطعا سکته نمی 
.کرد من رو می کشت

وقتی به خونه رسیدم مادر کلی برای دیر کردن باز 
خواستم کرد و بعد از شام خوردن اجازه داد 

بخوابم،تمام شب تا دمدمه های صبح با فکر به 
خانزاده گذشت و بارها خودم رو شماتت کردم چرا 



همراهش با اسب نیومدم اینطوری می تونستم برای 
.چندلحظه بغلش کنم

کاش داداش رهام برگرده بدون اون خیلی سخته 
زندگی با مادر و پدر.
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دو هفته گذشت تا تونستم عالوه بر چاله پر کردن 
نقشه و پود دادن هم یاد بگیرم عمه نصرت می گفت 

خیلی زود یاد گرفتم و این خیلی خوبه،خودم هم 
حسابی خوش حال بودم مخصوصا که اخر هفته ها 

دستمزد هارو می دادن تصمیم داشتم کتاب بخرم اما 
باید تا شهر می رفتم ومن تا به حال نه به شهررفته 

.بودم نه می تونستم تنهایی برم

همه رفته بودن و من چون چند رج رنگ یک گل رو 
اشتباه بافته بودم موندم تا اشتباهم رو درست کنم 
چارقدم رو درآورده بودم و برای خودم زیر لب شعر 

ممی خوندم غرق شونه زدن بود



ی-چه صدای خوبی دار

با ترس برگشتم سمت صدا موطالیی بود متوجه ترس 
تتو چشم هام شدوگف

ت-معذرت می خوام نمی خواستم بترسونم

با حس نگاهش روی موهام سری چارقدم رو برداشته 
مو سر کرد

؟-تو از بافنده ها هستی

ه:بل

؟-اسمت چیه



ش:ُگوِن

ی-ُگوِنش چه اسم قشنگ

دلم می خواست بگم توام خیلی قشنگی اما لب گزیدم 
و سریع رج آخری که درست کرده بودم رو قیچی زدم 

و از روی تخته ی قالی پایین رفتم،مو طالیی هنوز 
دایستاده بو

:من باید برم باید در و قفل کنم شما با کی کار 
تدارید؟فردا که بیایید فاطمه خانوم سرکارگر هس

م-من با کسی کار ندارم من صاحب اینجا

مزیرلب زمزمه کرد

ه:خانزاد



م-آره خودمم،دیر وقته بیا من همراهت میا

م:نه من خودم میر

ن-روی حرف من حرف نزن دخترجو

سری تکون دادم و همراه خانزاده بعد از خاموشی 
.چراغ نفتی های داخل کارگاه و چفت کردن در،رفتم

خانزاده کنار اسب سفیدش ایستاد و دستش رو به 
دسمتم دراز کر

ی-بیا کمکت کنم سوار بش

م:نه،من پیاده راحت تر



و-جزام ندارم نمی خورمت دختر بیا سوارش

م:نه،من خودم میر

وبی توجهی بهش با سرعت به سمت خونه دویدم دلم 
میخواست همراهش سوار اسب بشم اما اون خانزاده 

بود و اگه مادر من رو همراهش میدی قطعا سکته نمی 
.کرد من رو می کشت

وقتی به خونه رسیدم مادر کلی برای دیر کردن باز 
خواستم کرد و بعد از شام خوردن اجازه داد 

بخوابم،تمام شب تا دمدمه های صبح با فکر به 
خانزاده گذشت و بارها خودم رو شماتت کردم چرا 

همراهش با اسب نیومدم اینطوری می تونستم برای 
.چندلحظه بغلش کنم

کاش داداش رهام برگرده بدون اون خیلی سخته 
زندگی با مادر و پدر.صبح که از خواب بیدار شدم 

متوجه شدم جمعه ست و کارگاه هم تعطیله از موندن 
تو خونه حسابی ناراحت بودم و دلم می خواست برم 

.بیرون و کمی قدم بزنم



مادر برای رخت شستن به لب چشمه میره شاید من 
.هم بتونم همراهش برم

صبح تا ظهر خودم رو با کمک به مادر مشغول کردم و 
باالخره بعداز ناهار ظهر مادر برای شستن رخت ها از 

.خونه بیرون رفت

تازه رسیده بودیم که صدای خنده های دختری رو 
شنیدم دختری که قد بلندتراز من بود با موهای کوتاه 

خرمایی تا روی شونه هاش کنار چشمه می دوید و 
موطالیی هم به دنبالش بود کمی جلو تر از ما مو 

طالیی به دختر رسید و محکم بغلش گرفت صدای 
.خنده های دختر موخرمایی فضا رو پر کرده بود

نفس عمیقی کشیدم و چشم از دختر و خانزاده ی 
موطالیی برداشتم دلم گرفت اما از چی نمی دونم 

.سرم رو تکون دادم تا فکرم آزاد بشه

موطالیی و دخترک بعد از کمی خنده و آب بازی رفتند 
.و بساط غیبت زن ها راه افتاد

هرکدوم حرفی می زدن یکی می گفت زن خانزاده 
ست اون یکی حرف دیگه ی می زد و من قلبم فشرده 

شد از این که دخترک موخرمایی زن مو طالیی من 



!باشه

رخت ها که شسته شد همراه مادر به خونه برگشتیم 
شب قبل از خواب شنیدم که مادر و پدر درباره ی این 

که سن ازدواج من گذشته و هم سن های من یا بچه 
دارن و یا حامله هستند حرف می زدن و من به این 

فکر می کردم که یعنی مو طالیی هم بچه داره؟چون 
حداقل بیست وهشت سال رو بهش می خورد و مرد 
های بیست وهشت ساله ی روستا حداقل دو بچه رو 

.دارند

خانزاده هم که به وارث نیاز داره پس قطعا یه پسر و 
.داره

فکر خانزاده ذهنم رو لحظه ای رها نمی کرد صبح زود 
بعد از خوردن چایی و نون پنیر چارقد به سر به طرف 

کارگاه رفتم اما انگار زود رفته بودم چون کسی جز 
.خانزاده ی موطالیی نبود

؟-امروز کارگاه تعطیله تو نمی دونستی ُگوِنش

بی توجه به سوالش با خودم گفتم چه قشنگ میگه 
ُگوِنش کاش باز هم صدام بزنه،انگار زیادی حواسم 



پرت شده بود چون خانزاده جلو اومد و با تکون دادن 
دبازوم پرسی

!-حواست کجاست ُگوِنش؟

از لمس دستش داغ شدم و سریع بازوم رو از دستش 
بیرون کشیدم من مثل دخترک مو خرمایی نبودم که 

تو بغل خانزاده بی پروا بخندم و جوالن بدم من تا 
حاال به هیچ مردی جز بابا و داداش رهام نزدیک نشده 

بودم و این نزدیکی به خانزاده برام سخت بود اما 
شیرین!

#part5

؟:کارگاه تعطیله؟تا کی

-امروز بسته ست فردا شاید باز بشه باشه رج هارو 
نبشمارم و حساب کنم چند نفری رج دزدی کرد



؟:چی؟چجوری اخه

-رج زیادی برای خودشون رد کردن رج ها زیاده اما 
هقالی ها به اون مقدار باال نرفت

نگاهم که به نگاهش دوختم متوجه شدم خیلی وقته 
بهم خیره شد دلم یه نفس عمیق میخواست اما می 

هترسیدم متوجه درون پر آشوبم بش

؟-ُگوِنش دوستداری بمونی و کمک کنی

.:آره اما..

ه-اما چی؟شنیدم تو تنها دختر ده هستی که خط بلد

م:بلدم اما حساب بلد نیست

خجالت زده و شرمنده با گوشه ی دامن کوتاهم بازی 



کردم درسته که من تنها دختری بودم که تو ده خط بلد 
بود اما اینی که سواد چندانی ندارم و حساب بلد 

.نیستم اذیتم می کرد

تو یه لحظه انگار وارد کوره مذابم کردن بدنم از طریق 
دست هام داغ داغ شد،خانزاده دستم رو گرفته بود و 

نزدیک بود سکته کنم خواستم دستم رو بکشم اما 
محکم تر گرفت و من رو به سمت خودش کشید جوری 

.پرت شدم تو بغلش و دست هاش دور کمرم حلقه شد

-اگه بخوای کمکم کنی من می تونم بهت حساب یاد 
؟بدم نظرت چیه

نفس های گرمش به الله ی گوشم می خورد و  واقعا 
سختم بود جمع کردن تمرکز و حواسم سعی کردم ازش 
فاصله بگیرم اما نذاشت برای همین بیخیال شدم چون 

با هربار فاصله گرفت وقتی به سمت خودش می 
.کشیدم سینه هام به سینه ش می خورد

م:من دوست دارم حساب بلد بش



تدستی به موهام کشید و گف

؟-من بهت یاد میدم عوضش توام بهم کمک کن چطوره

.:خوبه،اما..

.-اما نداریم،بیا اول جمع و تفریق..

همونطور که خودش پرید تو حرفم،حرفش رو قطع 
مکردم و گفت

ی:جمع و تفریق بلدم یکم

-خوبه پس کارمون راحت تره بیا که اول باید شمار 
مبگیری



باالخره حصار گرم دستش رو از دور کمرم برداشت و 
باهم به سمت اتاقک پشت کارگاه که حکم انبار و 

مداشت رفتی

بهم گفت باید تعداد دقیق قیچی،شونه،چاقو و کالف 
رنگ و پود رو بشمارم تا خودش ببینه چقدر طبق 

شمارشی که دادن استفاده شده دوست داشتم که مثل 
یه انسان بالغ دارم بهش کمک می کنم خیلی خوب بود 

که خانزاده می خواست بهم حساب یاد بده شاید 
اولش که بغلم کرد ترسیدم چون همه جای ده از قصه 

هایی میگن که خانزاده های مست دخترای جوون و 
خوش برو رو رو بی آبرو میکنن و سرنوشت دختر 

بیچاره میشه کلفتی تو خونه ی اربابی!

#part6

تاظهر مشغول بودیم و خانزاده بهم حساب یاد داد و 
بعد معلوم شد دو تا قیچی ها نیست یک دست کامل 

.هم از چاقو ها ناپدید شده

چند رجی هم تو دفتر خط کشیده شد بود اما از رج 



بافته شده قالی کمتر بود فکر نمی کردم کسی بخواد 
تو کارگاه دزدی کنه شاید دزدیدن قیچی رو فکر می 

!کردم اما دزدی رج از خود قالی رو نه

؟-با من میای بریم ناهار بخوریم

ه:نه من باید برگردم خونه مادر نگرانم میش

لبخند زد خدایا چقدر دندون هاش سفیده دلم می 
خواد لبخندش رو ببوسم،وای مادر اگه بفهمه من تمام 

مدت با خانزاده تنها بودم بیچاره م می کنه نکنه بفهمه 
؟خانزاده بغلم کرده

ه-پس زود تر برو خون

ظ:چشم خداحاف



-از کنارش که رد شدم دستم رو نگه داشت و کنار 
تگوشم گف

:دیگه وقتی بی جلیقه از خونه میای بیرون سفید 
هنپوش سینه هات معلوم میش

سرخ شده نگاهش کردم با دست به سینه م اشاره کرد 
درست می گفت سفید پیراهن تنم باعث بزرگ دیده تر 

شدن سینه هام می شد دستم رو از دست کشیدم و 
.بیرون دویدم

درسته من از یاد گیری و تجربه کردن چیز های 
ممنوعه خوشم میاد و دوست دارم اما این نزدیکی ها 

یکم خجالت زدم میکنه و اصال هم دلم نمیخواد به 
خاطر بی پروایی بی آبرویی ببار بیارم و بشم کلفت 

!عمارت اربابی

به خونه رسیدم قبل از این که مادر چیزی بگه خودم 
.توضیح دادم

:مادر کارگاه تعطیل بود خانزاده حساب کتابم می کرد 



ممنم بهش کمک کرد

دچشم های مادر گرد شد و سریع پرسی

؟:تو و خانزاده تنها بودید

مسریع ناخودآگاه برای این که عصبی نشه گفت

م:نه تنها نبودیم،مگه من تنها باخانزاده می موند

-افرین دخترکم،ُگوِنشم دخترم تو خوش بروروی 
هیکلتم که هزار ا� واکبر خوبه نزدیک این خانزاده ها 

نشو مادر تو خط بلدی داداشت که بیاد بهت حسابم 
یاد میده تو از خیلی از دخترها َسر تری خودتو با 

ننزدیک شدن به خانزاده ها بی آبرو نک

؟:چی؟داداشم میاد؟کی؟نامه داده



-نه مادر بابات می گفت یکی از رفقای داداشت تو 
فرنگ به یکی گفته که رهام قصد برگشتن داره زبون به 

زبون شده رسیده به بابات خودش که نامه نداده 
شوگرنه تو اولین نفر می خوندی

؟:مامان میشه با دخترا عصر برم پرچین باغ انار

ا-آره برو اما زود بی

م:باشه چش

ناهار خوردم و قبل از این که کفش هام رو بپوشم 
حرف خانزاده راجب لباس سفید یادم افتاد توی 

روستا تا نری حموم لباس عوض نمی کنی برای همین 
یه چارقد گل دار بلند تا زیر سینه م پوشیدم و با 

برداشتن سبدم بعد از خداحافظی با مادر به سمت 
.خونه ی مهلقا و زینب رفتم

پدر زینب رو سیل برده و طبق رسم و رسوم پدر مهلقا 



.که عموی زینبه با مادر زینب ازدواج کرده

بااینکه مادر مهلقا و زینب باهم تقریبا خوب هستن اما 
شوهرشون آقا جابر خیلی مرد بدیه و مدام مادر زینب 

.بیچاره رو کتک می زنه

چند بار داداش رهامم نجاتش داد آخه برادرم پزشکی 
!میخونه تو فرنگ

م:دخترا من اومدم بیاین بری

نچند لحظه بعد با قیافه ی آویزون و ناراحت اومد

؟:چی شده

تمهلقا ناراحت و غمزده گف

-بابام،ننه و زن عمو رو بخاطر شفته شدن برنج کتک 
زد ننه م دستاش حسابی ورم کرده زن عموی 



هبیچارنمیتونه اصال از جاش تکون بخور

؟:وای اونوقت شما اومدید بریم باغ انار

دزینب جواب دا

+به زور فرستادنمون گفتن جلوی دست و پاش نباشیم 
هکه مارو هم نزن

تمهلقا ادامه ی حرف زینب و گرفت وگف

-ننه م رفته بود رخت بشوره زن عموهم گندم الک می 
کرد حواس شون پرت شد برنج یکم شفته شد به خدا 
خورشتش خیلی هم جاافتاده بود اما با کمربند افتاد 
به جون دستای ننه م(گریه ش گرفت)زن عمو اومد 
کمک کنه اونم زد بیچاره نمیتونه از جاش بلند بشه 

یحت



زینب و مهلقا حسابی گریه می کردن دلم گرفته بود 
خدایا من اصال دلم نمیخواد شوهرم بخاطر یه شفته 
شدن برنج اون هم اتفاقی بخواد کتکم بزنه یا بخواد 

زن بردار بیوه ش روبگیره یا اینکه شوهرم بمیره و 
.مجبور بشم زن برادرش بشم

خدایا من از این زندگی های می ترسم لطفا نصیب و 
.قسمت هیچ کس نکن

:بچه ها گریه نکنید مادراتون دل شون به شما ها 
هخوش

زینب دست مهلقا رو گرفت و باهم اشک هاشون رو 
تپاک کردن زینب با شیطنت گف

ا+بچه ها خانزاده رو دیدین چه خوش قد وباالست

بااومدن اسم خانزاده انگار یه مایع داغی تو قلبم فرو 



ریخت
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مهلقا هم شروع کرد به توضیح دادن چیزهایی که 
درباره ی خانزاده شنیده حرف های ترسناکی می زد 

می گفت خانزاده چند نفر رو تو ده باال بی آبرو کرده 
یه دختر شوهر دار رو هم از راه بدر کرده خانزاده آدم 
شهوتی وهوس بازه مشروب میخوره و مهمونی های 
آنچنانی می گیره تو شهر قمار خونه داره و سر دختر 

.ها قمار می کنه

تو شوک حرف های مهلقا فقط چند انار چیدم تا برای 
مادر و بابا ببرم حس بدی نسبت به خانزاده پیدا کرده 

بودم دیگه دلم نمی خواست ببینمش من از تمام 
مردهایی که به زن ها مثل یه مترسک برای خالی کردن 

.هوس شون نگاه می کردن بدم میاد

م-ُگوِنش مادر بیا شا



ر:االن میام ماد

موهام رو بافتم و از اتاق بیرون رفتم و کنار بابا سر 
سفره نشستم رابطه ی چندان خوبی با،بابا نداشتم 

یعنی هیچ دختری تو روستا نداشت اما حداقل بابا من 
.رو کتک نمی زد

تمادر با دیگ آش رشته اومد و سر سفره نشس

:مامان من دیگه نمی خوام برم کارگاه زنا خیلی حرف 
.میزنن یعنی حرفای..

مامان با چشم و ابرو بهم اشاره کرد که یعنی چیزی 
نگم من هم سر تکون دادم و بعد از خوردن یه کاسه 

.آش به اتاقم رفتم

دلم نمیخواد به کارگاه برم و نرفتنم هم میشه زندانی 
شدن داخل خونه اما ترجیح میدم دیگه خانزاده رو 
نبینم من عاشق تجربه کردن چیز های ممنوعه م اما 

نمیخوام به دست خانزاده یی هوس باز بدون انگشتری 



.توی دست چپم و ُمهر ازدواج زن بشم

دوماه گذشت و من دیگه نزدیک کارگاه نرفتم و 
خانزاده رو هم ندیدم مهلقا دورادور خبرهمه جا رو 

داشت و می گفت خانزاده رفته شهر می گفت حتما 
.گندی باال آورده که رفته و خبری ازش نیست

این روز ها خیلی خوشحالم داداشم نامه فرستاده و 
چقدر احساس غرور کردم وقتی که بابا نامه رو داد تا 
من با صدای بلند بخونم داداش رهام سه تا کتاب برام 
فرستاده یکی از کتاب ها دیوان حافظه و فال هم داره 

گاهی دور از چشم بقیه برای دختر ها فال حافظ می 
.گیرم کلی باهم ذوق می کنیم

داداشم یکسال دیگه بر می گرده تو نامه نوشته بود که 
رفیقش که از فرنگ برگشته یه خاله داره که می تونه 

دوست خوبی برام باشه خاله ش از من یک سالی 
!کوچیک تره اما باسواده و اهل کتاب و شعره

حس شرمندگی داشتم از این که دختری که از من 
کوچیک تره بیشتر از من بلده اما شوق یه دوست با 

.سواد حسابی سر حالم کرده بود

با دختر ها لب چشمه مشغول شستن ظرف های ناهاِر 
آِش نظرِی عمه نصرت بودیم که دختر مو خرمایی رو 



.دیدم اما این بار خانزاده همراهش نبود

بادیدنم لبخند زد و نزدیک شد می خواستم لبخند بزنم 
اما با یادآوری این که خانزاده بغلش کرده بود سعی 

.کردم حداقل اخم نکنم

؟-سالم من فیروزه م می شه کنارتون بشینم

مهلقا سریع سالم کرد و خودش و بقیه رو معرفی کرد 
بعد دست فیروزه رو کشید و وسط خودش و نازگل 

.نوه ی عمه نصرت نشوند

ظرف ها با حضور فیروزه شسته شد و دخترها به زور 
فیروزه رو با اون لباس های شیک و شهری به خونه ی 

عمه نصرت بردن اما من ترجیح دادم کمی تا کسی 
.حواسش بهم نیست کنار چشمه قدم بزنم

کنار چشمه پاهام رو داخل آب گذاشتم و روی علف ها 
.جایی که تو دید نبود دراز کشیدم

می خواستم چند لحظه دراز بکشم اما انگار خوابم 
.برده بود و تا مهلقا برای پیدا کردنم نیومد بیدار نشدم



فیروزه شب قبل از تاریک شدن هوا رفت و نقل 
مجلس شد غیبت درباره ی این که فیروزه بااین لباس 

!های شیک و بی چارقد و روسری کیه؟

؟:مادر این زن ها از این همه غیبت خسته نمیشن

-نمی دونم واال،اما تو سعی کن مثل این خاله زنکا 
ینش

سری تکون دادم و باهم به خونه رفتیم هرچقدر من 
دوست داشتم با مادر حرف بزنم اون خودش رو با 
کارهای خونه سرگرم می کرد و حرفی هم نبود که 

درباره ش حرف بزنیم و من واقعا به یک هم صحبت 
.احتیاج داشتم

مهلقا و زینب بودن اما اونا مثل بقیه دخترهای روستا 
به فکر رخت شستن و شوهر کردن بودن،کاش داداش 

.بود تا من رو با خاله ی دوستش آشنا می کرد

شام خوردیم وخوابیدم درست مثل همیشه،صبح که 



دچشم باز کردم فیروزه باالی سرم نشسته بو

ل-سالم ببخشید بی اجازه اومدم داخ

؟:سالم چیزی شده

م-نه من فیروزه م خاله ی دوست رها

؟:خاله ی دوست داداشم

-آره،من قراره اینجا زندگی کنم داداشت گفته می 
؟تونیم دوستای خوبی باشیم نظرت چیه

چهره مهربونی داشت صرف نظر از این که بغل 
خانزاده ی محبوبم بود دوست خوبی به نظر می رسید 

دست دراز کردم و دستش رو که به سمتم درازشده 
بود فشردم و این شد آغاز دوستی ما!
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فیروز همراه من و مادر صبحونه خورد و بعد با هم 
رفتیم تا کمی روستا رو بگردیم از کنار زمین های 

اربابی که رد می شدیم خانزاده ی مشکی پوش رو 
دیدم درست مثل بار اول پشت به من کنار اسب ش 

ایستاده بود فیروزه با دیدنش با خوش حالی به 
طرفش رفت و بغلش گرفت خانزاده هم با محبت 

.موهاش رو بوسید

فیروزه دست خانزاده رو گرفت و به سمت من اومدن 
نگاه خانزاده رو روی سینه م احساس کردم حواسم 
نبود باز سفید پوشیده بودم و بی جلیقه یا چارقد 

.بلند

م-ُگوِنش آشنا شو با امیر خواهر زاده 

؟:چی



متعجب به خانزاده نگاه کردم یعنی دوست برادرم 
خانزاده بود؟یعنی فیروزه خاله ی خانزاده بود نه زن یا 

؟معشقوقش

خانزاده دستش رو دور شونه ی فیروزه حلقه کرد و 
تگف

+فیروزه خاله ی کوچیک منه و تو باید ُگوِنش خواهر 
؟رهام باشی

.:آره من خواهر رهامم اما..

خانزاده نذاشت حرفی بزنم از فیروزه خداحافظی کرد 
:و وقتی از کنارم رد شد اروم گفت

و+درباره ی خودمون چیزی به فیروزه نگ

درباره ی خودمون چیزی به فیروزه نگم یعنی 
چی؟کالفه سرم رو تکون دادم و همراه فیروزه که 

فهمیدم اون هم یه خانزاده ست کمی سر زمین های 



اربابی گشتیم و ناهار هم با دخترها مهلقا و زینب به 
همراه نازگل کنار چشمه پنیر همراه خیارو نون سنگگ 

.خوردیم

با این که نگاه حسرت بار دخترها روی سرولباس 
فیروزه سنگینی می کرد اما اون از حضور کنار ما 

.احساس خوشحالی می کرد

حس می کردم حاال که فهمیدم فیروزه هم خوِن 
خانزاده ی محبوبمه بیشتر از قبل دوسش دارم و 

ماحساس نزدیکی می کن

ش-ُگوِن

؟:هوم

م-امشب میای عمارت آخه امیر نیست من تنها

:مادرم نمیذارم واینکه خان و خاتون هستن که مگه 
.خواهرت..



-نه اشتباه نکن امیر پسر خان نیست نوه ی خاِن این 
اطرافه،پسر خان شوهر خواهر و پسر عموی منه که 

.ُمرده خواهرم هم..

؟:خواهرت چی

ه-اونم ُمرد

ه:خدا بیامرز

-من تو عمارت تنهام خاتون زن عموی وحشتناکیه من 
شمی ترسم از

:من نمیتونم بیام عمارت اربابی من رعیت حساب می 
یشم تو اگه بخوای می تونی شب خونه ی ما بمون



ن-پس بریم خونتو

؟:نمی خوای خبر بدی

ه-نه کسی نگران من نمیش

با فیروزه به خونه رفتیم مادر وقتی فهمید فیروزه 
خانزاده ست رفتارش زیاد تغییری نکرد چون 

.خوشبختانه خانواده ی من اهل چاپلوسی نیستن

شب تا صبح با فیروزه حرف زدیم اون از خانزاده 
گفت و من از داداش رهامم،فیروزه رهام رو ندیده بود 

و فقط تعریفش رو از خواهر زاده ش شنیده بود دلم 
می خواست حرف هایی که مهلقا زده بود رو به 

فیروزه می گفتم و می پرسیدم آیا خانزاده واقعا 
کارش بی آبرو کردن و قمار سر دختراست؟باالخره با 
کلی کلنجار رفتن با خودم خوابم برد صبح که بیدار 

شدم فیروزه نبود و مادر گفت خانزاده اومده فیروزه 
رو صبح زود با خودش برده
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کاش منم بیدار می شدم تا خانزاده رو می دیدم،تا 
ظهر با مادر نون پختیم که صدای شیهه اسبی اومد 
فیروزه سوار با اسب همراه خانزاده اومد بود وازم 

خواست همراهشون برای گردش برم مادر که به خاطر 
خانزاده زیاد راضی نبود با اصرار فیروزه این اجازه رو 

داد چارقدم رو سرکردم و به سمت فیروزه رفتم که 
تخانزاده نزدیکم شد و آروم گف

-برو این لباس رو عوض کن یا چارقدت رو بلندتر 
هکن(بعدبلند گفت)ُگوِنش یه لیوان آب بد

آروم چشمی گفتم و به مطبخ رفتم یه لیوان آب از 
کوزه برای خانزاده ریختم و به دستش دادم صبر کردم 

:لیوان رو بگیرم که اخطاری گفت

ش-ُگوِن



برای همین سرتکون داده و به اتاق برگشتم و چارقد 
بلند تری سرکردم چون دلیلی نداشتم برای عوض 

.کردن پیراهنم

حس می کردم خانزاده از اون مردای چشم چرونه اگه 
نبود چرااون فقط متوجه مشخص بودن سینه م از 

پشت لباس سفید بود و همش چک می کرد ببینه 
؟معلومه یا نه

بعد از خداحافظی با مادر ،خانزاده فیروزه رو کمک 
کرد تا روی اسب بشینه و بعد هم دستم رو گرفت من 

سوار بشم و بعد خودش پشت فیروزه نشست چون 
.من جلوی فیروزه بودم

دلم بحال اسب می سوخت بااین که منو فیروزه وزنی 
.نداشتیم اما سه نفر روی یه اسب انصاف نبود

اسب رفت و رفت تا رسید به آبشار ده پایین که جز 
ممالک خان بود کنار آبشار به درخت سیب یه تاب 

وصل بود با خوشحالی خواستم از اسب پیاده بشم که 
نزدیک بود زمین بخورم و اگه خانزاده که فیروزه رو 

بغل گرفت و از اسب پیاده می کرده بود قطعا 
.سرنگون میشدم

خانزاده مثل یه بچه بغلم گرفت و از روی اسب پیاده 



م کرد این قلب لعنتی م جنبه ی این همه نزدیک رو 
نداشت و تند میزد از بغلش جدا شدم اما دستم رو ول 
نکرد دست فیروزه روکه مدهوش زیبایی اطراف شده 

مبود گرفت و به سمت تاب رفتی

فیروزه سریع روی تاب نشست و خانزاده هم هلش داد 
منم کنارشون روی علف ها دراز کشیدم و به آبشار زل 
زدم قطعااگه مادر بود اجازه اینطور دراز کشیدن اون 
هم جلوی خانزاده رو بهم نمیداد اما اون که حواسش 

بمن نیست چه ایرادی داره از خنکی این سبزه ها لذت 
؟ببرم

چشم هام و بستم و به صدای خنده های فیروزه گوش 
دادم وقتی چشم باز کردم صورت خانزاده روبروی 

دصورتم و دست هاش البه الی موهام بو

؟-ُگوِنش بیدار شدی

ط:یکم چشم هامو بستم فق

-نه دخترجون یه ُچرتی زدی که فیروزه رو هم خوابش 



دبر

وبه فیروزه ی که سرش و روی پای خانزاده گذاشته 
دبود و خواب بود اشاره کر

ش-چند سالته ُگوِن

ه:چهارد

ه-فیروزه سیزده سالشه خیلی دوست دار

ه:منم دوسش دارم دوست خوبی

ش-دیگه سفید نپوش ُگوِن

د:چرا؟سفید خیلی بهم میا



ش-برای همین میگم سفید نپو

سرم رو انداختم پایین من تاحاال هیچ مردی حتی رهام 
.ازم تعریف نکرده بود و نگفته بود چه رنگی بهم میاد

د:مشکی هم به شما میا

و باز هم لبخند زد و دلم ضعف رفت حس کردم سرش 
داره بهم نزدیک میشه که فیروزه سرش رو از روی 

تپاش بلند کرد و گف

؟+ساعت خواب باالخره بیدارشدی

د:ببخشید نفهمیدم چی ش

فیروزه بلند شد و دست خانزاده رو کشید تا بلند بشه 



و بعد از هردو دست منی که هنوز هم دراز کشیده 
بودم گرفتن و بلندم کردن.
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تا شب همراه فیروزه کنار آبشار مشغول بودیم و شب 
وقتی خانزاده از روی اسب پیاده م کرد کنار گوشم 

تآروم گف

-فردا بعد از ناهار ظهر موقع شستن ظرفا بیا لب 
مچشمه کارت دار

و بعد سوار اسب شد و به تاخت ازم دور شدن نمی 
دونستم چی کار کنم دلم می خواست برم تا بفهمم 

خانزاده چی کارم داره اما از طرفی می ترسیدم بالیی 
.سرم بیاره

تمام شب تا خود ظهر دیگر بودم که آیا برم یا نه و 
باالخره تصمیم گرفتم برم چون موقع ظرف شستن 

لباس هام خیس می شد و اندام برجسته بدنم تو لباس 
خودش رو نشون می داد مادر اجازه نمی داد لب 



چشمه ظرف و رخت بشورم و فقط وظیفه ی آب 
.کردن کوزه ها با من بود

کوزه به دست به سمت سرچشمه ی تمیز آب رفتم یه 
لحظه احساس کردم دستم سبک شد و خبری از کوزه 

نیست ترسیده خواستم جیغ بکشم که صدایی کنار 
تگوشم گف

ر-نترس منم امی

مبه سمت صاحب صدا برگشتم و لب زد

ه:خانزاد

؟-چرا اومدی این سمت

:اومدم آب ببرم و این که خودتون گفتید بیام کارم 
دداری



-من گفتم بیای جایی که ظرف میشورن اینجا که 
؟خیلی دوره ظرفات کو

ه:مادر نمیذاره من ظرف بشورم لب چشم

دمشکوک نگاهم کرد و پرسی

؟-چرا

نمیتونستم بگم بخاطر خیس شدن و تابلوشدن بدنم 
مبرای همین گفت

ه:نمیذاره دیگ

ش-ُگوِن



بخاطر لحن اخطار گونه ش چشم هامو بستم و سریع 
مپشت سرهم گفت

:لب چشمه پر از مرد و پسره وقتی ظرف بشورم 
خیس میشم و لباس به تنم می چسبه و بدنم معلوم 

نمیشه برای همی

سکوت کردم حرفی نزد چند لحظه بعد چشم هامو باز 
کردم دیدم خیره به هیکلم زل زده متوجه نگاهم که 

تشد گف

ر-تو چه خوش هیکلی دخت

دستش رو به سمتم دراز کرد از ترس اینکه بهم دست 
نزنه بیخیاله کوزه م شده و به سمت پایین دست 

.چشمه دویدم



م-ُگوِنش،ُگوِنش صبر کن کارت دار

می خواستم برم نمی دونم چی شد که ایستادم و 
خانزاده که دنبالم بود نتونست خودش رو کنترل کنه و 

محکم بهم خورد روی سنگ ریزه ها افتادم و خانزاده 
.هم روی من افتاد

صورتم توی گردنش بود لب هام و اگه تکون می دادم 
دبه گردنش کشیده میش

؟-ُگوِنش حالت خوبه دختر

.:خو...خوبم میشه بلند..

-نه تنبیه ت بخاطر فرارت اینکه تو همین حالت بمونی 
هتا حرف هام تموم نشد

ه:آخه کمرم درد می کنه خانزاد



و-چی کمرت درد می کنه؟پاش

بلند شد و دستم رو کشید تا بلند بشم خواست 
مپیراهنم رو باال بزنه و کمرم رو ببین که نذاشت

م:نه،خواهش می کن

ر-بذارم ببینم کمرت چی شده دخت

ا:نه، لطف

-باشه،باشه بیا بریم یه جایی بشینیم کوزه تم که 
تشکس

باهم رفتیم باال تر و زیر سایه ی درخت نشستم 
خانزاده به درخت تکیه دادو بغلم گرفت عمال بجای 



.درخت به اون تکیه داده بودم

-قراره معلم بیاد به فیروزه درس یاد بده توام بخوای 
یمی تونی بیای عمارت و با فیروزه درس بخون

چشم هام از خوش حالی برق زد اما وقتی یادم افتاد 
من یه رعیتم و نمیتونم به عمارت اربابی برم برق 

دچشم هام خاموش ش

؟-خوش حال نشدی

:چرا شدم اما نمیشه من یه رعیتم نمی تونم بیام به 
یعمارت ارباب

-پس من خودم بهت یاد میدم خودم میشم معلم 
تسرخون



ا:می خوای بیاین خونه ی ما؟نمی شه ام

ن-اما می شه که تو بیای خونه ی م

؟:عمارت اربابی

ن-نگفتم عمارت گفتم خونه ی م

؟:مادر و بابام

-بگو فیروزه هم هست من به رهام قول دادم بهت 
مسواد یاد بد

ناخودآگاه بیشتر تو بغلش فرو رفتم و سرم  رو به 
مسینه ش چسبوند



م:خیلی دوست دار

ه-پس من از امروز میشم معلمت دیگه نگو خانزاد

؟:پس چی بگم

دکنار گوشم لب ز

ر-امی

مسرم رو باال گرفته و تکرار کرد

ر:امی

دست دراز کرد و چونه م رو گرفت خیره به لب هام 
دپرسی



؟-چند بار این لب ها بوسیده شده

؟:ها

؟-ُگوِنش کسی تا حاال این لبا رو بوسیده

مبی درنگ جواب داد

ه:ن

ه-خوبه،خیلی هم خوب

حس کردم می خواد ببوستم اما نبوسید با سروصدایی 
مکه میومد از بغلش جدا شدم و باترس گفت



؟:وای صدای دختراست اگه منو ببین چی

س-نتر

:مگه میشه اگه بگن کنار شما چی کار می کردم چی 
؟بگم

ل-تولید مث

؟:چی

تخندید وگف

-اگه کسی گفت کنار خانزاده چی می کردی بگو داشتم 
متولید مثل می کردم تا به زادو ولد جهان کمک کن

دستی به سرم کشید و رفت و من موندم تو گنگی 
حرفش یعنی اون به خوابیدن با من فکر میکنه؟کنار 



هم نشستن که تولید مثل نمیشه؟خدایا نکنه همه ی 
اینا یه نقشه ست نکنه بدبختم کنه و مادر پدرم طردم 

؟کنن

با ترس عجیبی که تو دلم خونه کرده بود بی توجه به 
دخترا به خونه برگشتم و به مادر گفتم بخاطر زمین 

خوردنم کوزه شکست دروغ هم نگفتم فقط کامل همه 
چی رو نگفتم
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خیلی دوست داشتم باسواد بشم اما نمی تونستم به 
عمارت اربابی برم،خونه ی خود خانزاده هم که نه 

میدونم کجاست و نه خانزاده بهم نشونی ش رو داد و 
.نه این که قصد رفتن دارم

فقط کافیه یک نفر من رو با خانزاده ببینه تاانگ 
فاحشه بودن بهم بچسبونن بهترین حالتش کلفت 

.عمارت اربابی شدنه

یادمه بچه بودم یکی از همسایه ها یه دختر خیلی 
قشنگ داشت خیلی هم خواستگار زیاد داشت یه روزی 

یکی از مردای ده اینو میبینه که داره با خانزاده ی دو 



تا ده اونور تر حرف میزنه،هیچ وقت یادم نمیره ناله 
هایی که از درد می کشید عموی کوچیکش موهای بلند 

و پرپشتش رو دور دستش پیچیده بود و روی زمین 
می کشیدش تمام صورت قشنگش پر از جای کفش 

هایی پدر و برادراش بود از بس با لگد به صورت 
نازش کوبیده بودن دماغش شکسته بود وصورتش 

.پراز خون بود لب های سرخش کبود و پاره شده بود

دختربیچاره صدای شکستن استخوان های دنده ش 
هنوز توی گوشمه صدای ناله هاش کمک خواستناش 

گریه های مادرش هنوز یادمه و بی رحمی مردمی که 
این صحنه رو نگاه می کردن و باتحسین از 

مردونگی،مردایی که به ناحق پاره ی تن خودشون رو 
 کشتن حرف می زدند

باتموم بچگیم دلم گرفت از پدری که به جای این که 
سینه سپرکنه و از دخترش دفاع کنه به جای اینکه 

مشتی بکوبه تو دهان هرکی از دخترش بد میگه همون 
مشت رو کوبید به تن وبدن ضعیف دخترش و در آخر 

در عین خفت وخواری سرش رو از کشتن دخترش 
.باالگرفت و به نر بودن خودش افتخار کرد

من نمی خوام سرنوشتم مثل دختر زیبای همسایه بشه 



که حتی خاکش نکردن و خوراک الشخورهای بیابون 
شد دلم نمی خواد از اعتماد مادر و بابا سواستفاده کنم 

نمی خوام شرمنده ی داداش رهام بشم که این همه 
.پشتمه و بهم اعتماد داره

می تونم صبرکنم داداشم که برگشت خودش بهم سواد 
یاد میده خودش برام از شهر کتاب میاره وخودش 

!ضرب و تقسیم بهم میگه

اما پس خانزاده و دیدنش چی میشه؟ اگه دیگه 
نبینمش چی؟چرا خانزاده ی مو طالیی انقدر برام 

عزیزشده؟چرا فکرش از ذهنم بیرون نمی ره؟چرا دلم 
!می خواد باز ببینمش و اون بغلم کنه؟

کلی سوال توسرم می چرخید و باعث سردردم شده 
بود قلبم می خواست کنار خانزاده باشه اما منطق و 

عقلم می گفت من باید به فکر خودم و خانواده م 
باشم به فکر این که یک سال بعد داداش رهامم از 

فرنگ برمی گرده و من باید باشم تا بهم افتخار کنه تا 
.از این همه اعتماد به من پشیمون نشه

شام مثل همیشه همراه با سکوت خورده شد بااین که 
این سکوت و سردی آزارام می داد اما همیشه خدا رو 

شکر می کردم که مثل مهلقا و زینب مجبور نیستم 



.سرسفره به جای غذا کتک بخورم

کمک مادر ظرف های غذا رو جمع کردیم و به مطبخ 
بردیم،روی پله ها نشسته بودم که احساس کردم 

سیاهی کنار پرچین ورودی کسی ایستاده با ترس بلند 
مشدم بابا رو صدا کن

ن-نترس ُگوِنش منم امیر بیا،بیرو

خانزاده بود این وقت شب اینجا چی کار می کرد؟می 
ترسیدم برم جلو کسی ببینتم یا حتی مادر به حیاط 

دبیا

.:لطفا برید اگه کسی ببینتتون چـ.

حرفم کامل نشده بود که جلو اومد دستم رو کشید و 
به سمت مطبخ بردم،خیلی نزدیک بهم ایستاده بودیم 

داما بغلم نکرده بود دستش روی دهنم بو



-هیس دختر،خوبه می ترسی یکی ببینتت اون وقت با 
صدای بلند بلبل زبونی می کنی؟دستم و بر می دارم 

یسروصدا نمی کن

سر تکون دادم دستش رو برداشت و  به چشم هام زل 
دز

-یادم رفت بهت نشونی خونه م رو بدم صبح بیا پشت 
مکارگاه قالی باهم می ری

ا:اما من نمی تونم بیام خونه ی شم

داخم کرد و پرسی

؟-چرا

:چون دلیلی نداره لطفا االن هم برید اگه کسی ما رو 



؟ببینه چی

با دستم سعی کردم کنار بزنمش اما قوی تر بود 
دستامو باالی سرم قفل کرد و به دیوار سرد مطبخ 

مچسبوند

-من هر کاری بخوام می کنم و به کسی هم ربطی نداره 
که ببینه یانه؟توام هر کاری من بگم انجام می دی من 

خان اینجام و تو رعیت من،بگم بمیر باید بمیری چه 
دبرسه به این که بخوام با سوادت کنم و خانوم ناز بیا

با تعجب و دهانی باز بهش زل زده بودم چی می 
گفت؟من ناز اومدم برای کی؟برای خانزاده؟اون هم 
منی که حتی راه رفتن ساده رو بلد نیستم و مدام 

؟زمین می خورم

-فردا میای پشت کارگاه دیگه م نبینم بخوای ناز کنی 
وکه عواقب خوبی نداره خانوم کوچول



نفسش رو جایی نزدیک  لبم خالی کرد به قدری نزدیک 
بود که مطمئن بودم می بوستم چشم هام بسته شد اما 

.وقتی پلک زدم خانزاده دیگه نبود

نفس خسته ای کشیده و روی زمین نشستم من حس 
خوبی ندارم از خانزاده می ترسم اگه بالیی به سرم 

بیاره چی؟خودش گفت من خیلی خوش هیکلم 
نگاهش هم مدام روی سینه م می چرخه نکنه بهم 

؟دست درازی کنه

نه ُگوِنش آروم باش اون کلی دختر رنگ ووارنگ دیده 
دخترهایی که تو زیبایی به گَرد شون نمی 

رسی،خانزاده به خاطر داداشتت می خواد بهت سواد 
یاد بده،بااین فکرها سعی کردم خودم رو آروم کنم و 

مبخوام اما هنوزهم می ترسید

#ادامه دار

#ادامه پارت

صبح که مادر بیدارم کرد از ترس خانزاده خودم رو به 
مریضی زدم و از رخت خواب بلند نشدم به مادر گفتم 



دل درد و کمر درد دارم و مادر بخاطر نشستن روی راه 
پله های سرد اون هم تو شب سرزنشم کرد و گفت دل 

دردم به خاطر سرماست و با دراز کشیدن زیر پتو و 
گرم نگه داشتن خودم خوب میشم،همه چی خوب 

پیش می رفت خبری از خانزاده نبود تا نزدیکی ساعت 
پنج عصر که شیهه ی آشنای اسبش رو وبعد هم صدای 

قدم های خودش رو شنیدم.

#part12

از ترس تمرکزم رو از دست داده بودم نمی دونستم 
چیکار باید انجام بدم خانزاده چی می خواد و برای 

؟چی اومده

سرم رو زیر پتو قایم کرده بودم و هر لحظه منتظر داد 
و فریاد خانزاده بودم که پتو از روی صورتم کنار رفت 

.و فیروزه رو دیدم 

ه:فیروز

-حالت خوبه ُگوِنش؟مادرت گفت دل و کمرت درد می 



هکن

:خوبم صبح درد می کرد االن بهتر شده تو این جا چی 
؟کار می کنی؟مگه معلم سر خونه ت نیومده

-نه نمیاد امیر قراره خودش بهم یاد بده فقط برای 
امتحان برم شهر،راستی توام باید بیای میریم خونه ی 

امیر تازه امیر یه کتاب خونه ی خیلی بزرگ داره من 
یبهش گفتم تو عاشق کتاب خوندن

.:خانزاده این جاست؟صدای اسبـ..

-با مادرت حرف میزنه راجع به این که بیای و با من 
یدرس بخون

توقع داشتم خانزاده بیاد و با مشت و لگد حرفش رو 
به کرسی بنشونه اصال این که بخواد بیاد و مادر حرف 

دبزنه به مغزم خطور نمی کر



-ُگوِنش من می خوام برم لب چشمه امیر تنها نمیذاره 
؟تو میای باهم بریم

م:اره میام می تونیم با مهلقا و زینب بری

ه-آره دلم براشون تنگ شد

از رخت خواب باالخره دل َکندم و بعد از مرتب کردن 
مو هام چارقدم رو سر کرده و از اتاق بیرون 

رفتم،خانزاده به پشتی تکیه داده بود و چایی می 
.خورد

تفیروزه بغلش خزید و گف

م-امیر،ُگوِنشم میاد اجازه بده بر

خانزاده نگاه وحشتناکی بهم انداخت جوری که از 



ترس نزدیک بود زمین بخورم نگاهش می گفت«تو 
«مثال مریض بودی

ه-چه معنی میده دو تا دختر بچه تنها برید لب چشم

مبه خودم جرئت دادم و گفت

:تنها نیستیم مهلقا و زینب هم هستن دخترای زیادی 
ممیرن ظرف های ناهار و بشورن تنها نیستی

قبل از این که خانزاده حرفی بزنه فیروزه مثل فشنگی 
تدر رفت و گف

-من خاله ی توام باید بهم اجازه بدی برم االن هم میرم 
ممهلقا و زینب رو خبر می کن

از کار فیروزه خنده م گرفت حرفش رو زد و رفت تا 



.خانزاده نتونه مانع بشه

مادر نبود حتما به مطبخ رفته بود بی حرکت به 
تخانزاده زل زده بودم که صدا زد وگف

ه-ُگوِنش بیا برو این چایی رو عوض کن یخ کرد

م:چش

جلو رفتم خم شدم استکان رو بردارم که دستم رو 
کشید و توی بغلش افتادم،از ترس قلبم تندتر می زد 

هاگه مادر بیاد و مارو ببینه خیلی بد میش

-خوب گوشاتو وا کن ببین چی میگم دختر 
جون،همچین مالی هم نیستی که ناز میای اینهمه،من 

هرکاری بخوام می کنم و تو نمی تونی جلوی منو 
بگیری برای من کاری نداره همین االن لختت کنم 

وترتیب تو بدم کسی هم نمیتونه چیزی بگه چون من 



!اربابم و تو رعیت من

ترسیده خواستم پسش بزنم یا حدقل جیغ بزنم و 
تکمک بخوام که دستش جلوی دهانم رو گرف

-فکر جیغ زدن و از سرت بیرون کن که اول از همه 
خودت بی آبرو میشی،یک بار توضیح میدم به نفعته 

!بفهمی و حالیت شه

با ترس و نگرانی درحالی که نگاهم به سمت در دو دو 
ممیزد سری تکون داد

-برای من چیزی که زیاد ریخته دختره، لب ترکنم تخت 
خوابم پر از دختره اینا رو میگم که بدونی من به تو 

کاری ندارم خواهر رفیقمی تازه جای بچمی من به 
دختر بچه ها کاری ندارم،فیروزه تنها ست با تو خوب 

جورشده پس مثل بچه آدم هرروز میای خونه ی من با 
فیروزه درس می خونید حواست باشه بهونه های الکی 



.و من زود میفهمم

.:با...باشه...میشه...و...ولم کنی ما..

هنوز حرفم تموم نشده بود که در باز شد و مادر اومد 
داخل نفهمیدم چجوری و با چه سرعتی خودم رو از 

بغل خانزاده بیرون کشیدم که مادر فکر کرد سرم گیج 
مرفته و زمین خورد

؟-ُگوِنشم خوبی مادر

سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم من از مادر خجالت 
ممی کشیدم من قوانین مادر و شکسته بود

؟-چرا انقدر سرخی تب داری

جلو اومد و پیشونیم رو چک کرد وقتی مطمئن شد 
.داغ نیستم کمکم کرد بلند بشم



م-ُگوِنش بیا بیرون ما اومدی

تصدای فیروزه بود نگاهی به مادر کردم که گف

و-حالت خوب نیست نر

واقعا دلم نمی خواست برم اما وقتی یاد حرف 
مخانزاده افتادم این که فیروزه مهمه گفت

م:نه خوبم می ر

-راستی مادر خانزاده میخوان به توام همراه فیروزه 
درس بدن من و بابات خوشحالی تو برامون مهمه برای 

؟همین راضیم و نظر خودت چیه

نگاه جدی خانزاده بهم دوخته شد بود برای همین 



ملبخند مصنوعی زدم وگفت

م:خیلی خوب منم مشکلی ندار

صدای فیروزه میومد که صدا می زد برای همین از 
مادر و خانزاده خداحافظی کردم و به سرعت از خونه 

.بیرون رفتم

تمام مدتی که باهم بودیم مخصوصا وقتی رسیدیم 
لب چشمه جمع دخترها جمع شد مدام از خانزاده 

سوال می پرسیدن و فیروزه با حوصله همه رو جواب 
می داد.

#part13

دلم می خواست فریاد بکشم ساکت بشید انقدر درباره 
.ی موطالیی مغرور حرف نزنید

راست میگه من بچه م من خودم رو چی فرض کردم 
که فکر می کردم اون کمی ازم خوشش میاد که از 

!نظرش قشنگم



صداش تو مغزم فریاد می کشید که اون اربابه و من 
رعیت،راست می گه اون اربابه و گرفتن جون من برای 

.اون یک ثانیه ست

؟-ُگوِنش کجایی؟باز دلت برای رهام تنگ شده

صدای مهلقا بود،آخ داداشی کجایی که دلم برات پر 
می کشه کاش تو بودی کاش میومدی سر خانزاده 
فریاد می کشیدی و می گفتی تو کسی نیستی که 
بتونی سر عزیز دوردونه ی من داد بزنی تو کسی 
نیستی که خواهر من و تحقیر کنی تو هیچ کس 

!نیستی

د:مهلقا چرا داداشم نیست چرا نمیا

ه-خوش بحالته ُگوِنش طالعت بلنده که رهام برادرت

دصدای کلثوم بود دختر تپلی که همسایه ی مهلقا بو



-تو اگه جای ما بودی چی کار می کردی؟ دلتنگی 
داداشت امون تو بریده اگه جای ما بودی و ضرب 

دست سنگین برادرت امون تو میبرید چی؟اگه بابات 
؟تو رو کلفت پسرش می دونست چی

با حرف های کلثوم بیشتر دلم هوای مهربونی داداشم 
رو کرد چشم هام خیس شد فیروزه جلو اومد و 

دستش روی شونه م نشست با یادآوری که اون هم یه 
خانزاده ست پسش زدم بلندشدم و به ست پایین 

.دست چشمه دویدم

می دونستم اگه زن های ده اشک هامو ببینن میشم 
نقل مجالس غیبتشون اما مهم نبود برام دلم می 

خواست دلتنگیم رو با صدای بلند فریاد بزنم و اشک 
مبریز

پاهام با سرعت می دوید و از شلوغی و مردم دور تر 
می شد رسیدم به جایی که هیچ کس جز خدا نبود 

پامو داخل آب فرو کردمو صورتم رو میون دست هام 
.گرفتم با صدای بلند زیر گریه زدم و اشک ریختم



گریه کردم از نبود داداش مهربونم،حامی زندگیم؛گریه 
کردم از سواستفاده از اعتمادی که مادر بهم 

داشت؛اشک ریختم برای تمام حس خوبی که وقتی 
بغلم می گرفت داشتم؛زار زدم برای بدبختی و 

بیچارگی خودم بخاطر این که سکوت کردم نکوبیدم 
تو صورتش تا بخاطر خانزاده بودنش تحقیرم نکنه 

!بهم زور نگه

کلثوم درست میگه من اوضاعم خیلی خوبه من تو 
خونه حق انتخاب دارم خط بلدم مادر به کاری 

مجبورم نمی کنه بابا زیاد باهم حرف نمیزنه اما حداقل 
کتک هم نمیزنه،برادر مهربونی دارم که همیشه ناز 

ونوازشم می کنه در حالی که همین کلثوم همیشه رد 
.سگگ کمربند برادر کوچیکترش روی کمرش هست

من نباید احساس ضعف کنم من نباید گریه کنم نباید 
!بذارم تحقیرم کنه اگه اون خانزاده ست منم ُگوِنشم

؟-ُگوِنش تو اینجا تک و تنها چی غلطی می کنی

دستامو از جلوی صورتم برداشتم خانزاده بود روبرم 
داونطرف آب ایستاده بو



؟-تو چرا گریه می کنی؟کسی اذیتت کرده

حرفی نزدم فقط نگاه کردم کسی که ازارم داده بود 
تدنبال مجرمی که خودش بود می گش

؟-باتوام دختر کرشدی یا الل؟اینجا چه غلطی می کنی

جوابش رو ندادم بذار فکرکنه کر شدم یا شاید هم 
الل،پا از آب بیرون کشیده و کفش به پا کردم بی توجه 

به چهره درهم وعصبی خانزاده راه خونه رو در پیش 
مگرفت

از گوشه ی چشم دیدم که از آب پرید و به سمتم اومد 
داما توجهی نکردم بهم رسید و دستم رو محکم کشی

-باتوام نمیفهمی؟این جا چه غلطی می کنی؟تو االن 
؟باید با دخترا باشی با کسی َسرو ِسری داری



جواب ندادم فقط زل زدم به صورتش از عصبانیتش از 
سرخی صورتش، خبیثانه لذت می بردم حتی اگه 

مشت ولگدش هم نصیبم می شد به این لحظه می 
.ارزید

؟-برای بار آخر می پرسم اینجا چه غلطی می کردی

:به تو ربطی نداره تو کی هستی؟من هرجایی بخوام 
برم میرم به کسی ربطی نداره مخصوصا تو،از کی تا 

؟حاال ارباب میشه بپای رعیتش

لبخند حرص دراری زدم دستم رو آزاد کردم تا برم که 
دست راستش دستم رو محکم پیچوند و با دست چپ 

گلوم رو سفت گرفت

#part14

درد تو تمام تنم پیچید درد دستم تنها نبود فشار 



.دستش دور گردنم راه نفسم رو بندآورده بود

-توی رعیت چه غلطی کردی؟جواب پس می دیدی؟که 
؟بمن ربطی نداره تو کجا میری

عصبی بود وعصبانیتش زورش رو بیشتر کرده بود 
.قفسه ی سینه م از بی نفسی به خس خس افتاده بود

-فقط یکبار دیگه یکبار دیگه تو روی من وایستی بلبل 
مزبونی کنی زبون تو میبر

دستش رو که از گردنم دور کرد راه نفسم باز شد اما 
دهمچنان دستم رو در همون حالت نگه داشته بو

-زود باش بگو اینجا چه غلطی می کردی تا دستت 
مو نشکوند



متمام نفرتم رو توی چشم هام ریختم و گفت

:به تو هیچ ربطی نداره تو کی هستی که بخوام بهت 
.جواب پـ..

با تو دهنی که خوردم مزه ی خون رو احساس نکرده 
دستم رو رها کرد و روی زمین افتادم قبل از هر 

حرکتی کمربندش رو باز کرد و بعد از تاب دادن تو هوا 
.شکم و پهلوم رو هدف گرفت

درد داشت خیلی هم درد داشت اما دردش از تحقیری 
.که بواسطه رعیت بودنم می کرد بدتر نبود

درد داشتم اما گریه نکردم بخاطر داداش رهامم از 
زورگویی خانزاده حتی یه قطره اشک هم نریختم من 

به داداشم قول داده بودم،قول دادم که بمیرم اما 
نذارم کسی بهم زوربگه،نذارم کسی آزادی م رو بگیره و 

تحقیرم کنه من بخاطر داداشم مقاومت می کنم و یه 
.قطره هم اشک نمی ریزم

تمام پهلو و شکمم درد می کرد و از برخود سگگ 
کمربند پهلوم خونی شده بود مثل مار از درد به خودم 



می پیچیدم و اون بی توجه به درد من می خواست 
!ثابت کنه که اربابه و من فقط یه رعیتم

ن-ُگوِنش،ُگوِنش چشماتو باز ک

یکی صدا میزد و می خواست چشم هامو باز کنم اما 
درد داشتم نفس که می کشیدم گلوم درد می گرفت و 

می سوخت صدا قطع شد تشنه م بود و آب می 
.خواستم اما چشم هام باز نمی شد و خوابم میومد

چشم که باز کردم مادر کنار سرم روی زمین نشسته 
دبود اول از همه فیروزه متوجه چشم های بازم ش

؟-ُگوِنش خوبی

باصدای فیروزه مادر هم شتاب زده به سمتم خم شد و 
بااشک صورتم رو بوسید می خواستم باهاش حرف 

دبزنم اما درد گلوم مانع می ش



؟-ُگوِنش چی شده؟چرا انقدر بدنت خونی وزخمیه

این سوال رو فیروزه پرسید همون لحظه در بازشد و 
خانزاده تو چارچوب درد ایستاد با تمام دردی که 

مداشتم تو چشم هاش زل زدم و گفت

:یه الشخور وحشی افتاد به جونم
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تمادر با محبت دستی به موهام کشید و گف

ه-خدا خیر بده خانزاده،پیدات کرده زخماتو بست

خسته فقط به مادر نگاه کردم و حرفی نزدم چی می 
گفتم چی داشتم که بگم؟من دختری که مادر می 

خواست نبودم حرف زدنم این که بگم خانزاده ای که 
دعاش می کنه این بال رو سرم آورده فقط مادر و 
ناراحت می کنه،بذار فکر کنه خانزاده آدم خوبیه 

دخترش رو پیدا کرده و با بستن زخم هاش و مرهم 



گذاشتن مادر و شاد کرده نه این که خودش این زخم 
.ها رو با کمربند روی تنم یادگاری گذاشته

ل-خانزاده چرا دم در ایستادید بیاید داخ

کاش مادر به جای دعوت به نشستن می گفت تا 
بره،اگه قبال دوست داشتم بمونه و باشه االن فقط می 

!خوام بره و نباشه

خانزاده اومد و باالی سرم روبروی مادر و کنار فیروزه 
تنشس

م-بال به دور باشه،ننه رها

همیشه از شنیدن ننه رهام خنده م می گرفت چون تو 
روستا مادرا رو به اسم پسر یادختر بزرگشون صدا می 

زدن به مادر هم میگفتن ننِه رهام و خوب ننه به اسم 
.رهام نمیومد

پدر بزرگم شاهنامه خون بوده برای همین اسم داداشم 



رو رهام گذاشتن گرچه رهام شاهنامه تو جنگ شکست 
.خورد و فرار کرد

اما داداش من هیچ وقت میدون وخالی نمی کنه زیر 
بار ظلم نمیره به همه هم کمک می کنه داداشم ماهه 

!ماه

-بال که به دور اگه این دختر سر به هوا نباشه،آخه تو 
؟اون جا چی کار می کردی مادر

به خانزاده نگاه کردم اونم می خواست بدونه اون جا 
چی کار داشتم و برای همین مثل وحشی ها تمام تنم و 

 کبود کرد

م:آخ کمر

صورتم از در جمع شد و دستم رو کمرم گرفتم مادر 
تهراسون به سمتم خم شد که خانزاده گف



-شما بهتره برید یه غذای مقوی درست کنید برای 
رُگوِنش،فیروزه توام برو یه پارچه تمیز و داغ بیا

مادر نگاهش بین من و خانزاده چرخید می دونستم 
شک داره تنهام بذاره و بره ملتمسانه نگاهش کردم که 

نره درد نداشتم اما می خواستم خانزاده به جواب 
سوالش نرسه اما باالخره تسلیم شد و رفت فیروزه هم 

.که عجیب ساکت بود همراه مادر رفت

بی توجه به خانزاده بهش پشت کرده چشم هامو 
.بستم

چند لحظه ای گذشت کمتر از یک دقیقه پتو کمی 
کشیده شد و انگار بهم برق وصل شده باشه از تماس 

مدست داغش با کمرم از جا پرید

ت-چته دختر؟بیا پماد گرفتم از بهداری بمالم به کمر

حرفی نزدم فقط بهش زل زدم،االن اون توقع داشت 
من بذارم پماد و بماله به کمرم؟پس محرم نا محرم 

چی میشه؟درسته من همیشه چارقد سر نمی کنم و 



همین خانزاده چند بار سر باز دیدتم اما نمیذارم به 
هکمرم پماد بزن

:الزم نیست لطف کردی آش والشم کردی دیگه بیشتر 
شاز این زحمت نک

عصبی به سمتم خیز برداشت طوری که از پشت 
دافتادم و با چشم های قرمز ش رو تنم خم ش

-ُگوِنش من عصاب درست و حسابی ندارم کم بلبل 
نزبونی کن دختر تا زبون تو از حلقومت نکشیدم بیرو

.:زبون خودمه به توربـ..

نفس های گرمش که بهم می خورد حواسم رو پرت کرد 
سخت بود برام نزدیکی بهش،بدون این که خودم 

بخوام چشم هام بسته شدتو روستا دخترها حتی در 
این حد به برادر و پدرشون نزدیک نمیشن چه برسه به 



!یه نامحرم

ش-ُگوِن

چشم باز کردم صورتش رو بهم نزدیک کرده بود نفس 
هاش با هر بازدم به صورتم می خورد نمی دونم چه 
توی نگاهش دیدم که نتونستم تحمل کنم و سرم رو 

چرخوندم نمی دونم چی تو نگاهم دید که خندید و با 
گفتن«پس که اینطور»سرش رو تو گردنم فرو کرد
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برخورد نفس های گرمش با گردنم باعث مور مور 
شدنم می شد عقلم می گفت باید دستم چنگ بزنه به 
صورتش و از خودم دور ش کنم عقلم هشدار می داد 

مادر و فیروزه بیرون اتاق هستند زنگ خطر عقلم برای 
زن های فضول همسایه که هرلحظه امکان داشت برای 

.سر سالمتی بیان روشن شده بود

اما قلبم همه ی این ها رو پس میزد مغزم قفل کرده 
بود دستم رو باال بردم و صورتش رو لمس کردم سرش 



رو کج کرد و نگاهم کرد بی اختیار هر دو دستم دور 
.گردنش حلقه شد

خندید کمرم رو بلند کرد و دستش دور کمرم حلقه شد 
سرم تو گودی گردن و شونه ش قرار گرفت سرش رو 

به سمت صورتم کج کرد نگاه خیره ش رو نمی 
.تونستم تحمل کنم برای همین چشم ها رو بستم

ن-ُگوِنش چشما تو باز ک

م:نمی خوا

ن-ُگوِنش منو ببی

م:نمی خوا

تبازم خندید صورتش رو به سرم کشید و گف



-پس تو چی می خوای دختر؟مدام می گی نمی خوام 
منمی خوا

خوشبختانه قبل از این که زبوِن نفهمم باز بشه در باز 
.شد و بدبختانه عمه نصرت پشت در بود

؟-خاک دو عالم شما دو تا چه غلطی می کنید

از فشار عصبی که بهم آورد شد دستم از دور گردن 
.خانزاده باز شد و چون تو شوک بود از بغلش افتادم

با احساس تکون خوردن زیادی چشم هامو باز کردم 
بغل خانزاده رو اسبش بودم،خیلی با سرعت می رفت 
و احساس حالت تهوع بهم دست داده بود دستم چنگ 

مشد روی سینه ش و بی حال صدا زد

ه:خانـ..خانزاد



متوجهم شد سرعت اسب رو کم و نگاهی بهم انداخت 
کمرم درد گرفته بود یه وری باال تنم بغلش بود و پاهام 

داز اسب آویزون بو

؟-جان،حالت خوبه تو

به من گفت جان؟منظورش من بودم؟ یعنی من 
.جانشم؟وای خدا به من گفت جان،چه قشنگ گفت

؟-ُگوِنش خوبی؟باز از حال رفتی

.:حالم بده استفـ..

قبل از این که حرفم کامل بشه از شدت تکون خوردن 
.زیادی اولین عوق رو زدم

تا خانزاده به خودش بیاد و اسب بایسته کل روی 



سینه جلیقه ش رو کثیف کردم فقط تونستم کمی 
خودم رو ازش دور نگه دارم که کثیف نشم اما چون 

خانزاده تو شوک بود باعث شد از روی اسب بیفتم اما 
قبل از زمین خوردنم وخورد شدن حتمی کمرم وسط 

تزمین و هوام نگهم داش

به سمت خودش کشیدم روی اسب که نشستم یه 
دستش رو دور شونه م و یه دستش رو زیر زانوم 

گذاشت بایه پرش از روی اسب پرید و بعد روی زمینم 
گذاشت جلیقه ش رو درآورد و با حالت چندشی بهم 

دنگاه کر

.:به خدا تقصیر من نبود مـ..

ادامه حرفم شد عوق زدن و زردآب استفراغ کردن 
روی زانوهام خم شده و هرچی خورده نخورده بودم 

باال آوردم خانزاده کنارم نشست و کمرم رو دست 
کشید تا نفسم باال بیاد اما بدتر از نزدیکیش نفسم بند 
اومد برای همین پسش زدم انگار بهش برخورد عصبی 

دستم رو کشید جوری که از پشت کامال تو بغلش 



.رفتم

-انقدر وقتی بهت نزدیک میشم پسم نزن نرو رو 
ماعصاب

چیزی نگفتم سعی کردم کمی نفس بگیرم چه بوی 
خوبی می داد با این که روی لباسش استفراغ کرده 

.بودم

؟:خانزاده میشه بریم کنار چشمه من صورتمو بشورم

ت-میریم بهداری اونجا آب هس

:نه بهداری الزم نیست بریم من صورتمو بشورم بعد 
هبریم خونه،مادر نگرانم میش

ی-تو از حال رفتی فشار عصبی بوده بهتره بریم بهدار



ه:نه ببرم خون

-از دست تو دختر همه ش نه و نمی خوام  پاشو 
هببرمت خون

لبخند زدم و باهم بلندشدیم جلیقه ش رو همونجوری 
ول کرد و باهم سوار اسب شدیم دوستداشتم دستامو 

دور کمرش حلقه کنم اما وقتی حالم بهترشد متوجه 
شدم وسط ده و توکوچه ایم ترس دیده شدن توسط 

.مردم جلوی میل حلقه شدن دست هام رو می گرفت

ه:خانزاد

و-بگ

تدلم می خواست باز هم بگه جان اما نگف



؟:عمه نصرت به همه گفت

؟-چی رو

و:ما ر

؟-چیه ما رو

هخدایا از دست این آدم می خواد حرصم بد

ی:هیچ

-اوال به کسی ربطی نداره من چی کار می کنم و اون 
زن به خاطر بی اجازه اومدن تو اتاقی که من بودم 
تنبیه می شه ثانیا کسی نفهمید ُگوِنش خانوم پسِر 

خان رو بغل کرده گفتم حالت بدشده خواستم ببرمت 
یبهدار



؟:چی من بغلت کردم

-تو نبودی گردن منو چسبیده بودی ول نمی کردی؟(به 
اسبش سرعت داد جوری که از ترس افتادن 
نمجبورشدم کمرش رو بچسبم)درست مثل اال

سکوت کردم حرفی نداشتم بگم اول رفتیم کنار چشمه 
صورت و دستمون رو شستیم و بعد باهم به خونه 

رفتیم البته پیاده چون جلوی چشم اهالی نمیشد همراه 
خانزاده سوار اسب بشم جلوی در منتظر فیروزه 

ایستاد قبل از این که برم داخل و فیروزه بیاد دستم 
ترو کشید و گف

-فردا کتابا میرسه اگه حالت خوب نیست تو چند روز 
ندیرتر شروع ک

م:نه خوب



م-پس فردا منتظرتم االن هم فیروزه رو بگو بیاد بری

سرتکون داده و داخل رفتم.
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دوماه گذشته هرروز صبح تا ظهر با فیروزه درس می 
خوندیم و بعد از ظهرها جمع دخترهای ده کنار چشمه 
جمع بود هر روز درباره یه موضوعی بحث می کردن 

.وبازار غیبت به راه بود

-هیچی دیگه خاله م می گه پسره شهری بود اهل هزار 
جور کثافت کاری و حسابیم زن باز کار بلد بوده دیگه 

توی ده پایین چشمش یه دختره رو می گیره هی میره 
میاد به هر بهونه با دختره رفت وآمد می کرده تا این 

هکه دختره وا داد

شهناز دختر قصاب ده بود که قصه ی بی آبرویی یکی 



از دخترای ده پایین رو تعریف می کرد و من تمام 
مدت به این فکر می کردم پسره به دختره دست درازی 

کرده پس چرا فقط بی آبرویی رو به دختره نسبت 
؟میدن

-من که نمی دونم اما میگن زنا با ماچ و بغل وابسته 
میشن نرم میشن اینم پسره هی هربار می چسبیده 

بهش ماچ و بغل آخرشم کار خودشو کرده دختره رو 
هلخت ول کرده دم در خونه ش رفته که رفت

هرکسی یه حرفی می زد و ترس بیشتر به دلم چنگ 
می زد،من خانزاده رو دوست ندارم اما یه حس 

وابستگی عجیبی بهش دارم هربار بهم نزدیک میشه 
دلم می خواد خودم رو پرت کنم تو بغلش سخته جلوی 

.خودم رو بگیرم

اگه بشم مثل دختری که شهناز تعریف می کنه 
چی؟اگه وابسته تر بشم بهم دست درازی کنه و بره 

؟چی

دخترها ظرف ها رو شستن فیروزه به سمت عمارت 



اربابی رفت و بقیه باهم به سمت خونه حرکت کردیم 
از کنار دکان بابا رد می شدیم بابا کود وبذر کشاورزی 

می فروشه و تقریبا تمام کشاورزها چه زمین های 
دشخصی چه امالک اربابی از بابا خرید می کنن

ر-ُگوِنش بیا دخت

بابا بود لحنش مثل همیشه خشک بود اما سرد نبود 
خواستم به دختر ها بگم منتظرم بمونن که بابا گفت 
دیر میشه و الزم نیست بمونن با دخترها خداحافظی 

مکردم و وارد مغازه شد

؟:بله بابا

-من تا سر زمین های اربابی میرم یکم کار دارم خانزاده 
میاد برای حساب کتاب،توام که حساب بلدی بشین 

پشت دخل کسی اومد چیزی خواست جاشو خودشون 
بلدن تو فقط اندازه بگیر تو دفتر بنویس اگرم سختته 



نبگو بعدا بیا

ا:نه میتونم خیالت راحت باب

-خوبه مراقب باش خانزاده میاد تااون موقع خودم رو 
تمیرسونم نه که قاسم هس

ت:حواسم هست خیالت راح

بابا سری تکون داد و رفت اما قبلش قاسم پسر ده 
ساله ی شاگرد بقالی رو فرستاد تا وقتی خانزاده میاد 

تنها نباشم از احتیاط بابا برای تنها نبودن با خانزاده 
مهم خنده م گرفت اما احساس شرمندگی کرد

ده دقیقه بعد از رفتن بابا یکی از اهالی اومد و ده تا 
تخم کدو برد آخرای مغازه کنار قفسه ای خم شده 

بودم و تخم کدو های باقی مونده رو می شمردم که 
دسایه ای روم افتا

سر کج کردم خانزاده بود با دیدنم لبخند زد لبخندش 



انگار  جادوم می کرد دستش رو به سمتم دراز کرد بی 
اختیار دستش رو گرفتم و بلند شدم کمی جلوتر اومد 
جوری که به قفسه ی آهنی چسبیدم بی حرف فقط تو 

دچشم هام زل ز

سرم رو چرخوندم تا نگاهش نکنم تا چشم هاش مسخم 
نکنه اما دستش باال اومد و سرم رو برگردوند سمت 

خودش،لعنتی فهمیده بود تاب مقاومت ندارم می 
دونست چجوری یه دختر بچه روستایی رو با چشم 

هاش مسخ کنه چشم هاش انگار می گفتن برم جلو و 
بغلش کنم بی اختیار بدون این که بخوام دستم باال 

اومد و دور گردنش حلقه شد و تو بغلش خزیدم دست 
تهاش دور کمرم حلقه شد و کنار گوشم گف

-وقتی رامی خیلی خوبی ُگوِنش همیشه رام باش 
مجفتک انداختن تو نمی پسند

حرفی نزدم فقط از گوشه ی گردنش که سرم رو 
گذاشته بودم بهش زل زدم صدای در اومد و بعد صدای 
بابا که با قاسم حرف می زد قاسم بهش گفت کجاییم 

و خانزاده اومده با شنیدن صدای قدم های بابا 



دخواستم ازش جدا شم اما ولم نکر

و-ُگوِنش وحشی نش

بی توجه تقال کردم ولم کنه اما بی توجه بین دیوار و 
خودش حبس کردم و گوشه ی لبم رو بوسید
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صورتم داغ و چشم هام بسته شد اما زود فاصله 
تگرف

م-آقای مغانلو دفترا رو در بیار حساب کتاب کنی

با این حرف دستی به موهام کشید و بعد به طرف بابا 
ترف

ر-ُگوِنش کجایی دخت



ا:اومدم باب

فکر می کردم قراره منم بمونم اما بابا گفت با قاسم 
برم خونه ملتمسانه به خانزاده نگاه کردم که توجهی 

دنکر

ی-یاال برو،تو که هنوز ایستاد

نفس عمیقی کشیدم خانزاده روی صندلی کنار میز 
نشسته بود بابا هم گفت میره انبار و تا بیاد باید رفته 

.باشم وقتی رفت

کمی چشم چرخوندم کسی نبود جلو رفتم و کنار 
مخانزاده ایستاد

ه:میشه بگی من بمونم؟تو بگی میذار



دستش رو به سمتم دراز کرد با مکث دستش رو گرفتم 
.کشیدم تو بغلش و روی پاش نشستم

ه-باشه بمون همین جا، جات خوب

مسرم رو چرخوندم سمتش و گفت

؟:اینجوری جلوی بابا

ه-آره چشه تو بغلمی دیگ

ن:اذیت نک

؟-یا تو بغلم می مونی یا می ری خونه، کدوم

:من می خوام بمون حساب کتاب مغازه رو یاد بگیرم 
اگه تو بگی بابا میذاره بعدش باهم بریم خونه،قاسم 



بچه ست نمی تونه مراقب خودش باشه چه برسه به 
نم

دسرش رو گذاشت روی گردنم و پرسی

؟-بریم خونه ی من

ن:نه منو ببر خونه مو

؟-خوشم باشه مگه من نوکر توام

م:خواهش می کنم بگو منم بمون

ن-باشه بمو

با خوش حالی تشکر کردم و خواستم از روی پاش بلند 



دبشم که کمرم رو گرفت و پرسی

؟-کجا

ه:االن بابا میاد زشت

ن-بذار هر وقت اومد برو پایی

ه:سنگینم آخ

-سنگینیتم شیرینیه،فقط کم تر وول بخور تا کار دست 
یخودتت نداد

بااین که نفهمیدم منظورش چیه اما تااومدن بابا آروم 
و ساکت تو بغلش موندم و به محض دیدن سایه ی بابا 

.سریع بلند شدم



ه-تو که هنوز اینجایی مگه نگفتم برو خون

دقبل از این که چیزی بگم خانزاده جواب دا

-من گفتم بمونه ببینم این همه حساب کتاب یادش 
هدادم چیزی بلد شده یان

ماز جواب بابا غرق غرور و شادی شد

-ُگوِنش هوشش خوبه برای همینه که گذاشتم خط بلد 
یبشه و گرنه االن وقت بچه داریش بود نه بازیگوش

خانزاده بااین حرف نگاه خاصی بهم انداخت که باز هم 
متوجه نشدم،بابا دفتر هایی که لیست خرید های زمین 
اربابی رو نوشته بود روی میز گذاشت و با ارباب زاده 
مشغول شدن من هم صندلی گذاشتم و کمی با فاصله 

.از خانزاده نشستم

حساب کتاب ها تا ساعت دوازده شب طول کشید و 



من هم حسابی کمک کردم گرچه گاهی خانزاده 
شیطنت می کرد و تا بابا سر می چرخوند گونه و 

.موهام رو می بوسید

دوست داشتم چرتکه انداختن هم بلد بشم اما هنوز 
.زود بود

ه:نکن عه،بابا می بین

م-من که نکرد

ی:دروغ نگو هنوز داری می کن

خندید با این که قشنگ می خندید اما چرا همش به 
؟من می خنده چرا من نمی فهمم چی میگه

قبل از این که چیزی بگم یا اون کاری کنه از بیروِن 
مغازه صدای جیغ و داد میومد بابا از مغازه بیرون زد 

خواستم دنبالش برم که خانزاده کمرم رو گرفت و 
تنذاش



-تو کجا صدا رو نمیشنوی؟بمون من میرم ببینم چه 
هخبر

م:نه منم میا

و-از دست ت

دستم رو گرفت و باهم از مغازه بیرون زدیم مردم 
وسط کوچه جمع شده بودن می خواستم برم جلو اما 

خانزاده نذاشت و دستش رو انداخت دور کمرم تا 
هکنار خودش نگهم دار

ی-ُگوِنش از کنار من جم نمیخور

:اگه یکی بیینه چی دستت و بردار قول میدم تکون 
منخور



دستش رو از دور کمرم برداشت اما جوری هم کنارم 
ایستاد که کسی نتونه بهم نزدیک بشه،بااین که عقلم از 
این نزدکی عذاب می کشید اما قلبم حسابی خوشحال 
بود امااین خوشحالی باصدای جیغ دخترونه از میون 

جمعیت زیاد دوام نیاورد
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صدای جیغ های دختر عالوه بر گوش خراش بودن دل 
.آزار هم بود

صدای کمک خواستن میومد قلبم بی قراری می کرد 
ترسیده به خانزاده نگاه کردم بی خیال ایستاده بود 

سرچرخوندم بیشتر جمعیت مرد هایی بودن که با بی 
.خیالی فقط روبروشون رو نگاه می کردن

خانزاده حواسش به من نبود برای همین به دل جمعیت 
زده و جلوتر رفتم دختربچه ای کم سن و سال که 

حتی اندام بدنش به بلوغ جسمی نرسیده بود روی 
زمین افتاده بود و دومرد چاق افتاده بودن به جونش 

و کتکش می زدن دختر چنگ زده بود به خاک انگار 



دمی خواست مقاومت کن مدام دست و پا می ز

نمی تونستم تحمل کنم قصد داشتم برم و از خانزاده 
بخوام به دختر کمک کنه که کسی دستم رو کشید و با 

.سرعت دوید

وقتی از شلوغی دور شدیم متوجه شدم باباست،بدون 
.حرف و توضیحی تا خونه دویدیم

ی-ننه رهام،ننه رهام کجای

مادر از مطبخ بیرون اومد بابا من رو به سمتش تقریبا 
تپرت کرد و گف

ا-نذار بیاد بیرون مزدورای بیگ خان ریختن تو روست

مادر ترسیده یا ابالفضلی گفت و دستم رو کشید بابا 
تهم به سرعت از خونه دور شد و رف



؟:مادر بیگ خان کیه

-ُگوِنش از خونه بیرون نمیری تا آدمای این از خدا بی 
یخبر تو روستا پرسه میزنن از خونه بیرون نمیر

.:چرا آخه؟پس فیروزه ..

تاجازه کامل شدن حرفم رو بهم نداد و گف

-فیروزه یه خان زاده ست کسی جرئت چپ نگاه کردن 
بهش رو نداره تو یه رعیتی،اگه می خوای بشی 

عروسک سیر کردن زیر شکم و هوس بیگ خان فیروزه 
نفیروزه کن و از خونه برو بیرو

با تعجب به جای خالی مادر که بعد از زدن حرفش 
رفته بود خیره شدم.با یاد آوری دخترک دلم پیچ خورد 

.و بازهم زردآب استفراغ کردم

یعنی اون دختر بچه رو داشتن میبردن برای بیگ 



خان؟اون که جونی نداشت بدنش خیلی لطیف و الغر 
بود اما چهره ی  زخمی ش هنوز هم زیبا می زد
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«سخنی از نویسنده:این پارت تقدیم می شود به 
«پریزاد عزیز❤ 

""رهام

خیلی دلم برای ُگوِنش تنگ شده خواهر کوچولوی من 
االن باید خانومی شده باشه تمام ترسم موقعی اومدن 

به پاریس این بود که بعد از رفتن من طبق رسوم ده 
هبابا ُگوِنش رو شوهر بد

اما وقتی بابا قول داد خواهرم رو سنگدالن مثل تمام 
پدرای روستایی پرپر نمی کنه قبول کردم برای ادامه ی 

تحصیلم به پاریس برم،زمانی که تهران بودم با امیر 
آشنا شدم نمی دونستم نوه ی خان روستای ماست و 

البته این دونستن هم هیچ تاثیری روی دوستی ما 
نداشت باهم به پاریس رفتیم اما امیر برای رسیدگی 



به اموال اربابیش باید بر می گشت،یکی از آرزوهام 
برای ُگوِنش این بود که سواد یاد بگیره و امیر بعنوان 

خانزاده ای که تو روستا همه کار بود بهترین گزینه 
برای کمک به خواهرعزیزم بود بعد از صحبت باامیر 

هقرار شد به ُگوِنش کمک کنه تا درس بخون

به امیر اعتماد دارم گرچه از تمام کارهاش و به 
اصطالح شیطنت های مجردیش خبر دارم اما می 

دونم به امانت من کاری نداره،خیلی دل تنگ ُگوِنشم 
زنگ می زنم خونه ی تهران امیر میگن نیست و 

روستاست برای همین تصمیم می گیرم نامه بنویسم و 
همراه چند تا کتاب و چند قواره پارچه برای ُگوِنش 

پست کنم.
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""ُگوِنش

دو هفته شد که از خونه بیرون نرفتم و حتی بابا 
هرروز کوزه آب می کنه و مادر تو خونه ظرف می 

شوره،دو هفته ست که فیروزه رو ندیدم خبری ازش 
ندارم فقط یک بار شنیدم که بابا به مادر 

گفت:«خانزاده و خاله ش رفتن تهران» دلم خیلی 



گرفت توقع نداشتم فیروزه بی خداحافظی از من 
بره،آخرین باری که خونه ی خانزاده بودم بهم سه 

کتاب قطور داد و گفت ترجمه ی رمان های فرنگی 
هست و به زبان فارسی نوشته شده برای این که روان 

!تر بخونم و بی کار هم نباشم سرگرمی خوبیه

این روز ها خیلی کسل و بی حوصلم رنگم پریده،معده 
م ترش می کنه و محض این که بویی بهم بخوره 

.زردآب باال میارم

مادر ابریشم می تابید و من هم کالف می کردم که باز 
دل و روده م بهم ریخت سریع بلند شدم و به حیاط 

رفتم و کنار چاه باال آوردم مادر نگران کوزه ی آب به 
ددست کنارم نشست و کمرم رو مالی

ش-حامله نباشی ُگوِن

بااین حرف مادر چشم هام از حدقه بیرون زد و با 
مصدای بلندی پرسید



؟:چی

-خدا نکنه زنای روستا بفهمن هی استفراغ می کنی 
االن کم حرف پشت سر شوهر نکردنته دیگه بدتر می 

تشه هیچ کس نمیگیردت

:چی میگی مادر استفراغ چه ربطی به حامله بودن 
؟داره

-من تمام عمرم فقط وقتی تو و برادرتو حامله بودم 
استفراغ کردم خانوم جان و خاله هاتم همین طور،تمام 

زن هایی که به عمرم دیدم فقط حامله بودن که 
استفراغ کردن،ُگوِنش مادر راستش و بگو من مادرتم 

اصال هم به این خانزاده ها اعتمادی ندارم کاری که 
؟نکرده؟نکنه بهت دست زده از ترس چیزی نمی گی

عصبی دست مادر و پس زدم و بلندشدم باورم نمی 
شد مادر خودم همچین حرف هایی رو بهم بزنه گرچه 
مطمئن بودم همه چی بخاطر مادر بودنشه و نگرانمه 



اما اینی که فکر کن من همچین آدمیم که از یه مرد 
دغریبه حامله بشم دیوونه م می کر

:واقعا که مادر،درباره ی من چی فکر کردی؟تو مادر 
شمنی اگرم کسی چیزی گفت باید بزنی تو دهن

-من مادرتم که نگرانتم مادرتم که نمی خوام خودتو 
بدبخت کنی،ُگوِنش این همه استفراغ برای چیه؟چرا 

شکل و شمایلت مثل زنای حامله شده اگه چیزی هست 
به من بگو جمع می کنیم از این جا میریم اما اگه 

دشکمت باال بیاد دیگه کاری نمی شه کر

معصبی گوش هامو گرفتم و جیغ کشید

ر:بسه،بسه ماد

خواستم از کنارش رد بشم برم که دستم رو محکم 
تگرفت و گف



-من به تو اعتماد دارم اما به این مردا و مخصوصا 
خانزاده ها نه،من حاضر بودم مثل رهامم بفرستم دیار 
غربت اما نری خونه ی خانزاده تا خط یاد بگیری،مگه 
یادت نیست دختِر برادِر جارِی عمه تو؟می گفتن میره 

خیاطی اول سرگیجه داشت بعد بی حالی بعدم 
استفراغ و آخرش شکمش که باال اومد معلوم شد 

اوستا خیاط به بهونه ی خیاطی بهش دست درازی 
کرده چرا عبرت نمی گیری تو؟چرا سرت به سنگ 

هنمیخور

:مادر من به پیر به پیغمبر به همون خدایی که می 
پرستی من حامله نیستم نمی دونم چرا استفراغ می 

یکنم اما من حامله نیستم چرا بهم اعتماد ندار

فشار عصبیم به حدی بود که عالوه بر زرد اب هرچی 
خورده بودم استفراغ کردم  سرگیجه،گیجم کرده بود 

.برای همین به اتاق رفتم و دراز کشیدم

خواب و بیدار بودم که صدای فیروزه رو شنیدم فکر 



کردم خیاالته اما وقتی نزدیک تر اومد و بیدارم کرد 
مفهمیدم خواب نیست

ت:از اینورا خانوم بی معرف

-به خدا ُگوِنش یهویی شد هم این که حال مادرم بد 
شده بود هم عمارت اربابی مهمون داشت و نمی شد 

بمونم،اما مژده گونی بده که خوش خبر اومدم و فقطم 
مبه خاطر تو تهران و مادرمو ول کردم اومد

؟:چی شده

؟-مژده گونی

؟:چی می خوای

و-گوشواره چوبیات



.:نه اونا رو رهام خریده نمـ..

هنوز حرفم تموم نشده بود که با هیجان کوبید به 
تبازوم و گف

ه-کوفتت بشه ُگوِنش داداشت چقدر صداش قشنگ

:آره خیلی اما تو صدای داداشم و کجا شنیدی؟(باعجله 
وشادی از جا بلندشدم)نکنه اومده؟کجاست پیش 

!مادره؟

مفیروزه از دستم کشید و مجبورم کرد کنارش بشین

-مگه خودت نگفتی یک سال از درسش مونده؟پس 
کجابیاد؟زنگ زده بود تهران خونه ی ما دوبار هم زنگ 
زد دفعه ی اول ما هنوز روستا بودیم اما دفعه ی دوم 
که همین دیروز بود من خودم تلفن و جواب دادم چه 



تصدایی داش

؟:خوب چی گفت چی کار داشت

-با من که حرف نزد گفت گوشی رو بدم به امیر اصال 
وخوشم نیومد بهم کوچول

با دیدن چهره درهم فیروزه از تصور دوباره ی کوچولو 
تگفتن رهام خنده م گرف

؟:نفهمیدی به خانزاده چی گفته

-حال واحوال کردن راجع به تو ومادر پدرت حرف زدن 
تازه خان داداشتت چه با سلیقه ست امروز صبح 

رفتیم اداره ُپست چند قواره پارچه و کتاب با یه نامه 
هقطور وچند صفحه ای برات نوشت



؟:کو؟کجاست؟آوردیش نامه رو

ه-آره پیش امیر

با خوشحالی قبل از این که حرفش رو تموم کنه از 
داتاق زدم بیرون کسی نبود مادر هم تو مطبخ بو

؟:مادر خانزاده کو؟نامه ی رهام و داد

قبل از این که مادر چیزی بگه فیروزه به مطبخ اومد 
توگف

-چرا صبر نمی کنی حرفم تموم بشه؟امیر رفته مغازه 
بابات هم حساب و کتابی که ناتموم موند تموم کنه هم 

نامه و امانتیا رو بده
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ا:مادر من میرم پیش باب

قبل از اینکه تکون بخورم مادر سریع دستم رو کشید و 
تنگهم داش

-کجا؟بیگ خان هنوز عمارت اربابیه حق بیرون رفتن 
یندار

.:آخه..

-آخه نداره برید با فیروزه تخم مرغ جمع کنید بیارید 
مبراتون کلوچه بپز

مبی میل همراه فیروزه به مرغدونی رفتی

-مادرت راست میگه نباید بری بیرون بیگ خان خیلی 
نپسته برای همین امیر منو برگردوند تهرا



:خانزاده چرا کاری نمی کنه؟چرا میذاره بیگ خان 
هدخترای ده و ببر

-ُگوِنش امیر پسر خان عمو نیست قبال هم گفتم نوه ی 
خان امیره،و چون بابای امیر قبل از خان ُمرده عمال به 

امیر از ثروث و امالک اربابی هیچی نمی رسه امکان 
خان شدن امیر اصال نیست هم این که هنوز عموهاش 

زنده اند و همین این که اگه خان عمو قبل از مرگش 
هچیزی به نام امیر نکنه هیچی به امیر نمی رس

.:پس چرا خانزاده..

-حتما می خوای بگی چرا اومده ده و به کارها 
رسیدگی می کنه همه ی این کارها به خاطر پدر 

مرحومشه اون قرار بود خان بعدی باشه که اجل 
مهلتش نداد امیر به قدری از پدر بزرگش نفرت داره که 

حاضر نیست لحظه ای تو عمارت بمونه اما بااین که 
میدونه خان نمیشه و چیزی هم بهش نمیرسه فقط 



بخاطر پدرش مونده وداره به اهالی روستا کمک می 
هکن

؟:دلیل نفرت خانزاده از خان چیه

م-نمی دون

حس کردم دوست نداره چیزی در این باره بگه برای 
همین نپرسیدم و بعد از جمع کردن تخم مرغ ها به 

مطبخ رفتیم منتظر موندیم تا مادر کلوچه ها رو آماده 
کنه،نزدیک های غروب بود که خانزاده و بابا اومدن 

فیروزه که می دونست چقدر دلم می خواد برم بیرون 
از مادر اجازه گرفت تا همراه خانزاده بریم بیرون از 
قیافه درهم خانزاده مشخص بود زیاد موافق نیست 

اما به خاطر فیروزه چیزی نمی گه؛مادر بااجازه گرفتن 
از بابا موافقتش رو اعالم کرده گرچه بازهم منو کنار 

کشید و تاکید کرد مراقب خودم باشم و نزدیک 
.خانزاده نشم

بااصرار من اول نامه ی رهام رو خوندم و بعد همراه 



فیروزه وخانزاده شدم،رهام نوشته بود که به زودی 
برمی گرده و شبانه روز داره تالش می کنه که درسش 

زودتر تموم بشه،ازم خواسته بود مادر و حرص ندم 
وخوب درس بخونم کمی هم راجع به دانشگاه و فرنگ 

نوشته بود و درآخر ازم خواسته بود براش نامه 
.بنویسم

با خوشی نامه رو روی قلبم گذاشتم و بالذت چشم هام 
رو بستم داداش بهت قول میدم وقتی برگردی بهم 

افتخار می کنی و ناامید نمی شی از اعتماد و 
.اطمینانی که بهم داشتی

خانزاده کمک کرد فیروزه بشینه خواست دستم رو 
بگیره و سوارم کنه که بابا خودش جلواومد و کمکم 
کرد روی اسب بشینم خانزاده چیزی نگفت خودش 

جلوی فیروزه نشست و با خدا حافظی که مادر گفت 
.حرکت کردیم

اسب رفت و رفت نمی دونستم قراره کجابریم مسیر 
سنگالخی و کوهستانی شد وقتی رسیدیم متوجه 

.شدم به سرچشمه رسیدیم

خانزاده کمک کردتا از اسب پیاده بشیم فیروزه با 
خوشی به سمت آب رفت قصدهمراهی ش رو داشتم 



که خانزاده دستم رو محکم از پشت پیچوند و کنار 
تگوشم گف

-مگه نگفتم از کنارم ُجم نخور ها؟دستتو بشکونم که 
بفهمی نباید از دستورات اربابت سرپیچی کنی رعیت؟
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ماز درد دستم چهره م جمع شد و آخ کوتاهی گفت

ت:دستم شکس

-نشکسته اما می خوام که بشکنه تا حرف حالیت بشه 
کدوم گوری رفتی هان؟فیروزه می گفت حالت بده 

مدام استفراغ می کنی کدوم نسناسی بهت دست زده 
نها

چنان داد زد که حس کردم پرده ی گوشم پاره شد 
چشم چرخوندم دنبال فیروزه اما نبود انگار همیشه 



باهم دست به یکی می کردن منو از خونه بکشن بیرون 
و بعد فیروزه ناپدید می شدوخانزاده هم می شد َمَلِک 

!عذابم

ت:ولم کن چرا اذیتم می کنی دستم شکس

-نرو رو عصاب من بگو کدوم بی پدر و مادِر حرومی 
محاملت کرده بگو تا سگ نشد

مفشار دستش به حدی زیاد بود که از درد جیغ کشید

و:ت

سکوت کرد فشار دستش کم شد فکر کردم راحت شدم 
اما دست دیگه ش باال رفت و محکم کوبیده شد به 

.دهانم و مزه ی شور خون به ثانیه ای دهانم رو پرکرد



-توی رعیت به جایی رسیدی که تو روی من 
؟وایمیستی؟که من حرومیم آره

انگار با حرفم کبریت به انبار باروت کشیده باشم 
انداختم روی زمین پر از سنگ ریزه و با پای های چکمه 

پوشش تمام صورت و بدنم رو هدف گرفت،من حرف 
بدی نزدم خودش داشت فحش می داد من فقط گفتم 

«:«تو!

از درد به خودم می پیچیدم که باالخره دست از زدنم 
برداشت کنارم روی زمین نشست و سرم رو روی رون 
پاش گذاشت به سختی سرم رو بلند کردم و باز روی 

مزمین گذاشت

ن-ُگوِنش منو سگ نک

حرف زدن سختم بود اما از غمی که داشتم تند وپشت 
مسرهم گفت



:تو که همیشه سگی خودت فحش میدی منو میزنی 
خودت بغلم می کنی باز خودت منو میزنی مگه من 

چی گفتم یا چی کار کردم؟مگه من خرابم که میگی از 
کی حامله م؟تو که درس خوندی دیگه چرا مگه هرکی 

استفراغ می کنه حامله ست؟من تاحاال نزدیک هیچ 
مردی جز رهام نشدم حتی بابامم بغلم نکرده وقتی 
نزدیک هیچ مردی نشدم چجوری حامله بشم؟اگرم 

حامله م از خودته تویی که هی بغلم می کنی و بعد 
خودت هم می زنیم؛تقصیر خودمه اگه هر بار که 

بهم نزدیک میشی بزنم تو دهنت مثل فاحشه ها با من 
یرفتار نمی کرد

حرفم تموم نشده بود که به سمتم خم شده چشم 
دهاش سرخ و ترسناک شده بو

-که پس از من حامله ای؟انگار خیلی دلت می خواد؟نه 
جونم این پنبه رو از گوشت بیرون کن که بچسبی به 
من و حامله بشی تا تیغم بزنی،دلت حامله شدن می 

خواد چرا که نه،حاملت می کنم اما بعدش خودمم می 
مکشم



چشم های سرخش و حرف هاش می ترسوندم و 
صورتش به صورتم نزدیک تر می شد گریه م گرفت 

مبود و با اشک گفت

:میگن بیگ خان خیلی َپسته اما تو از اون بدتری که با 
یامانت رفیقت اینجوری رفتار می کن

بی توجه به حرفم کامل روی تنم دراز کشید و لبش رو 
به لبم نزدیک کرد که سرم رو چرخوندم و لب هاش 
روی گلوم نشست بوسه هاش پر حرارت و داغ بود 
تمام تنم مخصوصا دست هام درد می کرد اما این 

دفعه نمی ذاشتم ببوستم و بعد خودش به کتک 
.بگیرتم

با دستم به سینه ش فشار آوردم اما تکون نخورد و 
دبلکه سنگینی تنش رو بیشتر کر

ن:ولم کن بهم دست نز



لبش از گردنم جدا شد کمی فاصله گرفت و دوباره 
دمحکم تو دهانم کوبی

ت-خفه شو کم ور ور کن رعی

ن:نمی خوام ولم ک

تقال می کردم دست از سرم بردار اما بی توجه دست 
هامو باالی سرم قفل کرد و دستش به سمت سینه م 

ترف

-االن همون طور که لیاقتته باهات رفتار می کنم تا 
بفهمی جایگاهت کجاست و بیشتر از حدت ور ور نکنی 

رعیت
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ر-امیـــــــ

صدای فیروزه بود کمک می خواست و مدام خانزاده 
رو صدا می زد،خانزاده با وحشت بلند شد و بی توجه 

.به من در حالی که فیروزه رو صدا می زد رفت

خسته و غمگین در حالی که اشک می ریختم به 
سختی بلند شدم سرم سنگینی می کرد گوشه ی لبم 

می سوخت و مطمئن بودم حسابی پاره شد و کلی هم 
خون ازش رفته؛دلم از همه گرفته بود از مادر ی که 
خودش باعث شد الکی همه فکر کنن من حامله م،از 

بابایی که اصال حواسش به من نیست و فقط فکر می 
کنه غیرت یعنی این که دخترش رو تو خونه حبس کنه 
و بعد شوهرش بده تا فقط سلول زندانش و زندانبانش 
عوض بشه،دلم حتی از فیروزه هم گرفته بود چرا رفت 

و منو با خواهر زاده ی عوضیش تنها گذاشت،ته دلم 
کنی از رهام هم دل گیر بودم چرا باعث آشنایی من و 

خانزاده شد چرا خواست نزدیکش باشم تا این طور 
وابسته ش بشم؟!وبیشتر از همه دلم از خودم گرفته 

بود مقصر اصلی خودم بودم اون یه مرد تقریبا 
جاافتاده و شهری بود با هزارتا زن و دختر سر و کله 



زده و کار بلد بود من نباید این قدر زود رام دستاش 
می شدم نباید هربار که بغلم می گرفت کنارش می 

!موندم تااالن مثل فاحشه ها با من رفتار نکنه

؟-ُگوِنش چی شدی تو

:فیروزه خوبی؟چرا نفس نفس می زنی؟اصال چرا داد 
؟زدی

-این طرفا می گشتم که دیدم دو تا مرد دارن یه پسر 
بچه رو اذیت می کنن بعدشم که منو دیدن افتادن 

دنبالم برای همین کمک می خواستم اونا دو نفرن چاقو 
هم دارن امیر تنهاست باید برم کمک تازه حال پسره 

؟هم خیلی بده،تو خوبی

و:آره من خوبم برو کمک بیار ت

؟-من اینجا رو بلد نیستم کجا برم



:کمکم کن بلند بشم یکم پایین تر مردا میان اب تنی 
مشاید باشن میریم کمک می گیری

فیروزه دستم رو گرفت و باهم رفتیم خوشبختانه چند 
نفر از اهالی ده بودن که بابای مهلقا هم بین شون بود 

بادیدن سر و وضع من فکرکردن من کمک می خوام اما 
وقتی فیروزه قضیه رو براشون تعریف کرد با سرعت 

به کمک خانزاده رفتن و من هم لنگ لنگون همراه 
مفیروزه رفتی

پهلو ی چپم خیلی درد می کرد و راه رفتن سخت بود 
باالخره نیم ساعت بعد رسیدیم دو مرد هیکلی دست 
بسته یه گوشه خونی و زخمی افتاده بودن خانزاده 

هم کمی لنگ می زد اما انگار حالش خوب بود با 
فیروزه رفتیم و کنار پسر بچه نشستیم چشم هاش 

بسته بود و بدن ُلختش رو کت خانزاده پوشونده.می 
ترسیدم بهش دست بزنم حالش بدتربشه جمعیت 

زیادی جمع شده بود و من نگران به پسر زل زده بودم 
نکمی بعد صدای شیهه اسب اومد و چند سوار رسید



ه-خانزاده این جا چه خبر

خانزاده سرش رو بلند کرد و به پیِر سوار براسب 
نگاهی کرد بی توجه بهش به سمت سوار بعدی که کله 

ی تاس و شکم بزرگی داشت رفت و با یه حرکت از 
روی اسب کشیدش پایین و با مشت و لگد به جونش 
افتاد چند نفری که معلوم بود همراه مرد چاق هستند 
به سمت خانزاده حمله کردن که پیرمرد از روی اسب 

دپایین اومد و داد ز

ه-کسی حق نداره دست روی نوه ی من بلند کن

مردها عقب کشیدن خان به سمت خانزاده رفت و 
شعقب کشید

ه-یه خانزاده هرگز روی یه خان دست بلند نمی کن



دو بعد کمک کرد تا مرد چاق بلند بشه و پرسی

؟-بیگ خان،حالت خوبه

پس خان و بیگ خان این مرد پیر و مرد چاق 
هستند؟بیگ خان به سختی بلند شد و روبه خانزاده 

تگف

.-حیف نوه ی رفیقمی وگرنه..

دخانزاده عصبی غری

:من نوه ی هیچ کس نیستم من فقط پسر پدرمم همین 
و بس توام خانی برای خودتی برای من یه پشه هم 

ینیست

بیگ خان که هوس از چشم هاش دو دو می زد 



منگاهش افتاد به جایی که ما نشسته بودی

-به به خوشم اومد خوب لعبتی هم پیدا کردین دختر 
تجون بیا جلو ببینم

و با دست به سمت من اشاره کرد احتماال بادیدن سر 
ووضعم  فکر کرده بود اون دو مرد من رو اذیت کردن.با 

چشم های گرد شده نگاهش کردم که خانزاده رو به 
تبیگ خان کرد و گف

-آدمات درست مثل خودت پست و بی شرفن(بعد رو 
کرد به خان و گفت)تف تو روی خانی که یه مشت 
مزدور تو امالکش حتی به بدن یه پسر بچه رحم 

ننمیکن

بعد به سمتی که ما نشسته بودیم اومد و با بغل کردن 
پسربچه به فیروزه اشاره کرد دست من و خانزاده رو 
بگیره بعد با هم به طرف جایی که اسب خانزاده بود 

حرکت کردیم خانزاده بااینکه لنگ می زد اما سرعتش 



مزیاد بود اما من بخاطر پهلوم تند نمیتونستم راه بر

ش-د راه بیا ُگوِنش زودبا

م:پهلو وشکمم درد می کنه نمیتون

-همچین می گه پهلو و شکمم درد می کنه انگار بچه 
مسقط کرده بدو ببین

با این که سختم بود سرعتم رو بیشتر کردم خانزاده 
پسر بچه رو گذاشت روی اسب و بقیه پیاده حرکت 
کردیم تو راه هرچی فیروزه پرسید چی شده گفتم 

افتادم دلم نمی خواست بفهمه انقدر ضعیفم که خواهر 
زاده ی وحشیش مدام کتکم می زنه به سمت روستا 

نمی رفتیم مسیر آشنا نبود فیروزه پرسید کجا می ریم 
دو خانزاده جواب دا

-قبرستون،بچه رو می بریم مرده شور خونه
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با حرفش شوک زده دست فیروزه رو که بین من و 
خانزاده بود رها کردم و  سرجام خشک شدم فیروزه هم 

دمتعجب به بازوی خانزاده چنگ ز

ه-َمـ...مگه ُمـ...مرد

خانزاده سری تکون داد و بعد فیروزه رو بغل گرفت 
برام عجیب بود فیروزه همیشه ساکت بود شکایت 

نمی کرد فقط نگاه می کرد درست مثل االن که از بین 
بازوهای خانزاده زل زده بود به جسم بی جون 

پسر،پررویی بود که بااون همه مشت و لگد هنوز هم 
هدلم می خواست من رو هم بغل کن

ش-ُگوِن

نگاهش کردم دستش رو باز کرده بود با این که عقلم 



به شدت مخالف بود اما انگار پاهام به دستورات قلبم 
عمل می کرد جلو رفتم و خانزاده دستش رو دور کمرم 

.حلقه کرد

چنددقیقه تو همون حالت بودیم نمی دونم باالخره 
تفیروزه از خانزاده جدا شد و گف

ن-خانواده ش چی که ما ببریمش قبرستو

خانزاده دستش رو از دور کمرم برداشت دلم می 
خواست همچنان بغلش بمونم برای همین از کنارش 

تکون نخوردم و بیشتر بهش چسبیدم آروم بی جلب 
دتوجه فیروزه خندید و دستش دور کمرم حلقه ش

ه-میبریمش مرده شور خونه تا خانواده ش پیدا بش

دفیروزه باز پرسی

-اگه پیدا نشه چی؟یا به خاطر آبروریزیش خاکش 



؟نکنن؟نیان سراغش

تخانزاده دستی به موهای خاله ش کشید وگف

م-تو نگران نباش پیدا نشدن خودم خاکش می کن

دفیروزه سری تکون داد اما چند لحظه بعد باز پرسی

-اون دوتا مرد چی میشن؟چرا با عموخان این طوری 
.حرف زدی؟اگه..

تخانزاده دستش رو به عالمت سکوت باال برد وگف

-اون دو تا رو که دارم براشون اما عموجانت هم هر 
غلطی می خواد بکنه من به خاطر اون اینجا نموندم 

مکه به خاطرش بر



فیروزه سکوت کرد خانزاده هم چیزی نگفت چند 
دقیقه بعد به طرف قبرستون راه افتادیم خانزاده بچه 

رو به مرده شور سپرد اما درست توضیح نداد چی 
شده چون می گفت ممکن اگه بفهمن به پسربچه دست 
درازی شده یه عده از خدابی خبر دیگه حتی به جنازه 

ش رحم نکنن،بعد قبرستون رفتیم لب چشمه و 
سرووضعمون رو مرتب کردیم وقتی صورتم رو می 

شستم گوشه ی لبم باز خونریزی کرد و فیروزه حسابی 
باعث و بانی وضعیتم رو که فکر می کرد بی حواسی 

خودمه فحش می داد و هرچه فحش ها رکیک تر 
چهره خانزاده در هم تر می شد.منم با بدجنسی می 

خندیدم حقش بود من حرف بدی نزده بودم اما خاله 
ش حسابی حرف بارش کرد.
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این روز ها با سرعت سپری می شه انقدر زود می گذره 
!که نمیفهمم شب کی میاد و روز کی میره؟

شاید چون همه چی خوبه خوشه زمان به سرعت می 
گذره،باورم نمیشه نزدیک یک ساله که خانزاده رو دیدم 
و با فیروزه آشناشدم،امروز جواب امتحان هایی که با 



فیروزه دادیم اومد من االن دیگه ُگوِنش بی سواد 
.نیستم حاال دیگه پنج کالس درس خوندم

با یه سالی که خانزاده باهمه ی زورگویی و کتک 
زدناش بهم درس داد تونستم همه چی رو پا به پای 
فیروزه یاد بگیرم ودرس بخونم و ماه قبل رفتیم به 

مروستای همسایه که مکتب دارن و امتحان دادی

این یه سال رو دوست دارم چون به آرزوهام رسیدم 
درس خوندم و با سواد شدم و این که باالخره از 

مروستا بیرون رفتم و یه جای جدید رو دید

این یه سال سخت هم گذشت هربار که خانزاده 
وحشی می شد و کمربندش کمر و پهلوم رو سیاه می 
کرد به سختی می گذشت سخت تر این بود که نمی 

.تونستم دردم رو به کسی بگم

ن-ُگوِنش بیا دخترا اومد

بقچه لباس های تمیزم رو برداشته و بعد از سفارش 
های مادر از خونه بیرون رفتم کلثوم قراربود عروس 

بشه و با دخترها می رفتیم حموم تا خودمون رو برای 



عروسی بشوریم و کلثوم هم حموم عروسیش رو 
بره،خانواده داماد رسم دارن که خاله خان باجی ها 

نعروس رو لخت ببینن و بپسند

بیشتر از ده دختربودیم و بقچه به دست به سمت 
حموم می رفتیم سر پیچ کوچه خواستم بچرخم و 

وارد کوچه بشم که در خونه ای باز شد و دستم کشیده 
دش

م-نترس من

مخانزاده بود با دیدنش نفس راحتی کشید

-کجا می رفتین یه دسته دختر؟کوچه رو گذاشتین رو 
نسرتو

مبی فکر گفت

م:حموم عروسی می رفتیم تروتمیز بشی



؟-حموم عروسی؟همه باهم

؟:آره ما همیشه باهم میریم حموم شما مگه نمیری

؟-نه ما کی باهم رفتیم حموم که می گی باهم می ریم

مبا چشم های گرد نگاهش کردم و گفت

؟:من کی گفتم با هم میریم حموم

-خودت گفتی ما همیشه باهم میریم اما ما که باهم 
؟نرفتیم تاحاالاما اگه دوست داری چرا که نه

متعجب بهش نگاه کردم نگاهش کامال جدی بود سریع 
برگشتم سمت در که بیرون برم امااون زود تر از من 
عمل کرد دست انداخت زیر زانو و دور کمرم و بلندم 



مکرد از ترس جیغ کشید

-هیس،توی روستایما یکی صداتو بشنوه میریزن 
نسرمو

ب:ترسیدم،قبلش خبربده خ

ه-لطفش به همین ترسیدنت

؟:کجا میری؟این جا خونه ی کیه

ه-میریم حموم و اینجا خونه ی من

ن:شوخی نکن دیگه بذارم زمی

؟-به من میاد با تو شوخی داشته باشم بچه



به سمت گوشه ی حیاط رفت در اتاقی رو باز کرد و 
باهم داخل شدیم یه تشت مسی بزرگ گوشه دیوار بود 

و کنارش هم یه طاقچه ی کوچیک بود که لیف و 
نصابون رو گذاشته بود

تآروم روی زمینم گذاشت و گف

ت-تا لخت بشی منم آب گرم میارم برا

ا:خانزاده ترو خد

-تروخدا چی؟منو سگ نکن چجوری تو حموم جلوی 
یاونهمه چشم لخت میش

ن:اونا همشون زن



-حرف نیار رو حرف من لخت شو تا خودم لختت 
منکرد

:نمی خوام چرا همه ش بهم زور می گی چرا دست از 
یسرم بر نمی دار

گریه م گرفته بود و باصدای بلند گریه می کردم عصبی 
اومد سمتم صورتم رو تو دستش گرفت دستش باال 

رفت تا کوبیده بشه به صورتم که چشمش به چشمم 
دافتاد و رنگ نگاهش عوض ش

ی-گُلین...گُلین گریه نکن د گریه نکن لعنت

تعصبی لگدی به تشت خالی زد و از حموم بیرون رف

روی زانو هام زمین خوردم و باصدای بلند اشک ریختم 
خدایا منو از دست خانزاده نجات بده من ازش می 

ترسم آخرش یه بالیی به سرم میاره یه روز خوشه یه 
روز ناخوش من ازش می ترسم دیگه تحمل ندارم خدا 



.خودت نجاتم بده 

انقدر گریه کردم تا در حموم باز شد و با دو تا کتری 
تبزرگ آب برگش

-من بیرونم سر و تن تو بشور بیابیرون دیگه م حق 
نداری بری حموم ده حموم الزم شدی بگو بیارمت 

اهمین ج

:دخترا میفهمن حموم کردم اما باهاشون هم نرفتم اگه 
ابپرسن کجا بودم چی بگم؟ بذار برم تروخد

-وقتی وحشی می شی درست مثل گُلین می شی،رام 
یباش تا صدمه نبین

رفت و من موندم با کلی سوال بی جواب که گُلین 
کیه؟
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غمگین و ناراحت سر و تنم رو شستم و لباس های 
تمیز پوشیده از حموم بیرون رفتم امروز می تونست 

خیلی خوش بگذره با دختر ها اما خانزاده باز همه چی 
.رو خراب کرد

ش-ُگوِن

؟:بله

؟-میری خونه

م:نه میرم حمو

دعصبی غری

؟-مگه حموم نکردی



:چرااما می خوام پیش دخترا باشم بی من برگردن 
هخونه مادر دعوا می کن

ت-الزم نیست بری بیا داخل خشک بشی خودم میبرم

.:آخه..

؟-هوس کتک کردی باز

آروم به سمتش که میون چارچوب در ایستاده بود 
مرفت

!:خیلی از زدن من خوشت میاد

تدستی به بازوم کشید و بغلم گرف



م-اره،البته بوسیدن تو ترجیح مید

سرش رو به سرم نزدیک کرد که دستم روی سینه ش 
مگذاشت

ه:ن

ن-چرا؟تو که دوست داشتی چشاتو ببیند بسپرش به م

:خانزاده با منی؟تو کی منو بوسیدی که من دوست 
؟داشته باشم

تکالفه سر تکون داد و گف

؟-ُگوِنش تویی



؟:آره منم چیزی شده

ه-یکم کالفه م سرم درد می کن

؟:من می تونم کمکت کنم

ی-آره اگه بخوای می تون

منزدیک شدم بهش و بازوش رو گرفت

ت:چی کارکنم برا

ن-آرومم ک

م:چجوری؟من...من بلدنیست



سرش انگار واقعا درد می کرد چشم هاش سرخ شده 
بوددست انداخت زیر پامو بغلم گرفت و باز از ترس 

مجیغ کشیدم و سرم رو تو سینه ش قایم کرد

؟-هر بار قراره جیغ بکشی

؟:می ترسم خب،ببخشید سرت بدتر شد

ی-خوب میشه اگه آروم باش

ازش می ترسیدم من از این مرد می ترسیدم هنوزهم 
رد کمربندش رو کمرم بود فیروزه قصه های دخترهایی 

که باهاشون رابطه داشت رو زیاد برام تعریف کرده 
بود اما بهش وابسته شده بودم به بغل و بوس های گاه 

.وبی گاهش روی مو و گونه م دل بسته بودم

توارد اتاق شدیم کنار پشتی روی زمینم گذاشت وگف



ه-به پشتی تکیه بد

حرفش رو گوش دادم کنارم نشست پاهامو دراز کرد و 
سرش و روی پام گذاشت دستم رو گرفت و سمت 

موهاش برد دستم رو از دستش بیرون کشیدم و 
موهای طالییش رو نوازش کردم چه موهای نرمی 

تداش

؟-سنگینی می کنه سرم رو بردارم

م:نه خوبه راحت

چشم هاش رو بست و حرفی نزد،نیم ساعت از 
خوابیدنش گذشت دستی به صورتش کشیدم و به 

سمتش خم شدم به چشم های بسته ش زل زده بودم 
که چشم هاش باز شد و سریع بلند شد هلم داد روی 

تزمین خودش رو روی تنم انداخ



-شاید ازم متنفر بشی اما سرم درد می کنه نمی تونم 
مخودمو کنترل کنم بهت نیاز دار

فقط بهش زل زدم آخه نمی دونستم چی می خواد 
هنوز تو نگاهش حل نشده بودم که لبم داغ شد نمی 

دونستم چی کار باید بکنم؟کسی تو روستا درباره 
عاشقانه های دو نفره ش حرف نمی زنه گرچه من شک 

.دارم اصال عاشقانه ای باشه

ن-ُگوِنش بغلم ک

دست هام دور گردنش حلقه شد و اون بازم با بوسه 
.ش داغم کرد انگار یه تیکه زغال تو قلبم بود

دستم به موهاش چنگ شد و بوس هاش به سمت 
دگردنم حرکت کرد که صدای باز شدن در اوم

؟-امیر اینجایی



با شنیدن صدا بی اختیار تکه مویی که دستم بود 
دکشیدم خانزاده از گردنم جدا شد و لب ز

-رهام برگشته
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با خوشحالی خانزاده رو پس زدم تا برم استقبال رهام 
تکه سفت نگهم داش

ه:داداشم اومد بذار برم دیگ

-ُگوِنش عقلت سر جاشه؟رهام تو رو این جا ببینه هردو 
همون و می کش

ق:راست می گی،االن چی کار کنیم االن میاد تو اتا



-من می رم بیرون تو سروصدا نکن میبرمش خونه 
تتون بعد میام می برم

؟:من این جا تنها بمونم

؟-می خوای رهام ببینتمون شب سینه قبرستون باشی

ه:نه نه برو پس تا نیومد

م-باشه میر

صدای رهام میومد که خانزاده رو صدا می زد اما 
دخانزاده هنوزم تکون نخورده بو

ه:برو دیگه تا نیومد

سری تکون داد و از روی تنم بلندشد قبل این که بره 



خم شد و یه بوسه سریع رو لبم زد و رفت دلم پر می 
کشید برای لمس کردن داداشم اما نمی شد اگه متوجه 
من می شد خیلی بد می شد انگار حاال که رهام اومده 
فهمیدم چه غلطی کردم من از اعتماد رهام سواستفاده 

کردم من و خانزاده نباید از این که رهام ببینتمون 
بترسیم باید از رهام خجالت بکشیم به خاطر اعتمادی 

.که به ما داشت و ما به اعتمادش خیانت کردیم

آروم پشت در ایستادم و از گوشه ی پرده گل دار به 
حیاط نگاه کردم رهام و خانزاده هم دیگه رو بغل 

نگرفت

-با این که دلم پر می کشید برای خونه اما گفتم اول 
بیام تو رو ببینم این یک سال خیلی به ُگوِنش کمک 

مکردی اما االن خودم هستم هواشو دار

داداش مهربونم کاش خواهر سست و بی جنبه ت رو 
ببخشی کاش هیچ وقت نفهمی خواهرت چه دختر 

.بدی شده

-کاری نکردم که فیروزه خیلی خواهرتو دوست داره 



باهم وقت می گذرونن به فیروزه باشه شب موقع 
خوابم می خواد کنار خواهرت باشه هرکاری کردم 

هبیشتر به خاطر خاله ی خودم بود

حیف خودم شریک جرمم وگرنه رد کمربندت هنوز 
روی کمرم هست به رهام نشون می دادم تا حسابی 

هبزنتت و دلم خنک بش

-باز که اومدی این جا البته خودم حدس می زدم اما 
یه سررفتم عمارت اربابی خاتون خیلی عصبی بود اون 

نگفت اومدی خونه ی گُلی

گُلین کیه که حتی رهام هم اون رو می شناسه؟این جا 
؟این خونه ی نقلی و قشنگ برای گُلینه

-خاتون به اندازه کافی روی اعصابم هست نمی تونم 
اون عمارت و تحمل کنم ترجیح میدم توی این خونه 

مبمون



درهام دستی به شونه ی خانزاده زد و پرسی

؟-هنوز هم منتظری گُلین برگرده

دخانزاده کمی نگاهش کرد و جواب دا

-منتظر نیستم برگرده فقط می خوام بدونم چرا رفت 
نچرا تنهام گذاشت همی

هردو تو سکوت به هم خیره شدن و من ته دلم به 
گُلین حسادت کردم نمی دونم چرا اما از این که 

.خانزاده منتظرش بود بهش حسودی می کردم

؟-دعوتم نمی کنی داخل

ترسیده از در فاصله گرفتم اگه داخل بیاد کارم تمومه 



مباید یه جایی برای قایم شدن پیدا کن

؟-اسباب پذیرایی ندارم،بریم خونه ی من

خدایا صدتا صلوات می فرستم رهام نیاد و بره تا من 
مهم زود تر از اینجا خالص بش

-نه داداش،میرم خونه دلم برای ُگوِنش و مادر خیلی 
هتنگ شد

!منم دلم برات تنگ شده داداشم اما شرمنده تم

م-پس تو برو بیرون من کتم رو بردارم باهم بری

رهام باشه ای گفت و صدای پا اومد کمی بعد هم 
دصدای باز شدن در و خانزاده داخل ش



م-با رهام میرم زود برمی گرد

ا:ترو خدا زود بی

و-باشه،بیا جل

مبهش نزدیک شدم و پرسید

.:چـ..

مهنوز حرفم تموم نشده بود که باز بوسیدم و سوخت

-می دونم دارم به رفیقم خیانت می کنم اما نمی تونم 
مدیگه حاال که طعمشون رو چشیدم از این لبا بگذر

حرفش رو زد ورفت هر دو باهم رفتن و من تنها 
موندم و اشک ریختم چرا نمی تونم جلوی خانزاده رو 



بگیرم چرا به بوسه هاش حس خوبی دارم؟!با گریه 
خوابم برد و مدام خواب می دیدم رهام فهمیده و من 

.رو زنده زنده تو گور خاک کرده

ه-ُگوِنش پاشو ببرمت خون

صدای خانزاده و تکون های دستش از خواب بیدارم 
دکر

م:سال

ت-سالم،پاشو بریم که رهام حسابی سراغ تو می گرف

دستم رو گرفت و کمک کرد بلند بشم چارقدم رو مرتب 
کرده و بعداز برداشتن بقچه م از اتاق بیرون رفتیم 

بعد از پوشیدن کفش هام چسبوندم به در و باز 
بوسیدم،با یاد آوری گُلینی که خانزاده دوستش داشته 

مو این جا خونه ی اونه قلبم مچاله شد و پسش زد



؟-چته تو

:تو مطمئنی بخاطر خاله ت به من درس می 
دادی؟حتما به خاطر فیروزه از صبح هی بوسم می 

یکن

-رهام و دیدی زبون باز کردی؟االن این جا کسی جز من 
و تو نیست راحت می تونم کاری کنم که داداشت 

هحتی تف تو صورتت ننداز

ت:از تو هیچ کاری بعید نیس

ش-پس جفتک ننداز رام و مطیع با

؟:مگه من اسبم



-نه تو آفتابی،بتاب به زندگی تاریک من بلکه روشن 
دش

ه:خانزاد

ن-جا

باز گفت جان بار دومی هست که میگه جان و من رو 
هبه هپروت می بر

؟-ُگوِنش

؟:ها

و-صدا زدی کار تو بگ



ه:بریم دلم برای رهام تنگ

-میریم اما نمی خوای با من خداحافظی کنی؟با وجود 
مرهام نمی تونم بهت نزدیک بش

؟:چرا نمی تونی

-به نظرت رهام اجازه می ده خواهر ش رو بغل بگیرم 
؟و ببوسم

.:یعنی تو تا االن از رهام اجازه..

ه-ُگوِنش انقدر جواب پس ند

!:چرا همش دعوام می کنی؟انقدر از من بدت میاد؟



ت-آره بدم میاد از

:پس چرا...

#part29

-چرا می بوسمت؟چون لوند و زیبایی این فکرای 
شبچگونه رو بنداز دور ُگوِن

بغضم گرفت بود اما فقط سرتکون دادم وچیزی نگفتم 
باهم به سمت در رفتیم باز بوسیدم با بغض سرم رو 

عقب کشیدم که دستش باال رفت و به صورتم کوبیده 
دش

-هر وقت بخوام می بوسمت بار آخرت باشه سرتو پس 
یبکش

در و باز کرد وبیرون رفتیم هوا تاریک بود اما باز هم 
صورتم رو پشت بقچه قایم کردم خیلی دیر کرده بودم 



گرسنه هم بودم و امیدوار بودم دخترها دنبالم خونه 
نرفته باشند،با قدم های بلندی خودم رو به خونه 

رسوندم خانزاده جلو نیومد رهام روی راه پله نشسته 
بود با دیدنش جیغ خفه ای کشیدم و خودم رو تو 

مبغلش پرت کرد

؟-ُگوِنشم کجا بودی تو

ش:دلم برات یه ذره شده دادا

سرم تو سینه ش قایم کردم و به بهونه ی دلتنگی 
حسابی گریه کردم،بعد از یه دل سیر گریه کردن و تشر 

مبابا که انقدر به رهام نچسبم ازش دل کند

؟-کجا بودی ُگوِنش

:با دخترا رفته بودیم حموم عروسی کلثوم دو شب 
هدیگه حنابندونش



؟-کلثوم؟دوستت که یکم چاق بود

ش:چه خوب یادت مونده دادا

ه-اون که خیلی بچه ست فقط چاق

شسالشه دادا12:

-امان از دست اهالی ده پدر مادرش چطور تونستن 
ندخترشونو شوهربدن تو این س

دلم برای داداشم یه ذره شده بود می خواستم 
ببوسمش اما احساس می کردم باید لبم رو بشورم تا 

هرد لب های خانزاده پاک بش

ش-ُگوِنش ُگوِن



صدای زینب بود تا قبل از این که با داد و فریاد لو بده 
که من حموم نبودم به حیاط رفتم و پیش دستی کردم 

مموضوع اومدن رهام رو گفت

ه:دخترا داداش رهامم برگشت

دخترا با شادی بهم تبریک گفتن اما چهره ی درهم 
عروس کوچولومون خیلی تو ذوق می زد همه از 

نعالقه ی کلثوم به رهام با خبربود

؟-رهام اومده

ماین سوال کلثوم بود سری تکون داد

:آره وقتی شنید عروس میشی خیلی عصبی شد می 
تدونی که مخالف ازدواج تو سن کم هس



تمهلقا نزدیکم شد و کنارگوشم گف

-فردا صبح قراره دختر بودن کلثوم و چک کنن ماهم 
دعوتیم مامانت می دونه یه فردا رو نمون ور دل رهام 

هبیا کلثوم به همه ی ما نیاز دار

ه:چرا ماها باید باشیم شاید خجالت بکش

-اتفاقا تو این لحظه دردناک و زجرآور ما باید کنارش 
مباشی

؟:مهلقا یه چیزی بپرسم مسخره م نمی کنی

س-نه بپر

نگاهی به دخترها که بااومدن رهام به حیاط دورش 
کرده بودن انداختم و دست مهلقارو کشیده به 



ممرغدونی برد

:چجوری می فهمن یکی دختره؟یااز کجا میفهمن یکی 
؟به دختری دست درازی کرده اگه خودش نگه

دمهلقا متعجب بهم زل زد وپرسی

-یعنی تو واقعا نمی دونی؟این همه عروسی و پاتختی 
مباهم رفتی

:نمی دونم که دارم می پرسم من فقط یادمه بعد 
هرعروسی آخر شب صدای جیغ عروس میاد بعدش 

نداماد یه دستمال خونی میاره میده دست زنا همی

-ُگوِنش تو چه خنگی دختر،اگه دختر باشی شب 
زفافت خون ریزی می کنی اگرم بندو آب داده باشی 
خبری از خون نیست،دختر دایی مادرم نمی دونسته 

قبل از عروسی یه غلطایی کرده شب عروسی فهمیدن 



دختر نیست یک بساطی داشتیم که نگو آخرشم مثل 
همیشه یه زن دیگه به دست نرهای مثال مرد کشته 

دش

:خب اینو که یکم خودم می دونستم االن فردا چجوری 
؟میخوان بفهمن کلثوم دختره

-اگه تو جایی نرفتی تجربه نداری عوضش من کلی 
هدیدم و تجربه دارم قابله میاد میبینه بکارت داره یان

؟:مگه معلوم می شه

؟-چه می دونم واال،چیه چرا انقدر سوال می پرسی

ی:هیچی همین طور

از مرغدونی بیرون رفتیم و به دخترا ملحق شدیم 



داداشم برای همشون مثل برادر مهربونی که خودشون 
با داشتن برادرهای خونی هیچ وقت نداشتن برای 

همین همه از دیدن رهام و برگشتنش حسابی خوش 
حال بودن
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کلثوم قبل از رفتن سفارش کرد فیروزه رو هم با خودم 
ببرم اما فیروزه قرار بود بره تهران دیدن مادرش برای 

.همین شبونه با رهام به خونه ی خانزاده رفتیم

م-مادرم منتظرمه اما دلم می خواد عروس کلثوم باش

؟:عروسی رو بمون بعد برو دیر که نمی شه

-مادرم سنش زیاده به جوونی مادر تو نیست من 
مزنگوله ی پای تابوتم حالش بده نگرانش



؟:مادر منم جوون نیست رهام و مگه ندیدی

ه-تو امیرو ندیدی؟نوه ی مادرم همسن برادرت

؟:نمیای مراسمای کلثوم و یعنی

-ببینم امیر چی میگه اگه اون بره کسی نیست ببرتم 
نتهرا

فیروزه به سمت خانزاده و رهام که مشغول صحبت 
بودن رفت و کنار خانزاده نشست من هم رفتم و کنار 

مرهام نشست

؟-امیر میشه بمونیم عروسی دوستمو برم بعدش بریم

تخانزاده دستی به موهای کوتاه خاله ش کشید و گف



-نه من قرار معامله ِملک دارم باید پس فردا تهران 
اباشم حتم

ترهام ادامه حرف خانزاده رو گرفت و گف

-من باید یه سر برم تهران،می تونم با خودم بیارم 
وخانوم کوچیک ر

دفیروزه از لفظ خانوم کوچیک زیاد خوشش نیوم

-نمیشه داداش،فیروزه سختشه بی من بمونه عمارت 
یارباب

ا:بمونه خونه ی م

دبه رهام نگاه کردم که حرفم رو تایید کر



؟-فیروزه نظرتو چیه

فیروزه در جواب خانزاده گفت موافقه و قرارشد 
خانزاده خودش تنها تهران بره و فیروزه هم همراه 

رهام بعد از پاتختی حرکت کنن،هرچقدر خانزاده چشم 
وابرو اومد وخواست تنها باشیم من چسبیده به رهام 
و فیروزه بودم بال بال زدنش حس خوبی بهم می داد 
از قصد موقع حرف زدن لبم رو گاز می گرفتم یا زبون 
می زدم خانزاده حسابی قرمز شده بود و کالفه نفس 

.می کشید

دبه مطبخ رفتم تا آب بخورم خانزاده هم دنبالم اوم

و-خوب عشوه میای،بیا جلو ببوسمت بد

م:نمی خوام نمیام برو بیرون تا جیغ نکشید

-تو غلط می کنی جیغ بکشی،من دارم میرم تهران چند 
موقتی نیست



:بسالمتی َشِرت کم از دستت راحت می شم به امید 
اخد

عصبی به سمتم یورش برد که رهام صدای رهام باعث 
شد فاتحانه بخندم و از کنارش که خشک شده بود رد 

.بشم وبرم

خودش گفت به خاطر رهام نمی تونه نزدیکم بشه اما 
طاقت هم نمیاره این همه منو اذیت کردی یکمی هم 

!خودت زجر بکش آقای خانزاده

بعد از شام خوردن آخرشب همراه فیروزه خونه رفتیم
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""فیروزه

قلبم با دیدنش تند تر می زنه و تمام تنم داغ میشه و 
عرق می کنه گرچه اون اصال حواسش به من نیست 

!اما من همه جا چشمم دنبال اونه



از روزی که تلفنی باهاش حرف زدم دقیقا همونجایی 
که گفت سالم دلم رفت و گیر کرد به تارهای صوتی 
.حنجره ش که با هربار لرزشش دلم رو هم می لرزونه

تا صبح نتونستم چشم روهم بذارم مگه میشه دلیل 
بی قراریای قلبم با چند قدم فاصله کنارم باشه و این 

!قلب لعنتی آروم بگیره و بخوابه؟

-فیروزه،فیروزه پاشو بریم صبحونه بخوریم لباس 
هعوض کنیم که دیر

چشم هایی که خواب نبود و فقط روهم گذاشته بودم 
مباز کرده و به ُگوِنشی که موهاش رو می بست زل زد

ی:من لباس ندارم برای حنابندون و عروس

ر-برو از عمارت بردا

:نه لباس مناسب ندارم چون نمی دونستم قراره 



معروسی دعوت بش

قبل از این که ُگوِنش حرفی بزنه تقه ای به در خورد و 
رهام با اجازه گرفتن وارد اتاق شد ُگوِنش با خوش 

حالی بغل برادرش خزید و من با حسرت سرم رو پایین 
انداختم،دست رهام دو بقچه بزرگ و خوش رنگ بود 

.یکی قرمز و اون یکی زرد و من هم عاشق رنگ زرد

-دیشب نشد سوغاتی ها رو بدم قرمزه برای ُگوِنش و 
زرد هم برای خانوم کوچیک،امیر می گفت زرد دوست 

یدار

م:آره من زرد خیلی دوست دار

تُگوِنش بالفاصله گف

د-رهام هم خیلی زرد دوست داره خیلی هم بهش میا



زیر چشمی نگاهی به رهام انداختم هرچی بپوشه 
!حتی گونی نون خشک بازهم جذابه

؟-داداش چی گرفتی برامون حاال

رهام لبخند زیبایی زد ُگوِنش رو از خودش جدا کرد و 
تروی زمین نشس

-نمی دونستم عروسی داریم اما خوب سوغاتی که 
هآوردم به دردتون می خوره لباس

ُگوِنش با شنیدن اسم لباس از خوشی جیغ کشید و با 
گفتن:«آخ جون لباس فرنگی»به بقچه قرمز رنگ حمله 

.کرد

از ته قلبم خوش حال بودم که برای من هم سوغاتی 
آورده اما چهره م نشون نمی داد ُگوِنش با خوش حالی 
دو دست لباس سرخ رنگش امتحان کرد و من فقط با 



.یه تشکر بقچه رو گرفتم

صبحونه خوردیم و بعد از تعویض لباس به سمت 
خونه ی کلثوم حرکت کردیم رهام هم با مااومد،اومد 
تا حداقل تاریخ عروسی رو صحبت کنه عقب بندازن 

از نظرش کلثوم از نظر جسمی نمی تونست زندگی 
.زناشویی رو تحمل کنه

و من حتی به این نگرانی که به خاطر پزشک بودنش 
مبود هم حسادت کرد

رهام دم در ایستاد و ما داخل رفتیم کلثوم به وضوح 
الغر و رنگ پریده شده بود لب هاش به کبودی می زد 
و دست هاش می لرزید ُگوِنش با دیدنش سریع بغلش 

تگرف

؟-کلثوم چته دختر

کلثوم دست هاش و دور گردن ُگوِنش حلقه کرد و با 
دصدای بلند گریه کر



م-من...ِنـ...میخو...ام...ُشـ...شوهر...کن

جمعیت زیادی هنوز جمع نشده بود حداقل دخترا 
نیومده بودن اما همون چند نفر هم با ناراحتی به 
کلثوم زل زده بودن و چشم خیلی ها خیس شده 

بود،کلثوم زار می زد گریه می کرد هق هق گلوش راه 
دنفسش رو بند آورده بو

م-من...می...می ترس

من هم با حرف هایی که از اینور واونور شنیده بودم 
برای کلثوم نگران بودم و می ترسیدم اون هنوز بچه 
بود و فقط یکمی چاق بود که اگه همین طوری پیش 

!بره چوب خشک می شه

-از چی می ترسی هان؟نکنه غلطی کردی که می 
مترسی؟من پول ندارم یه مفت خور اضافی رو نگهدار



سمت صاحب صدا برگشتم مرد جوونی بود کلثوم با 
ددیدنش شدت گریه ش بیشتر شد و به ُگوِنش چسبی

-دهن تو میبندی تا نبستمش به نفعته ساکت باشی و 
مگرنه سیاه وکبودت می کن

تعقب گرد کرد تا از اتاق بره بیرون که کلثوم گف

-چرا دست از سرم بر نمی داری؟من مادر و پدر دارم به 
.تو چه که می خوای منو به زور شوهر ..

هنوز حرفش تموم نشده بود که سیلی محکمی از 
طرف مادرش به صورتش خورد مادرش با خشم رو به 

دمردی که حاال فهمیدم برادرشه غری

-تو غیرت داری؟که این سلیطه روی حرفت حرف می 
؟زنه



دست مادرش چنگ شد تو گیس بافته ی کلثوم و از 
دبغل ُگوِنش بیرون کشی

-من توی سلیطه رو آدم می کنم تو،تو روی پسر من 
؟وایمیستی

مادرش کلثوم رو می زد و کلثوم فقط گریه می کرد و 
می گفت نمی خواد شوهر کنه برادرش هم تحت تاثیر 
بی غیرت گفتن های مادرش با کمربند به جون کلثوم 

.بیچاره افتاد

صدای ناله های پر درد کلثوم راه نفسم رو بند آورده 
بود برای بقیه انگار عادی شده بود فقط با اشک نگاه 
می کردن انگار عادت کرده بودن هر بار عروس رو با 

.مشت و لگد عزیزانش به حجله بفرستن

بی تحمل از اتاق بیرون زدم رهام تو حیاط نبود اما 
صداش ناواضح از کوچه میومد با برهنه بیرون 

.دویدم



ن:رهام...رها...م تروخدا بیا...بیا کلثوم وکشت

رهام که مشغول حرف زدن با پیرمردی بود با شنیدن 
حرفم به سرعت داخل خونه دوید و من هم به دنبالش 

.رفتم

وقتی رسیدم ُگوِنش روی زمین افتاده بود و رهام هم 
برادر کلثوم رو چسبونده بود به دیوار و با مشت به 

.شکمش می کوبید

دخودم رو به ُگوِنش رسوندم که چشم هاش بسته بو

ن:ُگوِنش چی شدی چشماتو باز ک

تبا دست تکونش دادم که چشم باز کرد و گف

م-من خوبم،باید کلثوم و کمک کنی



به ُگوِنش کمک کردم بلند بشه و به طرف کلثوم رفتیم.
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 با این که رهام حسابی از خجالت برادر کلثوم در اومد 
اما مادر دیوانه ش همچنان موهای دخترک بی هوشش 

.رو می کشید و به صورتش چنگ می زد

با کمک ُگوِنش به سختی مادرش رو از کلثوم جدا 
کردیم رهام هم برادرش رو از اتاق بیرون برد،کلثوم 
بی هوش گوشه ای افتاده بود که خانواده ی داماد 
همراه قابله از راه رسیدن و در کمال بی شعوری در 
حالی که کلثوم بی هوش بود شلوارش رو از پاش 

درآوردن و قابله بکارتش رو بدون دستکش و شستن 
.دست هاش چک کرد

عروس بی هوش افتاده بود مادرش حسابی کتکش 
زده بود اما با افتخار از باکره بودن دخترش می گفت 
و خانواده ی داماد با خوشی هلهله می کردن و رو تن 

.خسته و زخمی کلثوم نقل می پاشیدن

کلثوم بهمون احتیاج داشت نمی شد تنها بذاریمش 
وگرنه هرچه زود تر از اون خونه دور می شدم و هرگز 



!بر نمی گشتم

روز با هلهله و پایکوبی دیگران شب شد اما من و 
ُگوِنش همراه مهلقا و بقیه دخترهایی که لب چشمه 

.باهم قرار داشتیم کنار عروس بی هوش نشسته بودیم

مادرش انقدر بی رحم بود که نه اجازه داد بهداری بریم 
و نه گذاشت رهام،کلثوم رو معاینه کنه؛شب هم قبل از 

این که بریم پدر کلثوم اومد مادرش باافتخار از 
دختری که باکره نگه داشته بود حرف زد انگار اگه اون 

نبود کلثوم هرزه می شد پدرش به جای محبت لگدی 
هم به تن دختر بی هوشش زد چون فکر می کرد 

.خودش رو به موش مردگی زده

من هیچ وقت پدر نداشتم چون وقتی مادر من رو دو 
ماهه حامله بوده بابا از اسب میفته و میمیره،دلم 

همیشه تکیه گاهی به اسم پدر می خواست اما حاال با 
دیدن حیوون های رذلی تو پوشش پدر و مادر نه تنها 

.دلم پدر نمی خواد بلکه نمی خوام هرگز مادربشم

-فیروزه حالت خوبه؟تو از این چیزا ندیدی رنگت 
هپرید



منفس عمیقی کشیدم و گفت

؟:خوبم،توچرا صبح روی زمین افتاده بودی

-کمال،برادر کلثوم و میگم بهم حمله کرد چون مادرش 
گفت من کلثوم و از راه بدر کردم،اما داداشم خوب 

حالشو گرفت دلم خنک شد همچین سرش داد زد:« که 
تو خر کی باشی رو خواهر من دست بلند می کنی»که 

دچهار ستون خونه لرزی

؟:داداش تو خیلی دوست داری

-یه چیزی بیشتر از دوست داشتن اگه رهام نبود من 
دتااالن دوتا شکم زاییده بودم سومی هم توراه بو

!:پدر مادرت که بد نیستن؟



-دروغ چرا مادر تاحاال نزدتم اما بابا چرا دو بار زدم 
اونم مقصر بودم اما دیگه کاری بهم ندارن اما خوب 

افکار خودشون رو دارن،بااین که من حساب بلدم بابا 
نمیذاره تو حساب کتاب مغازه کمکش کنم یه بار 

گذاشت اونم چون خانزاده گفت؛مادر هم که فکر می 
کنه باید تو خونه بمونم منتظر یه شوهر که لباساشو 

مبشورم غذا بپزم به زیر شکمش برسم و بچه بیار

:می دونستی من بابا ندارم؟بابام وقتی مامانم من رو 
هحامله بوده از روی اسب میفته میمیر

و-خدابیامرز پدر ت

:مرسی،ُگوِنش نمیشه شب تو ایوون بخوابیم؟هوا 
هخوبه آخ

-رهام شب ها تو ایوون می خوابه بهش بگم اگه تو 



نخونه موند ما بیایم تو ایوو

سری تکون دادم و ُگوِنش رفت تا با برادرش حرف بزنه 
ده دقیقه بعد رهام با یه رخت خواب و پتوی دونفره و 

یه بالشت اومد موهای سیاه رنگش روی صورتش 
دریخته بود و قلبم رو به تپش انداخته بو

ک-بفرما خانوم کوچی

م:من خانوم کوچیک نیست

؟-چند سالته

م:هنوز چهارده نداشت

-سیزده سالته و کوچیکی هنوز،پس من بهت می گم 
کخانوم کوچی



باحرص نگاهش کردم خندید و با بهم ریختن موهام 
رفت،رفت و من موندم و رد دستایی که هنوز هم ال به 

الی موهام سنگینی می کرد
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ُگوِنش اومد و تا دم دمه های صبح حرف زدیم،ُگوِنش 
.خوابید اما فکر برادرش مجال خوابیدن بهم نمی داد

تا خود صبح چشم رو هم نذاشتم خسته و کسل تو 
حیاط قدم می زدم که رهام خوابالود در حالی که 

موهاش روی صورتش پخش شده بود و با دست چشم 
هاش رو می مالید به حیاط اومد بی توجه به من 
ددستشویی رفت و وقتی بیرون اومد متوجهم ش

؟-خانوم کوچیک دستشویی داری

ه:ن



؟-پس چرا بیداری

د:خوابم نمیا

؟-چرا؟حالت که خوبه

م:آخ قلب

دنگران به سمتم اومد و پرسی

ر-قلبت درد می کنه چرا زودتر نمی گی دخت

نه قلبم درد نمیکنه قلبم از نگرانیش به تپش افتاده 
مبود اما انگار باصدای بلند گفته بود

ه:حالم خوب



؟-مطمئنی

م:آره مطمئن

ک-پس برو بخواب خانوم کوچی

دعصبی نگاهش کردم بدم میومد مدام تکرار می کر

تلبخندی زد و گف

-خانوم که بخاطر احترامه کوچیکم که کوچیکی 
دیگه،اگه ننه رهام دست جنبونده بود و آستینامو باال 

مزده بود االن یه دختر همسن تو داشت

:من کوچیک نیستم اگرم باشم دختر تو نیستم انقدر 
نتکرار نک



حرفم رو  زده و بی توجه به دهان بازش به ایوون 
برگشته و زیر پتو کنار گونش درازکشیدم،حرصم می 

گرفت که من رو مدام دختر نداشته خودش می 
دونست این قلب لعنتی من برای اون میتپه و اون 

!مدام تکرار می کنه که همسن پدرمه

خداروشکر که ننه رهام جایی خواستگاری نرفته وگرنه 
کی به رهام نه می گفت آخه؟صبح شد صبحونه 

خوردیم وتاظهر به ننه رهام کمک کردیم غذا بپزه،ظهر 
ناهار خوردیم و بعداز یه ُچرت کوتاه همراه ُگوِنش و 
بقیه دخترها لب چشمه رفتیم ظرف ها شسته شد و 

دست وصورت آب زده برگشتیم دخترها سرراه ظرف 
های تمیز رو خونه گذاشتن و با برداشتن بقچه هاشون 

.همه به خونه ی ُگوِنش رفتیم

رهام تو حیاط بود دخترا با دیدنش دورش حلقه زدن 
و رهام محجوبانه در حالیکه نه نگاهش روی زمین بود 

نه چشم درچشم کسی خیلی عادی جواب احوال 
پرسی دخترا رو داد،به رسم ادب چون صاحب خونه 

مبود سالم کرد



ه-سالم خانوم کوچیک فکر کردم زبون تو موش خورد

ه:انقدر به من نگو خانوم کوچیک بدم میاد َا

دلبر خندید و من حرصی پا به زمین کوبیده و پیش 
دخترا رفتم،از درون کوره ی آتیش بودم من انقدر تو 

تب تابش بودم اون با من مثل دختر بچه ها رفتار می 
دکر

سعی کردم بهش فکر نکنم اما نمی شد تو حیاط 
و مشغول ساختن یه تنور جدید برای ننه رهام بود 

هربار که صداش رو می شنیدم دلم پرمی کشید برم و 
.کمکش کنم

دخترها با شادی و خنده مشغول آماده شدن بودن یکی 
موی اون یکی رو می بافت،کسی موی بافته ی بغل 

دستیش رو باز می کرد،یکی برای بقیه ُسرمه می کشید 
.و درباره لباس های هم نظر میدادن

ندیده بودم تو روستا زنی آرایش کنه چه برسه به 
دخترها اماانگار برای عروسی مجاز به استفاده از 

.ُسرمه بودن



همیشه یه ماتیک سرخ و یه صورتی کم رنگ همراهم 
دارم سرخ رو تو خونه می زنم و صورتی کم رنگ رو 

بیرون از خونه،امیر برام از پاریس آورده خیلی 
دوسشون دارم اگه بحث وسواسم نبود به دخترها هم 

.می دادم

آینه کوچیکی که برای مادر بود و به اصرار گرفته بودم 
هم همیشه همراهم بود مشغول ماتیک زدن بودم که 
متوجه نگاه دخترها شدم می دونستم دوست دارن 

استفاده کنن اما نمیگن کمی فکر کردم اگه ماتیک و 
بدم بزنن هیچی ازش نمیمونه وهم اینکه من ماتیک و 

؟به لبم زدم بعد اون هاهم بزنن بهداشت چی میشه

کمی فکر کردم و بعد با خوش حالی بسته گوش پاک 
کنی که امیر همراه لوازم آرایشی از پاریس آورده بود 

.رو از بقچه م بیرون کشیدم

م:دخترها بیاید ماتیک بزنی

دمهلقا پرسی

؟-اون چیه دستت



:گوش پاک کنه خیالتون راحت تمیزه باهاش گوش تو 
متمیز می کنی اما االن باهاش ماتیک می زنی

تزینب که بیشتر از همه مایل بود کمی جلو اومد و گف

ه-نمیشه ببینن دردسر می ش

:من خانزاده م هرچی می گم باید گوش بدید چیزی 
مهم گفتن من هست

ُگوِنش با شنیدن حرفم حسابی خندید اما من بهش 
ماخم کرد

:جرئت سرپیچی از دستور منو دارید؟بدم فلک تون 
؟کنن



تمهلقا ماتیک رو از دستم قاپید و گف

-ما که از خدامونه اما اگه کتکمون بزنن کتکت می 
؟زنیم مگه نه دخترا

دخترها یک صدا تایید کردن و بعد با خنده برای هر 
مکدومشون با گوش پاک کن جدا ماتیک زد

د:ُگوِنش تو سرخه رو بزن بهت میا

ش-نه منم می خوام مثل شما باشه رنگ

سری تکون دادم و برای ُگوِنش هم صورتی زدم هنوز 
همه آماده نشده بودیم که مادرها از راه رسیدن و با 
عجله آماده شده و به حیاط رفتیم اول از همه مادر 

دزینب متوجه رنگ لب دختر ها ش



ه-اینا چیه زدید؟سریع پاکش کنید تا باباتون ندید

دمهلقا با ارنج به پهلوم کوبی

ه:من دادم بهشون ایرادی ندار

تاین بار مادر سمیرا گف

-شما شهری هستی و خانزاده اینجا رنگ لب مرسوم 
هنیست تادختر شوهر نکرد

:اگه من خانزاده م می گم ایرادی نداره اگه سرپیچی 
نکنید میدم همتونو فلک کن

سخت تو جلد خانزاده ای خود رای فرو رفته بودم مادر 
ها با دیدن قیافه م خندیدن و با گفتن خدا به خیر کنه 

به سمت حنابندون حرکت کردیم
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مقبل از این که برم بیرون صدای رهام رو شنید

-بهت میگم خانوم کوچیکی بهت برمی خوره روحیه ی 
خبیث خانزاده ها رو توام داری خود رای و لجباز و  

وزورگ

بی حرف اخم کردم و دنبال بقیه رفتم ،که من خود 
رای و زورگو ام پس صبرکن ببین چجوری بهت زور 

.می گم

شب خوبی بود دعوا و کتک کاری نداشت مجلس زنونه 
بود و اگه عروس غمگین مجلس رو فاکتور می گرفتیم 

همه چی خوب بود و همه جز کسی که باید شادباشه 
شاد بودن.بااین که اصال رقصیدن بلد نیستم اما 

حسابی با دخترها رقصیدیم و کف دست و پاهامون رو 
با حنا سرخ کردیم سعی کردیم کلثوم رو سر شوق 

بیاریم تا بخنده اما فایده ای نداشت صورت قشنگش 
حسابی زخمی بود جوری که حتی نتونسته بودن ابرو 



دهاش رو تمیزکنن

عروسی ظهر بود برای همین شب دختر ها همه خونه 
ی پدری کلثوم موندیم و یه لحظه هم چشم روی هم 

نذاشتیم صبح تا آفتاب باال زد همگی به لب 
چشمه رفتیم دست و صورتمون رو حسابی شستیم و 

برگشتیم تا لباس عوض کنیم با ُگوِنش لباس هایی که 
رهام آورده بود رو پوشیدیم ُگوِنش بافت موهاش رو 
باز کرد و موهای فرشده ش دورش ریخت من هم که 

موهای کوتاهم رو فقط شونه کردم بازهم با گوش پاک 
کن همه ماتیک زدیم و به محض رسیدن اولین مهمون 
ها شروع کردیم به رقصیدن،کلثوم رفته بود خونه ی 

همسایه تا اگه بشه دستی به سروصورتش بکشن و 
!ارایشی کنه

از صبح از استرس و ترس مدام استفراغ می کرد و زن 
ها مدام پچ پچ می کردن تااین که من عصبی شدم و 

مسرشون داد کشید

:خوبه دیروز جلوی همتون چکش کردن دیدید دختره 
چه مرگتون هی میگید حامله ست؟هرکی استفراغ می 

؟کنه حامله ست



زن ها پشت چشمی برام نازک کردن اما خانزاده بودنم 
داجازه حرف زدنی بهشون نمی دا

ظهر شد داماد اومد خونه ی همسایه، سن وسال دار و 
هیکلی بود کلثوم بادیدنش باز حالش بد شد گریه کرد 

کمک خواست اما پدرش تمام مسیر تا خونه ی روحانی 
روستا با کمربند افتاد به جونش و درحالی که لباس 
سفید عروس تنش رو خونی و خاکی کرد کلثوم رو 

.به زور برد

اگه روحانی ده جلوش رو نمی گرفت و نمی گفت 
به زور عقد دخترش رو نمیبنده قطعا کلثوم رو می 

کشت هیچ وقت فراموشم نمی شه کلثوم با چه بغض 
تو دردی گف

-هیچ وقت نمی بخشمتون من راضی نیستم اما چاره 
ای ندارم ازتون اجازه نمی گیرم چون خودتون دارید به 

زور مجبورم می کنید حاج اقا من راضی نیستم به 
همون خدایی که می پرستی به صاحب کتاب قرآنی که 

!دستمه من راضی نیستم اما ،بله



عروس راضی نبود اما عقد بسته شد روحانی ده قبول 
نمی کرد می گفت تا رضای دل عروس نباشه عقد 

تباطله که کلثوم گف

-حاجی اینا اگه حرف حالیشون می شد وضع من این 
نبود عقد و ببند بلکه دست از سرم بردارن راحتم 

نبذار

برادر کلثوم خواست بهش حمله کنه که داماد نذاشت 
تو گف

-اق کمال خودتو کنترل کن من خودم میدونم چجوری 
مآدمش کن

باورم نمی شد جلوی چشم پدر و برادرش داشت می 
گفت چه بالیی به سر دخترک بیچاره میاره امااون ها 

.مانع نشده تشویقش می کردن



همراه عروس و داماد به محل عروسی رفتیم دل و 
دماغی برام نمونده بود اما به اصرار ُگوِنش رفتیم تا 

دکمی برقصیم که رهام جلو اوم

؟-کجا میرید

دُگوِنش جواب دا

م-داداش میخوایم یکم برقصی

ترهام اخم کرد وگف

-الزم نکرده بذارید این چهارتا دلقک مسخره برن 
تبعدش برقصید تا شب کلی وقت هس

بی توجه به رهام رفتم کنار بقیه دختر ها وسط حیاط 
و شروع کردم به رقصیدن جالب بود این همه روی 



حجاب و لمس نامحرم حساس بودن اونوقت زن ومرد 
.تو عروسی قاطی می رقصیدن

چند لحظه بعد رهام و ُگوِنش هم اومدن رهام به گوشه 
یی که تو دید نبود هدایتمون کرد و خودش جلوی 

.هردومون شروع به رقصیدن کرد

غیرت این نیست که ناموست رو تو پستو قایم کنی تا 
کسی نبینتش و نذاری کاری که می خواد رو بکنه غیرت 

یعنی این که خودت کنارش باشی و نذاری کسی چپ 
!بهش نگاه کنه غیرت یعنی رهام

با خوشی از همراهی رهام و این که  مهم بود براش که 
چشم اون چند تا پسره مسخره و الت که حسابی 

احساس خوشمزگی میکردن بهم نیفته و دل خواهر 
مخودش هم نشکنه کنارمون رقصید تا برقصی

هلهله و شادی به پا بود همه می گفتن و می خندیدن 
اما عروس از بس گریه کرده بود چشم هاش سرخ بود 
رنگش پریده بود و لب هاش کبود بود دست هاش می 

.لرزید

عروسی تا شب طول کشید شام خوردیم عروس رو با 
گریه به حجله سپردیم و تو حیاط منتظر رسم مسخره 



.ی دستمال موندیم

پنج دقیقه هم نگذشت بود که کلثوم جیغ درد ناکی 
کشید جیغش انقدر بلند و درد ناک بود زن ها به جای 

پایکوبی و شادی اشک ریختن در باز شد داماد دستمال 
خونی رو حتی به دست کسی نداد و پرت کرد وسط 
حیاط و خودش برگشت کسی حس و حال شادی و 

پایکوبی نداشت حتی کسی دستمال رو برنداشت همه 
نگران عروسی بودن که صدای گریه هاش قطع 

.شده بود

عروسی تموم شده همه یکی یکی رفتن حتی پدر و 
مادر ظالمش هم رفتن نمی شد بمونیم ماهم رفتیم تا 
صبح این بار از نگرانی کلثوم خوابم نبرد صبح بعد از 
صبحانه همراه رهام به عمارت اربابی رفتیم و  اسبی 

گرفتیم تا حرکت کنیم
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.که مهلقا سراسیمه خودش رو بهمون رسوند

کلثوم دیشب همون لحظه ای که صدای جیغش رو 
شنیدیم بی هوش شده اما اون کفتار پست فطرت بی 



توجه بهش کار خودش رو کرده و حاال که زن ها برای 
مبارک باد و پاتختی رفتن متوجه شدن کلثوم بی 

!هوشه

رهام با عجله خودش رو به خونه ی تازه عروس بی 
هوش رسوند اما شوهرش مردی که از مرد بودن فقط 

اندام جنسی ش رو داشت به بهونه ی نامحرم بودن به 
درهام اجازه معاینه ندا

هرچه اصرار کردیم فایده نداشت هرچه گفتیم 
دکتر محرمه بازهم در و باز نکرد و خسته از تالش بی 

فایده بی میل به ناهار رهام کمکم کرد سوار اسب بشم 
بقچه م رو گذاشت پشتم وخودش بافاصله یی که با 

موجود بقچه ایجاد شده بود نشست و حرکت کردی

نمی دونم از خستگی بود یا بخاطر وجود رهام بود 
دخوابم گرفته بو

؟:تا تهران بااسب میریم

-تا اردبیل و بااسب میریم بقیه ش رو جاده کشیدن با 
؟ماشین میریم،خسته ای خوابت میاد



ه:آر

؟-چند روز بی خوابی کشیدی خانوم کوچیک

:باز گفتی خانوم کوچیک من کوچیک نیستم سه یا 
بچهارش

-حق داری استرس دوستت رو داشتی درک نمی کنم 
کی این جماعت سر عقل میاد اما امیدوارم دیر نشده 

هباش

د:من خوابم میا

ب-بخواب سرتو بذار روی شونه م بخوا

:مطمئنی ؟تو که مثل جزام زده ها بقچه گذاشتی 



طوس

دستش روی شونه م نشست و کشیدم عقب تر وسرم 
رو روی شونه ش گذاشت دست هاش از دور کمرم رد 

تشد و افسار اسب رو گرف

-من خواستم تو راحت باشی،االن هم راحت بخواب 
کخانوم کوچی

خوابالودگی بغلش نذاشت از خانوم کوچیک گفتنش 
حرص بخورم و  خیلی زود چشم هام بسته شد
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مسیر کی طی شد و کی رسیدیم اردبیل رو نفهمیدم 
تمام مسیر رو خواب بودم و فقط برای نیم ساعتی که 
از اسب پیاده شدیم و سوار ماشین شدیم تا به تهران 
بریم به زور چشم هام رو باز نگه داشتم بدون راننده 

زن و مردی جوون هم سوار ماشین بودن رهام جلو 



نشست و من هم کنار پنجره بغل دست زن که تیپ 
شهری اما افتضاحی زده بود نشستم معلوم بود تازه به 

دوران رسیدن و باچندرغازی که دستشون رسیده به 
تهران میرن اگه باامیر برمی گشتم با یه ماشین که 

مسافری دیگه ای نداشت می رفتیم اما رهام پزشک 
جوونی که باید حساب دخل و خرجش رو داشته 

.باشه

تکون های اسب رو با آغوش گرم رهام تحمل کردم و 
خوابیدم اما یه ریز حرف زدن و سوال پرسیدن زن 

فرصت خوابیدن نمی داد،راننده که رهام رو می 
شناخت و بعد فهمیدم از تهران رهام رو به اردبیل 

.رسونده مدام از رهام تعریف و دکتر خطابش می کرد

زن وقتی فهمید رهام دکتر فرنگ رفته ست با ذوق و 
شوق شروع به سوال پرسیدن کرد با این که من 

حسابی کفری بودم اما رهام با حوصله جواب زن رو 
.می داد

چون عصرحرکت کرده بودیم دم دمه های صبح می 
رسیدیم تهران برای همین راننده کنار تک غذاخوری 
بین جاده ای نگه داشت و بعد از خوردن غذا که من 

میلم نکشید بخاطر نبود بهداشت و کثیفی در ودیوار 



راننده کمی ُچرت زد و حرکت کردیم خوشبختانه زن و 
شوهر همراه خوابشون برد و من هم تونستم کمی 

.بخوابم

م-خانوم کوچیک پاشو رسیدی

نچشم باز کردم و کمی سرچرخوندم زن و مرد نبود

و-رسیدیم خونتون پیاده ش

دستی به موهام کشیده و بعد از خداحافظی با راننده 
پیاده شدم باالخره رسیدیم چقدر دلم برای مادر تنگ 

.شده اما االن به احتمال زیاد خوابیده

رهام جلو رفت و به در کوبید یک دقیقه بعد صدای 
دعمورحمان اومد که می پرسی

؟-کیه



ه:منم فیروز

م-خانوم جان شمایی االن باز می کن

چند دقیقه بعد در و باز کرد با دیدن رهام گل از گلش 
شکفت و بعد از بغل کردن رهام اجازه داد وارد خونه 

بشیم انقدر خسته بودم که بی توجه به رهام به اتاقم 
.رفته و خوابیدم

دوقتی چشم باز کردم مادر کنار سرم نشسته بو

م:سال

ی-چه عجب اومدی دیگه نمیذارم بر

ن:ماما



؟-حرف نباشه،بگو ببینم خاتون که اذیتت نکرد

:نه،کاری به من نداشت یعنی خان عمو یه بار جنگش 
تکرد دیگه کاری بهم نداش

دروغ گفتم نمی خواستم دعوا بشه حقیقت رو نگفتم 
خاتون در نبود خان عمو و امیر حسابی اذیتم می کرد 
یواشکی اتاقم رو می گشت به خدمتکار ها اجازه نمی 
داد اتاقم رو تمیز کنن یا لباس هامو بشورن گاهی بهم 

دغذا هم نمی دا

 اما اگه به مامان بگم حرص میخوره و نمیذاره به 
.روستا برگردم

ی-پاشو یه چیزی بخور ضعف نکن

؟:صبحونه چی داریم



؟-پاشو داره غروب می شه صبحونه ی چی

م:اوه چقدر کم خوابید

-پاشو غذا بخور بعدش تعریف کن برام چی کار کردی 
تاین چند مد

راجع به رهام نمی شد بپرسم برای همین از طرق امیر 
موارد شد

ه:امیر رفته یا پیش دوستش

-امیر که اصال نیست تااومد مجبور شد بره گیالن برنج 
تبخره،دکتر هم که صبح صبحونه خورد رف

صبحونه خورد رفت؟بی خداحافظی از من؟چی می 



گی فیروزه تو کی هستی که مهم باشی باهات 
خداحافظی کنه اون ترو جای بچه ش می دونه از 

نظرش یه دختر بچه ی مزاحمی که از سربه سر 
گذاشتنش سرشوق میاد همین وبس!
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""ُگوِنش

عصبی و حرصی قدم می زدم و حیاط رو وجب می 
کردم مردک پست فطرت انشاا� آل ببرتت زورم می 

رسید همه ی مرد های روستا به جز بابا و رهام می 
کشتم عالوه بر مردها، زن ها رو هم گیس هاشون رو 

بهم گره زده و با چماق به جونشون میفتادم.بعد از 
ظهر بعد از رفتن رهام و فیروزه کلثوم باالخره بهوش 
اومد چشم هاش سرد و بی روح بود ظرف کاچی که 

پخته بودن رو لب نزد دیگه بغض نداشت اما از سردی 
.نگاهش یخ می زدی

؟:کلثوم جان خوبی



-چه فرقی داره ؟خوب یا بد بودن من برای کی 
مهمه؟پدری که یک بارم دست محبت به سرم 

نکشید؟مادری که خودش هم دختر بود زن بود اما 
پسرش رو به من ترجیح داد؟بارها به خاطر پسرش 

کتکم زد؟لقمه از دهن می کشید زد تو دهنم و لقمه رو 
داد به پسرش؟برادری که به جای این که پشتم باشه به 

مثال شوهرم یاد میده چجوری بزنه که دردش بیشتر 
باشه؟هان تو بگو خوب بد بود من برای کی 

مهمه؟حتی برای خود خدا هم مهم نیست اگه بود می 
دکشتم و انقدر عذابم نمی دا

چشم هام خیس اشک شداما کلثوم اشکی نداشت که 
تبریزه و گریه کنه خودش رو بغل گرفت و گف

-ُگوِنش من هیچ وقت برای هیچ کس مهم نبودم چون 
دختر بودم مادرم کسی که شیره ی تنش رو دو سال 
بهم داد هم دوستم نداشت من خسته شدم دلم می 

هخواد یک بارم که شده یکی دوستم داشته باش



:ما دوست داریم من،فیروزه مهلقا و زینب و بقیه دختر 
مها...حتی رها

-من خیلی بچه م هنوز بااین که زن شدم اما هنوز هم 
بچه م،ُگوِنش خیلی بچه بودم که خودم رو با لباس 

سفید کنار رهام خیال می کردم؟هیچی شبیه خیال من 
!نبود،هیچی

نمی دونستم چی بگم چی کار کنم برای همین سکوت 
.کردم تا حرف بزنه و  راحت بشه و بعد خوابش ببره

وقتی خوابید به حیاط رفتم مهلقا و زینب منتظرم 
نبود

ه:بهتر بریم تااون کفتار نیومد

دمهلقا پرسی



م-بهتر نیست بمونیم پیش کلثو

:یه عمر قراره باهم زندگی کنن نمیشه که بمونیم قبل 
ماین که بیاد و بیرونمون کنه بهتره بریم فردا باز میای

سری تکون داد و باهم به سمت خونه حرکت کردیم 
دخترها خونه رفتن اما من رفتم لب چشمه جایی که 

برای اولین بار خانزاده ی موطالیی رو دیدم همون 
.جایی که ایستاده بود ایستادم

کاش بود و باز بغلم می گرفت بد وابسته ی حضورش 
شدم اما بهتره نباشه تا بتونم فراموشش کنم،تصمیم 

دارم رهام برگشت ازش خواهش کنم با، بابا حرف بزنه 
تا بتونم تو حساب و کتاب مغازه کمکش کنم
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هوا تاریک شد و به خونه برگشتم مادر مشغول نون 
تپختن بود همیشه صبح می پخ



؟:مادر نون تموم شده مگه

-نه مادر برای سالمتی داداشت و تو نون نذر کردم از 
بس که چشم دورتون بود تو عروسی می ترسم چشم 

دبخوری

؟:رهام و یه چیزی کی منو چشم می کنه اخه

ی-چرا نکنه؟دختر به این قشنگی سواد هم که دار

:اما مادر من دختری که شما دوست داری 
؟نیستم،هستم

-تو هرچی که باشی دختر خودمی خودم ُنه ماه حملت 
کردم خودم شیره جونم رو بهت دادم خودم کهنه تو 
عوض کردم و بزرگت کردم تو و داداشت بچه های 

دمنید جوِن من هستی



خوشحال خزیدم بغل مادر که خمیر دستش وسط 
داتیش افتا

-کلثوم نصف تو شوهر کرد اونوقت تو دست و 
.پاچلفتی..

باخنده وسط  حرف مادر که من رو از بغلش پس زد 
مپریدم و گفت

ی:مادر همین االن ازم تعریف می کرد

-بچه ی خودمی دلم بخواد تعریف می کنم دلم نخواد 
مهم کتکت میزن

.:اما مادر خداییش تاحاال منو نزدی رهام..



تحرفم کامل نشده گف

-رهام بچه م و که ننه بزرگ خدابیامرزت حسابی 
کتکش زد حتی دستش رو قاشق داغ کرد سوزوند به 

دخاطرم نیست بازو با ساعد دستش بو

؟:جای زخم روی دست داداش برای سوختگیه

تمادر آهی کشید و گف

د-آره،بچه م همه ش سه و نیم سالش بو

؟:ننه بزرگ خیلی بد بود

-بد که خیلی بد بود اما بهتره پشت سر ُمرده حرف 
هنزنیم اون رفته و اسیر خاک



؟:مادر تو مادر شوهر بدی نشی زن داداشمو اذیت کنی

مادر آهی کشید و خمیر دستش رو به دیواره ی تنور 
دچسبون

-من خودم انقدر سختی کشیدم از مادر شوهر که 
معروس بگیرم کاری بهش ندارم من نگران توا

؟:نگران من

-ُگوِنش من مادرم هرچی هم چیزی بهم نگید حس می 
کنم زیاد به خانزاده ها نزدیک نشو تو عروس عمارت 

نمیشی اونا یه رعیت رو بعنوان عروس قبول نمی کنن 
اگرهم قبول کنن من نمیذارم همین مادر خدا بیامرز 

خانزاده دختر برادر خان بود دختر خودشون بود اما 
بالیی نبود که به سرش نیارن خدابیامرز ارسالن خان 

دپدر خانزاده رو می گم بد عاشقش بو



:مادر حرف ها میزنی منو چه به خانزاده،یه نون میدی 
؟با پنیر بخورم

مادر که معلوم بود فهمیده حرف رو عوض کردم نونی 
تداغ بهم داد و گف

-سبزی هم داریم نون و پنیر خالی نخور،زود بخور 
مبریم نون ها رو پخش کنی

چشمی گفته و دو تا لقمه ی بزرگ نون و پنیر سبزی 
.درست کردم یکی برای مادر و یکی هم خودم

شمادر نون ها رو پخت تنور رو خامو

کرد دست هاش رو شست نون وپنیرش رو خورد 
.چارقدش رو سر کرد و باهم نون هارو پخش کردیم

شب هم بابا هوس تخم مرغ کرده بود برای همین تخم 
مرغ خوردیم و خوابیدیم.
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از خوشی جیغ بزنم هم کمه باورم نمیشه قراره برم 
انبار و به بابا تو شمارش کمک کنم یک هفته از شبی 
که مادر نون نذری پخت می گذره ظهر روز بعد رهام 

برگشت و بعد از یک هفته شبانه روز صحبت کردن 
با،بابا که حیفه وقتم رو الکی هدر بدم و چرا وقتی 

!سواد دارم کمک نکنم؟

بابا قبول کرد کمک کنم اما جلوی چشم بقیه نباشم که 
با حرف های مفت و صدمن یه غاز شون اعصاب بابا 

.رو بهم نریزند

صبح زود بیدارشدم دست و صورتم رو شستم 
صبحونه خوردم و چارقد به سر همراه بابا به مغازه 
رفتیم،بابا یکی دو تا مشتری رو راه انداخت تا من 

قفسه ها رو شمرده و یادداشت کردم،البته ته مغازه 
بودم و اصال جلو و تو دید نیومدم بابا مشتری هارو که 

راه انداخت در انبار و باز کرد و بعد از توضیح این که 
.چی کار باید بکنم در و قفل کرد و رفت

با خوش حالی قلم و کاغذم رو به دست گرفتم اول از 
هم یه لیست از اقالم داخل انبار نوشتم و بعد یکی 

.یکی همه رو شمردم و تعداد دقیق رو نوشتم



چند ساعت گذشت نمی دونم، در انبار باز شد بابا بی 
حرف سینی غذا رو گذاشت روی میز و رفت؛از خوش 

حالی و شعف زیاد یه سره بدون غذا خوردن کار کردم 
و همه چی رو دقیق حساب کردم شب که بابا اومد 

دنبالم حرفی نزد حتی نگفت خوبه یا بد اما نگاه 
تحسین آمیزش و این که گفت وقتی کارگزار خان برای 
حساب کتاب اومد من رو هم خبر می کنه باز سر ذوقم 

اورد و اگه بابا نبود از خوشی حسابی جیغ می 
.کشیدم

بابا سینی غذا رو برداشت از انبار بیرون رفتیم در و 
قفل کرد سینی رو به مغازه برگردوند و بعد از قفل 

.کردن مغازه با هم به خونه برگشتیم

شام خوردیم و بابا خوابید مادر مشغول دوختن جیب 
شلوار بابا بود و من با خوشی از کارهایی که کردم 

تعریف می کردم بااین که شوق و ذوق من رو نداشت 
اما همین که به حرف هام گوش می داد و تو ذوقم 

دنمی زد کلی بو

ی-خوبه مادر خدا خیرت بده که کمک حال بابات



:مادر خیلی خوش حالم باالخره بابا قبول کرد بهش 
مکمک کن

-بابات نمی خواد پیله می کنی کمک کنی، یکم به مادر 
نپیرت کمک ک

ی:عه مادر نگو،کجا پیر

ت-پیر شدم دیگه،اما یکم کمک کنی بد نیس

؟:من فردا صبحونه ی بابا رو حاضر کنم

-نه،مادر خدابیامرزم می گفت زن خودش باید به شکم 
شوهرش برسه ما که  نوکر و کلفتم نداریم اما صدتا 
نوکر و کلفتم داشته باشی خودت باید به شوهرت 

برسی تا وابسته دست و نمک گیر غذات بشه تنبونش 



هدو تانش

؟:پس ناهار بپزم

؟-بلدی مگه

:خوب بهم یاد بده من دوست دارم همه چی رو یاد 
مبگیر

و-پس ناهار فردا با ت

:قبوله،میگم مادر رهام فرنگ بود بهتر بود می گفتیم 
حداقل نیست از وقتی برگشته همه ش بهداریه من 

هخوابم رهام میاد وقتی هم که خوابم میر

ه-طبیبه دیگه مریضم که زیاده وقت نمی کن



؟:پس من  چی

-دختر وقت شوهر کردنت گذشته هنوز چسبیدی به 
؟برادرت

ش:مادر توام فقط تو فکر شوهر کردن من با

-تو فکرشوهر کردن تو نباشم تو فکر کی باشم؟بچه تر 
تاز تو شوهر کردن همین کلثوم حامله س

د:چی کلثوم حامله ست؟چرا انقدر زو

د-شوهرش سنش زیاده بچه می خوا

؟:کلثوم سنی نداره اخه



-مادر خانزاده م دوازده سالش بود خانزاده رو به 
ددنیاآورد نوزده سالگیم ُمر

؟:مگه خان هم دختراشو زود شوهر میده

-خدا عالمه خاتون چو انداخته بود ارسالن خان به 
دختر عموش دست درازی کرده مجبوری گرفتنش 

دارسالن خان هجده سالش بو

؟:چرا ُمردن مادر

-نمی دونم هیچ کس نمی دونه بعد مرگ ارسالن خان 
پدر زنش که عموش بود پدر فیروزه رو میگم 

دخانزاده رو تهران بر

:فیروزه می گفت خانزاده از خاتون و خان بدش میاد 



.نکنه مادر پدرش و کشـ..

هنوز حرفم رو کامل نکرده بودم که دست مادر روی 
تدهانم نشس

-زبون به دهن بگیر دختر دیوار موش داره موشم گوش 
داره به ما چه که چی  شده در این باره حرفی نمی زنی 

بدیگه،پاشو برو بخوا

دستش رو برداشت چشمی گفتم و بعد به اتاق رفتم تا 
بخوابم،تا خوابم ببره به این فکر می کردم که آیا 

خاتون و خان پدر مادر خانزاده رو کشتن یا نه؟
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صبح که از خواب بیدارشدم صبحونه خوردم و با 
برداشتن ظرف های نشسته همراه بقیه دختر ها لب 

چشمه رفتم با خنده و شادی و کمی هم حرص خوردن 
برای کلثومی که نه تنها دیگه چاق نبود و فقط پوست 



استخوان شده بود ظرف ها رو شستیم و به خونه 
برگشتیم با کمک و راهنمایی مادر برنج و مرغ درست 
کردم مادر خیلی خوش حال بود من هم خوش حال 
.بودم که مادر و خوش حال کردم هم غذا پخته بودم

از غذایی که پخته بودم برای بابا و رهام هم بردم بابا 
بی حرف غذا رو گرفت و گفت زود غذای رهام و بدم و 

برگردم اما رهام حسابی سر به سرم گذاشت و یکمی 
هم قربون صدقه م رفت گفت بمونم باهم ناهار 

بخوریم اما ترجیح می دادم کنار مادر باشم برای همین 
برگشتم خونه و با مادر غذا خوردیم برنج کمی شفته 

شده بود اما مرغ حسابی جاافتاده بود غذا خوردیم و 
مادر دراز کشید ظرف های نشسته رو جمع کردم و 
همراه دخترها برای ظرف شستن لب چشمه رفتیم 

دکلثوم رو دیدیم که مشغول ظرف شستن بو

؟:کلثوم تو این جا چی کار می کنی مگه حامله نیستی

؟-چی مگه حامله ست



زینب سوالی رو پرسید که سوال همه حتی خود من 
هم بود،کلثوم سر به ریز انداخت و بشقاب دستش رو 

دکف ز

د-آره دارید خاله می شی

دختر ها با شوک اما خوش حال به سمت کلثوم رفته و 
حسابی ماچ و بغلش کردن کلثوم هم بی حال از همه 

دتشکر کر

:خیلی الغر شدی هیچی ازت نمونده چرا تو اومدی 
؟ظرف بشوری

-من نیام کی میاد بنظرت؟من خودم باید به کارهام 
برسم چون کسی رو ندارم،چی شده خانزاده رفته 

یظرف شور شد

ترسیده از این که نکنه متوجه رابطه ی من و خانزاده 



مشده لب زد

ه:خانزاد

ی-فیروزه دیگه تااون بود که ظرف نمی شست

:آهان،تازه نمی دونی امروز ناهار درست کردم برنج 
؟و مرغ،تو چی خوردی

ت-نون و ماس

؟:هوسی

م-نه تا خودش نباشه حق ندارم غذا بپزم برای خود

ت:کفتار پست فطر



؟-شما دو تا چی میگید بهم

دسمیرا بود که با کنجکاوی بهمون نگاه می کر

:چیزه خاصی نبود راجع به فیروزه پرسید گفتم 
تنیس

سمیرا آهانی گفت و با مهلقا ادامه ی حرفش رو سر 
تگرف

؟:کلثوم می تونی بیای خونه ی ما

م-نه باید برگردم خونه اجازه ندارم جایی بر

؟:مگه زندانی هستی



؟-زندانی نبودم وضعم این بود

حرفی نزدم چون حرفی نداشتم بزنم ظرف ها که 
شسته شد سریع خداحافظی کردم و به خونه رفتم تو 

میه قابلمه کوچیک غذا گرم کرد

:مادر کلثوم اصال رنگ به رو نداشت غذای درست و 
محسابیم نمیخوره یکم غذا میبرم زود میا

ن-مراقب خودت باش سالم برسو

م:چش

قابلمه به دست تمام مسیر و دویدم کلثوم تو حیاط 
نشسته بود انقدر گرسنه بود که تند و سریع غذا رو 

خورد و تشکر کرد با گفتن خواهش می کنم قبل از این 
که شوهرش بیاد از خونه ش بیرون زدم به سرعت می 



دویدم که سرپیچ کنار درخت گردوی بلندی یکی دستم 
رو کشید و بغلم گرفت از ترس خواستم جیغ بزنم که 

ددستس روی دهانم نشست و کنار گوشم لب ز

-نترس منم

بااین حرفش انگار آروم شدم بدنم که از ترس می 
لرزید دیگه لرزش نداشتم سرم باال گرفتم و به چشم 

های قهوه ایش زل زدم چشم هاش می 
درخشید،لبخندی زد و بعد لبش روی لب خشکیدم 

نشست.
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چقدر دل تنگش بودم فکر می کردم فراموشم شده اما 
حاال که اومده حاال که باز بغلم گرفته و می بوستم می 

هفهمم که هرگز فراموش نشده و نمیش

-َاه ُگوِنش چرا مثل ماست وایستادی همراهیم کن 



مببوس

؟:ببوسمتون

م-تون کیه؟من یه نفرم ببوس

ی:اخه شما نامحرم

؟-میذاری ببوسمت اونوقت نمی بوسیم چون نامحرمم

مپسش زدم و از پشت درخت بیرون اومد

؟-کجا میری تو

:راست گفتی چون نامحرمی نباید بذارم بهم دست 
مبزنی بایدم برم خونه عجله دار



صدا زد جواب ندادم دستم رو گرفت و کشید سمت 
خودش اما پسش زدم و شروع کردم دویدن بهم رسید 

و محکم بین بازوهاش قفلم کرد سعی کردم پسش 
بزنم اما نمی شد خیلی محکم گرفته بود کشون کشون 
داشت باز هم به سمت درخت می بردم که طی تصمیم 
ناگهانی همونطوری که دست و پا میزدم ولم کنه با پام 
محکم زدم وسط پاش دقیقا جای حساسش نقطه یی 

که ختنه کرده بودنش فقط انگار خیلی محکم زدم 
چون دست هاش شل شد و از درد روی زمین افتاد 

تنگران خواستم کمکش کنم کنه گف

خ-دستم بهت برسه خونت حالله...آ

با شنیدن این حرفش از ترس محکم با قابلمه ی روی 
زمین افتاده کوبیدم به کمرش، با سرعت دویدم و به 

خونه رسیدم انقدر ترسیده بودم که بدون حرفی رخت 
.خوابم رو پهن کردم و خوابیدم

خوابم نبرد اما چشم هام بسته بود چند ساعتی 



گذشت غروب شد بابا اومد و شنیدم سراغ من رو 
میگیره مادر گفت :«خسته بود،خوابیده»اما بابا گفت 
بیدارم کنه صدای دستگیره ی در که اومد سریع چشم 

مهامو بست

ه-ُگوِنش،ُگوِنش پاشو بابات کارت دار

از ترس این که نکنه خانزاده به بابا گفته من چی کار 
کردم خودم رو به خواب زده و اما وقتی مادر تکونم 

مداد مجبورشدم بیداربش

ه-پاشو ببین بابات چی کارت داره امشب زود اومد

دستی به چشم هام کشیدم و رفتم تا صورتم رو 
بشورم چشم هامو نیمه باز نگه داشته بودم که یعنی 
هنوز هم خوابالودم صورتم رو شسته برگشتم که با 

.دیدن خانزاده کنار رهام ُکپ کردم

خدایا کارم تمومه یا گفته چی کار کردم یا می خواد 



بگه شایدم اومده بزنتمت.
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آروم سالم کردم و کنار بابا نشستم خانزاده ی بی ادب 
دفقط سر تکون دا

-سالم خواهر خوابالو بیا این جا کنار من بشین امیر 
هکارت دار

با اضطراب و نگرانی رفتم کنار رهام نشستم دستش 
ترو دور شونه م انداخت و گف

-امیر اومده با،بابا مصرف زمینای اربابی رو حساب کنه 
بابا باید بره فاتحه پس وقتشه خوب خودتو نشون 

یبدی و سربلندم کن

به خانزاده نگاه کردم که نگاهش می گفت کارت 



!تمومه

؟:تو کجا میری

م-جایی نمیرم اما کمک هم نمی کن

دلم قرص شد به موندنش نفس عمیقی کشیدم و 
مگفت

م:خوبه،من آماده م شروع کنی

-تو این دفتر لیست خریدای نسیه و نقد زمینای اربابی 
نوشته شده بغل دستش نوشتم نقد بوده یا نسیه عمده 

بود یا تکی کشاورز گرفته یا کارگزار،یه دفترم دست 
خانزاده ست اول ببین هرچی من نوشتم تو دفتر 

کارگزار هم هست یانه بعد جمع چ تفریقش کنید تا 
هبدهی اربابی معلوم بش



دفتر رو از بابا گرفتم و زیر لب چشمی گفتم،بابا کاله 
روی سر گذاشت و با خانزاده و رهام که به احترامش 

.بلند شده بودن دست داد و رفت

ی-خب شروع کن ُگوِنش نشون بده که خواهر خودم

به هیجان و شوری که رهام بهم می داد لبخند زدم 
مسعی کردم صدا م نلرزه رو به خانزاده گفت

:من می خونم از روی دفتر ببینید تو دفتر دست شما 
.هست یا شما بخونید من..

تحرفم تموم نشده بود که گف

ن-تو بخو



ه:باش

بسم ا� الرحمن الرحیم رو زیر لب گفته و شروع کردم 
به نام بردن اسامی اقالم نوشته شده،حدود چهل و 

پنج دقیقه طول کشید و مشخص شد کارگزار عالوه بر 
این که کود هایی که تکی خریده بود ننوشته تمام 

خرید های کشاورز های زمین اربابی رو که تکی بودن 
عمده نوشته و خرید های نسیه رو نقد نوشته در 

صورتی که پولی به بابا نداده و یه سری اقالم بعنوان 
تنسیه نوشته بود که اصال بابا نداش

-نسناس و میدونه کسی سرکشی نمی کنه داره خوب 
هخان و میچاپ

نگاهی به صورت عصبی خانزاده انداختم خوبه از خان 
بدش میاد داره حرص میزنه خوشش میومد سکته می 

دکر

-کشاورز جماعت جون می َکنه صبح خروس خون تا 



بوق سگ تو زمینا کار می کنه اونوق این دیوث تو 
حسابا دست میبره مزد این بدبخت بیچاره ها رو قطع 

همی کن

فهمیدم جوش خان رو نمیزنه برای کشاورز های زمین 
هاربابی ناراحته و حرص میخور

-حرص نخور برادر من،حساب کتابارو درست کن بقیه 
دفترا رو هم بیار همه رو دونه به دونه چک کن بعد 

ازش جواب بخواه ببین تو این سال ها چقدر از حق 
هکشاورزا خورده حساب کنه رو مزد این ماه بد

خانزاده نگاهی به رهام انداخت به نشانه ی تایید 
تحرف هاش سرش رو تکون داد و رو بمن گف

-حساب کن ببین جمع کل دفتر بابات چنده دفتر 
کارگزارم حساب کن برم دفتر مزد کشاورزا رو بیارم 

ببینم چه غلطی کرده چقدر از حق مردم خورده 
باقیشم فردا که بابات بود یکی می کنیم تا حساب این 



محروم زاده رو برس

م:چش

دخانزاده بلند شد به طرف در رفت که رهام پرسی

-نمی خوای با خان حرف بزنی؟کارگزار معتمده برای 
نخا

دخانزاده سرد و بی روح جواب دا

-با سند و مدرک میفهمه نباید به هر خری اعتماد کنه 
میفهمه نباید به کسی تهمت بزنه اگه بابا ارسالنم رفت 

مقصر فقط و فقط خان خرفت این روستاست

در و محکم بهم کوبید و رفت



:چی شد من نفهمیدم ارسالن خان چه ربطی به کار 
؟گزار داره

-بهت می گم به شرط این که هرگز جلوی امیر یا حتی 
خاله ش در این باره حرفی نزنی
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مشتاق قول دادم که حرفی نمیزنم،رهام دستی به 
دچونه ش کشید و شروع کر

-همه چی از روزی شروع شد که کارگزار به گُلین تهمت 
دزدی زد گُلین معتمد ارسالن خان بود تهمت دزدی به 

!گُلین یعنی دزد بودن ارسالن خان

؟:داداش گُلین کیه

م-نمی تونم بگم قول دادم که نگ



؟:باشه بقیه ش چی

-کارگزار گفت گُلین دزده،از اموال اربابی دزدی کرده زد 
و بند و کم و زیاد کردن آمار خرج و مخارج، ارسالن 

خان از جیب خودش بخاطر امیر خسارت و داد 
گذشت تا غله ی زمین اربابی که قوت زمستونی 

کشاورزا وخانواده شون بود دزدیده شد سند فروش 
غله رو تو خونه ی گُلین پیدا کردن،ارسالن خان قلبش 

ضعیف بود یه بیماری مادر زاد بخاطر فشار مردم 
روستا به خاطر این که بهش می گفتن دزد مال مردم 
خور سکته کرد وقتی که سکته کرد گُلین ناپدید شد 
همه می گفتن فرار کرده رفته نیست ارسالن هم به 

خاطر فشار مردم و رفتن ناگهانی گُلین که خود به خود 
ُمهر تاییدی روی دزدی بود سکته دوم رو دوام نیاورد و 

ایست قلبی کرد امیر بااین اتفاق هم گلین رو از دست 
وداد هم پدرش ر

؟:شاید گُلین واقعا دزدی کرده اگه دزد نبود چرا رفت



-امیرهم این همه سال منتظر تا گُلین رو برگرده و ازش 
بپرسه بااون همه عشق چطور تونست بره چرا 

!رفت؟دزد بود که رفت یا مجبورشد به رفتن؟

مباحرص و از حسودی گفت

:دزدی کرده باعث مرگ پدرش شده حتما مادرشم 
بخاطر ُمردن باباش که بخاطر همین گُلین خانوم بوده 

اُمرده اون وقت هنوز منتظره برگرده عجب

ه-الکی قضاوت بی خود نکن بشین حساب کن تا نیومد

پشت چشمی نازک کردم و به حساب کتابم رسیدم کار 
حساب هزینه ها تموم شد اما خانزاده نیومد بابا از 
فاتحه برگشت خانزاده نیومد شب به صبح رسید و 

.بازهم خانزاده نیومد

بابا با دفترها رفت مغازه و گفت اگه بهم نیاز بشه 



قاسم رو می فرسته دنبالم،اما تا شب نه خبری از بابا 
شد و نه از قاسم و خانزاده!
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شب شد و بابا اومد اما خبری از رهام نبود بابا هم بی 
حوصله بود و شام نخورده خوابید چشم به انتظار 
رهام خوابم برد صبح که بیدار شدم سراغ رهام رو 

.گرفتم مادر خودش هم نگران بود و خبری نداشت

کل روز با دلهره گذشت تا بعداز ظهر باالخره رهام 
داوم

؟-کجابودی مادر نمیگی نگرانت میشیم

ترهام دستی به سر مادر کشید و گف

-دردت تو سرم ننه رهام ببخشید نگرانت کردم عمارت 
ماربابی بود



بااسم عمارت اربابی انگار قلبم فرو ریخت و به رهام 
منزدیک ترشد

؟:عمارت اربابی چه خبر بود

-نمی دونم خاتون زده بود به سرش می گفت گُلین 
برگشته با امیر جنگشون شد امیرم تحت فشار عصبی 

هخاتون رو زد

؟:خان کاری نکرده

-خان می خواد امیر خان بعد از اون باشه اما برای این 
که جلو هوچی گریای خاتون و بگیره امیرو هول داد از 

دراه پله های عمارت افتا

یا فاطمه الزهرا گفتن مادر باعث شد پاهام سست بشه 



مو زمین بخور

-چتون شد شماها؟امیر حالش خوبه فقط پاش شکسته 
نهمی

معصبی به رهام حمله کردم و یکی تو سرش زد

:مثال دکتری این چه وضع خبر دادنه،البته خانزاده می 
ُمرد یه ختم چرب و چیلی میفتادیم من نگران فیروزه 

هبودم خیلی وابسته ست به خانزاد

-خواهرت راست می گه مادر این چه وضع خبر دادنه 
مسکته کردی

ترهام خندید و گف

د-واال من خیلی عادی گفتم شما ها ترسویی



م باصدای قار وقور شکمم به مادر گفت

:مادر رهام اومد خیالمون راحت شد ناهار بخوریم 
هدیگ

م-سفره رو پهن کن تا غذا رو بیار

م:چش

مادر به مطبخ رفت و منم سفره رو پهن کردم قبل از 
ماین که مادر بیاد از رهام پرسید

؟:خانزاده عمارت اربابیه؟فیروزه بیاد میره اون جا

ه-نه خونه ی گُلین



؟:کارگزار چی شد

-میگه دفترو اشتباهی بردید یه دفتر داد دستمون 
حسابا یکیه با دعوایم که خاتون راه انداخت نشد 

مچیزی به خان بگی

سری تکون دادم و بشقاب و لیوان ها رو از مطبخ 
آوردم غذا خوردیم و بعداز ظهر وقتی مطمئن شدم 
رهام خوابه و بعدش میره بهداری نه پیش خانزاده 

مبقچه لباس تمیز برداشته از خونه بیرون زد

م:مادر من دارم با دخترا میرم حمو

؟-لباس تمیز برداشتی

ه:آر



-برو خدا بهمراهت

قبل از این که از خونه بیرون برم چادر گلدار مادر و که 
یواشکی برداشته بودم به سر کردم و جلوی صورتم رو 

گرفتم تا کسی نشناسمت و به سمت خونه ی گُلین 
حرکت کردم
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درست مسیر خونه رو یادم نمونده بود برای همین دو 
تا کوچه رو اشتباهی رفتم و مجبورشدم برگردم تا 

باالخره به خونه ی گُلین رسیدم،وقتی مطمئن شدم 
خونه درسته در زدم کسی جواب نداد محکم تر در زدم 

مباز هم کسی جواب نداد با لگد به در زد

؟-کیه؟چه خبرته سر آوردی

جواب ندادم تا صدای ِکش ِکش قدم هاش رو شنیدم 



مدهانم رو چسبوندم به در و نسبتا بلند گفت

م:منم ُگوِنش

در باز شد و با تعجب زل زد به منی که فقط دماغم تو 
مچادر معلوم بود وارد خونه شدم و در رو بست

؟:سالم پات خوبه

بی جواب،بی هوا چادر و از سرم کشید جوری که 
دبقچه م از دستم افتا

؟-بقچه چیه

نگاهم به پای گچ گرفته ش بود الهی دستت بشکنه 
؟خان این چه بالیی بود سر خانزاده آوردی



؟-با توام بقچه چیه این جا چی میخوای

م:خودت گفتی نرم حموم ده،اومدم حمو

-نمی ترسی با من تنها تو این خونه طلسم شده که 
؟هیچ کس هم نمیاد

:نه از چی بترسم تو از من خوشت نمیاد کاری بهم 
یندار

بهم نزدیک شد بغلم گرفت دستش روی شکمم بود کنار 
دگوشم لب ز

-گفتم از خودت خوشم نمیاد نگفتم که از بدنت 
؟میگذرم گفتم

یه لحظه ترس تمام وجودم رو گرفت من خنگ با پای 



!خودم اومده بودم تو تله ی موش

:اذیتم نکن دیگه من نگرانت شدم اومدم ببینم حالت 
چطوره؟!ببین به حرفت گوش دادم چرک شدم اما 

ینرفتم حموم روستا تا توبیا

؟-یعنی منتظرم بودی باهم بریم حموم

محرصی پا به زمین کوبیده و تقریبا جیغ کشید

ه:خانزاد

تدستش نشست روی دهانم و گف

ن-هیس جیغ نزن صداتو میشنو

سرم رو به نشونه ی باشه تکون دادم که دست از روی 



دهنم برداشت و بی هوا دست انداخت زیر زانوم و 
بغلم گرفت از ترس جیغ خفه ای کشیدم و سرم رو تو 

مسینه ش قایم کرد

-ُگوِنش انقدر جیغ نکش یکی بشنوه فکرای خوبی 
دراجع بهمون نمی کنه از من گفتن بو

ن:پات درد می کنه بذارم زمی

ی-راحتم وزنی ندار

لنگ می زد دستم رو دورگردنش حلقه کردم که زمین 
نخورم وارد اتاق شدیم یه رخت خواب پهن بود 

گذاشتم روی رخت خواب و خودش کنام دراز کشید 
دستش رو گذاشت زیر سرم و یکیش رو هم دورم 

دحلقه کر

م-یکم بمون تا بتونم بخواب



؟:چرا

ی-چون آرومم می کن

ه:باش

حلقه ی دستش رو محکم تر کرد سرش رو گذاشت 
روی سینه م و خوابید دو دقیقه گذشت و با حس 

ماین که بو می دم خانزاده رو تکون داد

ش-چی می خوای ُگوِن

؟:میذاری برم حموم

و-بعدش بر



م:آخه بو مید

ی-نمید

ش:خواه

کالفه حلقه دستش رو باز کرد سریع بلندشدم و به 
تطرف در رفتم خانزاده طاق باز خوابید و گف

-خودم حموم بودم آب داغ هست برو تمیز که شدی 
ابی

با چشمکی که زد سریع از اتاق بیرون رفتم و وارد 
حموم شدم حسابی خودم رو شستم و به سختی کیسه 

کشیدم بعد تنم رو آب کشیده و چند لحظه هم صبر 
کردم خشک بشم لباس هامو عوض کردم لباس های 

کثیفم رو هم که شسته بودم روی بند رخت داخل 



.حیاط پهن کردم و داخل اتاق رفتم

خانزاده خواب بود برعکس بقیه خونه های روستا 
مطبخ داخل بود نه تو حیاط به مطبخ رفتم همه چی 
بود یخچال هم داشت مادر بهم سوپ پختن یاد داده 
بود برای همین مشغول شدم و بعد از نیم ساعت زیر 

.گاز رو کم کردم و رفتم کنار سر خانزاده نشستم
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نیم ساعت گذشت بوی غذا کم کم در اومده بود باید 
بر می گشتم خونه تا هوا تاریک نشده به مطبخ رفتم 

سوپ رو یه دور هم زدم کاسه و قاشق تمیز بود اما یه 
بار دیگه آب کشیدم و با دستمال آبشون رو گرفتم 

اجاق رو خاموش کرده و دو مالقه تو کاسه کشیدم 
موهام رو مرتب کرده سینی به دست از مطبخ بیرون 

رفته کنار رخت خواب نشستم و سینی رو کنارم 
گذاشتم دستم رو سینه ش تکیه دادم و تکونش دادم 

هتا بیدار بش

و:خانزاده،خانزاده پاش



مهومی گفت اما بیدار نشد کمی بهش نزدیک تر شد

و:امیر،امیر پاش

چشم باز کرد و زل زد تو چشم هام دستش باال اومد و 
تروی گونه م نشس

؟-گُلین باالخره برگشتی

.:َمـ...من..

ددستش رو نوازش وار روی گونه م حرکت دا

-گُلین رفتی بابا ارسالنمم رفت،بابام رفت مادرم رفت 
یتو رفتی همه رو برد



می ترسیدم هوشیار بشه بفهمه من گُلین نیستم و باز 
!بزنتم اما نمیذاشت بگم من ُگوِنشم نه گُلین

؟-چرا رفتی؟مگه دوستم نداشتی پس چرا رفتی

م:خا...خانزاده...َمـ...من...گُـ..ُگوُنش

منتظر بودم دستی که نوازشم می کرد کوبیده بشه به 
صورتم اما شل شد و روی زمین افتاد ترسیده دستم 

رو زیر بینی ش گرفتم نفس می کشید اما انگار 
دخوابش برده بو

گُلین ،لعنتِی دزد چی کار کردی بااین بیچاره؟خودت 
!رفتی بس نبود پدر و مادرش رو هم کشتی؟

و:امیر پاشو برات سوپ پختم پاش



آروم چشم هاش رو باز کرد با کش و قوسی به بدنش 
بلند شد ونشست دست باز کرد و اشاره کرد برم 

بغلش،سرم رو به عالمت منفی تکون دادم و به سوپ 
اشاره کردم دستم رو کشید و روی پاش نشوند سرش 

ترو روی شونه م گذاش

؟-تو سوپ پختی

؟:آره،دوستداری

ه-آر

ر:پس بذارم زمین سوپ تو بخو

م-اما من دوستدارم تو رو بخور

قبل از هر واکنشی روی رخت خواب درازم کرد 



دوخودش روی تنم خیمه زد و لبش گردنم رو شکار کر

انقدر گردنم رو بوسید و مکید که اندازه ی یه بند 
دانگشت کبود ش

؟-اوه ببین گردنت چه کبود شده

؟:چرا

ش-چون من خوردم

؟:ها

تهمونطوری که دستم رو کشید و بلندم کرد گف

-هیچی فقط مواظب باش کسی گردن تو نبینه دردسر 



همیش

؟:چرا درد سر میشه

ه-چون میفهمن یکی گردن تو خورد

؟:خب بفهمن چه اشکالی داره

دیکی کوبید تو پیشونیش و پرسی

ت-چرا انقدر خنگی تو دختر؟میفهمن یه مرد بوسیدت

؟:چجوری میفهمن

؟-تو ندیدی گردن زنای شوهر دار کبوده



م:نه ندید

-پس هیچی اما حواست به گردنت باشه االنم پاشو 
هسوپ و داغ کن یخ کرد

ه:باش

سینی رو برداشتم و به مطبخ رفتم سوپ رو داغ کردم 
و بعد از پنج دقیقه سینی به دست از مطبخ بیرون 

رفتم تو این فاصله خانزاده رفته بود تا دست و 
صورتش رو بشوره
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سفره دو نفره رو که دفعه قبل یادم رفته بود پهن کردم 
و سینی رو گذاشتم خانزاده نشست و مشغول خوردن 
شد هر سه قاشقی که میخورد خم می شد به سمتم و 
لبم رو می بوسید با چشم های گرد شده بهش زل زدم 

تکه گف



؟-چیه

س:انقدر منو نبو

-نظرت چیه لبتم کبود کنم خونه نتونی بری شب در 
مخدمتت باش

با این حرفش ترسیده از سفره فاصله گرفتم خندید و 
تگف

ت-خودت پختی؟خوشمزه ست درست مثل خود

لب گزیدم و سرم رو پایین انداختم باز هم خندید و 
تگف

ی-یعنی عاشق سرخ شدنتم مثل لبو می ش



صورتم رو بین دستام قایم کردم که باز صدای خنده 
ش باال رفت سوپش رو خورد ظرف ها رو شستم لباس 

هام خشک شده بود جمع کردم چادر به سر همراه 
خانزاده که لنگ می زد و به زور همراهم اومد به خونه 

.رفتم

جلوی در چادر رو در آوردم و وارد خونه شدم مادر تو 
تحیاط نشسته بود و بافتنی می باف

ه-عافیت باش

؟:سالمت باشی،مادر غذا داریم

ت-قورمه سبزی پختم برا

خوش حال از گردن مادر آویزون شدم و لپش رو 



مبوسید

ر:دستت درد نکنه ماد

؟-گردن تو چی شده؟چرا کبوده

مرنگ از صورتم پرید و با عجله گفت

:مهلقا صابونو پرت کرد نتونستم بگیرم خورد به 
مگردن

؟-درد می کنه

مدستی به گردنم کشیدم وگفت

ه:موقعی که خورد خیلی درد می کرد االن ن



-یخ بذار خوب میشه برو لباس هاتو بذار پیش لباس 
مچرکا فردا بشور

م:لباسامونو همونجا شستیم خشک که شد اومدی

د-چه عجب زرنگ شدی

ه:آره دیگ

لبخند مسخره ای زدم و بعد سریع به اتاقم رفتم،کنار 
دیوار نشستم و با فکر کردن به خانزاده تپش قلبم 

بیشتر شد
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""فیروزه

مامان وقتی فهمید خان عمو امیر رو  از راه پله 



انداخته گفت باید بریم روستا و یک بار برای همیشه 
ممسئله گُلین رو مشخص کنی

صبح زود بعد از صبحونه با ماشینی که مامان تازه 
خریده بود حرکت کردیم با اتفاقی که برای امیر افتاد 
نشد برای خرید ماشین ذوق کنم برای همین حس بدی 

به ماشین داشتم و نمی خواستم بااون به روستابرم 
داما چاره ای نبو

تمام مسیر مادر با راننده حرف زدن و من هم صندلی 
عقب دراز کشیدم،تا اردبیل بی توقف رفتیم و بقیه 

.مسیر رو هم با درشکه طی کردیم

نگهبان ورودی عمارت اربابی با دیدن مامان سریع خم 
شد و تعظیم کرد مامان پول و انعام درشکه چی رو 

حساب کرد و نگهبان چمدون ها رو از درشکه چی 
.تحویل گرفت و دنبال مامان راه افتاد

نگهبان میانسال از کارکنان قدیمی عمارت بود برای 
همین مامان و می شناخت و بقیه با تعجب به ما زل 

.زده بودن

مامان درست وسط پذیرایی ایستاد و رو به طبقه ی 
باالی عمارت که اتاق کار خان عمو بود با صدای نسبتا 



تبلند گف

-دست خوش اردالن خان پای نوه ی خودتو می 
؟شکنی؟پای پسر ارسالن تو

صدایی از عمو نیومد اما خاتون عصا زنون از راه پله 
تپایین اومد و گف

-چیچک صبرکن برسی عرقت خشک بسه بعد شر به پا 
نک

تمادر پوزخندی زد و گف

-کسی که آتیش شرش زندگی پسر خودش رو ُکشت 
حق اظهار نظر کردن نداره تو به ارسالنت رحم نکردی 

یچه برسه بخوای به پسرش رحم کن



خاتون دهانش رو باز کرد تا حرفی بزنه که مامان 
تدستش رو به نشونه ی سکوت باال برد و گف

-من با تو حرفی ندارم طرف حساب من اردالنه 
دکجاست بگو بیا

تخاتون عصبی پشت چشمی نازک کرد و گف

-حق داری سیزده ساله شوهر نداری سرت نمیشه 
تاردالن االن سرکاره مخصوصا که خان هم هس

خاتون لبخند فاتحی به مادر زد که مادر با نیشخندی 
تگف

-خاتون دهن منو باز نکن که چیزی رو که نباید بگم 
ساکت بشین یه گوشه تا شر به پا نکردم جوری که تو 

شعله های آتیشش اول از همه قاتل دختر و دامادم 
هبسوز



بی توجه به چهره عصبی و قرمز خاتون دستم رو 
گرفت و به سمت پله ها حرکت کرد و روبه خاتون 

تگف

-اگه قرار نیست خودت چمدون هارو بیاری بگو یکی از 
هخدمه بیاره اتاق فیروز

قیافه سرخ خاتون خیلی دیدنی بود ریز خندیدم و 
همراه مادر به سمت اتاقم تو عمارت اربابی رفتیم
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؟-اردالن این اتاق و به تو داده

؟:خوبه که مامان ایرادش کجاست

ی-ایرادش جایی که تو نمی دون



اتاقم خوب بود بد نبود اما نسبت به بقیه اتاق ها بد 
بود یه اتاق ده متری با یه تخت دو نفره ویه میز و 
صندلی با یه آینه قدی و کمد دیواری که لباس هامو 

.میذاشتم

تمامان لباس عوض کرد و گف

-اردالن اومد قبل از این که خاتون ُپرش کنه بیدارم کن 
شحرف دارم باها

م:چش

مامان خوابید و من هم به حیاط عمارت که در واقع 
باغ محسوب می شد رفتم آخرای بهاره و یکی دو روز 

دیگه تابستون شروع می شه باغبون و پسرش مشغول 
زدن شاخه های خشکیده و بی بار و برگ درخت های 

.کهن سال بودن

تا یه دور باغ رو طی کنم خان عمو هم رسید رفتم 



جلو و سالم کردم نگاه جدیش رو به چشم هام دوخت 
دو جواب سالمم رو دا

ه:خان عمو مامانم اومد

؟ابروی چپش باال رفت و پرسید

؟-چیچک

ه:باهاتون حرف دار

؟-نمی دونی چه حرفی

:نه فقط گفت حاال که خاتون شروع کرده به نبش قبر 
گذشته ها بهتره ماهم یه قبرایی رو بشکافیم ببینیم 

ُمرده توش هست یانه؟!من نمیفهمم چی میگه اما 
یمامان گفت شما خوب میفهم



-نه منم نمی فهمم مادرت منظورش چیه؟برو بگو تو 
دباغ منتظرشم بیام داخل خاتون هست نمیشه حرف ز

ه:باش

خان عمو به سمت اتنهای باغ رفت و من به داخل 
عمارت رفتم سر چرخوندم خبری از خاتون نبود به 

ماتاقم رفته و مامان رو از خواب بیدار کرد

ه:مامان خان عمو اومد

؟-اردالن اومده؟کجاست

غ:آخرباغه گفت با وجود خاتون نمیشه حرف زد بری با

ه-خوبه پس هنوز عقلش رو از دست نداد



مادر دستی به موهاش کشید از اتاق بیرون رفت چند 
دقیقه بعد دست و رو شسته برگشت روی صندلی 

جلوی آیینه ی روی میز نشست موهای بلندش رو فرق 
تکرده شونه زد و بعد شل باف

م-کسی ازت پرسید من کجا رفتم بگو تو باغ

د:خب این طوری میفهمن با خان عمو حرف می زنی

م-بفهمن خالف شرع که نمی کنیم حرف می زنی

ه:باش

تمادر لبخندی زد بغلم گرفت و گف

-من هر کاری می کنم به خاطر خودته،نمی خوام 



ماجرای گُلین دامن گیر تو بشه مادر امیر که رفت 
خواهر بزرگتم که فکر شوهر و زندگیشه من باید 

ممراقب تو باش

؟:مامان من اصال نمی فهمم چی میگی

ی-منم همین رو میخوام این که تو هیچی نفهم

مامان رفت و من رو هاج و واج تنها گذاشت از پنجره 
اتاقم تا آخر باغ مشخص بود برای همین صندلی زیر 

پام گذاشتم تا راحت بتونم ببینم
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مامان با قدم های آهسته به سمت خان عمو رفت و 
چند قدم مونده به عمو ایستاد هر دو پشت به من 

ایستاده بود مسیر هم طوالنی بود و مهم تر از همه من 
لب خوانی بلد نبودم چند دقیقه آروم ایستاده بودن 

نمی دونم مامان عمو رو عصبانی کرد یا خان عمو 



خودش عصبی برگشت سمت مامان بازی دهانش و 
سرخی صورتش می گفت عصبی شده و احتماال داره 
داد می زنه،انگشت اشاره ی مامان باال اومد و جلوی 

صورت خان عمو تکون خورد انگار مامان خان عمو رو 
.تهدید می کرد

با صدایی که از بیرون اتاق توی راهرو میومد سریع از 
روی صندلی پایین پریدم و صندلی رو سر جای اصلی 

.ش برگردونم

دلم برای دخترا تنگ شده اگه مامان زود برنگرده تهران 
فردا ظهر کنار چشمه میرم تا ببینمشون خبری هم از 

.کلثوم بگیرم

حدود نیم ساعت بعد مادر با صورتی برافروخته و 
سرخ از عصبانیت به اتاق اومد به سمت چمدونش 

مرفت که پرسید

م:میخوای برگردیم؟چه زود من هنوز دوستامو ندید

-نه برنمی گردیم تا روشن شد تکلیف می مونیم یاامیر 
،خان میشه یا تکلیف مال و اموال اربابی یالمان خدا 



هبیامرز مشخص میش

؟:سهم بابا

-نصف این اموال و برای یالمانه پسر بزرگ پدر بزرگت 
دیالمان بود نه اردالن،اگه یالمان زنده بود خان اون بو

؟:مگه زمانی که بابا زنده بود خان عمو خان نشده بود

مادر نفس عمیقی کشید انگار پرت شده باشه تو 
تخاطراتش و گف

-یالمان خدا بیامرز به خاطر من اومد تهران شرط آقای 
خدابیامرزم برای ازدواج با یالمان این بود که تهران 

پیش خودشون زندگی کنیم یالمان اختیار اداره ی 
نروستا رو داد به اردالن و اومد تهرا



ه:پس بابا همه چی رو داده به خان عمو دیگ

تمامان همون طور که لباسش رو تعویض می کرد گف

-اردالن کارگزار یالمان بود به کارها رسیدگی می کرد 
یالمان سندی رو به اسم اردالن نزد عالوه بر شماها عمه 

هاتم حق دارن نسبت به اموال اربابی جز عمه ی 
بزرگت که شوهرش زمان زنده بودن خان بزرگ سهم 

گاالرث زنش رو گرفت و رفتن فرن

ن:چه پیچیده من گیج شدم ماما

-اگه اردالن تصمیم درستی نگیره همه چی پیچیده تر 
همیشه اما حق به حق دار میرس

:مامان تو دقیقا چند سالته؟



؟-پنجاه و دو سالمه چطور

؟:خواهرامو چند ساله ت بود به دنیا آوردی

-سیزده سالم بود که یالمان عاشقم شد خوش قدوباال 
بود منم که دختر چشم و گوش بسته ای بودم دلم 
رفت برای مهربونی هاش یالمان اون موقع هجده 

سالش بود خیلی زود ازدواج کردیم دوسال اول بچه 
دار نشدیم مادر بزرگ خدابیامرزت مثل همه ی مادر 

شوهرا خیلی اذیتم می کرد برای همین آقا خدابیامرزم 
 شرط کرد حتما تهران بمونیم

چهارده سالگی یه پسر سقط کردم یالمان خیلی به 
فکرم بود اما مدام با خانواده ش جنگ و دعوا داشتیم 
تا این که پونزده سالگیم خدا یاشیل خواهر تو بهمون 

داد یالمان عاشق یاشیل بود اما از روستا هیچ کس 
برای تبریک که هیچ برای دیدن نوه خودشون هم 

ننیومد



مامان چشم هاش پر اشک شده بود مثل همیشه با 
دیادآوری بابا گریه ش گرفته بو

ی:مامان بقیه شو نگو اذیت می ش

-نه مادر تا این جاشو گفتم بقیه شم می گم،مردم 
روستا پول روهم گذاشتن یه گوسفند برای یاشیل 

قربونی کردن از بس که یالمان به فکر مردم روستا بود 
اونا هم یالمان و دوست داشتن چون بچه دختر بود 
خبری از خان و خانزاده ها نشد تا ُنه ماه بعدش که 

مادر امیر به دنیا اومد جمع چهار نفره ی ما خیلی شاد 
دبو

؟:ُنه،ماه بعد از یاشیل باز حامله شدی

د-نه،مادر امیر ُنه ماه بعداز یاشیل دنیااوم

خنده م گرفته بودباباچه بی طاقت بوده اما برای اینکه 



ممامان خجالت نکشه گفت

ن:خب می گفتی

-شش سال قبل هم ارسالن به دنیا اومده بود ارسالن 
اخالقش خیلی شبیه یالمان بود و آخرش هر دو 

نجوون مرگ شد

؟:یعنی خاتون و خان عمو زود تر از شما بچه دار شدن

-آره خاتون ناف بریده اردالن بود،مادر اردالن با مادر 
نیالمان یکی نبود مادراشون با سه ماه تفاووت زایید

:یعنی قبل از این که بابا عاشق شما بشه عمو و خاتون 
؟ازدواج کرده بودن

-وقتی یالمان و برای اولین بار دیدم خاتون ارسالن رو 



دحامله بو

؟:یعنی بابا همون نظر اول عاشقت نشد

تمامان خندید و گف

-یالمان همیشه می گفت همون بار اول عاشقم شده اما 
هردو مون برای ازدواج کم سن بودیم،خاتون و اردالن 

هم خیلی کم سن بودن زود هم بچه دارشدن

؟:عمو هم زن دوم سوم داشته

دمادر با تعجب نگاهم کرد و پرسی

؟-چرا می پرسی



ه:آخه خیلی بدجنسه اگرم بوده سر همه رو زیر آب کرد

ن-نه اردالن فقط یه زن داره خاتو

:مامان یه سوال دیگه مادر بزرگ من همونی که اذیتت 
؟می کرد مامان بابا بوده دیگه

-هردو بودن اگه یادت باشه تو چهارسالت بود که مادر 
تبزرگت ُمرد،مادر اردالن هنوز زنده س

؟:چی زنده ست؟کجاست پس

-همون بهتر که این پیرزن خون خوار نیست بعد ُمردن 
خان ،زن دوم خان روستای مادریش شد سر اون 

شوهرشم خورد چنبره زده رو مال اموال اربابی اون 
ابیچاره ه



؟:اوه مادر نیاد این جا

-پس فکر کردی برای چی خونه ی یادگار یالمانم رو ول 
کردم اومدم اینجا؟بوی خون میاد می ترسم پیداش 

هبش

مبا ترس به مامان نزدیک شده وگفت

م:اینجوری نگو من می ترس

-باید بترسی،باید از این عمارت خونی بترسی اما من 
مهستم مواظبت

دست باز کرد وتو بغلش خزیدم من تااین آغوش پر 
محبت رو داشته باشم از هیچی نمی ترسم.
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""ُگوِنش

شب رهام زود تر از همیشه اومد اما غذا نخورد کمی 
غذا برداشت و گفت میره تا با خانزاده بخوره،ما هم 
شام خوردیم و خوابیدیم صبح که بیدار شدم کمک 

مادر خونه رو تمیز کردیم و ناهار قورمه سبزی دیشب 
رو داغ کردیم قبل از این که غذا بخورم یکم تو قابلمه 

کشیدم و با سرعت خودم رو به خونه ی کلثوم 
رسوندم از حصار پرچین داخل حیاط رو دید زدم 
خبری از شوهرش نبود برای همین با خیال راحت 

مصداش زد

ا:کلثوم،کلثوم بی

چند لحظه بعد کلثوم چارقد به سر در حالی که از 
دپهلوش گرفته بود به سمتم اوم

ی-خوش اومد



؟:کلثوم چت شده؟چرا از پهلوت گرفتی

-کمال بهش یادداه چجوری بزنه که نه کبود بشه نه 
هصورتم زخمی اما دردش بیشتر باش

؟:مگه تو حامله نیستی

-هستم اما کاش نبودم حداقل کاش دختر نباشه به 
خاطر خودم نمیگما به خاطر خودش می گم که 

هبدبخت می ش

:الهی دست و پاش بشکنه،ببین برات غذا آوردم باید 
خودتو تقویت کنی بخورش اومدی ظرف بشوری 

مقابلمه رو بیار برا

م-دستت درد نکنه خودم یه چیزی می خورد



:حتما بازم نون و پنیر می خوردی؟برو تو تا داغه 
هبخور منم برم خونه مادر نگرانم میش

ت-خدابهمراه

دستی تکون دادم و با سرعت دویدم تا به خونه برسم 
تمادر تو حیاط بود و بادیدنم گف

-چند بار بگم بزرگ شدی، ندو سینه هات تکون می 
هخوره معلوم میش

م:ببخشید گشنه بودم خواستم زودتر برس

م-سفره رو تو ایوون پهن کن االن غذا رو میار

م:چش

سفره رو پهن کردم و با مادر غذامون رو خوردیم کمی 



ُچرت زدیم و با اومدن دخترها ظرف های نشسته رو 
جمع کرده و حرکت کردیم،کلثوم مثل دیروز قبل از ما 
.رسیده بود و ظرف هاش رو گذاشته بود خیس بخوره

مشغول بگو و بخند و ظرف شستن بودیم که صدای 
مشاد فیروزه رو شنید

م-سالم من برگشت

دخترا بادیدنش بهش حمله کردن و با کلی ماچ و بغل 
حسابی تف مالیش کردن احوال پرسی که تموم شد 

تکنارم نشس

؟-چه خبرا

؟:هیچ بی خبری تو چه خبر؟تنها اومدی

م-نه با مامان



ب:چه خو

-خوب یا بد مشخص نیست فعال،راستی میرم پیش 
امیر خونه ی گُلین ،من بلد نیستم باید از داداشت کمک 

؟بگیرم می دونی کجاست

؟:آره می دونم،یه سوال بپرسم

ه-درباره ی گُلین ن

م:باشه پس نمی پرس

لبخندی زد و بعد رفت و کنار کلثوم نشست دستش رو 
که روی شکم کلثوم گذاشت و موضوع بحث بچه ی 

تو راهی کلثوم شد.
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ظرف ها شسته شد کلثوم قابلمه رو داد و رفت همراه 
فیروزه خونه ی ما رفتیم ظرف هارو تو مطبخ گذاشتم 
و همراه فیروزه به بهداری ده رفتیم هنوز وارد بهداری 
نشده بودیم که رهام در حالی که موهای مشکی ش رو 

صورتش سایه انداخته بود و یه پاکت دستش بود از 
.بهداری بیرون اومد

ش:دادا

مبا دیدنم لبخند زد نزدیکش شدم و با ذوق سالم کرد

:سالم کاش یکم زودتر می رسیدم تو لباس سفید 
تدکتری میدیدم

ک-سالم آبجی کوچیکه،حال شما خانوم کوچی

فیروزه پشت چشمی نازک کرد و با یه سالم خالی رو 



دبرگردوند رهام خندید و پرسی

-چی شده که این خانوم کوچیک اخمو رو آوردی 
یبهدار

با این حرف اخم فیروزه بیشتر و باعث خنده ی من 
دشد فیروزه با آرنجش تو پهلوم کوبی

.:راستش داداش فیروزه میخواد بره پیش خانزاده..

تفیروزه تو حرفم پرید و گف

ر-خونه ی گُلین و می دونی کجاست؟ببرم پیش امی

رهام دستی به موهاش کشید و از روی صورتش کنار 
تزد وگف



م-می دونم اما االن مریض دار

:خب کجا میری ما هم باهات میایم بعد فیروزه رو ببر 
هپیش خانزاد

رهام به این که سریع خودم رو اضافه کردم خندید و 
تگف

-جایی که میرم مناسب خانوم کوچیک نیست فکر 
نکنم دوست داشته باشه همچین جایی بره اما اگه 

میخواید ایرادی نداره باهم میریم(دستش رو به سمت 
مجلو گرفت)بفرمایید بری

خودش زودتر حرکت کرد نگاهی به فیروزه انداختم 
دقبل از این که بپرسم میره یانه؟خودش حرکت کر

من هم دنبالشون راه افتادم مسیر طوالنی بود و کم 
.کم از تعداد خونه ها کم می شد و به دشت نزدیک تر



؟:رهام کجا داریم میریم

؟-خسته شدی

ت:نه اما روستا تموم شد دیگه خونه نیس

ا-پنج دقیقه دیگه میرسیم غر نزن بی

م:من که غر نزد

ا-از خانوم کوچیک یاد بگیر ساکت باشو بی

هربار که رهام به فیروزه خانوم کوچیک می گفت 
چهره ش درهم می شد و با غیض دست هاشو مشت 
می کرد نمی دونم چرا اما رهام طوری رفتار می کنه 
انگار فیروزه یه دختر بچه ست اونم یه دختر بچه ی 

!دماغو



باالخره رسیدیم یه سیاه چادر جمع وجور بود رهام 
.یاا� گویان کفشش رو در آورد و وارد چادر شد

؟:ما هم بریم تو

م-اره بری

بعداز در آوردن کفش ها وارد چادر شدیم رهام باال سر 
یه پیرزن نشسته بود و مشغول معاینه ی پیرزن 

دبود،سالم کردیم جوابی ندا

ه-ننه ِبیگوم نمی شنو

حرفی نزدیم و تو سکوت گوشه ی چادر نشستیم تا 
کار رهام تموم شد
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رهام زخم هاش رو پانسمان کرد داروهاش رو داد کمی 
هم سوپ با خودش آورده بود که کمک کرد ننه ِبیگوم 

.بخوره

بعداز یک ساعت کار رهام تموم شد و از سیاه چادر ننه 
مِبیگوم به سمت خونه ی گُلین حرکت کردی

؟:داداش ننه ِبیگوم کسی رو نداره؟تنهاست

ن-کسی رو که داره اما تنها ولش کردن رفت

ه:بیچار

-نه ُگوِنش نگو بیچاره ننه ِبیگوم یه زن قویه بیچاره 
هآدم هایی هستند که ولش کردن تا بمیر

ی:آره درست می گ



لبخند زد و دستش رو دور شونه م حلقه کرد من هم 
دست فیروزه رو گرفتم و هم قدم باهم شونه به شونه 

حرکت کردیم،همیشه خانزاده و فیروزه بودن و حاال 
!منو رهام

مسیر برگشت طوالنی تر بود پشت در خونه ی گُلین 
هم تا خانزاده بیاد و در رو باز کنه عالف شدیم،در 

بازشد خانزاده اول از همه چشمش به خاله ی 
دکوچیکش افتا

؟-فیروزه با کی اومدی

ترهام تنه ای به خانزاده زد و گف

ن-برو کنار بیایم داخل بعد سوال جواب ک

خانزاده خودش رو از جلوی در کنار کشید فیروزه بی 
حس وارد خونه شد و بی توجه به خانزاده ای که این 



دهمه اصرار برای دیدنش داشت پرسی

؟-اینجا خونه ی گُلینه

خانزاده سرش رو به نشونه ی تایید تکون داد و 
دپرسی

؟-نگفتی با کی اومدی

فیروزه همونطوری که در و دیوار رو نگاه می کرد و 
دجلو می رفت جواب دا

گ-خانوم بزر

دخانزاده زیر لب زمزمه کر



گ-خانوم بزر

می خواست در و ببند که متوجه ی من شد لبخند 
نصف نیمه ی زد دستم رو کشید وارد خونه که شدم در 

تو بس

-به به خانوم سرآشپِز خوشمزه اومدی باز غذا بپزی 
؟برام

ه:ن

م-پس اومدی خوِد خوشمزه تو بخور

از گوشه ی چشم نگاهی به فیروزه و رهامی که تو 
محیاط بودن انداختم وگفت

؟:جلوی این دوتا



تآروم سرش رو بهم نزدیک کرد وگف

ا-پشت سر این دوت

وبعد لبش رو روی لبم گذاشت و به شدت مکید.

#part54

دستم رفت تا دور گردنش حلقه بشه که از لبم جدا شد 
تدستی به لبش کشید و گف

-عجب عیادت شیرینی بود حیف لبت کبود می شد 
.وگرنه..

خواست باز هم ببوستم که صدای فیروزه باعث شد 
لنگ زنون به سمت حیاط بره و من هم بعد از یه نفس 

.عمیق برم و به بقیه ملحق بشم



فیروزه اصرار داشت حاال که مادرش اومده خانزاده از 
خونه ی گُلین به عمارت اربابی نقل مکان کنه،اما 

خانزاده قصد نداشت برگرده و می گفت اگه خاتون 
یک درصد درست گفته باشه و گُلین برگشته باشه حتما 
یه سر به خونه ش می زنه و اون برای دیدنش باید تو 

.این خونه باشه

ناراحت بودم از وجود گُلینی که همه می دونستن کیه 
جز من،گُلینی که با وجود دزد و قاتل ارسالن خان 

بودن خانزاده هنوز هم دوستش داشت و منتظرش 
.بود

ه-امیر بیا وگرنه خانوم بزرگ ناراحت میش

فیروزه این حرف و زد و بعد دستی به گچ پای خانزاده 
دکشید و پرسی

ی-کی بازش می کنی؟قرار بود ببریم اسب سوار



تخانزاده دست فیروزه رو پس زد و گف

-شکسته ها فشار نده،دو سه روز دیگه میرم بازش 
مکنن،عمارتم فقط به خاطر خانوم بزرگ بر می گرد

فیروزه بی توجه به حرف خانزاده باز گچ پای خواهر 
زاده شو فشار داد که این دفعه رهام دستش رو پس زد 

توگف

-خانوم کوچیک بچه بازی نیست پاش شکسته بااین 
هفشاری که تو میدی ممکنه اصال جوش نخور

تفیروزه پشت چشمی نازک کرد و گف

-پای خواهر زاده ی خودمه،درضمن کوچیک نیستم یه 
نبار دیگه هم بگی خانوم کوچیک میدم فلکت کن



رهام خندید تکه موی روی صورتش رو کنار زد و 
تگف

د-خانوم کوچیک خشن می شو

فیروزه از عصبانیت سرخ شد و پای خانزاده رو بی 
دحواس محکم فشار داد خانزاده از درد فریاد کشی

-وای ببخشید امیر اصال حواسم نبود تقصیر این 
هدوست خودت

رهام که از اذیت کردن فیروزه سر کیف اومده بود 
دجواب دا

-تو حواست نیست تقصیر منه خانوم کوچیک؟
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فیروزه عصبی و قرمز شده بدون حرفی بلند شد و به 
حیاط رفت خانزاده بی خیال فقط خندید و به رهام 

تگف

-فکر نکن چالق شدم چیزی نمی گم فیروزه رو کم 
هاذیت کن بچه ی حساسی

ترهام خندید و گف

ت-خوبه خودتم می گی بچه س

مثل خنگ ها فقط زل زده بودم به دو دوستی که به 
دوست من می خندیدن خنده هاشون که تموم شد 

ترهام گف

-برو پیش خانوم کوچیک منم کمک امیر کنم لباس 
هعوض کن



ه:باش

فیروزه عصبی تو حیاط راه می رفت وقتی دیدم 
تگف

-داداشت خیلی رو مخه چرا حرف حالیش نمی شه که 
ممن بچه نیست

مسعی کردم جلوی خنده م رو بگیرم وشمرده بگ

:قبول بچه نیستی اما بااین کارات خالف حرفت رو 
یثابت می کن

؟-رفتارم چشه مگه

:بابا جان رهام میبینه حرص می خوری سر کیف میاد 



هبیشتر اذیتت می کن

-حرص نخورم؟مدام میگه بچه ی جای دخترمی من 
مجای بابات

مچشمکی زدم و گفت

د:بابا به این جذابی دلتم بخوا

دعصبی داد کشی

-بابای من یالمان خان بوده وقتی هم منو مامانم حامله 
مبوده ُمرده من بابا نمی خوام دیگه نمی خوا

مدستم رو به نشونه ی سکوت باال گرفتم و گفت



ش:باشه،باشه ساکت باش جیغ نک

-مثال دوستمی اذیتم می کنی چه برسه به اون برادرت 
خسته شدم از بس مثل بچه ها باهام رفتار می کنن 

هبابا من نزدیک چهارده سالم

د:باشه ببخشی

قبل از این که حرفی بزنه رهام و خانزاده اومدن و 
باهم از خونه ی گُلین بیرون زدیم و در سکوت به 

.سمت عمارت اربابی حرکت کردیم

به اصرار فیروزه،خانزاده از رهام خواست بریم داخل 
و برای اولین بار پا به عمارت اربابی گذاشتم عمارتی 

که بعدها قصه ها رقم زد
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عمارت باغ بزرگی به عنوان حیاط داشت و بنای 
عمارت درس وسط باغ بود ورودی باغ سنگ فرش بود 



و کمی جلو تر حوض بزرگی با فواره ی قو مانند و پراز 
آب خود نمایی می کرد وقتی از کنار حوض رد می 

شدیم چند قطره آب روی صورتم پاشید و حس خوبی 
دبهم دا

از راه پله ها باال رفتیم و داخل سرسرای عمارت شدیم 
دم در خدمتکار مشکی پوشی که پیش بند سفید 

داشت جلو اومد و با سالم و کمی خم شدن جلیقه ی 
تخانزاده و رهام رو گرف

م-ُگوِنش بیا ببرمت پیش مامان

قبل از این که جوابی بدم دستم رو کشید و از راه پله 
های مار پیچ باال رفتیم وارد یه راهروی نیمه تاریک 
شدیم فیروزه جلوی سومین در سمت راست ایستاد 

تتقه ای به در زد صدای دل نشینی گف

د-بفرمایی



فیروزه در و باز کرد داخل رفت و من رو هم با خودش 
دکشی

ه-مامان این ُگوِنش

مادرش زنی تقریبا مسن بود چهره ی دل نشین و 
مهربونی داشت موهای طالیی رنگش دورش رو گرفته 

بود و با عینکی روی بینی ش مشغول کتاب خوندن 
دبو

و-بیا جلو تر ببینمت تو ر

جلو تررفتم و آهسته سالم کردم با لبخند دستم رو 
تگرفت و گف

؟-علیک سالم خوشگل خانوم خواهر دکتر رهامی



ه:بل

ر-ماشاا� چه قدر قشنگی تو دخت

د:لطف داری

ه-چندسالت

ه:چندماهی مونده پونزده سالم بش

-خوبه زیاد هم کم سن نیستی ،دخترم مادر امیرو 
میگم سیزده سالش بود که امیرو به دنیاآورد از 

دفیروزه هم کم سن و سال تر بو

حرفی نداشتم بزنم فقط در تایید حرف هاش بله بله 
می گفتم و بیشتر شنونده بودم تا این که خدمتکاری 

تاومد و گف



ه-دکتر رهام گفتن به خواهرشون بگید وقت رفتن

م:االن میا

تخدمتکار رف

ه:بااجازه تون من برم دیگ

ا-برو خدا بهمراهت بازم بی

ظ:چشم حتما،خداحاف

بعد از خداحافظی با فیروزه و مادرش به سمت راه پله 
مها می رفت



-آهای دختر این جا چه غلطی می کنی؟بهت نگفتن 
؟کلفتا حق ندارن بیان طبقه ی باال

بی توجه به حرفش راهمو ادامه دادم که حمله کرد و 
دمحکم بازوم رو کشی

-با توام دختره ی دهاتی گدا این جا چه غلطی می 
؟کنی

دستم رو از دستش بیرون کشیده و باهمون دست 
ممحکم تو صورتش کوبید

:دهاتی خودتی که صداتو میندازی تو سرت من نوکر و 
مکلفت تو نیستم مهمون این عمارت

صورت زیبایی نداشت اما به لطف سرخاب سفید قابل 
تحمل بود در مقابل چشم های ور قلمبیده ش از راه 

پله پایین رفتم رهام کنار در ورودی ایستاده بود وقتی 



بهش رسیدم هردو با خداحافظی از خانزاده به سمت 
خونه حرکت کردیم.
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حس خوبی به دختر یا زنی که تو عمارت دیدم 
نداشتم حس می کردم این آخرین دیدارمون نخواهد 

بود،رهام می خواست از اصطبل اربابی اسب بگیره تا 
خونه بریم اما من ترجیح می دادم پیاده و قدم زنان 

مراه و بریم و کمی گپ بزنی

م:داداش تو اصال از فرنگ تعریف نکردی برا

-تعریفی که نداشت،یعنی تعریفی بود اما من تنها بودم 
شماها نبودید جذابیتی برام نداشت مخصوصا که برای 

ممخارج زندگیم باید کار هم می کرد

؟:فقط درس خوندی و کار



د-گاهی تفریح هم بو

قبل از این که سوال بعدی رو بپرسم دست انداخت 
ددور شونه م و به خودش نزدیکم کر

-ُگوِنش یه مسئله ای هست که من دلم رضا نیست به 
هانجامش اما تصمیم باخودت

؟:چی هست داداش

ه-مربوط به گُلین

وقتی گفت مسئله مربوط به گُلین می شه می خواستم 
مرد کن

-امیر می خواد ببینه کی راست می گی آیا واقعا گُلین 
دزدی کرده؟میخواد بفهمه کار کی بوده و یجورایی 



هدنبال قاتل ارسالن می گرد

:مگه نگفتی ارسالن خان سکته کرده بخاطر 
هگُلین؟قاتل مشخصه که گُلین

-امیر مطمئنه گُلین و پدرش قربانی یه توطئه شدن 
هبرای همین میخواد نبش قبر گذاشته ها رو کن

؟:االن من باید چی کار کنم

-یه سری حساب کتاب هست امیر نمیتونه نه که نتونه 
تو عمارت نمیتونه این کاررو بکنه به کمک تو احتیاج 

داره به احترام رفاقتمون نتونستم خیلی محکم نه بگم 
در حد خودم از طرف خودم گفتم نه و مونده نظر تو 

از االن بهت می گم این کار خطرناکه کافیه یکی بفهمه 
هدخلت اومد

؟:نمیفهمم مگه چیه که انقدر خطرناکه



-سراین قضایا آدم های زیادی سرمایه شون رو از دست 
دادن خیلی ها ُمردن دست آدم های زیادی تو کاره که 

هعروسک دست گردونی شون کارگزار

؟:االن من چی کار باید بکنم

-ببین میل خودت چیه اگه مخالفی خودم پشتتم 
بیخیال رفاقت و رودوایسی خواهرمی هم خونمی 
مهمتری امااگه موافقی هم من باز پشتتم اما بدون 

هخطرناک

؟:داداش من که خیلی از حساب سر درنمیارم

ی-از خرده حسابا شروع میشه تا حسابای نجوم

م:من دوست دارم هیجان داره اما می ترس



به خونه رسیدیم دم پرچین ایستادیم و رهام دستش 
رو از روی شونه م برداشت و دستم رو به دست 

تگرف

-تو خونه نمیشه حرف زد اگه بخوای کمک کنی نباید 
باهیچ کسی حرف بزنی فقط من میدونم تو 

وامیر،اگرم که کمک نکنی هم باز نباید حرف بزنی چون 
ممکنه جون امیر به خطر بیفته بریم شام بخوریم 

بعدش هم بخواب فکراتو بکن میریم باامیر هم حرف 
میزنیم اگه قانع شدی کمک می کنیم نه که کسی 

هنمیتونه خواهر رهام رو به کاری مجبور کن

با لبخند بغلش خزیدم و بامحبت روی موهام رو 
مبوسید لبخند به لب وارد خونه شدی

م-ُگوِنش کجا بودی نگرانت شد



م:پیش داداشم بود

ی-دیگه بی خبر ازمن جایی نمیر

م:چشم ننه رها

مادر لبخند زد و بعداشاره کرد سرسفره بشینیم،مثل 
همیشه تو سکوت غذا خوردیم و به مامان تو جمع 

کردن سفره کمک کردم بعد هم رهام لطف کردی جای 
خوابش رو تو ایوون به من داد و خودش تو اتاق 

خوابید.
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دست هامو زیر سرم گذاشته و به ستاره های تو آسمون 
زل زده بودم باید چی کار کنم؟به خانزاده کمک کنم یا 
بگم نه؟!اصال چرا من باید کمک کنم تا بی گناهی گُلین 

دزد ثابت بشه؟صدای مغزم جوابم روداد:«چون خانزاده 
دوستش داره»عصبی سرم رو تو بالشت فرو کردم با 



من انقدر بده همه ش میزنتم اونوقت زنی رو که مادر 
.و پدرش رو کشته دزدی هم کرده دوست داره

تمام طول شب به این فکرکردم که چی کار باید 
بکنم؟قبول کنم و حرص بخورم یا قبول نکنم و بازهم 

؟حرص بخورم

دم دمه های صبح وقتی صدای خروس همسایه رو 
شنیدم تصمیم قطعی گرفتم که به خانزاده کمک کنم 
این طوری هم کنارش بودم هم زندگیم از یه نواختی 

.به یه زندگی پر هیجان تغییر می کرد

یک ساعت هم نخوابیده بودم که آفتاب زد و 
مجبورشدم رخت خوابم رو جمع کنم داخل برم،مادر 

دبیداربو

-امروز عمه نصرت سفره صلوات پهن کرده صبحونه 
کبخور که بریم کم

ه:باش



بابا و رهام نبودن سفره پهن بود دست و صورتم رو 
شسته و چند لقمه نون وپنیر خوردم بعد از جمع کردن 

سفره همراه مادر به سمت خونه ی ننه نصرت حرکت 
.کردیم

وسط هال سفره ی سبز رنگی که اسم چهارده معصوم 
رو داشت پهن بود و دسته های تسبیح ده تایی که بهم 
گره خورده بودن روی اسم هریکی از معصوم ها بودن 

وسط سفره بشقاب نمک،پارچ آب وکام نذری گذاشته و 
.با پارچه سبز رنگی پوشونده بودن

تک و توک زن های همسایه اومده بودن بعضی 
سرسفره مشغول غیبت و صلوات گفتن باهم بودن و 
بعضی هم تو حیاط و سردیگ آش نذری که فقط آب 

نخالی رو گذاشته بودن جوش بیاد ایستاده بود

یه دسته تسبیح برداشتم و یه گوشه نشستم تا یه دور 
صلوات بفرستم کم کم اتاق پر شد مهلقا با مادر زینب 

اومده بود اما خبری از مادر خودش و زینب نبود 
تسبیح دستم رو کنار تسبیح های گفته شده گذاشتم و 

مکنار مهلقا که کنار در تو حیاط نشسته بود رفت



؟:مهلقا گرفته ای چرا؟زینب و مادرت کو

تغمگین نگاهی بهم انداخت و گف

-بابام تو سگ دونی زندونی شون کرده،زن عمو رفته 
بود لباس بشوره زینب یادش رفته بود به سگا غذا بده 
بابا اومد کتکش بزنه مادرم رفت جلو نذاره هردوشونو 
تو سگ دونی زندانی کرد زن عمو که برگشت خواست 

دکمکشون کنه حسابی کتکش ز

دسر روی پاش گذاشت و گریه کر

-ُگوِنش به خدا خسته شدم هرروز یا مادرم و می زنه 
یا زن عموی بیچاره رو که شوهرش ُمرد و اسیر بابای 

دمن ش

نزدیکش شدم دستی به چارقدش کشیدم نمی دونستم 
چی باید بگم تا آروم بشه برای همین ترجیح دادم 



مسکوت کن

-یه روز خوش نداریم همه ش جنگ و دعوا حرف نمی 
هزنه فقط کتک می زن

:می خوای به فیروزه بگیم به خانزاده بگه با بابات 
؟صحبت کنه

سریع سرش رو از روی پاش برداشت و وحشت زده 
تگف

-نه،بفهمه با کسی حرفی زدم قطعا هممون رو می 
هکش

ن:باشه تو گریه نک

-چطور گریه نکنم؟چطور ببینم مادرم و می زنه و 



حرفی نزنم؟تو که می دونی زینب از سگ می ترسه 
زن عمو همیشه به جای زینب به سگا غذا می داد اما 

هحاال با سگای وحشی و گرسنه تو یه قفس زندانی

مهلقا خودش رو تو بغلم انداخت و با صدای بلند گریه 
کرد مادر زینب که صداش رو شنید اومد و از بغلم 

تجداش کرد مهلقارو بغل گرفت و با بغض گف

ه-گریه نکن،خدا بزرگ

تمهلقا عصبی جیغ کشید و گف

-خدا بزرگ نیست اگه بود نمیذاشت بنده ی کوچیکش 
به خاطر زور و بازوش انقدر شما و مادرمو بزنه اذیت 

کنه،اگه خدا بزرگه چرا کلثوم انقدر غریبونه شوهر 
کرد؟اگه خدا بزرگه چرا بابای لعنتیم هنوز زنده 

؟ست؟چرا



مهلقا بغل زن عمویی که زن باباش بود گریه می کرد 
مادر زینب با اشک سعی در آروم کردن مهلقا داشت و 
زن ها باز هم مثل همیشه فقط درسکوت نگاه کردن و 

اشک ریختن
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سفره صلوات عمه نصرت بااشک و آه مهلقا ومادر 
زینب گذشت،گرچه دل هردو تو خونه و پیش 

عزیزشون بود اما پدر زینب خونه بود و برای این که 
به مادر مهلقا و زینب کمکی نکنن فرستاده بودنشون 
خونه ی عمه نصرت و گفته بود حق ندارن زودتر از 

نغروب و تموم شدن سفره برگرد

غروب بعد از شستن ظرف ها وجمع وجور کردن خونه 
.ی عمه نصرت هر کسی به خونه ی خودش رفت

تو حیاط کنار مادر نشستم بودم تا موهامو ببافه که 
دصدای شیون و جیغ از خونه ی مهلقا به گوش رسی

ت:مادر صدای مهلقاس



ر-برو چارقدمو بیا

سریع رفتم و با چارقد مادر برگشتم مادر چارقدش رو 
که سر کرد باعجله به سمت خونه ی مهلقا رفتیم وقتی 
که رسیدیم از صحنه ایی که دیدم پاهام سست شد و 

روی زمین افتادم دست و پای مهلقا،زینب و مادرش رو 
پدر مهلقا بسته بود و جسم نیمه جون مادر مهلقا روی 

زمین جلوی سه سگ وحشی و شکاری افتاده بود مهلقا 
جیغ می زد گریه می کرد التماس می کرد اما بی فایده 
بود پدر سنگدلش بی توجه فقط با کمربندش کتکشون 

می زد مادرش هنوز زنده بود جون داشت تکون می 
خورد کمک می خواست اما کسی کمکش نمی کرد با 
گریه به بازوی مادر که پا به پای بقیه گریه می کرد 

مچنگ زد

:مادر تروخدا یه کاری بکن،داره درد می کشه یه کاری 
رکن ماد



مادر بغلم گرفت سرم رو تو سینه ش پنهون کرد که 
نبینم گوش هامو بادستش گرفت که نشنوم اما چه 

فایده مهم مهلقا بود که هم میدید هم می شنوید،مردا 
نبودن هرکسی سرکار خودش بود اگرم بود کمکی نمی 
کرد زن های ده با صدای شیون مهلقا جمع شده بودن 
کاری نمی تونستن بکنن فقط گریه می کرد مهلقا جیغ 

تمی کشید کمک می خواس

-تروخدا ،تروخدا یکی به مادرم کمک کنه یکی کمک 
هکن

صدای ناله های پر از درد مادرش دل سنگ رو آب می 
کرد اما پدر سنگدلش بی توجه روی راه پله نشسته 

.بود و سیگار دود می کرد

باید کاری می کردم وگرنه مادر مهلقا می ُمرد خودم از 
از حصار آغوش مادر بیرون کشیدم و شروع کردم به 

دویدن نمی دونستم کجا باید برم شاید سر زمین باشه 
.شایدم کارگاه قالی بافی اما خداکنه تو روستا باشه

وقتی تو اولین پیچ خانزاده و اسبش رو دیدم از 



خوشی خودم رو پرت کردم بغلش و با گریه پیراهنش 
مرو چنگ زد

؟-ُگوِنش چت شده دختر کسی اذیتت کرده

هق هق و اشک هام اجازه ی حرف زدن بهم نمی داد 
خانزاده کالفه مدام می پرسید چی شد و کی اذیتم 

کرده وقتی دیدم گریه م بند نمیاد و حرفی نمیزنم 
روی دستش خمم کرد و لبش  و روی لبم گذاشت

#part60

حس خوبی بود از بوسه های گرمش حس خوبی بهت 
دست می داد کمرم رو محکم بین دستش فشرد که از 

درد کمرم یادم افتاد برای چی دنبال خانزاده اومدم 
دسریع پسش زدم با اخم نگاهم کر

ه:ترو خدا بیا مادر مهلقارو داره می کش



کمرم رو که روی دستش خم شده بود صاف کرد و 
تدستش رو برداش

؟-کی

ا:بابای مهلق

ت-دعوای زن و شوهری به من مربوط نیس

:دعوای زن و شوهرچی؟مهلقا و زینب و مادرش رو 
بسته،مادر مهلقا زنده ست اماانداخته جلوی سگا دارن 

شمیخورن

د-چی؟عجب آدم پستی این مر

سریع سوار اسبش شد دستم رو کشید و پشت سرش 
سوارم کرد انقدر یهویی کشید که نزدیک بود زمین 



مبخور

؟-خونه شون کجاست

ا:پیش خونه ی م

دستم رو دور کمر خانزاده حلقه کردم خیلی با سرعت 
می رفت با شیهه ی اسبش سرها برگشت سمت 

خانزاده،جوری که کسی نبینه من رو از پشت خودش 
از اسب زمین گذاشت جوری که انگار خودش تنها 

.سوار اسب بوده

خانزاده از روی پرچین و در بسته پرید و وارد خونه 
شد پدر مهلقا که متوجه خانزاده شده بود سیگارش رو 
زیر پاش انداخت و خاموش کرد خانزاده به سمت سگ 

ها رفت و با چوبی که روی زمین افتاده بود به سمت 
سگ دونی هدایتشون کرد سگ ها که از غذا شون دور 

شده بودن پارس می کردن و قصد حمله به خانزاده رو 
داشتن که با چوب کوبید تو سرشون و بعد در سگ 

دونی رو بست به سمت مادر مهلقا رفت خواست نبض 



تشو بگیره که پدر مهلقا نذاشت و گف

-هنوز اونقدر بی غیرت نشدم که یه مرد به زنم دست 
هبزن

خانزاده نگاهی بهش کرد و بعد کمربندی که دست پدر 
دمهلقا بود رو از دستش کشید و به جونش افتا

-تو مردی؟غیرت حالیته؟این زن، زن توعه اون دختری 
که بستیش دختر خودته اگه غیرت داشتی وضع اینا 

داین نبو

تمهلقا با گریه گف

د-تروخدا مادرمو نجات بدی

می ترسیدم جلو برم و به بدن پاره پاره ی مادرش 



دست بزنم اما موقع ترس نبود  از پرچین چوبی پریدم 
و خودم رو به مادر مهلقا رسوندم رهام بهم یاد داده 

بود چجوری نبض بگیرم،دستش پاره و پراز خون بود 
به سختی دستم و روی رگش گذاشتم نبض نداشت 
روی گردنش هم گذاشتم نبض نداشت؛آروم زمزمه 

مکرد

ه:نبض ندار

با این که صدای من آروم بود اما مهلقا شنید و با گریه 
دجیغ کشی

-نبض نداره؟نبض نداره؟کشتش باالخره کشتش خدایا 
شکشت

گریه می کرد و صورتش رو به خاک می کشید زینب و 
مادرش و تمام زن هایی که قربانی مرد ساالری که نه نر 

ساالری شده بودن هم اشک می ریختن،خانزاده لگد ی 



تبه پدر مهلقا زد و بهم گف

ن-برو دستاشونو باز ک

به سمت مادر زینب رفتم و اول دستش رو باز کردم و 
بعد زینب و آخر سرهم مهلقا رو،دست و پاش که باز 

شد خودش رو به مادرش رسوند سرش رو بغل گرفت 
دو باصدای بلند گریه کر

دل سنگ به حال دخترکی سر خونی مادرش رو بغل 
شدگرفته بود و براش الالیی میخوند آب می 

-بخواب آروم تو آغوشم، نکن هرگز فراموشم

بخواب آروم کنار من، تو پاییز و بهار من

هالال الال تو مثل ماه، بخواب که شب شده کوتا

الال الال گل گندم، نشی تو بی قراری ُگم

کمالال الال گل مریم، چشات رو هم میره کم 

الال الال گل یاسم، ازت میخونه احساسم



الال الال گل پونه، عزیزم رفته از خونه

مالال الال گل زردم، ببین بی تو پر از درد

بخواب آروم تو آغوشم، نکن هرگز فراموشم

منبخواب آروم کنار من، تو پاییز و بهار 

الال الال گل پونه، عزیزنم رفته از خونه

الال الال گل زردم، ببین بی تو پر از دردم
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نمی دونستم برم سمت مهلقا یا زینبی که مدام می زد 
تتو سرش می گف

-تقصیرمنه،به خاطر من خاک برسر این جوری شد 
بخاطر من کشتش اگه من از سگ نمی ترسیدم اگه 

بخاطر من نمی زد تو سر سگ زنده بود؛کاش سگا منو 
تیکه پاره می کردن همه ش تقصیره منه من 

!باعث مرگش شدم ،من

در باز شد و زن ها یکی یکی به سر و سینه زنون وارد 
حیاط شدن خانزاده به مادر زینب گفت بره پارچه یا 



چادری چیزی بیاره تا جنازه رو به مرده شور خونه 
ببریم،مهلقا گریه می کرد جنازه مادرش رو سفت 

چسبیده بود و رهاش نمی کرد آخرش هم مجبور شدن 
گاری بیارن و مهلقا هم همراه جنازه رفت و پدرش 

بیهوش از ضربات خانزاده یه گوشه افتاده بود مردهای 
روستا وقتی متوجه قضیه شدن خشمگین به سمت 

خونه ی مهلقا حرکت کردن البته حرف های رهام بی 
تاثیر نبود رهامی که به واسطه ی دکتر بودن و کمک 

.کردنش به مردم عزیز و معتمد ده شده بود

مهلقا شب رو تا صبح موقعی که مادرش رو به خاک 
بسپرن جنازه ش رو بغل گرفته بود و تو مرده شور 

خونه موند منم می خواستم بمونم اما هم می ترسیدم 
هم اخم های خانزاده و رهام باعث شد همراه بقیه 

.خونه برگردم

صبح شد وتمام ده مشکی پوش مادر مهلقا به 
قبرستون رفتیم مهلقا جنازه ی کفن پوش مادرش رو 

بغل گرفته بود و گریه می کرد زینب هم از بس 
خودش رو زده بود جای چنگ هاش روی صورتش 

.مونده بود



-راحت شدی ؟رفتی و راحت شدی کاش منم با خودت 
میبردی کاش منو تنها نمیذاشتی من با جای خالی تو 

مچه کنم؟بی تو چیکار کنم؟به چه امید ی زنده باش

مهلقا گریه می کردزینب گریه می کرد همه حتی 
قاتلش هم گریه می کردن روحانی ده گفت خوبیت 
نداره میت بیش از این روی زمین بمونه و باید دفن 

بشه،بر خالف تصور مهلقا راحت دست برداشت و 
هجنازه رو داد تا خاک بش

-می دونم اون جا راحت تری برای همین میذارم بری 
یبااین که خودم تنها میمونم اما تو مهمتر

خودش رو انداخت تو بغل مادر زینب در حالی که 
مادرش رو خاک می کردن اشک می ریخت و می 

تگف

-تروخدا تو دیگه تنهام نذار اگه کتکمون زد دست 
وپامونو شکست تو نیا جلو تو مراقب خودت باش 



نحداقل تو بمون برامو

مهلقا از گریه بی هوش شد و همراه رهام و فیروزه 
دبهداری بردیمش و رهام براش ُسُرم وصل کر

ه:خانوم بزرگو کاش تنها نمی ذاشتی فیزوز

-مامان تنها نیست پیرزنا چیچِک یالمان خان و خوب 
میادشون مواظبش هستن تا ما برگردی

م:کاش زینب و مادرشم میاوردی

ن-آره شاید بشه ُسُرم ببریم خونه  وصل کنیم براشو

؟:تو بلدی



ه-نه داداشت هست دیگ

ه:آها منظورت داداشم

دچنددقیقه به سکوت گذشت که فیروزه پرسی

؟-ُگوِنش تو می دونی امیر میخواد چی کارکنه

مبی حواس به خیال این که فیروزه می دونه گفت

:میخواد دست اونایی که تو قضیه گُلین دست داشتن 
هو رو کن

-پس که این طور خوبه مامان بهش گفت کاری نداشته 
هباش



؟:تو نمی دونستی

م-امااالن می دون

.:فیروزه گُلـ..

-من هنوز اون موقع بدنیا نیومده بودم خودمم درست 
و حسابی نمی دونم گُلین کیه

حس کردم می دونه کیه اما نمی خواد به من بگه،نمی 
فهمم این گُلین کیه که همه می شناسن جز من؟وانگار 

قرار هم نیست بشناسمش
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ُسُرم مهلقا تموم شد ونیمه هوشیار سوار گاری شدیم 
من سر و فیروزه پای مهلقارو به بغل گرفتیم وقتی 
رسیدیم خونشون صدای قرآن و گریه میومد سه تا 

دیگ هم روی آتیش بود مهلقا با سروصدا چشم هاش 



رو باز کرد و باهم داخل رفتیم به محض دیدن مادر 
زینب رفت و بغلش نشست زینب هم همین طور انگار 

هر دو نگران از دست دادن عزیزدیگه ای بودن حس 
خفگی می کردم بیرون زدم و به سمت چشم حرکت 

دکردم فیروزه هم پیش خانوم بزرگ مون

؟-ُگوِنش این جا چی کار می کنی

ه:سالم خانزاد

ی-علیک سالم چه عجب تو به ما سالم کرد

ی:من همیشه سالم می کنم تو فقط سر تکون مید

تجلوتر اومد و کنارم روی تخت سنگ نشس

؟-حال دوستات چطوره



ی:خوب نیستن اصال کاش باباش رو می کشت

داخم کرد وپرسی

؟-مگه من قاتلم

حواسم نبود چی میگم حسادت کار دستم داد و از زیر 
تزبونم در رف

ت:اما گُلین هس

؟-چی گفتی تو

م:چی...چیزی نگفت



ددستش دور گلوم حلقه ش

؟-تو گفتی گُلین؟تو درباره ی گُلین چه زری زدی

فشار دستش به حدی بود که نفسم باال نمیومد و کبود 
شده بود با دست به سینه ش زدم تا ولم کنه نفهمید 
اما باالخره متوجه شد و ولم کرد حجوم اکسیژن به 

دگلوم باعث سرفه کردن و استفراغ زردآب ش

ناراحت و پر بغض نگاهش کردم عصبی لگدی به تخته 
!سنگ زد و رفت،خوش به حال گُلین که انقدر مهمه

حالم که جااومد و نفس کشیدنم عادی شد به مراسم 
عزاداری برگشتم و سعی کردم با کمک کردن خودم رو 
مشغول کنم و تصمیم گرفتم هیچ کمکی به خانزاده ی 

وحشی نکنم دیگه اجازه هم نمیدم بهم دست بزنه 
منتظر بمونه گُلین جونش برگرده انقدر منتظربمونه تا 

جونش دربیاد
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دو هفته گذشت مهلقای شاد افسرده شده تمام وقت 
چسبیده به زن عمویی که زن باباش بود و حاال مادرش 

شده تولد فیروزه سوت وکور گذشت دعوت شدیم 
همراه رهام عمارت اربابی،برای این که خان و خاتون 

نبیننم مثل دزدها رفتم و مثل دزدها برگشتم،جایی که 
خانزاده بود نمی رفتم سرراه میدیدمش راهمو عوض 
می کردم به رهام هم گفتم بهش بگه من عالقه ای به 

تو دردسر انداختن خودم ندارم،ترجیح میدم خونه 
بمونم و بپوسم اما به اون وحشی عوضی که فقط زور 

.بازوش رو به من نشون میده کمک نکنم

فصل برداشت محصول رسیده بود و تقریبا سر بابا 
شلوغ بود برای فروش داس و  نخ(ریسمونی که دسته 

های سبزی و کاه رو می بندن)اره و...از اردبیل سفارش 
می داد و به روستاییا که بیشتر هم رعیت اربابی بودن 

می فروخت برای من هم کار بود همراه بابا فاکتور 
.هارو چک می کردم قیمت هارو جمع می زدم

مادر هم بی کار ننشست و بهم پختن قورمه سبزی رو 
.یاد داد

هنوز هم ظهرها برای کلثوم غذا می برم البته میمونم 
باهم غذا می خوریم بعد میریم ظرف میشوریم و 



.برمی گردیم

خانوم بزرگ مادر فیروزه خیلی مهربونه تو چمدونش 
کتاب داره و یکی رو داده من بخونم و تقریبا پنجاه 

صفحه بیشتر نمونده تموم بشه،من که نمی تونم برم 
عمارت اربابی اما تو این دو هفته سه بار خانوم بزرگ 

همراه فیروزه اومد کنار چشمه و از خاطراتش با 
یالمان خان حرف میزد هروقت از یالمانش می گفت 

چهره ش روشن تر می شد و گونه هاش رنگ می 
.گرفت

نمی دونم چرا اما من حس می کنم یالمان خان از 
اسب نیفتاده بلکه کشتنش!
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""فیروزه

:امیر واقعا من نمی تونم کاری برات بکنم من تاجایی 
که بتونم کمک می کنم اما دست تنها نمی شه طول 

ممی کشه وقت زیادی هم نداری



م-ُگوِنش اون سواد داره از اون کمک می گیری

؟:مگه ندیدی جوابمون کرد

-مجبورش می کنم،من باید قاتل بابا ارسالنم و پیدا 
مکن

ن:امیر قاتل مشخصه،گُلی

تعصبی مشتش رو کوبید به دیوار وگف

؟-تو دیگه چرا؟توچرا گُلین و قاتل می دونی

:می دونم نمی خوای باور کنی اما قلب ارسالن بخاطر 
درفتن گُلین وایسا



-آره گُلین رفت خودش رفت کم بود بابا ارسالن 
تهم رف

ه:اما شاید گُلین زنده باش

تبرگشت سمتم نزدیکم شد کنارم روی تخت نشس

-منم همین و میگم ما باید ثابت کنیم گُلین مقصر نبوده 
هتا بتونه برگرده شاید اصال ندونه بابا ُمرد

:نمی دونم من نبودم درجریان نیستم اما اگه از ُگوِنش 
هکمک می خوای باید بهش بگیم گُلین کی بود

ه-بهش می گم ابایی ندارم از این که بدونه گُلین کی

:خوبه پس،فقط مطمئنی نمیخوای از حسابداری کسی 



؟کمک بگیری

ه-شما دو تا بچه اید کسی بهتون شک نمی کن

م:دستت درد نکنه دیگه خیر سرم من خالت

ن-اما من بیست و هفت سالمه خاله جا

ل:هنوز بیست و هفت ساله ت نشده کام

م-مهم این که من بزرگتر

ه:اما من خالتم،خاله نصف مادر

دسرش رو بین دست هاش فشرد و زمزمه کر



-مادرم...گِل سرخم تو چی کار کردی بامن؟مادرم و 
پدرم روبه خاطرت از دست دادم کاش برگردی و بگی 

یچرا رفت

نزدیکش شدم دستی به موهای طالیی خواهر زادم 
.کشیدم خواهری که قبل از تولد من ُمرده بود

:امیر تو باید محکم باشی ممکنه اون چیزی که تو می 
هخوای نباشه و دزد بودن گُلین ثابت بش

تسر بلند کرد وگف

م-فقط می خوام یه دل بشم مطمئن بش

م:پس پاشو که باید بریم با ُگوِنش حرف بزنی

هنوز نشسته بودیم که از طبقه پایین مهمون خونه 



دسرو صدا میوم

؟-چی شده

.:صدای خاتونه و.

مهمزمان باهم گفت

گ-خانوم بزر

ه:باز دعواشون شد

ش-االن میرم حق خاتون رو میذارم کف دست

:امیر زشته هر دو مادر بزرگت هستن من خودم میرم 
پایین تو برو پیش ُگوِنش



-باشه

همراه هم از راه پله پایین رفتیم امیر بیرون و من به 
طرف مهمون خونه رفتم
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تصدای فریاد خاتون میومد که می گف

-تا من زنده م امیر ،خان نمیشه دختر تو به زور به 
ریش پسر ناف ُبر من بستی کم بود همونطوری که 

خودت سر برادر شوهرمو خوردی دخترتم سر پسرم 
دو خورد جوون مرگشون کردی

باشنیدن صدای خاتون خدا روشکرکردم که امیر نیومد 
دو رفت وگرنه خون به پا می کر



یه خصوصیت مادر و خیلی دوست دارم با بی خیالی 
هخوب طرف رو می سوزون

ه-اونی که تصمیم می گیره تو نیستی و اردالن

صداشون واضح بود برای همین ترجیح دادم جلوتر 
منر

ن-کشمشم دم داره چیچک،اردالن چیه اردالن خا

صدای پوزخند مامان رو واضح شنیدم و بعد صدای 
قدم هاش، سرم رو از پشت ستونی که ایستاده بودم 

دکج کردم مامان درست روبروی خاتون ایستاده بو

-وقتی تو با ارسالن توی شکمت برای یالمان عشوه 
همیومدی اردالن گفتن من ایرادی ندار



دخاتون غری

ش-مراقب حرفایی که میزنی با

دمادر جلوتر رفت و تقریبا به خاتون چسبی

-چیه؟مگه دروغ می گم؟یالمان من خان بود نه اردالن 
توام عشق زن خان شدن داشتی ارسالن تو شکمت بود 

و برای برادر شوهری که خان بود قر و غمزه میومدی 
نامه های عاشقونه تو دارم کاری نکن سر پیری رسوات 

نکنم خاتو

خاتون عصبی مادر و هل داد و در حالی که می رفت 
تگف

-تو هیچ غلطی نمی تونی بکنی من زن خان و مادر 
نخان آینده م و تو فقط یه بیوه ز



سریع خودم رو پشت ستون قایم کردم خاتون عصبی 
رد شد و رفت چند لحظه بعد به مهمون خونه رفتم و 

مکنار مادر نشست

د:خاتون چرا گوجه شده بو

تمادر خندید وگف

ه-حتما گرمش شد

د:عصبی می ز

؟-امیر کجاست

ر:رفته بیرون،می گم ماد



ه-بل

:ارسالن قبل خان عمو ُمرده طبق قانون هیچی از 
اموال پدر بزرگش به  امیر نمی رسه حتی مادرشم قبل 

داز بابا ُمر

-درست می گی اما اردالن مجبوره امیر و خان انتخاب 
کنه من به این راحتیا از خون گِل پرپرم نمی گذرم.
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گیج بودم درک نمی کردم حرف مامان رو، حتما یه 
موضوعی هست که مادر باهاش عمو رو تهدید می کنه 

!اما اون موضوع چیه؟

-من میرم بخوابم داروهام آخرشه برو بهداری از دکتر 
ررهام بگی



؟:نسخه ت کجاست

م-بیا بریم بهت بد

همراه مامان به اتاقمون رفتیم هرچی خان عمو اصرار 
کرد مامان اتاق دیگه ای برداره مامان قبول نکرد وقتی 

هم ازش پرسیدم تو که روز اول از این اتاق خوشت 
تنیومد گف

-مگه میشه از اتاق جوونیای یالمانم بدم میاد اما 
هاردالن می تونست اتاق بهتری به تو بد

مامان نسخه رو داد و خودش خوابید جلوی آیینه 
ایستادم کمی ماتیک قهوه ای رنگ زدم و دستی به 

موهام کشیدم نسخه به دست همراه کیف پول گل گلی 
کوچیکی که برای مامان بود به سمت بهداری حرکت 

مکرد



بهداری کوچیک و جمع وجوری بود یه میز بود و یه 
مرد کچل با روپوش سفید بعنوان منشی نشسته بود 

اتاق دکتر و تزریقات هم یک جا بود یه اتاق ده،پونزده 
متری بود که یه گوشه روبروی در میز دکتر بود و ته 
اتاق دو تخت با مالفه ی سفید بود که با یه پرده از 

اتاق دکتر مثالجداشده بود جلو رفتم و به منشی سالم 
مکرد

ه-سالم خانزاد

؟:دکتر هست

ه-یه تزریقی داره صبرکنید االن تموم میش

ه:باش

د-بفرمایید سر جای من بشینی



م:منتظر میمون

حتی یه صندلی هم برای نشستن نبود بعد از چند 
دقیقه پیرمردی که پاکت دارو دستش بود و از باسنش 

گرفته بود خدا خیرت بده گویان بیرون اومد و بعداز 
تخداحافظی با منشی رف

ه-بفرمایید داخل خانزاد

سری تکون دادم و به طرف در رفتم تقه ای به در زدم 
مو وقتی گفت :«بفرمایید »داخل رفت

ا-به به،خانوم کوچیک از این طرف

سعی کردم به توصیه ُگوِنش عمل کنم و خودم رو 
مبیخیال نشون بد



م:اومدم داروهای خانوم بزرگ و بگیر

ن-اتفاقا داروها تازه امروز رسید

از پشت میز بلند شد و به طرف قفسه ی داروها رفت 
دو بعد از چند دقیقه پاکت دارو رو دستم دا

؟-امر دیگه ای نداری خانوم کوچیک

ظ:نه ،خداحاف

ظ-خداحاف

به طرف در رفتم دستم که روی دستگیره نشست 
مپشیمون شده به سمتش برگشت



:راستش باید چیزی رو بهت بگم
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"ُگوِنش"

نفس عمیقی کشیدم و زل زدم تو چشم هاش و گفتم

 :خانزاده ای که باش اما من نمی خوام کمکت کنم

 -گُلین مادرمه

 متعجب تقریبا فریاد زدم

 :چی؟

 -گُلین مادر من و زن ارسالن پدرمه از وقتی بی خبر 
تو شش سالگیم ولم کرد و رفت شد گُلین برام

 کنارش روی تخته سنگ نشستم و گفتم

 :خونه ی گُلین...

 حرفم تموم نشده جواب داد

 -خونه ی پدر و مادرمه جایی که من به دنیا 
اومدم،خونه ای که سند دزدی گُلین رو پیدا کردن و 



خونه ای که بابا ارسالنم ُمرد

 :خب...من...نمی دونم چی بگم

 -تنها نیستی فیروزه هم هست من بوی گُلین و 
احساس می کنم همین نزدیکی هاست روح بابا 

ارسالنم آرامش نداره باید ثابت کنم گُلین بی تقصیره تا 
بتونه برگرده

 :باید با رهام حرف بزنم اگه قبول کرد باشه ما هم 
هستیم

 لبخند خسته ولی مهربونی زد خواست بهم نزدیک بشه 
که از روی تخته سنگ بلندشدم

 :باید برم خونه

 بدون این که منتظر جوابش بمونم با سرعت به طرف 
خونه دویدم ،نمی تونم بذارم از این بیشتر وابستم کنه 
آخر این بوس و بغل ها نتیجه ی جز وابستگی بیش از 

اندازه ی من نداره.
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رهام شب زودتر از همیشه اومد وخواست کمی باهم 



محرف بزنی

؟-تصمیم تو گرفتی

:آره می خوام کمک کنم بی گناهی مادرش رو ثابت 
هکن

-پس باالخره گفت،اما حواست باشه پیش امیر از کلمه 
نی مادر استفاده نکن بگو گُلی

ه:اما انگار خیلی به مادرش عالقه داره که منتظرش

-خودش می گه منتظره تا ازش بپرسه چرا رفته و 
هتنهاش گذاشت

:داداش من می ترسم کسایی که تونستن به زن 
خانزاده که خودش خانزاده بوده تهمت دزدی بزنن من 



نعددی نیستم براشو

-نگران نباش کسی نمی فهمه اگه دقت کنی حواست 
؟باشه با کسی در این باره حرف نزنی، باشه

ت:چشم حواسم هس

د-خواهر و برادر خوب خلوت کردی

با رهام سرراه پله نشسته بودیم با صدای مادر 
سربرگردونیم به سمتش که کنار نرده ی آهنی ایوون 

دایستاده بو

:مادر نمی دونی که یه داداش مثل رهام داشتن چقدر 
هسخت

؟-چرا مادر



:از بس جذابه چشم همه دخترای ده دنبالشه همش 
باید حواسم باشه چیزی ازش کم نشده باشه هرشب 

مباید چک کن

درهام می خندید و مادر نگران پرسی

-دخترای ورپریده چی کار به پسر من دارن؟چی شده 
!جاییش زخم شده؟

ن:آره مامان بیا ساعد دستشو نگاه ک

مادر نگران به سمتمون اومد رهام با خنده مدام می 
مگفت چیزی نیست ومن هم تکرار می کرد

:مال تو سفت بچسب همسایه تو دزد نگیر مامان بیا 
خوب چک ش کن ببین خط و خشی نداشته باشه پسر 



یبه این قدوباالیی از کجا می خوای بیار

ترهام با خنده گف

ه-کاری نداره که بابا زحمتش و می کش

مادر که از خنده های متوجه شده بود مشغول اذیت و 
سربه سر گذاشتنش هستیم اخمالو در حالی که می 

خندید دمپاییش رو درآورد و به قصد زدن حیاط رو 
دنبالمون دوید صدای خنده مون بلند بود و بابا وقتی 

تاز راه رسید روبه مادر گف

-ننه رهام از تو بعیده اینا بچه ن صداتون تا ده تا 
دخونه اونورتر میا

مادر دمپایش از دستش افتاد و سرش رو زیر انداخت 
ناراحت از این که باعث ناراحتی مامان شدم وقتی بابا 

مداخل رفت بهش نزدیک شد



د:ببخشید مامان تقصیر من ش

م-اشکالی نداره خیلی وقت بود از ته دل نخندیده بود

مادر یهو از بی حواسی من و رهام استفاده کرد و با 
دمپاییش حسابی از خجالتمون در اومد و حتی غرولند 

باباهم نتونست صدای خنده مون رو قطع کنه
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شام خوردیم و به یاد بچگی هامون من و رهام همراه 
مادر تو ایوون خوابیدیم مادر بین من و رهام دراز 
تکشید چشم هام هنوز گرم نشده بود که رهام گف

-مادر حاال که مثل بچگی کنارمون خوابیدی یه الالیی 
نهم بخو



:رهام خجالت نمی کشی بزرگ شدیا زنت باید برای 
هبچت الالیی بخون

ترهام روی آرنجش تکیه کرد و گف

-اینو نباید به من بگی باید به مادر بگی که هنوز برای 
همن آستین باال نزد

دمادر خندید و جواب دا

-تو نبودی که برات زن بگیرم حاال که برگشتی به همین 
مزودیا دستتو بند می کن

ترهام به طرز مسخره ای نیشش رو باز کرد وگف

-پس به افتخار دستی که قراره برام بند کنی یه الالیی 
نبخو



مادر با خنده موهای مشکی پسرش رو بهم ریخت و 
تگف

م-بخوابید روتونو بکشم براتون الالیی بخون

ه:مادر ماچ یادت نر

تمادر همونطور که لحاف رو روی تنم می کشید گف

ب-یادم نمیره بخوا

چشم که بستم دست نوازشگر مادر رو البه الی موهام 
ماحساس کردم و صداش رو شنید



ن-الال الال گل ریحون دوتا فال و دوتا فنجو

نتوی فنجون تو لیلی تو خط فال من مجنو

شالال الال گل خشخاش چه نازی داره تو چشما

شپر از نقاشیه خوابت تو تنها فکر اونا با

هالال الال گل پونه گل خوش رنگ بابون

هدیگه هیچکس تو این دنیا سر قولش نمیمون

هالال الال شبه دیره بببین ماهو داره میر

؟هزارتا قصه هم گفتم چرا خوابت نمیگیره



هالال الال گل الله نبینم رویاهات کال

هفرشته مثل تو پاکه فقط فرقش دوتا بال

االال الال گل رعنا میخواد بارون بیاد اینج

اکی گفته تو ازم دوری؟ببین نزدیکتم حال

هالال الال گل پسته نشی از این روزا خست

هچقد خوابی که میشینه تو چشمای تو خوشبخت

مالال الال گل مریم نشینه تو چشات شبن

میه عمره من فقط هرشب واسه تو آرزو کرد



هالال الال گل پونه کالغ آخر رسید خون

هیکی پیدا میشه یه شب سر هر قولی میمون

مالال الال گل زردم چراغارم خاموش کرد

مبخواب که مثل پروانه خودم دور تو میگرد

گرم خواب شده بودم که خیسی ماچ مادر روی 
پیشونیم باعث لبخندم و شد و بعد خواب کامل به 

آغوشم کشید

#part70

صبح باتابش نور خورشید بیدارشدم نه مادر و رهام و 
نه رخت خوابشون نبود رخت خواب و لحافم رو به 

اتاق برگردوندم کسی تو اتاق هم نبود دست وصورتم 
رو شستم و به مطبخ هم سری زدم و باز کسی نبود 

دسرراه پله منتظر نشسته بودم که فیروزه از راه رسی



؟-سالم چرا این جا نشستی

د:از خواب بیدار شدم کسی نیست منتظرم مادر بیا

دفیروزه کمی سرچرخوند و دور و بر رو چک کر

؟-امیر باهات حرف زد

مدلخور جواب داد

ه:آره،گفت گُلین مادرش

تفیروزه کنارم نشست و گف

-از من دل گیر نباش من دروغ نگفتم من از گُلین چند 



تا عکس دیدم و فقط می دونم خواهرم و زن پسر 
عموم بوده اگه امیر نبود من اصال باورم نمی شد 

مخواهری به اسم گُلین داشته باش

:باشه قبول،ما باید چی کار کنیم؟من زیاد حساب بلد 
منیستم بیشتر بلدم بخونم و بنویس

-خودمم نمی دونم اومدم دنبالت ببریم پیش امیر تا 
متوضیح بده چی کار کنی

د:باید صبرکنیم مادرم بیا

م-مشکلی نیست صبر می کنی

:راستی از کتابی که خانوم بزرگ داد پنجاه صفحه 
؟مونده می تونم باز کتاب بگیرم



.-آره چرا که...

دحرفش رو نیمه ول کرد و یه جیغ خفه کشی

؟:قلبم ریخته چه خبرته

ه-فهمیدم با چه بهونه ای بریم تو کتاب خون

؟:چجوری و اصال چرا باید بریم کتاب خونه

دفیروزه بلند شد و روبروم ایستا

-کتاب خونه مال ارسالن و گُلینه یه جورایی محل 
کارشون هست من که نبودم اما مادر می گفت ارسالن 
و گُلین با کتاب شعر باهم حرف می زدن مشاعره می 
کردن بیشتر کارهاشونم تو کتاب خونه بوده بعد مرگ 

ارسالن هم کتاب خونه یه حالت دکوری پیدا کرده پس 



تغییر چندانی نداشته شاید اصال هم تغییر نداشته 
هباش

؟:بنظرت اون زمان دنبال مدرک کتاب خونه رو نگشتن

-کتاب خونه رو آره اما آیا تک تک کتابا رو تک به تک 
گشتن؟ببین ُگوِنش مدارکی که میگه گُلین دزده 

موجوده ما باید دو مدرک دیگه پیدا کنیم یک مدارکی 
که برای گُلین و ،دوم مدارک جعلی دست کاری شده یه 

هاصلی داره باالخر

:آهان فهمیدم ما باید بگردیم دنبال مدرک اما اگه لو 
؟بریم چی

ت-باید یه بهونه پیدا کنیم تو بیای تو عمار

ه:نمی شه من نمی تونم بیام ک



فیروزه کمی فکر کرد و انگار چیزه مهمی کشف کرده 
تباشه گف

ا-بعنوان خدمت کار بی

تاز طرز نگاهم خودش معذرت خواست و گف

-این طوری همش کار میریزن سرت نمیشه که تو هر 
مسوراخی سرک بکشی

ن:یه فکر درست و حسابی ک

فیروزه کمی راه رفت و فکر کرد و باز یهویی به سمتم 
تاومد و راه پله ی پایین پام نشس

-زن امیر شو
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؟:چی

-اگه بعنوان زن امیر بیای عمارت، خانوم خونه می شی 
یهمه جا می تونی راحت سرک بکش

ن:این حرفا چیه میزنی اصال تو فکر نک

؟-چیه مگه بد می گم

ی:بد نمی گی مضخرف می گ

دقبل از این که فیروزه حرفی بزنه مادر از راه رسی

م-سالم ننه رها



ر:سالم ماد

تمادر لبخندی زد وگف

-علیک سالم،برادر شوهر خدیجه پارچه آورده از 
ماردبیل بیا بریم ببین خوشت میاد بخر

م:خوبه بری

تفیروزه نزدیکم شد و کنار گوشم گف

ر-کجا؟باید بریم پیش امی

مدست فیروزه رو گرفتم و به سمت در کشید



د:میشه فیروزه هم بیا

ن-آره بیاد،فقط تند تر تا خوبارو نبرد

ممادر راه افتاد و منو فیروزه هم دنبالش حرکت کردی

ر-کجا میریم بایدبریم پیش امی

:صبرکن تو بریم پارچه ببینیم بعد به بهونه ی کلثوم 
همیریم پیش خانزاد

ا-فقط عجله کنی

ه:باش

همراه مادر به خونه ی خدیجه خانوم رفتیم برادر 
شوهرش مجرد بود واز اردبیل پارچه می خرید و می 



برد روستاهای اطراف می فروخت وقتی هم میومد 
.روستا ساکن خونه ی برادرش بود

خوب موقعی که رسیدیم هنوز زیاد شلوغ نشده بود 
پارچه های خنک آورده بود که بیشتر گُلدار بودن زیاد 

از پارچه ها خوشم نیومد اما چون پارچه فروش دیگه 
ای نبود و لباس خنک هم نداشتم دو پارچه گلدار 

برداشتم و بعد با فیروزه به بهونه ی خبر کردن کلثوم 
ماز خونه ی خدیجه بیرون زدی

م:بریم اول به کلثوم بگی

ه-باش

دتا خونه ی کلثوم دویدیم اما کسی خونه نبو

ه:نیست،بریم پیش خانزاد

-رفته سِر زمین قراره یه نفر بیاد کل محصول تره رو 



هبخر

؟:خودش می خواد سر جمع کردن تره باشه

-نه اگه فروش بره پولش و می گیرن خودشون کارگر 
میارن،یا از همین رعیتای اربابی البته بامزد براشون 

جمع می کنن مهمه پول فروشش که امیر میخواد 
هخودش باشه کسی کم و زیاد نکن

؟:خوب االن بریم اون جا سرش شلوغه دعوامون نکنه

م-خودش گفت بیای

س:بریم پ

همراه فیروزه به سمت زمین های کشاورزی رفتیم 
کشاورز ها و باغدارای اربابی که سن باال بودن و 



فیروزه رو می شناختن سالم می کرد و می 
«گفتن:«خدا بیامرزه یالمان خان رو

خانزاده لباس سفید پوشیده و پشت به ما کنار دو مرد 
شهری ایستاده بود،دست یکی از مردها بسته ی 

اسکناسی بود و دست خانزاده هم کاغذی بود بعد از 
چند لحظه که انگار مشغول خوندن برگه بود به سمت 
تراکتور رفت برگه رو گذاشت و چیزی نوشت که بعد 

.فهمیدم قرداد فروش رو امضا کرده

مرد شهری اسکناس به دست زود تر از بقیه متوجه ی 
ما شد و نگاهش روی سرتاپای فیروزه چرخید فیروزه 

با اخم به خانزاده نزدیک شد و هردو سالم کردیم 
خانزاده که متوجه نگاه مزاحم خریدار شده بود کاغذ 

ترو به سمتشون گرفت و گف

-تخم تره ها پاک نشده ست هم می تونید بدید مردم 
روستا پاک کنن یا تو شهر هم هستن که این کار رو می 

نکن

دمرد جواب دا



.-خودمون آدمش رو داریم اما..

تخانزاده دست دراز کرد و پول رو گرف

د-پس خوش اومدید بفرمایی

یه جورایی مرد ها رو به زور رد کرد برن و بعد فحش 
ترکیکی داد و گف

ش-مرتیکه جلوی خودم زل زده به ناموسم دارم برا

اون لحظه نفهمیدم منظورش چیه اما بعدا فیروزه بهم 
گفت خانزاده آدم فرستاده و مرد خریدار رو حسابی 

.گوش مالی داده

تفیروزه نگاهی به خانزاده کرد و گف



؟-تره رو فروختی؟رسید گرفتی

تخانزاده به کاغذ های روی تراکتور اشاره کرد و گف

-تره رو که هنوز تخم شو نپاشیدیم چی رو 
مبفروشیم؟تخم تره پونزده هکتار از زمینا رو فروختی

دفیروزه در حالی که کاغذهارو می خوند پرسی

؟-پول کارگرا چجوری حساب می شه

خانزاده از بی حواسی فیروزه استفاده کرد و آروم 
گونه م رو  بوسید ترسیده عقب کشیدم اخم کرد و 

تگف

-تخم تره برای زمین اربابیه پس جز اموال خان 



محسوب می شه کارگرایی که سر کار بودن و تخم تره 
نرو جمع کردن روز مزد حساب می شه پولشو

تفیروزه برگه ها رو داد دست خانزاده و گف

-اینم از ُگوِنش خانوم بگو چی کار باید کنیم؟
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تخانزاده نگاهی به اطراف انداخت و گف

-تا چند دقیقه دیگه این جا خیلی شلوغ میشه بهتره 
مبریم تو راه می گم باید یه سر به قالی باف خونه بزن

بدون این که منتظر تایید یا نفی ما بشه راه افتاد و ما 
هم مثل جوجه اردک که دنبال مادرش حرکت می کنه 

پشت سرش حرکت کردیم وقتی از کارگر ها دور 
تشدیم گف



-باید دفتر سررسید بابا رو پیدا کنیم همین طور 
سررسید گُلین رو یادم میاد حروف روی دفتر التین و 
چرم بود بابا از انگلیس سوغاتی برای گُلین آورده بود 

و گُلین یکی از دفترا رو به بابا داد،باید فاکتور های 
خرید اصلی گُلین رو پیدا کنیم فاکتور های جعلی هم 

هباید اصلش باش

دفیروزه سوالی که تو ذهن من هم بود پرسی

-به نظرت اون فاکتورها هنوز هستن؟همون موقع سر 
نبه نیستش کردن که گُلین رو مجرم دونست

دخانزاده جواب دا

-فاکتورای خرید گُلین نبود گُلین خیلی دنبالشون گشت 
فقط فاکتورای دست کاری شده بودن اما اون فاکتور 
ها یه اصلی دارن که هنوز هست،هست که براساسش 



هنوزم دارن دزدی می کنن و این که سررسید و 
پیداکنیم می تونیم بریم سراغ مغازه 

ها،خریدارها،فروشنده ها و کارگرا اونا که فاکتور رو 
ندار

ماین بار من پرسید

:از اون سال بیشتراز ده سال گذشته هنوز فاکتور و 
دارن هنوز زنده ن؟بعد فاکتور می دونستن یعنی 

نچی؟آخه االن هم خیلیا نمی دون

تخانزاده گف

-کسایی که بابا باهاشون کار می کرد تحصیل کرده ی 
فرنگ رفته بودن پس قطعا می دونستن فاکتور 

چیه؟فاکتور رو نگه نداشته باشن رسید اقالمی که 
؟خرید و فروش کردن رو که دارن االن بابای تو نداره



مآروم لب زد

ه:دار

-پس باید دنبال دو تا سررسید چرم شبیه هم با حروف 
التین بگردید فیروزه کتابچه التین خانوم بزرگ و به 

ُگوِنش نشون بده تا بفهمه دنبال چی باید باشه،جوری 
که تابلو نباشه از زیر زبون قدیمیا بکشید که اون زمان 

کسی بهشون پول نداده تا گُلین و ارسالن خان رو 
خراب کنن؟کار شکنی کنن؟یه سری مدارک هم هست 
خودم میارم البته معلوم نیست که با فروشنده ها و 

خریدار های فعلی ساخت و پاخت نکرده باشن اما شما 
باید دنبال مواردی بگردید که همخوانی نداره،کم یا 

!زیاده

بحث حسابشم که خودم هستم مطمئن بشم کم و 
هزیادشده میبرم شهر حسابدار حساب کن

دفیروزه پرسی



؟-امیر مطمئنی؟اگه ثابت بشه گُلین خطاکاره

تخانزاده دستی به موهای خاله ش کشید و گف

-گُلین بخاطر مرگ بابا ارسالنم و تنها گذاشتن من 
گناهکاره،باید برگرده و بگه جواب اون همه عشق 

ارسالن جدایی و مرگ بود؟باید بگه چرا ولم کرد و 
رفت مگه من پسرش و ثمره ی عشقش نبودم؟من به 

خاطر پیدا کردن تک تک جواب سواالتم حاضرم خورد 
بشم و بشکنم اما بفهمم چرا ولمون کرد و رفت مگه 
نمی دونست ارسالن بدون اون زنده نمی مونه پس 

!چرا رفت؟

تسکوت کرده بودم حرفی نداشتم بزنم فیروزه اما گف

-ُگوِنش که نمی تونه بیاد عمارت خاتون و چی کار 
؟کنیم



تخانزاده انگار موضوعی رو به خاطر آورده باشه گف

-گفتی خاتون،یادم رفت بگم حواس تون باشه نفهمه 
چی کار می کنید و این که وسایلش رو بگردید اون با 

گُلین بد بود اما فکر نکنم بخواد به پسر خودش صدمه 
هبزن

دهردو چشمی گفتیم که فیروزه باز پرسی

؟-نگفتی ُگوِنش و چی کار کنیم

مخانزاده ایستاد و ماهم ایستادی

؟-نمی دونم خودتون نظری ندارید

تفیروزه گف



.-من یه فکری دارم ُگوِنش زنت بشه..

مهنوز حرفش تموم نشده بود که ناخوداگاه جیغ زد

:نــــــه
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تخانزاده با اخم نگاهم کرد و گف

-از خداتم باشه دختره ی دهاتی(رو به فیروزه 
گفت)فکرت به درد خودت می خوره این دهاتی رو 

بعنوان زنم  ببرم عمارت که خاتون بهش پیله می کنه 
ههیچ غلطی نمی تونه بکن

از حرف هاش ناراحت شدم اما حرفی نزدم سرم رو 
پایین انداختم و باانگشت های دستم بازی کردم 



دفیروزه عصبی غری

-جای دستت درد نکنه ست؟با دوست من درست 
صحبت کن و گرنه نه خودم نه ُگوِنش بهت کمکی نمی 

مکنی

خانزاده حرفی نزد اما سنگینی نگاهش رو حس کردم 
تشکمم از گرسنگی صدا داد فیروزه که کنارم بود گف

-تو اصال صبحونه نخوردی بریم تا پس نیفتادی توام 
تامیر خان یه راهی پیدا کن ُگوِنش بیاد عمار

منتظر جواب خانزاده نموند دستم رو کشید و باهم به 
سمت خونه ی ما رفتیم مادر هنوز نیومده بود لقمه ی 

نون وپنیر گردو با فیروزه درست کردیم و به سمت 
.خونه ی کلثوم رفتیم

کلثوم مشغول جارو کردن حیاط بود با دیدن ما در 
دو باز کرد و بالبخند پرسی



ی-امروز چه زود اومد

لقمه ی نون و پنیری که آورده بودم رو دستش دادم و 
مبا فیروزه روی تک راه پله ی کنار مطبخ نشستی

:برات نون پنیر آوردم گردو هم داره بخور بچه ت جون 
بگیره بعدم اماده شو بریم خونه ی خدیجه پارچه 

نببی

دفیروزه از کلثوم پرسی

ی-کجا بودی یک ساعت پیش اومدیم نبود

عجیب بود برام فیروزه اصال درباره ی این که کی  کجا 
میره  و چرا کنجکاوی نمی کرد اما انگار نگران کلثوم 

تبود چون گف



-تو حامله ای، سرکارگر قالی باف خونه می گفت میری 
؟قالی می بافی آره

تکلثوم که بااشتها مشغول خوردن لقمه بود گف

-خوب چی کار کنم؟پول نمیده خرجی هم نمیاره 
خودشم که اخرشب میاد نمی شه که ُگوِنش همه ش 

هبرای من غذا بیاره پس فردا بچه هم بیاد بدتر

معصبی پرسید

؟:یعنی خودش نباشه تو غذا نداری

تکلثوم لبخند تلخی زد و گف

-اگه قرار باشه بیاد شب زودتر میاد همونقدهم  آرد 



میاره که برای شب و صبح خودش نون درست کنم 
یکی یا دوتا نون اضافه میاد که اونم میذاره من سق 

مبزنم نمیر

مناراحت و حق به جانب گفت

؟:واقعا که اون وقت تو اینا رو به من نگفتی

دکلثوم غمگین جواب دا

-رفتم خونه ی بابام گفتم خودم گشنه م نیست بچه م 
دلش تخم مرغ می خواد یه تخم مرغ بهم بدید می 
دونی مادرم چی گفت؟گفت شوهرت دادیم از َشرت 

یراحت بشیم ما تخم مرغ اضافی نداریم تو بخور

ترجیح دادم سکوت کنم چون هرچیزی می گفتم غمش 
درو سبک نمی کرد که بیشتر می کر



-من پول ندارم پارچه بخرم باید پوالمو برای بچه م 
دکنار بذارم اما می تونم باهاتون بیام شما پارچه ببینی

بااین که ما پارچه دیده وخریده بودیم اما یک بار دیگه 
هم با کلثوم رفتیم تا کمی حال و هواش عوض 

تبشه تو راه برگشت فیروزه به کلثوم گف

-میشه امیر برات تو خونه قالی بذاره که این همه راه 
یو نر

تکلثوم سری گف

-نه تو خونه ی بابام دو تا قالی بافتم حتی صدای سکه 
هاشو نشنیدم قالی باف خونه خوبه خیالم راحته نمی 

متونه پولش و بگیره و می مونه برای بچه 



مباحرص پرسید

؟:یعنی برای بچه خودشم نمی خواد خرج کنه

تکلثوم اهی کشید و گف

ه-نمی دونم اما من باید دستم  پر باش

حرف خاص دیگه ای رد وبدل نشد کلثوم رو خونه ش 
رسوندیم من به خونه برگشتم و فیروزه هم به سمت 

عمارت رفت
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یه هفته گذشت و تونستم دفتر باباِی بابام رو که قبل 
.از بابا صاحب مغازه بوده پیدا کنم

خونه ی آقاجون همین خونه ای که ما زندگی می کنیم 
بود؛ من نمی دونستم اما خونه یه آُغل داشت که درش 



بسته و ِگل گرفته بودنش و اگه سقف آغل هم نمی 
ریخت نمی فهمیدم حتی رهام هم نمی دونست،داخل 

آغل مخفی یه صندوقچه ی  چوبِی  بزرگ بود مادر 
گفت:«وسایل آقاجان و خانوم جان خدا بیامرز داخل 

صندوقچه ست»من هم از سِر فضولی قفل صندوق رو 
شکستم یه گردن بند پیدا کردم وقتی بازش کردم 

خیلی متعجب شدم یه طرف گردن بند عکس یه زن یا 
!دختر جوون بود و طرف دیگه عکسی  شبیه خانزاده

اگه اقاجان خیلی وقت پیش نمرده بود می گفتم این 
عکس خانزاده ست یعنی ممکنه ارسالن و گُلین 
باشن؟گردن بند رو داخل جیب جلیقه م قایم 

کردم،چند تا تیکه لباس بود و یه دفتر که کاغذاش 
پاره شده بود دفتر بزرگ و سنگینی بود تا جایی که 

یادمه می گفتن اقا جان سواد نداره دفتر و که باز کردم 
پر از قیمت و نوشته بود همین طور ورق زدم تا 

رسیدم به صفحه ای که کنارش یه جمله نوشته شده 
بود،جوهر روی کاغد پخش شده بود و به سختی 

«خوندم که نوشته«ُگِل ُسرخ ارسالن کجایی

پس درست حدس زدم گردن بند برای ارسالن یا گُلینه 
این دفتر رو هم احتماال ارسالن نوشته اما اینا پیش 



؟آقاجان خدابیامرز من چی کار می کنه

دفتر رو روی زمین گذاشتم و باز صندوقچه رو گشتم 
چیز خاص دیگه ای ندیدم دفتر و تو صندوقچه 

گذاشتم و از آغل بیرون رفتم اگه دفتر و با خودم می 
بردم مادر َشک می کرد بااین که یه هفته گذشته بود 

اما راهی پیدا نکرده بودیم که من  به عمارت اربابی برم 
فیروزه هنوز  روی پیشنهادش پا فشاری می کرد و من 

هم به شدت مخالفت می کردم اول خواستم به فیروزه 
بگم چی  پیدا کردم اما با یادآوری این که نمی تونم به 

عمارت برم تا شب صبرکردم که رهام بیاد و باهم حرف 
بزنیم اما رهام اون شب مریض بد حال داشت و اصال 

نیومد برای همین همراه مادر قابلمه غذا به دست به 
سمت بهداری رفتیم منشی نبود اما از داخل اتاق دکتر 
صدای نفس نفس زدن میومد انگار یکی آه و ناله می 

کنه قبل از این که مادر چیزی بگه در اتاق رو باز کردم 
و بادیدن صحنه ی  روبروم خشکم زد
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باورم نمی شد منشی سر کچل اما با بدنی پر از مو روی 
یه زن ُلخت بود از تعجب حتی نمی تونستم دهان بازم 



 رو ببندم که دستی نشست روی چشمم صدای بسته 
تشدن در اومد و بعد چرخوندم  پکنار گوشم گف

م-تو برو بیرون تا من حساب این دو نفر  رو برس

بی اراده سر تکون دادم و از بهداری بیرون رفتم مادر 
دصورتش سرخ شده بود و مدام تکرار می کر

ه-استغفرالل

صدای عصبی خانزاده که فریاد می کشید از داخل به 
گوش می رسید چند دقیقه بعد هم در حالی که منشی 
کچل سر و صورتش پر از خون بود و لنگ می زد همراه 

زن از بهداری بیرون زدن و خانزاده از پشت سرشون 
دفریاد ز

-گمشید دیگه نبینمتون اینورا ،خدا رو شکرکنید 
اندادمتون دست ژاندارم



تمادر با دیدن خانزاده گف

م-ُگوِنش بیا بری

قبل از این که  همراه مامان برم رهام رو دیدم از دور 
میومد برای همین قابلمه غذا رو از مادر گرفتم و مادر 

ترف

؟:رهام کجا بودی

ترهام جلو اومد با خانزاده دست داد و گف

؟-سالمت کو خواهر

:ببخشید یادم رفت اما رهام من یه کار مهم دارم 
تباها



ه-باشه صبرکن ببینم امیر چی کار دار

ه:اما کار من مهم

تخانزاده بی حوصله گف

-ِد ساکت شو بچه(بعد رو به رهام گفت)راست می گفتی 
دمنشیه خودش و لو دا

متا قبل از این که رهام دهانش و باز کنه گفت

:بابا حرف من مهمه من یه گردن بند پیدا کردم عکس 
یه زن و مرد داخلشه احتماال گُلین و ارسالن خان 

نباش

دبا این حرفم هر دو بهم نگاه کردن و خانزاده پرسی



ه-گردن بند همراهت

سر تکون دادمو گردن بندی که تو جلقیه م مخفی کرده 
بودم رو دستش دادم خانزاده گردن بند رو باز کرد و 

تبادیدن عکس ها گف

-گردن بند گُلینه این برای یالمان خان  پدر بزرگمه عکِس 
؟گُلین و بابا ارسالنه از کجا آوردیش

:تو  صندوقچه آقاجانم بود تازه یه دفتر قدیمی هم بود 
کلی حساب کتاب داشت یه گوشه ش نوشته بود گل 

یسرخ ارسالن کجای

درهام پرسی

؟-صندوقچه ی آقاجان



م:آره تو آغلی که سقفش ریخت پیداش کرد

تخانزاده گردن بند رو گذاشت جیب شلوارش و گف

؟-دفتر و برداشتی

:نه اگه بر می داشتم مادر شک می کرد گذاشتم رهام 
مبیاد باهاش حرف بزن

تخانزاده گف

ن-بریم دفتر و بده به م

درهام جواب دا



-اهل خونه شک  می کنن بذار من با خودم فردا میارم 
شبهداری بیا ببر

خانزاده سری تکون و باشه ای زیر لب گفت که  رهام 
دپرسی

؟-حاال بی منشی چی کار کنم

مخانزاده شونه ای باال انداخت و من گفت

؟:داداش شام تو میخوری یا بریم خونه

-منشی که رفت ممکنه شب مریض بد حال بیاد،امیر 
متو بمون من ُگوِنش و می برم خونه بعد میا

تخانزاده پیش دستی کرد و گف



ش-من میبرم

مبه رهام نزدیک شد و گفت

؟:میشه خودت ببریم

-نه داداش زحمتت می شه خودم میبرمش تو حواست 
مبه بهداری باشه اگه گشنته از غذا بخور تا من بیا

خانزاده با چشم هاش خط و نشون می کشید اما من 
بی توجه با رهام رفتم اصال دلم نمی خواد باز باهاش 

تنها باشم و گول چهارتا ماچ و بغلش رو بخورم که 
بعدش باز تحقیرم کنه،رهام رسوندم خونه و قرار شد 
من سر مادر تو رو مطبخ  گرم کنم و رهام با برداشتن 
دفتر بره،سایه ی رهام که از در بیرون رفت باالخره از 

جلوی در مطبخ کنار رفتم و با مادر سفره رو پهن 
کردیم و بااومدن بابا شام خوردیم بعد شام هم چون 

خسته بودم زود خوابم برد
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""فیروزه

حس خوبی داشتم به این که کنارش باشم درسته اون 
منو بچه می دید اما قلب من برای اون می تپید با کلی 

خواهش امیر قبول کرد تااومدن یه منشی مرد که 
تزریقات بلد باشه چشم و دل سیر هم باشه من بشم 

.منشی بهداری و  به دکتر رهام کمک کنم

رو پوش سفید برام بزرگ بود و تو تنم زار می زد رهام 
تبا دیدنم کلی خندید و گف

ک-چه بهت میاد خانوم کوچی

مکالفه سر تکون دادم و پرسید

؟:کی می شه نگی بهم خانوم کوچیک



در حالی که سفارشات جدید بهداری رو که تازه رسیده 
تبود تو قفسه می چید گف

-چیدن وسایل تو قفسه از این به بعد کار شماست 
خانوم کوچیک و این که اگه مادر بشی و یه خانوم 

کوچیک دیگه هم بیاری همچنان برای من 
یخانوم کوچیک

عصبی رو برگردوندم و از اتاق بیرون رفتم اون فکر 
می کرد به خاطر خانوم کوچیک گفتنش ناراحت شدم 

اما من در واقع از دست خودم که با اونی که من رو 
فقط یه بچه می دید کلی رویا بافی کرده بودم عصبی 

.بودم

ی-ببین چه زود قهر کرد

م:قهر نکرد



؟-پس پاشو بیا بهت بگم چی کار کنی،سوزن زدن بلدی

ه:ن

ی-نکنه می ترس

ماخم کردم و گفت

:بترسمم برای خودم می ترسم نه از سوزن زدن به 
ندیگرا

ددلبرخندید و موهای مشکی رو از روی چشمش کنار ز

ن-باشه عصبی نشو بیا بام

همراهش به داخل اتاق برگشتم بهم گفت الکل کجاست 
و کدوم الکل برای سوزن زدن و کدوم برای ضدعفونی 



کردنه،بهم گفت نباید به پنبه ها دست بزنم چون کثیف 
میشن انگار که من نمیدونم،از اونجایی که سوزن کمه 
گفت باید سوزن و با ابجوش ضدعفونی کنم و بعد از 
سه بار استفاده سوزن و دور بندازم،باند که پارچه ی 

رنگ پوست برای پانسمان بود رو باید به اندازه ِبُبرم و 
حتما کسی که اومد پانسمانش رو عوض کنه باند تمیز 
ببندم وقتی که گفتم می دونم و مگه میشه باند کثیف 

و باز ببندم گفت خیلی از مریضا این کارو میکنن و 
منشی قبلی دقتی نداشته،راجع به سوختگی هم کمی 

بهم توضیح داد و گفت روی هر زخمی هم بتادین 
.نریزم

وقتی ازم سوال پرسید و تقریبا همه رو جواب دادم 
آفرینی گفت دستی به موهام کشید و  نخود وکشمشی 

تبهم داد و گف

ن-اینم جایزه ت عمو جو

با این که از تعریف و آفرینش سر ذوق اومدم اما عمو 
جون اخر حرفش ذوقم رو کور کرد چون بعداز ظهر 

اومده بودم و هوا تاریک شده بود بی حرف از بهداری 



بیرون زدم و بغض کرده به سمت عمارت رفتم باید 
شب میموندم اگه مریضی اومد باشم اما نه امیر و 

نه رهام این اجازه رو نمی دادن ،شب من بر می گشتم و 
رهام خودش کشیک می موند.
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وقتی به عمارت رسیدم خاتون عصبی تو حیاط راه 
می رفت با دیدنم   با خشم و غضب بهم زل زد بی 

توجه بهش از راه پله باال رفتم و  خدمتکار در ورودی 
رو باز کرد هنوز  از چارچوب  در رد نشده  بودم که صدای 

مفریاد مامان رو شنید

.-تو قول دادی به یالمان سر قولت بمون وگرنه..

دصدای عمو از مامان هم باالتربو

ه-چیچک َشر به پا نکن آتیشش دامن خودتو می گیر



؟این َشر چیه که همه میگن؟موضوع چیه

هرچی گوش تیز کردم  صدایی نشنیدم بی حوصله 
راه پله ها رو باال رفته و به اتاقم پناه بردم مامان نبود 
حس می کردم تمام تنم بوی الکل و بهداری رو میده اما 

این موقع کسی برام آب گرم نمی کرد تاحموم کنم کالفه 
لباسم رو عوض کردم و خوابیدم،با سر و صدایی که از 

بیرون میومد کالفه از خواب بیدار شدم صدای خاتون 
دبلند تر از همه میوم

-چرا گم نمی شید از تو زندگیه ما؟ سر پسرمو  زیر آب 
کردید برادر شوهرمو کشتید حاال چسبیدید 

؟به شوهرم؟چی میخواید از جوِن ما

این چی میگه؟ارسالن و ما کشتیم؟ بابا که از اسب 
افتاده،اصال چی کار به خان عمو داریم؟نشنیدم امیر 

دچی گفت که خاتون باز داد کشی

-خاک تو سرت کنن رفتی طرف قاتالی باباتو 
گرفتی؟تو اصال پسر ارسالنی؟اینا باباتو کشتن سیب 



زمینی پیاز زیر خاک نکردی باباتو خاک کردی اونم به 
اخاطر دختر سلیطه ی این

صدای بقیه واضح نمیومد فقط  خاتون که جیغ می 
کشید می شد راحت شنید چی میگه به سمت در 

رفتم در و باز کردم ورودی راهرو ایستاده بودن مامان 
و امیر کنار هم بودن خاتون و دختر خواهرش سانلی 

تکنار هم ایستاده بودن،خاتون پوزخندی زد وگف

-اگه گُلین زن بود آبروی شوهرش و نمیبرد سکته ش 
نمی داد و نمی رفت اصال از کجا معلوم امیر پسر 

ارسالن باشه؟زنی که  بغل خواب همه باشه معلوم 
.نیست بچـ..

هنوز حرفش تموم نشده بود که دست امیر باال رفت تا 
کوبیده بشه به صورتش اما مامان نذاشت دست امیر و 

دگرفت و خودش تو دهان خاتون کوبی

-همه اینو میدونن ارسالن مست بود به گُلین دست زد 



دختر من  از برگ گل پاک تر بود خاتون بشین سرجات 
تا با نامه های دوران نوجوونیت که تا چند سال بعد 

هم ادامه داشت درست تا هفت سالگی ارسالن رسوات 
ینکنم بار آخرت باشه اسم دختر منو به زبونت میار

تمادر سر چرخوند و رو به امیر گف

-تو ادب سرت میشه سر سفره ی ارسالن قد کشیدی، 
یالمانم خودش بزرگت کرده یادم نمیاد یالمان دست روی 

هبزرگ تر بلند کردن یادت داده باش

امیر بی حرف به مامان زل زد و بعد از چند ثانیه به 
موهاش چنگ زد و با تنه ای به خاتون و سانلی از بین 
شون رد شد و رفت،مامان انگشتش رو تهدید وار تکون 

تداد و گف

م-پا رو ُدم من نذار که دست پر اومدم رسوات کن



مامان چرخید و وارد راهرو شد سریع در و  آروم بستم 
و روی تخت دراز کشیدم چند لحظه بعد  در باز شد 
مامان وارد شد و در رو پشت سرش قفل کرد جلوی 

آیینه نشست و موهاش رو شونه کرد مامان که فکر می 
دکرد من خوابم با خودش زمزمه کر

-یالمانم چرا رفتی و منو تنها گذاشتی؟ یالمان منو 
ببخش اما من مجبورم، همونطور که سیزده سال پیش 

به اجبار تن دادم؛ این بار هم جبر زمونه از من پیشی 
.گرفت

نمی فهمیدم یعنی سیزده سال پیش درست اندازه ی 
سن من چه اتفاقی افتاده؟مامان انگار از یه چیزی می 

ترسه،اما اونقدر شجاع هم هست که خان عمو رو 
!تهدید می کنه

باید بفهمم اون چیه که مامان  رو در مقابل عمو مقاوم 
می کنه در عین حال می ترسونه.
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""ُگوِنش

تو ایوون نشسته بودم و موهام رو به سختی شونه 
می کردم و مدام زیر لب غر می زدم شونه گیر کرده بود 

و سرم حسابی درد گرفته بود که دستی روی دستم 
تنشست و شونه رو از دستم گرف

ر-باز که تو جای شونه کردن موهاتو َکندی دخت

ه:دیوونه شدم شونه نمیش

ه-موهات به داداشت رفت

:بر منکرش لعنت داداش، اما هر چقدر موهای تو 
هجذابت کرده اما موهای من دست و پا گیر و عذاب آور

-به خاطر یه شونه کردن انقدر غر میزنی؟ بشین من 
مبرات شونه بزن



ن:نشستم ،قربون دستت آروم فقط شونه ک

رهام انقدر آروم و با لطافت موهام رو شونه زد که کم 
هکم نزدیک بود خوابم ببر

-امیر دفتر و بررسی کرده یه چیزایی هم یادشه ارسالن 
خان قبل از رفتن گُلین و سکته کردنش حساب کتابا رو 

درست می کرده که گُلین میره و ارسالن هم میمره 
هادامه ش رو هم یالمان خان انجام داد

ه:خب بده خان دست کارگزا رو بشه دیگ

-به همین آسونیا نیست باید مدارکی که این حساب 
کتاب رو اثبات می کنه پیدا کنیم یه سری اسم و آدرس 

ههست که واقعا کمکی بزرگی می کن



؟:خوب االن چی کار باید بکنیم

-بیا بهداری پیش خانوم کوچیک امیر یه سری دفتر 
دمیاره باهم چک بکنی

؟:مادر چی

؟-با من،موهاتو ببافم

ه:آره خدا خیرت بد

رهام موهام رو بافت و بعد رفت دستش رو بشوره من 
هم موهایی که ریخته بود رو جمع کردم و تو سطل 

زباله ریختم چارقدم رو سر کرده و رهام اجازه م رو از 
مادر گرفت و باهم به سمت بهداری رفتیم تو راه 

متوجه نگاه دخترها رو داداش جذابم بودم و باافتخار 
.کنارش راه می رفتم

بهداری که رسیدیم فیروزه مشغول عوض کردن 



پانسمان دست برادر شوهر خدیجه بود که موقعی 
.قیچی زدن پارچه دستش رو بریده بود

اکبراقا بادیدن رهام به گرمی احوال پرسی کرد و رهام 
هم جواب گرمی داد پنج دقیقه بعد اکبر آقا پول رو 

تحساب کرد و رفت رهام پشت میزش نشست و گف

؟-خوب خانوم کوچیک فقط اکبر اقا بود

تفیروزه کالفه گف

-یه پیرمرد سوزن داشت نذاشت من بزنم می گفت 
ینامحرم

ترهام دست هاش تو هم حلقه کرد و گف

؟-که این طور،امیر کی میاد



دفیروزه جواب دا

-نمیاد رفته تهران خاتون مبل جدید سفارش داده رفته 
مبیاره من با خودم دفترو آورد

ممتعجب از فیروزه پرسید

؟:مگه خاتون عید مبل جدید نخرید

تفیروزه تابی به گردنش داد و گف

-زن خان که باشی هر فصل رو یه مبل میشینی 
هخوبه زن شاه نشد

ترهام خندید و گف



؟-دارندگی و برازندگی تو چرا حرص می خوری آخه

تفیروزه سمت رهام برگشت و گف

-من اول نمی دونستم اما االن فهمیدم خان اصلی بابای 
من بوده نصف اموال اربابی برای بابای منه خاتون 

داره با پول بابای من هرماه مبل جدید می خره و دکور 
عمارت و عوض می کنه اما نکردن یه لوله کشی بکنن 

عمارتو،ما تهرانیم از وقتی یادم میاد دکور خونمون همین 
هبود

درهام یه لیوان آب ریخت و دست فیروزه دا

-حرص نخور آب بخور یکمی بعدشم زود تر شروع 
کنید همین جا بمونید کسی هم اومد می گم دارید 

.خرج و مخارج بهداری رو حساب می کنید

فیروزه آبش رو خورد و باهم روی موکتی که روی 



زمین پهن شده بود نشستیم و تا ظهر که اولین مریض 
رهام بیاد تونستیم نزدیک نصف دفتر رو حساب کنیم 

مربوط به اسامی کارگرها و حقوق های دریافتی بود 
چه کشاورز ها و باغدارو چه خدمتکار ها وجوش کار 
و بناو...کال مربوط به کارگران روز مزد و دائمِی اربابی 

بود.
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مریض یه پیرزن بود از ده پایین چون اون جا پزشک 
نداشت از صبح حرکت کرده و تازه رسیده بود پیرزن 

بی آزار و شیرینی می زد معاینه که تموم شد رهام 
دارو هاش رو بهش داد و پیرزن با دعای خیر رفت رهام 

تبعد از رفتنش به شوخی گف

-مگه مریضام دعا کنن بلکه فرجی شد ننه رهام باالخره 
دآستینارو باال ز

مبا لبخند گفت



-داداش تو کافیه لب تر کنی ُکِل دخترای ده به جز من 
نو فیروزه زنت میش

درهام شیطون پرسی

؟-راست میگی

مبا لبخند جواب داد

ش-دروغم چیه دادا

؟-خانوم کوچیک نظر تو چیه

دفیروزه که سر به زیر بود بی حواس پرسی



؟-چی

ترهام با شیطنت چشمکی بهم زد و گف

؟-عروس ننِه رهام میشی

دفیروزه متعجب با چشم های گرد شده پرسی

؟-بله

رهام که حسابی از اذیت کردن فیروزه کیف می کرد 
تگف

-آ بیا بله رو هم داد؛ننه رهام، کجایی ببینی نه چک 
هزدیم نه چونه عروس اومد تو خون



مبا خنده لپ فیروزه رو کشیدم و گفت

؟-چطوری زن داداش

تفیروزه همچنان متعجب نگاه می کرد رهام گف

-عه ُگوِنش،خانوم کوچیک عالوه بر کوچیک بودنش 
تانگار یکم گیجم هس

فیروزه که باالخره از خنده ی ما فهمید ماجرا چیه 
نعصبی بلندشد و با گفت

ه-واقعا ک

از اتاق بیرون رفت و در رو محکم بست نگاهی به 
مرهام کردم و گفت



ر-تقصیر تو شد برو از دلش در بیا

ترهام حق به جناب گف

؟-هردومون خندیدیم من برم

مدر حالی که دفتر و دوباره باز می کردم گفت

و-اگه تو نمی خندیدی من نمی خندیدم پس بر

رهام خندید سری تکون داد و بی حرف دنبال فیروزه 
از اتاق بیرون رفت
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پنج دقیقه گذشت و نیومدن حوصله م تنهایی سررفته 
بود از اتاق بیرون رفتم نه فیروزه بود نه رهام به اتاق 

برگشتم دفتر و کاغذ هایی که حساب کتاب کرده 



بودیم رو جمع کردم و داخل کشوی میز رهام گذاشتم 
خودم هم پشت میز نشستم نیم ساعت گذشت و باز 

هم نیومدن کمی راه رفتم نیومدن قفسه های دارو رو 
مرتب کردم اسم هایی که بلد بودم خوندم و باز 

نیومدن یه پیرزن همراه نوه ش دکتر می خواستن نیم 
نساعت هم اونا منتظر موندن و بازهم برنگشت

-حاج خانوم معلوم نیست دکتر کی بیاد شما بهتره 
هبرید خون

پیرزن که روی زمین هم نشسته بود سرش رو باال 
تگرفت و گف

د-راهم دوره منتظر میمونم بیا

سری تکون دادم و با گفتن هرطور راحتی خودم رو با 
.حساب کردن ادامه ی دفتر گرم کردم

نوه ی پیرزن پسربچه ی شلوغی بود که بی توجه به 



.مادر بزرگش تو فضای سبز جلوی بهداری بازی می کرد

گرسنه م بود اما چیزی برای خوردن نبود تا نزدیک 
غروب پیرزن هم موند و نوه ش هی غر زد گرسنه ست 
و باالخره دم غروب رفتن،تنها فایده ی بهداری موندنم 

تموم کردن حساب ها بود فقط باید عددها وقیمت 
.هارو جمع می کردم کار خاصی نداشت

به اتاق دکتررفتم جلیقه م رو درآورده دکمه های سر 
سینه لباسم رو باز کردم دفتر و روی سینه م گذاشته و 
لباسام رو مرتب کردم از اتاق بیرون رفتم و پشت میز 

منشی نشستم تا این که از انتظار و خستگی خوابم 
.برد

خوابم عمیق نشده بود که صدای پا اومد و بعد دستی 
رو مو هام نشست خوابالو سرم رو از روی میز 

دبلند کردم پلک زدم تا دیدم واضح بشه خانزاده بو

؟-رهام و فیروزه کو

مدستی به چشمم کشیده و جواب داد



م-نمی دونم از قبِل ظهر دیگه خبری ازشون ندار

تار مویی که روی چشمم سایه انداخته بود کنار زد و 
دپرسی

؟-دفتر چی شد

م-حساب کرد

تلبخندی زد و گف

م-خوبه،کجاست بده ببین

ماز پشت میز بلند شدم و به طرف اتاق دکتر رفت



؟-کجا

م-میرم دفتر و بیار

تبه سمت در اومد و گف

م-منم میا

دقبل از این که حرفی بزنم وارد اتاق شد و پرسی

؟-کو؟کجا گذاشتی

منمی دونستم چی باید بگم برای همین گفت

ت-شما برو بیرون من میارم برا



ددست به سینه ایستاد و پرسی

؟-چرا برم بیرون؟مگه کجا گذاشتیش

ت-یه چند دقیقه برو بیرون میارم برا

تسرش رو به عالمت منفی تکون داد و گف

م-زود باش عجله دار

مبه سمت در رفتم و گفت

ن-پس من میرم بیرو

ه-کجا؟دفتر و بد



م-میرم دفتر و بیار

دکالفه پرسی

؟-مگه دفتر این جا نیست

ه-نه دفتر پیش خودم

تدستم که روی دستگیره نشست گف

ن-وایسا،بچرخ سمت م

آروم از در فاصله گرفتم و به سمتش چرخیدم نگاهش 
.متعجبش روی سینه م مکث کرده بود

ه-چرا سینه هات انقد بزرگ شده انگار باد کرد



خجالت زده سرم رو پایین انداختم و لبم رو گزیدم 
جوابی که نگرفت به سمتم اومد و دستش رو دراز کرد 

تا سینه م رو لمس کنه
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سایه دستش که روی سینه م افتاد سریع خودم رو 
معقب کشید

ی-چی کار می کن

دعصبی جواب دا

-تو چی کار می کنی؟چرا سینه ت مثل گاو شیرده 
شده؟(دستم رو پیچوند و از پشت به خودش 

چسبوند)چه غلطی می کنی ُگونش که از من فراری 
؟شدی



ماز درد آخ بلندی گفت

د-آخ،نکن دردم میا

دستم رو ول کرد و کامل بغلم گرفت لحنش عوض 
تشده بود لبش رو چسبوند به گوشم و گف

؟-نکنم دردت میاد

سرتکون دادم خندید و کنار گوشم طوری که لبش به 
تگوشم بکشه گف

-قربوِن ناِز تو صدات بشم ،اما من که هنوز نکردم 
یمونده درد بکش

ممتعجب سرم رو چرخوندم و نگاهش کرد



م-من متوجه حرفت نمی ش

تخندید گونه م رو بوسید و گف

-چه خوبه که نمی فهمی چی می گم،متوجه نمی شی 
هچه مرگم

لبش رو خواست بذاره روی لبم که از سست شدن 
دست هاش دورم استفاده کردم و از بغلش جدا شدم 

تاخم کرد و گف

ر-برگرد سرجات دخت

ت-نه،برو بیرون تا دفتر رو بیارم برا

دکالفه و بااخم پرسی



ی-چرا باید برم بیرون؟مگه قراره لخت بش

دآره ی آرومی گفتم که چشم هاش گرد شد و پرسی

؟-آره

ه-آر

خندید و چشم هاش درست مثل پسر بچه های شر  
دو شیطون ش

-جــــون حاال که قراره لخت شی اصال نمیرم بیرون،زود 
هباش کارتو انجام بد

از فشار عصبی که به خاطر خجالت کشیدنم تحمل می 
مکردم دستم  صورتم رو پوشوند و با عجز گفت



م-تروخدا برو بیرون تا من دفتر  و در بیار

؟-دفتر و روی سینه ت قایم کردی

سر تکون دادم با گفتن:«که اینطور» از اتاق بیرون 
رفت سریع بی فوت وقت بدون در اوردن جلیقه م 

فقط دکمه های پیراهنم رو باز کرده و دفتر و بیرون 
کشیدم با سرعت لباسم رو مرتب کردم و از اتاق بیرون 

رفتم دفتر کمی به خاطر نزدیکی به بدنم عرق کرده 
.بود اما خیس نبود

چشم های خانزاده هنوز هم مثل پسر بچه های شر بود 
تدفتر رو از دستم گرفت چشمکی زد و گف

ر-چه بوی خوبی میده بدنت دخت

از این حرف ساده ش گونه هام رنگ خجالت گرفت من 
حتی تو جمع دخترونه هم زیاد وارد این بحث ها نمی 



شدم اونوقت خانزاده این طوری از بوی خوش بدن 
!من تعریف می کرد؟

م-خجالت که می کشی دلم می خواد درسته قورتت بد

هنوز سرخی حرف قبلیش کم نشده بود که باز سرخ 
تشدم خانزاده خندید و گف

؟-چه خبر هی دم به دقیقه سرخ میشی تو

حرفی نزدم فقط گوشه ی لبم رو به دندون گرفتم 
خانزاده هم با لبخندی کنج لبش دفتر و بررسی کرد و 

تبعد از نیم ساعت گف

-خوبه مرتب و تمیز البته باید یه چک بکنم جمعا رو 
هخودم،بریم ببرمت خون



مدستی به چارقدم کشیده و گفت

م-نه من خودم میر

تاخم کرد و گف

م-حرف نباشه برو بیرون وایسا در و قفل کنم بری

م-چش

جلوی در بهداری منتظر موندم تا در رو قفل کرد و 
باهم به سمت خونه ی ما حرکت کردیم البته جلوی 

مردم ده با فاصله راه می رفتیم انگار نه انگار ما باهم 
.هستیم

خانزاده تا جلوی خونه ی دو همسایه پایینی اومد و تا 
وارد خونه نشدم هنوز ایستاده بود،مادر کنار تنور 

دنشسته بود با دیدنم پرسی



؟-حال خانوم بزرگ چطوره

ممتعجب پرسید

؟-مگه حال خانوم بزرگ بد بود

-مگه تو نمی دونی؟داداشت اومد خونه یه سری دوا 
برداشت رفت عمارت اربابی گفت حال چیچک خانوم 

هبد شد

پس برای همین خبری ازشون نشد؟دستی به موهام 
مکشیده و همونطور که از راه پله باال می رفتم گفت

-من بهداری تنها بودم،داداش و فیروزه یهو غیب شدن 
هنمی دونستم حال خانوم بزرگ بد شد



مادر حرفی نزد و به اتاقم رفته و گوشه ی دیوار 
نشستم و اتفاقاتی که گذشت و لحظاتی که بغل 

خانزاده بودم با خودم مرور کردم و باز گونه هام سرخ 
.شد و غرق لذت شدم

می دونستم اون خانزاده ست و من رعیت اون حتی 
به من عالقه ای نداره اما قلب بی قراره من بد بهش 

وابسته شده عاشق نشدم چون اصال شبیه عاشقا 
.نیستم فقط وابسته ش شدم

کلثوم یه خاله داشت عاشق یه پسره بود اما عشق و 
عاشقی قبل از ازدواج تو ده گناه نابخشودنیه،پسره رو 
به جرم مزاحمت ناموسی ژاندارما بعد از این که اهالی 
روستا یه کتک مفصل زدن با خودشون بردن و خاله ی 

.کلثوم هم دیونه شد و کسی ازش خبری نداره

مزاحمتی نبود آیالر و علی عاشق هم بودن کنار چشمه 
مشغول حرف زدن بودن علی نی می زد بااین که بچه 
بودم اما شور نی عشقش هنوز به خاطرم هست یکی 
از مردا علی رو می بینه و داد وهوار راه میندازه که 
علی مزاحم آیالر شده مردای ده ریختن سر علی این 

جا بود همه از اشک و خواهش التماس های آیالر 
فهمیدن اون هم عاشق شده آیالر هم کم کتک نخورد 



علی رفت خواستگاری جواب منفی دادن و دو روز بعد 
هم ژاندارما علی رو بردن،چند مدتی خبری نبود تااین 

که خبر رسید علی شورشی بود جز انقالبیونه و بر ضد 
نظام شاهنشاهی فعالیت می کرده برای همین 

.تیربارونش کردن

پخش شدن خبر تیربارون علی همانا و دیوانه شدن 
آیالر همانا.

#part82

ماِه علی ماه ها اردبیل تو شفاخونه ی روانی ها یا 
همون تیمارستان بستری بود دیگه کسی رنگ موهای 

شب رنگش رو  ندید و صدای خنده هاش رو نشنید 
چشم های سیاه پرفروغش دیگه نور نداشت گود 

.افتاده و قرمز شده بود

یادم نیست چند سالمون بود اما همه بودیم 
من،مهلقا،زینب،کلثوم و...بچه بودیم اما می دونستیم 

علی چه عاشقانه آیالر و دوست داره می دونستیم چرا 
علی هر شب دم غروب وقتی با خستگی از سر کار 
میاد بدون این که لباس عوض کنه کنار چشمه می 



.ایستاده و رو به ماهش نی مینوازه

متوجه شده بودیم چرا آیالر با دیدن علی مکث می 
کرد دلبر می خندید و موهای شب رنگش تو باد می 

.رقصه

آیالر می خندید و نِی علی قربون صدقه ی خنده های 
دلبرش می رفت،انقدر علی قشنگ عشق آیالر رو می 

نواخت که می تونست یه دسته دختر بچه ی شیطون 
رو مدت ها کنار چشمه نگهداره تا به نوای این عشق 

.گوش بدن

اما چه زود پرپر کردن این عشق رو چه زود خاموش 
!کردن نواِی ساِز عاشقِی علی رو

چه زود خنده های آیالر رو  دزدیدن و گوشه ی خونه 
نشینش کردن،چه زود افسانه ی عشق نی و ماه تموم 

.شد و چه زود فراموش شد

چند ماهی که نی برای ماه می زد و ماه دلبرانه می 
رقصید با تمام بچگیم با این که نمی فهمیدم عشق 

چیه؟به چه دردی می خوره؟میشه خوردش یا 
؟پوشیدنیه

اما دلم یه عشق بزرگ می خواست درست مثل عشق 



!نی به ماه

وقتی علی رو بردن و آیالر دیوانه شد از عشق ترسیدم 
نه فقط من همه ی کسانی که عشق بازی نی و ماه رو 
دیده بودن هم از عشق ترسیده و فراری شدن طوری 
که حتی به خودشون هم جرئت اعتراف عاشق شدن 

.رو نداشتن

گرچه فایده ای هم نداشت عشق و عاشقی تو روستا 
عاقبت خوشی نداره مادر ها تو مجلس عروسی یا 

روضه ای دختری رو  می پسندن به پدر خانواده اطالع 
میدن اگه پدر راضی بود با پدر دختر درمیون میذاره 

پدر دختر از طرف خودش حتی بدون گفتن به 
دخترش رضایت میده و دختر درست سر سفره ی عقد 

بعد از بله گفتن داماد رو می بینه بعد از تمام شدن 
خطبه ی عقد داماد هم میره و شب برمی گرده پر از 

ترس و اضطراب بدون هیچ عشق و عالقه ای وارد 
حجله ی مردی می شی که حتی صورتش  رو ندیدی 

شب درد ناک می گذره و کسی حتی به فکر تو نیست 
!فکر همه دنبال پارچه خونی و چند قطره خونه

داماد مردی که قراره یه عمر همراهش باشی هم بار 
اوله که می بینتت عشق ندیده عالقه نمی دونه 



چیه؟همیشه تو خونه حرف حرِف پدر بوده حتی در 
!مورد حرِف دل

محبت بلد نیست کسی یادش نداده بی محبت، بی 
نوازش و حرف عاشقونه ای حتی بدون در آوردن 

لباس عروس کار خودش   رو می کنه،ضربه ی اول و 
صدای جیغ عروس نگاه می کنه دستمال خونی شده یا 

نه؟بادیدن خون بی توجه به عروسی که ادامه دادن 
و نوازش می خواد بلند  می شه و پارچه رو میده دست 

.زن هایی که پشت در ایستادن

برمی گرده پیش عروس اما کسی توجه کردن به زنش 
رو بهش یاد نداده بی توجه به عروس خسته، دختری 
که تازه زن شده و غمگینه به ضرباتش ادامه می ده و 

بعد از ارضا شدنش بی توجه به عروس پشت می کنه 
!و می خوابه

عروس تنها، غمگین و ناراحت از تمام بی توجهی هایی 
که خونه  ی پدریش بهش شده و حاال هم شوهری که 

زنش رو ارضا نکرده خوابیده هم پای صدای خرو پف 
داماد اشک می ریزه و درد می کشه!
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با یاد آوری اتفاقات گذشته و آینده ی خودم دلم گرفت 
من زندگی بی عشق نمی خوام درست بابا برای من و 

!رهام پدر خوبیه اما شوهر خوبی برای مامان نیست

درسته مثل بقیه مردها هرروز با کمر بند نمیفته به 
جون مادر اما محبت کردن بلد نیست توجهی به مادر 

نمی کنه حتی مطمئنم فراموشش شده اسم مادر 
!فرزانه ست نه، ننه رهام

من دلم یه زندگی پر از محبت می خواد دلم نمی خواد 
ترس برگشتن شوهرم رو به خونه داشته باشم دلم می 
خواد خودم در و براش باز کنم با یه بوسه خستگیش 

رو  در کنم براش دلبری کنم لباس های قشنگ قشنگ 
بپوشم دلم می خواد مثل بچه قایم موشک بازی کنیم 

باهم تو چشمه اب تنی کنیم بریم مسافرت و صدای 
.قهقه مون گوش فلک رو پر کنه

نفس خسته ام رو از سینه بیرون دادم و رفتم تا کمک 
مادر سفره رو پهن کنم شام بخوریم،خانزاده اصال 

نگران نبود سراغ فیروزه و رهام رو هم گرفت پس 
.نمیدونه حال خانوم بزرگ بد شده

مثل اغلب شب ها بی رهام شام خوردیم من تو ایوون 



دراز کشیدم و چشم براهه رهام بودم اما نیومد و 
.خوابم برد

صبح هم که بیدار شدم مادر گفت اصال رهام نیومده 
مادر نون تازه پخته بود دوتا برای کلثوم بردم موقع 

برگشت رهام رو دیدم که دم در ایستاده بود با دیدنم 
تگف

م-چه خوب دیدمت بیا این جا کارت دار

فهمیدم موضوعی هست مادر نباید بفهمه برای همین 
مسریع از جلوی پر چین رد شدم و کنار رهام ایستاد

؟-حال خانوم بزرگ چطوره

ترهام دستی به موهاش کشید و گف

-حالش خوبه قلبش به خاطر جر و بحث با خاتون 
گرفت االن بهتره،اما مسئله ای که می خوام بگم هم به 



خانوم بزرگ ربط داره من با بابا صحبت کردم بعنوان 
پرستار و همدم خانوم بزرگ میری عمارت اربابی هیچ 

کاری الزم نیست انجام بدی فقط دارو ها باید سر 
ساعت خورده بشه کتاب بخون براش و کنارش باش 

نهمی

فکر خوبیه این طوری میتونستم دنبال مدارکی هم که 
.خانزاده گفت با فیروزه بگردم

؟-فقط فیروزه چی؟نمیگن دخترش هست من کجابرم

-فیروزه بهداریه در ضمن تو بری پیش خانوم بزرگ به 
نفع ماست فقط حواست باشه با دقت همه جا رو 

بگردی همین که خاتون و نوچه هاش نبینتت االنم برو 
نوسایل تو جمع ک

ممتعجب پرسید



؟-وسایلمو چرا

ا-شب میمونی عمارت ،پرستار خانوم بزرگ میشی

تحت تاثیر رمان های ترجمه شده فرنگی که خانزاده 
می داد بخونم تنم داغ شد و با فکر به این که شب 

کنار خانزاده باشم گونه هام سرخ شد حس می کردم 
رهام فکرم رو می خونه برای همین به سرعت به خونه 

.رفتم تا وسایلم رو جمع کنم

تمام مدت صدای عصبی و ناراحت مادر میومد که چرا 
کسی باهاش مشورت نکرده و مگه من کلفتم که برم 

عمارت اربابی؟هرچه رهام گفت من قرار نیست کلفتی 
کنم و پرستار ها چقد پر ارج و قرب هستن تو فرنگ 
مادر باز حرف خودش رو زد و آخرش با گریه راهیم 

کرد انگار که میرم و دیگه بر نمی گردم.
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""فیروزه

دست مامانم  رو تو دستم گرفته و کنارش روی تخت 
نشسته بودم وقتی نگهبان سراسیمه اومد دنبال رهامی 

که اومده بود از دلم در بیاره و گفت :«حال خانوم 
بزرگ بدشده»مثل فشنگ از تفنگ در رفتم و خودم رو 

به مامان رسوندم روی زمین تو مهمون خونه افتاده 
بود عمو بغلش گرفته و کمرش رو می مالید تا نفس 

بکشه اما مامان نمی تونست نفس بکشه و کبود شده 
بود رهام از بهداری قرص زیر زبونی آورده بود و با 

تزریق یه آمپول باالخره نفس مامان باال اومد و دیگه 
کبود نبود دلم می خواست خاتون رو با دست های 
خودم خفه کنم از ترس این که نیاد و باز مامان و 

عصبی نکنه از کنارش جم نخوردم امیر شب شاد و 
شنگول اومد اما وقتی فهمید چی شده حسابی داد و 

فریاد کرد و باالخره با حرف رهام که عصبانیت و سر و 
.صدا برای مادر سمه باالخره آروم شد

این کار خاتون به نفع ما تموم شد چون تصمیم گرفته 
.شد ُگوِنش بعنوان همدم مامان به عمارت بیاد

مامان از شنیدن این خبر خیلی خوش حال شد و به 
تخان عمو گف



-اردالن،ُگوِنش عاشق کتاب خوندنه کلید کتاب خونه 
هرو بده وقتی اومد بتونه کتاب بردار

و دومین حرکت به نفع ما گرفتن کلید کتاب خونه از 
خان عمو بود خاتون عصبی بود و می گفت:«نمیذارم 

«یه دختره ی دهاتی رو بیارید تو عمارت

ترهام تا این لحظه ساکت بود گف

-خاتون دهاتی که می گی خواهرمنه و من اجازه 
ینمیدم درباره ش این طوری حرف بزن

تخاتون خنده ی عصبی کرد و رو به خان عمو گف

-اینا همه ش تقصیره توعه که رعیت جیره خوار ما 
هتو روی زنت بلند می ش



ترهام از جا بلند شد وگف

-نه من و نه پدرم ونه حتی اجدادم هیچ کدوم جیره 
خوار اربابی نبود وشما خاتون شاید َنَسِب اجداتون رو 

حفظ کرده باشید اما ذره ای از اصالتشون بویی 
دنبردی

از حرف رهام خوشم اومد و خندیدم خوب خاتون رو 
سوزوند جوری که عصبی بلند شد و رفت آروم طوری 

مکه کسی نشنوه گفت

ر-خوب نسخه شو پیچوندی افرین دکت

تکمی سرش رو خم کرد و گف

ک-مخلصیم خانوم کوچی



باز گفت خانوم کوچیکه بهش اخم کردم خندید 
توگف

-اخم نکن چروک می شی کسی نمی گیرتت می مونی 
نرو دستمو

خان عمو بعد از تشکر از رهام اتاق رو ترک کرد مادر 
هم تحت تاثیر دارو خواب بود به سمت رهام رفتم و 

از اتاق با هل دادن بیرونش کردم رهام در حالی که می 
ترفت با خنده گف

-اوه،اوه خانوم کوچیک عصبانی شده خدا به داد 
هبرس

حرفی نزدم فقط از اتاق بیرونش کردم و در رو بستم 
.صدای خنده ش از پشت در میومد

خیلی سخت بود من دوست داشتم اون من رو یه بچه 



می دید که با کمی سر به سر گذاشتن و حرص دادنش 
.کیف می کرد

دست مامان تو دستم تکون خورد نگاهش کردم کمی 
تچشم باز کرد وگف

؟-نیومدن

؟-نه هنوز،کاری داری مامان

-آره ُگوِنش اومد باهم برید اتاق روبرویی هم نزدیک 
ومنید هم دیوار به دیوار امیر تنها نذار ُگوِنش

مدستی به موهای مامان کشیدم و گفت

-ُگوِنش پرستار شماست باید پیشتون باشه من میرم 
یاتاق روبروی



ی-همین که گفتم باهم میرید اتاق روبروی

قبل از این که حرفی بزنم مادر خمیازه ای کشید 
وخوابید لحافش رو مرتب کردم و بعد از برداشتن 

بالشتم به اتاق روبرویی که درست شبیه اتاق من بود 
رفتم بالشتم رو  روی تخت گذاشتم و کمی دراز کشیدم 

تا ُگوِنش بیاد تمام شب نخوابیده بودم و چند دقیقه 
ُچرت زدن مشکلی نداشت
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و-خرس خوش خواب پاش

با صدای ُگوِنش چشم باز کردم کنار سرم روی تخت 
دنشسته بو

؟-سالم کی اومدی

-من که صبح اومدم اما تو نمی خوای پاشی؟خانوم 



بزرگم خوابه من از بس تو اتاق راه رفتم و اتاق و 
وجب کردم خسته شدم بیرون هم نمیشه رفت،وای 

هدختر این خاتون چه ترسناک

مدستی به چشمم کشیدم و از تخت دل کند

-آره زنیکه ایکبیری تقصیر همین بود حال مامانم بد 
یشد من میرم دست و رومو بشورم توام بیا یاد بگیر

ُگوِنش سر تکون داد و همراهم اومد انتهای راهرو یه 
اتاقک کوچیک هست که یه تشت و چند بشکه آب 

هست برای شستن دست و صورت،دست و صورتت رو 
که شستی تشت رو خالی می کنی تو حوضچه و اب 

!میره تو چاه

؟-از این اتاقک پایین هم هست

مسری تکون دادم و گفت



-تو راهرویی که میره سمت مهمون خونه ی پایین آره 
تیکی هس

دُگوِنش پرسی

؟-مستراح کجاست

-تو حیاط هست یکی برای اعضای خانواده یکی هم ته 
باغه یکی دیگه م هم برای خدمتکارا طرف اتاق 

خودشونه،راستی ُگوِنش بگو دستشویی خاتون زیادی 
هباکالس

؟-باشه،بریم کتاب خونه

از اتاق بیرون رفتیم می خواستم عمارت رو بهش 
منشون بد



-کلید دست مامانه،ممکنه مشکوک بشن اول بیا عمارت 
.و نشونت بدم

ُگوِنش خیلی کنجکاو بود بر عکس من همونطور که از 
مراهرو رد می شدیم توضیح داد

-حتما دقت کردی وقتی میای داخل روبروت یه  
شومینه سلطنتیه و از دو طرف راه پله می خوره از 

راه پله ی سمت راست می رسیم به این راهرو که اتاق 
اعضای خانواده ست اتاق ما رو بروی اتاق مامانه بغل 

اتاقمونم اتاق امیره،اتاق خاتون و عمو اولین اتاق 
سمت چپه،بقیه اتاق هاهم برای یکی از پسر عمو هامه 

و یه دختر عمو هم دارم اونو ندیدم میگن رفته اسپانیا 
یچون نیستن الزم نیست اتاقشونو بلد باش

راهرو تموم شد و درست باال سر شومینه رسیدیم یه 
فضای نیمه تاریک بود دست ُگوِنش رو کشیدم و جلو 

متر رفتی



-این جا اتاق کار خان عمو و همیشه درش قفل 
یحواست باشه بهش نزدیک نش

؟-کتاب خونه کجاست پس

م-با من بیا اونم نشونت مید

سمت چپ شومینه و اتاق کار عمو مهمون خونه ی 
طبقه باالبود وسط اتاق یه حوضچه و فواره ی دو 

دطبقه بود و دور تا دور حوض پر از گل های رنگی بو

-این جا مهمون خونه ی طبقه ی باالست سبکشم که 
می بینی بر عکس طبقه پایین  ایرانیه،قالی کاشون و 

!تشکچه های ترک پهنه

مهمون خونه ی طبقه باال فرش شده تشک پهن بود و 
پشتی گذاشته بودن روی طاقچه قلیون های قجری 



خودنمایی می کرد و روی دیوار پر از تابلوهای قدیمی 
.بود

-از این جا درست معلوم نیست امااگه اون گوشه پشت 
ستون رو دقت کنی یه راهرو دیگه شبیه راهرویی که 

تاتاقای خودمون بود و برای مهمون هاس

-اصال از پایین که نگاه کنی معلوم نیست این جا انقدر 
هبزرگ باش

-اینجا ایده ساختش برای بابای من بوده عمارت قدیمی 
پشت اینجاست و کتابخونه هم داره،و اما کتاب خونه 

های اینجا پشت شومینه ست یه در مخفی

؟-مگه شومینه روشن نیست

ه-نه بابا اون دکوری



باهم به طبقه ی پایین رفتیم و مهمون خونه ی پایین 
رو که خاتون مبله کرده بود رو هم به ُگوِنش نشون 

دادم بعدهم دستشویی و آشپزخونه رو دیدیم تا مامان 
بیدارشد و پیشش رفتیم.
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""ُگوِنش

با فیروزه عمارت و دیدیم و بعد یک ساعتی کنار 
خانوم بزرگ موندنم فیروزه یه سر رفت بهداری و من 

هم سری به باغ زدم نمی دونم چرا از وقتی پا به 
عمارت گذاشتم مدام رمان هایی که خونده بودم تو 

ذهنم حرکت می کرد حس می کردم خانزاده از قصد 
اون رمان ها رو داده تا بخونم یه لحظه حواسم رفت 
پی یکی از رمان ها که دختری که رمان درباره ش بود 

با پسری که عاشقش بود تو باغ روی برگای زرد و 
نارنجی پاییزی سکس می کنن به کلمه ی سکس زیاد 

؟برخورده بودم اما نمی دونستم چیه

روی نیمکت چوبی که زیر درخت بید مجنون بود 



نشستم صدای آب میومد دقت که کردم از دو طرف 
باغ جوی آب رد می شد با خوشی کنار جوی آب 

نشستم و پام رو داخل آب گذاشتم دستم  رو زیر سرم 
مقالب کردم و دراز کشید

هوا تاریک شده بود که یه نفر روی بدنم دراز کشید با 
ترس چشم باز کردم که با چشم های سرخ خانزاده  

مروبرو شد

-این جا تنهایی چه غلطی میکنی؟اگه یکی میومد سر 
؟وقتت چی

مسعی کردم کنارش بزنم و بلند بش

؟-پاشو اگه این باغبونا ببینن چی

دعصبی غری



ت-تا االن این جا دراز کشیده بود ایرادی نداشتن ببینن

.-تنها بودم االن تو..

تزبونش رو کشید روی گردنم و گف

-االن چی؟االن من هستم؟تو از با من دیده شدن می 
؟ترسی

د-پاشو دیگه االن یکی میا

ا-اه توام فقط گَند بزن تو َپِر م

بلند شد و دستم رو کشید بلندم کرد کفش هام و 
مپوشیدم و دنبالش حرکت کرد



؟-خانزاده یه سوال بپرسم

س-بپر

-سکس یعنی چی؟
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چنان عقب برگشت که از ترس نزدیک بود از پشت 
بیفتم و اگه دستش  دور کمرم حلقه نشده بود قطعا 

زمین خورده و کمرم نصف شده بود روی دستش خم 
دشده بودم و با اخم بهم زل زده بو

؟-می خوای بدونی سکس یعنی چی

مترسیده از نگاهش جواب داد

ه-آر



تچشم هاش رو باریک کرد و گف

ی-کی بهت گفته باهاش سکس کن

س-هیچ ک

ی-پس می خوای با کی سکس کن

نمی دونستم معنی سکس یعنی چی برای همین سریع 
مگفت

و-با...با ت

خنده ش گرفته بود اما جلوی خنده ش رو گرفت و 
تگف



؟-پس می خوای با من سکس کنی

فکر می کردم حرف خوبی زدم چون اخم هاش باز 
مشده بود و شاد می زد برای همین باز تایید کرد

ه-آر

کمرم رو که روی دستش خم شده بود صاف کرد و 
تدستش رو برداش

-خب که این طور پس شب بیا تو اتاق من ،وقتی که 
دفیروزه خوابی

؟-چرا

؟-مگه نمی خواستی با من سکس کنی



؟-اما تو که نگفتی سکس یعنی چی

تخندید و همون طور که ازم دور می شد گف

ی-شب که اومدی عملی بهت می گم یعنی چ

اصال نفهمیدم چی میگه؟برگشتم داخل عمارت و به 
اتاق خانوم بزرگ رفتم شربت ش رو دادم خورد و تا 

.موقع شام کنارش موندم

فیروزه که رسید شام هم آماده شد پایین رفتیم و با 
بقیه سر میز شام خوردیم سانلی دختری که اون شب 

دیدم خواهر زاده ی خاتون بود و اونم برای شام اومده 
.بود

خاتون خیلی طعنه زد اما جوابی بهش ندادم و با یه 
لبخند حرص دار فقط تمام توجهم نسبت به خانوم 

بزرگ بود خانزاده زودتر از همه بلند شد و گفت می 
خواد بره حموم و  خدمه آب گرم کنن،وقتی از کنار 



تصندلی که نشسته بودم رد شد دم گوشم گف

-یادت نره فیروزه خوابید بیا تو اتاقم من نبودم منتظر 
مبمون میا

چشمکی زد و رفت،خانوم بزرگ شام خورد و کمی تو 
باغ قدم زد ما هنوز تو باغ بودیم که خانزاده از حموم 

اومد و اشاره کرد همراهش برم اما نرفتم چون من 
.پرستار خانوم بزرگ بودم

خانوم بزرگ حسابی سر حال شده بود بعد قدم زدن 
برای من و فیروزه فال حافظ گرفت و اونجا بود که 

من فهمیدم فیروزه هرکاری می کنه قبلش با خواجه ی 
شیراز مشورت می کنه،خانزاده دو بار به بهونه های 

مختلف اومد و اشاره زد بریم اما نرفتم تا باالخره 
.خانوم بزرگ به اتاقش برگشت

فیروزه باید می رفت بهداری برای همین به اتاقمون 
رفت تا بخوابه و منم بعد از قرص های خانوم بزرگ 

دیوان شمِس موالنا رو خوندم و همونجا گوشه ی 
.تخت که نشسته بودم خواب بردم



خواب و بیدار بودم که در اتاق باز شد خانزاده بود 
اومد جلو بغلم گرفت واز اتاق بیرون رفت دستم رو 

تدور گردنش حلقه کردم نگاهی کرد و گف

؟-بیداری تو

د-خوابم میا

توارد اتاقش شد در و با پاش بست و گف

-خواب نداریم چون میخوایم سکس کنیم،خودت 
گفتی
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مصورتم رو به سینه ش مالیدم و گفت

د-من خوابم میا



م-بخواب من خودم همه کارا رو می کن

روی تخت گذاشتم چشم هامو بستم گرم خواب شدم 
که دستش روی جلیقه م نشست و دکمه ش رو باز کرد 

مچشم باز کردم و دستش رو  پس زد

؟-چیکار می کنی؟چرا لخت شدی

نگاهم روی سینه ی بی مو ش خشک شده بود خندید 
تو گف

م-همون کاری که می خواستی می خوایم سکس کنی

؟-چرا لباس تو درآوردی

هبی صدا می خندید که صداش بیرون نر



-با لباس که نمی شه سکس کرد باید شلوارم و در بیارم 
هتاز

مروی تخت ترسیده عقب رفتم و گفت

؟-چرا

کجای حرفم خنده دار بود نمی فهمیدم اما خانزاده 
تمدام می خندید دستم رو گرفت و گف

-تا ایشون (دستم رو  بین پاش  گذاشت) رو بکنیم تو 
نایشو

خواست دستش رو به پام بزنه که با لگد کوبیدم به 
تدستش،خندید و بغلم گرف



-آخه بچه وقتی نمی دونی معنی ش چی میشه چرا 
؟هی تکرار می کنی

م-من نظرم عوض شد نمی خوام باهات سکس کن

دخندید و سرش رو تو گردنم فرو کر

ه-نه دیگه من رفتم برات حموم صفا دادم نمیشه ک

ممتعجب پرسید

؟-چی رو صفا دادی

بازهم خندید و نفس هاش گردنم رو مور مور می کرد 
تدستم رو گرفت و باز بین پاش برد و گف



م-ایشون رو میگ

با حس کردنش بین دستم سریع دستم رو پس کشیدم 
مو گفت

م-ولم کن بذار بر

-نه دیگه وقتی با پای خودت اومدی دیوانه م کام 
؟نگرفته بذارم بری

روی تخت انداختم و روی بدنم خیمه زد و خودش رو 
بهم فشرد
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خاک تو سرم کنن که آخرش خودم با دست خودم 
خاک تو سر خودم ریختم و خودم رو بی آبرو کردم 

گریه م گرفته بود و اشک هام با سرعت می ریخت با 
احساس خیسی اشک هام از روی تنم کنار رفت و 



تگف

ن-پاشو جمع کن خودتو برو بیرو

هق هق اجازه ی حرکت بهم نمی داد عصبی دستم رو 
دکشید و  وسط اتاق پرتم کر

-حاال که فمیدم سکس یعنی  چی گمشو برو به هر خری 
یمیخوای بده انقد بده که غار بش

مبا گریه بلندشدم و گفت

-من فقط...هق...از رمانا...ی...ُخـ...ودت... 
یکنـ....هق...جکاوشدم...بدونم ...یعـ...نی...چ

مدستی به بینی م کشید و ادامه داد



م-چرا...َهـ...مش...فکرمیکنی...َم...هق...من خراب

اشک هام مثل بارون می چکید بلند شدم و به طرف در 
رفتم قبل از این که دستم به دست گیره برسه بغلم 

تگرفت و گف

-گریه نکن،کاریت ندارم فقط خواستم درس بگیری هر 
چیزی و به  هر مردی نگی یعنی چی میخوام با تو 

سکس کنم؟تو که معنی شو نمیدونی چرا تکرار می 
یکن

در حالی که هنوز گریه می کردم دستم رو دور گردنش 
محلقه کردم و گفت

م-خوب تو اخماتو وا کردی فکر کردم حرف خوبی زد

دخندید و دستی به موهام کشی



-خوب گفتی اما اگه فقط به من بگی،بسه دیگه خیسم 
کردی از بس گریه کردی باز باید برم حموم اونوقت 

همیشه آش نخورده و دهن سوخت

ماز گردنش جدا شدم و پرسید

؟-چرا آش نخورده و دهن سوخته

تباز خندید و گف

-معموال این وقت شب ،بعد سکس مردم  میرن حموم 
واجب ما هم که به خاطر یه خانومی حساب به 

دخودمون رسیدیم اما خبری نبو

حاال که متوجه عمق فاجعه شده بودم با دست صورتم 
رو پوشوندم و از اتاق خانزاده بیرون زدم،در اتاقش 
قفل نبود شانس آوردم کسی ما رو ندید به اتاقک ته 



راهرو رفتم چراغ نفتی بزرگی فضا رو روشن کرده بود 
دست و صورتم رو شستم و بعد به اتاقی که با فیروزه 

.شریک بودم رفتم

خوابم پریده بود و مدام خدا رو شکر می کردم که 
خانزاده کاری باهام نداشت اما ترس از آینده اذیتم می 

کرد.
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""فیروزه

تمام دیشب البته تا قبل از این که خوابم ببره به این 
فکر می کردم چجوری دل و رهام رو ببرم و از اون 
جایی که دلبری تو ذات منه هیچ ایده ی به ذهنم 

نرسید و هرچی فکر کردم فهمیدم با این کارها بیشتر 
.از دید رهام بچه حساب می شم

صبح زود بیدارشدم صبحونه خوردم و بعد نشستم 
جلوی آینه اتاق قبلیم و آرایش کردم،کمی به چشمم  

سرمه و ریمل زدم و کمی هم ماتیک صورتی استفاده 
کردم پیشونی مامان رو بوسیدم به سمت بهداری 

.رفتم



رهام نیومده بود قفل در و باز کردم و پشت میزم 
نشست تا رهام بیاد دو تا سوزن زدم،سوزن دفعه ی 

سوم استفاده ش تموم شده بود برای همین همراه 
.قوطی خالی بتادین تو سطل زباله ریختم

ی-به به خانوم کوچیک کاری شد

سعی کردم به جای بحث کردن، دلبری کنم البته اگه 
مبتون

ی-کاری بودم شما نمیدید

تلبخندی زد و  گف

؟-چند نفر سوزن زدی امروز

کشوی میز رو باز کردم و به چهار سکه ی داخلش 



ماشاره کرد

-دو نفر سوزن زدم ،سوزنم دیگه سه بارش تموم شد 
مانداختم دور الکل هم کم داری

تدر حالی که به سمت اتاقش می رفت گف

م-قراره برم تهران میارم خود

داخل رفت و من روی صندلی وارفتم میخواد تهران 
بره تا برگرده هم که یه منشی میفرستن باید یکی کار 

؟کنم اما چی کار

تمام روز به کالفگی گذشت و  شب هم رهام همراهم 
اومد تا به ُگوٍنش سر بزنه وقتی تو حیاط جلوی در 

آهنی عمارت ُگوِنش رو بغل گرفت به سختی نگاه 
حسرت بارم  رو ازشون گرفتم و رفتم تا به مامان سری 

دبزنم امیر تو راهرو ایستاده بود آروم پرسی



؟-شروع کردید

ه-نه تو چیزی نیاوردی ک

ه-گشتن خونه منظورم

مکمی بهش نزدیک شدم و گفت

د-تازه یه روز شده ها ،خاتون چهار چشمی ُگوِنشو میپا

امیر لعنتی زیر لب گفت و رد شد رفت به اتاق مامان 
رفتم خواب بود کمی کنارش نشستم تا ُگوِنش اومد 
بعد رفتم و صورتم  رو شستم وقتی برگشتم ُگوِنش 

بالشت گذاشته بود و کنار تخت مامان روی فرش 
خوابیده بود منم بالشتی برداشتم پای تخت مامان 

.روی زمین خوابیدم

شب شاممون رو تو اتاق مامان خوردیم چون خان 
عمو مهمون داشت و مامان نمی خواست ما پایین 



باشیم،بعد از شام که مهمون ها به مهمون خونه رفتن 
همراه مامان و ُگوِنش کمی تو باغ قدم زدیم مامان 

.غرق خاطرات خوشش با بابا بود

ماز بی حواسی مامان استفاده کردم و گفت

-فردا اتاق خودمون و مامان و باید بگردیم مخصوصا 
هاتاق مامان رو که اتاق بابا یالمانم بود

تُگوِنش آروم گف

؟-خاتون سر نرسه

-برای این دوتا اتاق بهونه داریم چون اتاق خودمونه 
اما برای بقیه جاها باید بهونه پیدا کنیم،کم کم خانوم 

هبزرگ و بکشون تو کتاب خون

تسری تکون داد و گف



-فردا اتاقو می گردم اگه وقت موند باز میایم باغ 
هچون شب سرد میشه پس فردا می برمش کتاب خون

دقبل از این که چیزی بگم مامان پرسی

؟-چی میگید شما دوتا بهم

تُگوِنش کمی زبون ریخت و گف

-داشتم به فیروزه می گفتم یالمان خان حق داشته 
گعاشقتون باشه از بس شیرین و مهربونی خانوم بزر

مادر خندید کنارمون روی نیمکتی که از تنه درخت بود 
نشست و از خاطرات عاشقی با یالمان خانش تعریف 

کرد.
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""ُگوِنش

استرس شدیدی داشتم خانوم بزرگ قرص خورده بود 
و خواب بود می تونستم در و قفل کنم اما شک برانگیز 
بود کاش فیروزه بود با هم می گشتیم االن یکی ببینتم 

.فکر می کنه میخوام دزدی کنم

اول از کمد شروع کردم،فقط لباس های فیروزه و 
خانوم بزرگ بود.تو اتاق چیزه زیادی نبود گوشه ی 

فرش رو باال زدم باز هم خبری نبود،روی تخت هم که 
خانوم بزرگ خوابیده بود و نمی شد زیر تشک تخت رو 
ببینم به اتاق خودمون رفتم کمد رو گشتم خبری نبود 

زیر تخت و تشک تخت هم چیزی پیدا نکردم سخت 
بود اما فرش رو لوله کردم و  تا ببینم چیزی هست یا 
نه اما چیزی نبود هربار که صدایی از بیرون میومد 

.قلبم تا حلقم باال میومد

سری به خانوم بزرگ زدم بیدار شده بود آب بردم تا 
دست و صورتش رو بشور بعد هم از آشپزخونه کمی 

کلوچه وشربت گرفتم و با خانوم بزرگ تو باغ نشستیم 
و خوردیم به بهونه ی برداشتن دیوان حافظ به اتاق 
خانوم بزرگ برگشتم و زیر تخت و تشک تختش رو 



.گشتم اما چیزی پیدا نکردم

دیوان به دست به باغ رفتم خاتون رو دیدم که بهم زل 
دزده اما حرفی نز

ظ-خوب خانوم بزرگ اینم دیوان حاف

تخانوم بزرگ لبخندی زد و گف

-گُلینم مادر امیر و می گم اهل شعر بود این دیوان برای 
گُلین بود ارسالن از یه مزایده ی عتیقه فروشی خریده 

دبو

وقتی به دیوان دقت کردم متوجه قدیمی بودنش شدم 
جلد زیبایی داشت و بهش میومد قدیمی و گرون 

هباش

-عمر عشقشون کم بود اما ندیدم عاشق تر از گُلین و 
ارسالن،گُلین که رفت ارسالن طاقت نیاورد و 



ُمرد(نفس عمیقی کشید)هی روز گار چه بازی ها که 
یندار

؟-گُلین خانوم فوت شدن

-نمیدونم عزیزم،گُلین بی خبر رفت ارسالن حالش 
خوب نبود سکته کرده بود خاتون نمی ذاشت دخترم 
شوهرشو ببینه ارسالن خونه ی خودشون بود و گُلین 

و امیر تهران بودن باهم اومدیم مغان عمارت بودیم 
گُلین رفت ارسالن رو ببینه اما دیگه برنگشت حتی 

پیش ارسالن هم نرفت؛ارسالن قلبش مریض بود یه 
سکته رد کرده بود وقتی فهمید گُلین رفته و نیست 

تارسالن هم رف

همه ی این ها رو خودم می دونستم اما نمی شد بگم 
می دونم حرف جدیدی بزن خانوم بزرگ خودش باید 

به حرف میومد
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؟-خانوم بزرگ یه سوال بپرسم

تنگاه مهربونی بهم انداخت و گف

س-بپر

؟-میگن خاتون خیلی با گُلین بد بوده،چرا

تخانوم بزرگ دستم رو تو دستش گرفت و گف

-من یه مادرم بعضی چیزا رو احساس می کنم که شما 
ها نمی فهمید بر همون اساس بهت می گم اما قول بده 

یبا کسی در این باره حرف نزن

مسری تکون دادم و گفت



م-حتما حواسم  هست به کسی چیزی نگ

-خاتون ناف بر  اردالن بود از وقتی بند نافش رو بریدن 
نامزد اردالن بود تا باهم ازدواج کردن و بچه 

دارشدن،یالمان پسر بزرگ خان بود سه ماه از اردالن 
بزرگ تر بود مادر اردالن و یالمان یکی نیست طبق 
رسوم یالمان خان بعدی بود و اردالن پادوی برادر 

!بزرگه

هخانم بزرگ لبخند شیرینی میزنه و میگ

-بچه م امیرو دیدی؟جوونیای یالمانمه،یالمان جوون و 
خوش برو رو بود سواد داشت، شهر رفته بود من 

یالمان و وقتی اومده بودیم مغان عروسی دیدم مگه 
می شد یالمان و ببینی و بهش دل نبندی؟یالمان قدری 

خوب بود که خاتون هم بااین که زن برادرش بود و 
ارسالن رو حامله بود به یالمان خط می داد کینه ی 

خاتون از اون جایی شروع شد که یالمان دست رد به 



سینه ش زد اگه با چشم خودم نمی دیدم باورم نمی 
دش

؟-چی دیدید مگه

-خاتون یالمان رو به بهونه کشیده بود تو خونه و 
خودش لخت بود ارسالن و حامله بود و می خواست 

هبه زور با یالمان بخواب

از شوک هین بلندی گفتم،خانوم بزرگ سری تکون داد و 
تگف

-موقعی که قرار شد زن یالمان بشم ازش خواستم همه 
چی رو بهم بگه و اون نامه هایی که خاتون نوشته بود 
رو بهم نشون داد،من دختر شهری بودم نمی تونستم تو 

روستا دوام بیارم آقا خدابیامرزم شرط کرد تهران 
زندگی کنیم یالمان هم برای این که هم بابامو راضی 

کنه هم شر خاتون رو کم کنه پیشنهاد داد اردالن ،خان 
بشه و به کار ها رسیدگی کنه،قصه طوالنیه سرت درد 



میاد همنقد بگم خاتون تشنه ی پول و قدرته دختر 
خان بود اما مادرش خدمتکار عمارت اربابی بود و 

حاصل تجاوز پدرش برای همین دنبال قدرت و ثروت 
بود می خواست ارسالن دختر خواهرش رو بگیره اما 
ارسالن دل به گُلین بست و بهونه ای شد تا انتقام پس 

هزدنش توسط یالمان رو از دخترمون بگیر

ی-اوه چه کینه ا

تخانوم بزرگ همونطور که بلند می شد گف

-خاتون به قدری کینه ای بود که زندگی پسرش رو هم 
هخراب کنه،بریم داخل خوابم گرفت

خانوم بزرگ دیوان حافظ به دست و من هم سینی 
خالی رو برداشته به داخل عمارت برگشتیم خاتون رو 
دیدیم که با نفرت به ما زل زده بود از نگاهش ترسیدم 
اما خانوم بزرگ بی توجه از پله باال رفت و من بعد از 



مدادن سینی به خدمتکار دنبالش به اتاق رفت

ن-من می خوابیم تو برو به مادرت سر بز

-خیلی ممنون اما هستم رهام که اومد باهاش یه سر 
ممیر

-پس اگه من خودم بیدار نشدم دو ساعت دیگه بیدارم 
نک

م-چش

خانوم بزرگ خوابید و من با آشپزخونه رفتم بهتر بود 
یکم زیر زبون می کشیدم
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با لبخند وارد مطبخ شدم و سالم بلندی کردم چهار نفر 



و مشغول پخت نهار بودن نسیبه خانم سر خدمتکار 
دجلو اومد و پرسی

-چیزی نیاز دارین؟چیچک خانوم گرسنه 
؟شده؟یاخودتون

-نه گرسنه نیستیم حوصلم سررفته بود اومدم پایین 
مپیش شما البته اگه مزاحمم بر

تنسیبه خانم کمی مشکوک نگاهم کرد و گف

ی-نه مزاحم نیستی میتونی بمون

ن-خیلی ممنو

نسیبه خانم از آشپزخونه بیرون رفت و من نزدیک 
مخانم تپلی که سیب زمینی پوست می َکند نشست



ه-اسم من ُگوِنش

دلبخند شیرینی زد و پرسی

؟-خواهر دکتر رهامی

مباخوشی گفت

؟-اره،شما داداشمو می شناسید

زنی که کنار دیگ ایستاده بود و مالقه به دست داشت 
تگف

ه-مگه میشه کسی دکتر رهام و نشناس



تزن سومی که ظرف می شست گف

-مگه میشه دکتر رهام و بشناسی و خواهر کوچیکشو 
؟نه

مبا خوشی پرسید

؟-رهام درباره ی منم حرف میزنه مگه

تزنی که کنارش نشسته بودم گف

-حرف می زنه؟ اسمت ورد زبونشه اوایل فکر می 
کردیم مادر یا زنشی بعد فهمیدیم خواهرشی،من زینتم 
اونی که کنار دیگ ایستاده زیوره و اونی که ظرف می 

مشوره زهراست ما سه تا خواهری

منیش باز کردم و گفت



؟-چه خوب با هم اومدید این جا

تزهرا گف

م-ما خونه زادیم همین جا دنیااومدی

؟-آهان پس یالمان خان و دیدید

تزیور گف

د-نور به قبرش بباره بزرگ مردی بو

مدستی به چارقدم کشیده و گفت

-منم خیلی دوست دارم یالمان خان و میدیدم خیلی 



متعریفش رو شنید

تزینت با افسوس گف

-تعریفی هم بود اما حیف که زود مرد ارسالن خان هم 
نمثل یالمان خان بود و هردو جوون مرگ شد

دزهرا با غیض جواب دا

-ارسالن خان که حیف شد همش زیر سر زن سلیطه 
دش بو

تزیور و زینت با اخم بهش توپیدن و زینت گف

-پشت سر ُمرده اونم گُلین خانوم حرف نزن گل سرخ 
دارسالم خان از برگ گل هم پاک تر بو



موضوع بحث همونی بود که من می خواستم باید 
؟بفهمم کسی تو عمارت برای گُلین کار شکنی کرده یانه

تزهرا با لحن بدی گف

-فعال همون گل سرِخ جنده ارسالن خان و پر پر کرد 
.معلوم نیست خودش کدوم گوری زیر کدوم نره خری..

هنوز حرفش تموم نشده بود که زیور محکم تو دهانش 
تکوبید و گف

-نون و نمک یالمان خان و ارسالن خان و خوردی و 
دپشت سر ناموسشون حرف می بافی؟تف به روت بیا

زهرا عصبی و با غیض نگاهی به خواهرش انداخت و 
از آشپز خونه بیرون زد زینت که انگار تازه متوجه من 

تشده بود گف

-این زهرا دست خودش نیست ترو خدا به خانوم بزرگ 



نچیزی نگی ما جایی رو نداریم اگه بیرونمون کن

ماخم کردم و گفت

؟-دستتون درد نکنه مگه من فضول و خبر چینم

تزیور گف

د-منظور زینت این نبو

برای این که بتونم ازشون حرف بکشم ناراحت از 
آشپزخونه بدون توجه به صدا زدنشون بیرون زدم و 

به اتاق خانوم بزرگ برگشتم،احتمال میدم زهرا یکی از 
اونایی باشه که بتونه خیلی بهم کمک کنه
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یک ساعتی با کتاب خوندن وقت گذروندم تا ناهار 



آماده شد خانوم بزرگ رو بیدار کردم قرص قبل از 
غذاشو خورد و رفتیم ناهار بخوریم اردالن خان ناهار 

اومده بود و وقتی  داشتم قرص وسط غذای خانوم 
تبزرگ و می دادم گف

-یه لحظه فکر کردم گُلین کنار چیچک نشسته و داره 
بهش قرص میده شبیه نیستید اما حرکاتت خیلی 

هشبیه گُلین

تنمی دونستم چی بگم گرچه خاتون مجال نداد و گف

-یه روز  بذارید یه لقمه خوش از گلومون پایین بره اسم 
داین زنیکه هرزه رو نیاری

تخانوم بزرگ اخطاری گف

ن-خاتو



خاتون نگاه غضبناکی به خانوم بزرگ انداخت و  بعد از 
پشت میز بلند شدو رفت با خنده کنار گوش خانوم 

مبزرگ گفت

گ-خوب سوسکش کردین خانوم بزر

خندید و  چیزی نگفت سنگینی نگاه خان رو حس کردم 
اما سعی کردم بی تفاووت غذا م رو بخورم تا این که 

تباالخره گف

-تو همونی نیستی که با فیروزه و امیر خان دامنه ی 
دکوه ،سرچشمه بودی

به رسم ادب غذام رو کامل جوییدم و با دهان خالی 
مگفت



م-بله من بود

تخان تکه ای از مرغشو رو  جویید و گف

-خان بیگ ازت خوشش اومده بود اما من فکر می 
یکردم با امیر

دخانوم بزرگ جواب دا

ه-ُگوِنش دوست فیروزه ست ربطی به امیر ندار

دخان سرش رو تکون داد و زمزمه کر

ر-که اینطو

انگار این پدر بزرگ و نوه عالقه ی خاصی به که این 
طور دارند و مدام تکرار می کنن،ناهار و که خوردیم 



خانزاده از راه رسید خانوم بزرگ تو بهار خواب دراز 
کشیده بود خانزاده هرچی اشاره زد برم باال نرفتم 

عصبی به سمتم اومد از ترس اینکه جلوی خانوم بزرگ 
به زور نبردتم خودم بلند شدم از کنارش که رد شدم 

تگف

ن-برو اتاقم منتظر بمو

چشمی گفتم و به طبقه ی باال رفتم  سر چرخوندم 
کسی نبود آروم و پاورچین وارد اتاقش شدم و در رو 

.بستم

چند دقیقه بعد در باز شد و خانزاده اومد و در رو قفل 
کرد.
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ا-خب ُگوِنش خانوم چه خبر



-من اتاق فیروزه و خانوم  بزرگ و گشتم خبری نبود و 
این که به یکی از خدمتکارای آشپزخونه مشکوکم حس 

همی کنم سر نخ خوبی باش

؟-کدوم خدمتکار

م-تا مطمئن نشدم  نمی گ

سری تکون داد  و روی تختش دراز کشید دستش رو باز 
دکر

م-بیا یکم بخواب

؟-به خواب منو چی کار داری

ز-بیا خسته م   کل نندا



منگاهی به در انداختم و گفت

؟-اگه کسی بیاد

دعصبی غری

ش-در قفله ،بیا منو سگ نکن ُگوِن

گوشه ی تختش نشستم که دستم رو کشید و با دست 
دهاش شونه و با پاش پا هامو قفل کر

و-حرف نمیزنیا خوابم بپره من می دونم با ت

مبامشت تو سینه ش کوبیدم و گفت

ی-خیلی زور می گ



تخندید و گف

؟-خوبه زور می گم میخوای زوری بکنم

مبا چشم های گرد شده نگاهاش کردم و جیغ کشید

ه-خانزاد

تبا خنده دستش رو روی دهانم گذاشت و گف

م-آروم دختر،آخرش از دست جیغای تو  رسوا میشی

؟-خیلی هم بی حیایی این حرفا چیه می زنی

تنگاه جدی بهم انداخت و گف



ا-تا دو دقیقه دیگه نخوابی می کنمت

مبا صدای بلند گفت

؟-چی

تدستش باز روی دهانم نشس

م-از دست صدای بلند تو دختر پاشو برو، برو نخواست

مدستش رو از روی دهانم پس زدم و پرسید

؟-برم واقعا

ر-دو دقیقه آروم بگیر خیلی خسته م باید برم بوشه



؟-بوشهرکجاست؟چرا باید بری

تخسته چشم بست و گف

-بوشهر جنوب کشوره میرم یه قایق ساز قدیمی هست 
که گُلین بهش سفارش قایق داده بود می رم ببینم چیزی 

؟تو دست و بالش داره یانه

مدستی به صورتش کشیده و گفت

؟-بهونه داری برای رفتن

ر-نمیگم میرم بوشه

مسرم  رو به سینه ش چسبوندم و پرسید



؟-کی میری؟کی بر می گردی

م-احتماال تا آخر هفته بر

حرفی نزدم سکوت کردم تا خوابش ببرم چند دقیقه 
تبعد گف

؟-خوابیدی

ی-نه ساکت شدم تو بخواب

-به به چه دختر خانوم مهربونی،دلت چی می خواد 
؟سوغاتی برات بیارم

سرم رو از روی سینه ش بلند کردم و زل زدم به چشم 
مها بسته ش و پرسید



؟-برای من می خوای سوغاتی بیاری

.-نه می خوام برای سونل جن..

مسریع دستم رو روی دهانش گذاشتم و گفت

ن-حرف زشت نز

تدستم رو پس زد و گف

؟-بهم چی میدی

؟:مگه باید چیزی بدم

تسرش رو تکون داد و گف



-آره مثال هربار که حرف زشت زدم ببوسم که دیگه 
متکرار نکن

ا-و

ا-وال

ت-من نمی تونم ببوسم

از روی سینه ش کنارم زد، روی تخت خوابوندم و بعد 
دخودش روی تنم خیمه ز

ت-من که می تونم،من می بوسم

لبش که روی لبم نشست پر شدم از حس های خوب 
گرمم شده بود و احساس می کردم از بدنم بخار 



بلندشده
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حرکت لب هاش قلبم رو به تپش انداخته بود، نزدیک 
پنج دقیقه شده بود و نفس کم آورده بودم پسش زدم 

اما تکون نخورد چند لحظه بعد حرکت لب هاش کم 
شد و یهو سرش تو گودی گردنم فرو رفت نفس های 

داغ و منظمش به گردنم می خورد انگار خوابش برده 
.بود

سنگینی تنش رو دوست داشتم اما تابستون و هوا گرم 
بود تنم غرِق عرق شده بود،سعی کردم کنار بزنمش اما 

.سنگین بود و تحت تاثیر این سنگینی خوابم برد

نمی دونم اصال خوابیدم یانه؟اما با صدایی که از 
بیرون اتاق میومد چشم باز کردم خانوم بزرگ بیدار 

شده بود و دنبال من می گشت،خواب کافی بود با 
.تکون دادن بازوی خانزاده بیدارش کردم

قیافه خوابالودش هم جذاب بود چشم های نیمه باز با 
.موهای طالیی پریشونش بد دل می برد



؟-چی شده ُگوِنش

ه-خانوم بزرگ بیدار شده دنبالم می گرد

ن-یه دو دقیقه دیگه صبرک

دوباره خوابید و دو دقیقه، ده دقیقه شد گوشش رو 
مکشیده و گفت

ه-پاشو وقت شربت خانوم بزرگ

ا-خیلی حرف می زنی

خودش رو از روی تنم قل داد روی تخت و باز 
خوابید،تمام تنم خیس عرق شده بود و باید حتما 

.حموم می رفت

دستم روی دست گیره که نشست متوجه شدم در قفله 



از بیرون هم صدا میومد به سمت خانزاده رفتم و 
متکونش داد

؟-َاه اگه گذاشتی دو دقیقه بکپم،چته باز

-در قفل تازه انگار یکی تو راهرو هست من چجوری برم 
؟بیرون

جواب نداد خوابش برده بود باز تکونش دادم که 
عصبی و کالفه از تخت دل َکند کلید رو برداشت در و 

مباز کرد پشت در کمین کرده بود

و-کسی نیست بیا بر

از پشت در کنار رفتم و وقتی خواستم از کنارش رد 
تشدم دست انداخته دور کمرم و گف



و-کجا بوس منو بده بعد بر

بهش لبخند زدم خم شد لبم رو ببوسه که از فرصت 
استفاده کردم پسش زدم و بعد دو قدم رو سریع طی 

کرده و خودم رو داخل اتاق خانوم بزرگ پرت کردم
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خانوم بزرگ روی تختش نشسته بود سالم کردم که 
تگف

-ُگوِنش تویی؟یه لحظه بوی امیر اومد فکر کردم امیر 
هاومد

-نه،منم میرم براتون آب بیارم وقت شربتتونه، بعد با 
اجازه تون من بقچه م رو بردارم برم حموم هوا گرم 

مبود عرق کرد



و-حموم داره اینجا تو حیاطه بگو آب گرم کنن بر

.-آخه..

و-آخه نداره شربتم رو بده بعد بر

چشمی گفتم و بعد از آب آوردن خانوم بزرگ شربتش 
رو خورد،اول گفتم تا آب برام گرم کنن بعد لباس تمیز 
برداشتم و به حموم رفتم،از حموم خونه ی گُلین بزرگ 
تربود اما درست همون شکلی بود تازه لخت شده بودم 

که سایه ای افتاد رو در فک کردم نسیبه خانمه و آب 
دآور

م-نسیبه خانم آب دارم تموم شد خبرت می کن

ش-ُگوِن



مصدای خانزاده بود ترسید به در چسبیدم و پرسید

؟-خانزاده،این جا چی کار می کنی

-مگه نگفتم هر وقت میخوای حموم کنی بری خونه ی 
نگُلی

مکالفه گفت

ا-عرق کردم بو میدم خانوم بزرگ گفت بیام این ج

م-بیا بریم خونه ی گُلین ،برو حمو

ن-من لخت شدم دیگه نمیام توام برو داخل اذیت نک

-تا پنج دقیقه دیگه نیای بیرون خودم میام تو می 



هخوای لخت باشی می خوای هم پوشید

ترسیده از در فاصله گرفتم و با سرعت لباس تنم کرده 
تو با اخم از حموم بیرون رفتم خانزاده با دیدنم گف

ی-خوشم میاد عاقل

مبا اخم گفت

ه-بریم دیگ

؟-کجا

م-خونه ی گُلین تا برم حمو

تدستی به ته ریش صورتش کشید و گف



-برگرد ،حموم تو کن کیسه خواستی بکشی کمک 
خواستی من هستم(چشم شیطونی زد و گفت)اینم 

یتنبیه ت بود وقتی حرفی میزنم گوش بد

چشمی گفته و داخل حموم بر گشتم وقتی مطمئن 
شدم رفته دو باره لخت شدم.
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باید یه تصمیم جدی می گرفتم نمی شد هربار خواست 
بهم نزدیک بشه بغلم کنه و ببوسه،درسته من بهش 

وابسته م دست خودم نیست تو بغلش وا میدم اما این 
طوری نمیشه اون فقط برای سرگرمی منو می خواد 

باالخره زن می گیره و این وسط من فقط وابسته هیچ   
.و  پوچ شدم

اگر هم اون زن نگیره باالخره که شوهرم میدن من نمی 
تونم وابسته ی خانزاده باشم و  زن کس دیگه ای بشم 

پس بهتره جلوی پیشرفت این حس رو از همین جا 
بگیرم بعد مشخص شدن قضیه ی گُلین هم هرگونه 



.ارتباط با خانزاده رو قطع می کنم

سختم بود با وجود خانزاده و کلی خدمه ی مرد باز 
هم به حموم عمارت بیام برای همین حسابی خودم  رو 
کیسه کشیده موهام رو شستم قبل از آب کشیدن تنم 

.لباس هایی که تنم بود رو هم تمیز شستم

با تاس (کاسه ی مسی) آب گرم رو بدنم ریخته و 
خودم رو آب کشیدم،با حوله تنم رو خشک کردم،لباس 
پوشیدم و با برداشتن لباس های شسته شدم از حموم 

.بیرون رفتم

وقتی با خانوم بزرگ تو حیاط قدم می زدیم متوجه 
شدم که سمت شرقی عمارت بند رخت کشیده و لباس 

هارو پهن می کنن،مشغول پهن کرد دو تیکه لباسم 
تبودم که نسیبه خانم از راه رسید و گف

-خانم،شما چرا؟از این به بعد لباساتونو بدید خدمه 
ارخت شورخونه مزد میگیرن برای همین کار

ه-دفعه ی بعد یادم میمون



نسیبه خانم مثل جن ظاهر میشه و همون طور هم 
غیب میشه یکی از قدیمی های عمارته و قطعا باید یه 
چیزایی بدونه،اما اصال نمی تونم نزدیکش بشم سریع 

!غیب میشه و زیاد حرف هم نمی زنه

بعداز پهن کردن لباسام به اتاق خانوم بزرگ رفتم مثل 
دهمیشه کتاب می خون

؟-خانوم بزرگ شما مکتب رفتی

لبخند شیرینی زد از اون لبخندایی که قطعا بارها از 
دیالمان خان دل برده بو

-زمان ما برای دختر درس خوندن گناه بود می گفتن 
سر و گوشش میجنبه آقا خدا بیامرز منم که بازاری بود 

به شدت عقایدش سنتی و سخت گیرانه بود،خودش 
هم سواد نداشت اما حساب و چرتکه انداختن الزمه ی 

کار ابا و اجدایش بود و خوب هم بلدبود.من مکتب 



.نرفتم،سوادی هم که دارم یالمان بهم یادداده

مبا لبخند گفت

-خوش به حال یالمان خان که حتی بعد مرگش یکی 
هست که با عشق ازش حرف بزنه و با فکر کردن بهش 

هگل از گلش بشکف

-یالمانم ماه بود حرف نداشت دخترام همه به پدرشون 
کشیدن جز یاشیل که زیاد اهلش نیست گُلین و فیروزه 

اهل شعر و ادبن،فیروزه رو که ندید اما خودش گُلین 
رو می شوند روی پاش و  کلمه به کلمه شاهنامه خونی 

دیادش می دا

مروی تخت کنارش نشستم و گفت

-خانوم بزرگ من خیلی دلم می خواد یالمان خان و 
ببینم و بیشتر درباره ش بدونم این طور که شما و بقیه 



تعریف می کنید خیلی افسوس می خورم که 
نندیدمشو

تدست مهربونی به صورتم کشید و گف

-من هنوز هم نامه های یالمان و دارم بهت میدم 
بخونی اما نباید به کسی نشون بدی،نمی دونم  چرا 

احساس عجیبی بهت دارم اما من به حسم اطمینان 
ممی کن

؟-احساس عجیب  به من

تبا لبخند چشم به معنی تایید روی هم گذاشت و گف

-فیروزه کم کم  برمی گرده فردا میبرمت کتاب خونه، 
کتاب خونه ای که گل های پرپرم سال های زیادی رو 

 داخلش وقت گذروندن،کار کردن،عاشق شدن و زندگی 
نکرد



-وای خانوم بزرگ زمان از دستمون در رفت االن شام 
نحاضر میشه یادم  رفت بگم سوپ مرغ بپزن براتو

تخانوم بزرگ دست روی قلبش گذاشت و گف

و-ترسوندیم دختر االن برو بگ

م-چش

دستی برای خانوم بزرگ تکون دادم و از اتاق بیرون 
رفتم سانلی تو راهرو کنار راه پله ایستاده 

بود،خواستم رد بشم اما دستم رو کشید و نگهم داشت.
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ا-وایس



منتظر بهش زل زدم نگاهی به سر تاپام انداخت و 
تگف

ر-برو برام قهوه بیا

منگاهی به دستش کردم و گفت

-می بینم که دست داری(اشاره ی به پاش کردم)شکر 
خدا پا هم داری چالق نیستی راه اشپز خونه  رو اگه 

ربلدی نیستی پایین بپرسی بهت میگن برو خودت بردا

دستم رو از دستش کشیده و از راه پله پایین رفتم 
تصداش رو شنیدم که گف

-دختره ی دهاتی جواب منو پس میدی؟وقتی دادم 
یانداختنت بیرون میفهم



مروی پله ی آخر بودم برگشتم سمتش و گفت

-گوسفندات این جا نیستن که داد می زنی،اگرم 
تونستی بگو منو بیرون کنن البته قبلش امتحان کن 

هببین می تونی آب بینی تو باال بکشی یا ن

در مقابل چشم های عصبی و صورت سرخ شده ش 
لبخند حرص دراری زدم و به سمت آشپزخونه رفتم از 

داخل ساختمون هم در بود اما دوست داشتم از در 
.حیاط برم

زینب،زیور و زهرا سه خواهری بودن که خدمه ی مطبخ 
بودن، زهرا بادیدنم پشت چشمی نازک کرد و از مطبخ 

.بیرون رفت اما خواهراش با لبخند نگاهم کردن

ه-برای خانوم بزرگ یکم سوپ مرغ بپزید کم نمک باش

دزیور پرسی



؟-برای خاتون

م-نه برای چیچک خانو

م-چشم االن آماده می کن

زیور سریع مشغول شد با گفتن خوبه خواستم از 
تمطبخ بیرون برم که زینت گف

؟-ُگوِنش جان هنوزم ناراحتی

مبا لحنی که مشخص بود ناراحتم گفت

ه-ن

تزینت کمی دوربر رو نگاه کرد وگف



-خان قدغن کردن خدمت کارا حرفی درباره گُلین 
خانوم بزنن برای همین ما نگران بودیم،بگردم برای 

.گُلین بانو نمی دونی خدمتکارا چی کار کردن باهاش..

مبا تعجب پرسید

؟-چی کار کردن

زیور با تشر اسم زینت و صدا زد این شد که زینت 
سکوت کرد و هرچه اصرار کردم چیزی نگفت،از مطبخ 
بیرون زدم باید از فیروزه بپرسم ببینم چیزی می دونه 

؟یانه

اگه موضوعی باشه که فیروزه ایی که هنوز به دنیا 
نیومده بدونه پس همه میدونن اگرهم ندونه پس پای 

یه  توطئه ی خدمتکاری در میونه!
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""فیروزه

هر چقدر ُگوِنش درگیر گشتن خونه و رسیدگی به 
.مامان بود من تو فکر عاشق کردن رهام بودم

دلم می خواست بی گناهی خواهر ُمرده ام رو ثابت و 
دل خواهر زاده ی عزیزم رو شاد کنم اما تمام فکر و 

.ذکرم رهام شده بود

تیر اولین ماه تابستون تموم شد و وارد مرداد شدیم 
تهران گرمی هوا اذیتم می کرد اما دشت مغان خنکی 
خاص خودش رو داشت و به خاطر وجود رهام گرما  
رو تحمل می کردم تا به بهداری برسم،امیر قرار بود 

بره بوشهر بندر گناوه دنبال قایق سازی که گُلین سال 
ها پیش درست زمانی که بهش تهمت دزدی زدن از 

قایق ساز خرید کرده بود اما کسی قایق ها رو به چشم 
.ندید

پشت میز نشسته بودم که رهام از راه رسید مثل هر 
دروز لبخند که زد قلبم  رو زیر و رو کر

؟-احوال شما خانم کوچیک



دیگه خانوم کوچیک گفتنش اذیتم نمی کرد این یه 
لقب مختص به من بود وقتی به شیرینی ادا شدن این 

کلمه از زبون رهام فکر می کردم دیگه لفظ کوچیک 
.اذیتم نمی کرد

ه-خوبم فقط گرم

-کم کم بهتر می شه،راستی شب منم باهات میام 
عمارت هم قبل از رفتن امیر رو ببینم،هم ُگوِنش رو 

هببرم خون

م-باشه،منتظرت میمون

لبخند زد و به اتاقش رفت، گاهی اوقات که دیر وقت 
بود و هوا کامال تاریک شده بود خودش تا نگهبانی 

.عمارت همراهم میومد

خوشبختانه تا االن پرستار مردی که بخواد بعنوان 
منشی و دستیار دکتر به ده بیاد پیدا نشده بود،رهام 



قرار بود به تهران بره و خودش رسیدگی کنه دلم می 
خواست بگم الزم نیست من هستم،من میمونم اما 

.شدنی نبود

من تخصص الزم رو نداشتم،جز سوزن زدن و پانسمان 
کردن کار دیگه ای بلد نبودم شب هم نمی تونستم 

.بهداری بمونم و رهام مجبور بود خودش هرشب بمونه

بیشتر اوقات بهداری بود و خونه نمی رفت اما گاهی 
دم صبح می رفت خونه تا استراحتی کرده باشه و 

.همین استراحتای کوتاه سر پا نگهش داشته بود

یه بار که زودتر از همیشه اومدم در باز بود ترسیدم 
دزد اومده باشه اما با دیدن چراغ روشن خیالم کمی 
راحت شد اما محض احتیاط جاروی دسته بلندی که 
برای جاروی کف بهداری بود دست گرفتم و پاورچین 

.به اتاق دکتر رفتم

رهام به صندلی تکیه زده و خوابش برده بود پنجره ی 
باالی سرش باز بود و باد موهای مشکیش رو می 

.چرخوند

با جاروی دستم بی اختیار بهش نزدیک شدم، دستم 
بی اجازه ی من به سمت مو های پریشون روی 

پیشونیش رفت و لمس شون کرد انگار که بهم برق 



.وصل کرده باشن سریع دستم  رو پس کشیدم

رهام کمی تکون خورد و باعث شد هول شده جارو از 
دستم بیفته،با صدای برخورد جارو با کِف کاشی شده، 

.رهام از خواب پرید

چشم های سیاه خوابالودش مسخم کرده بود،رهام 
دنگاهی به جارو و من انداخت و پرسی

؟-کی اومدی

مبه سختی نگاه خیره م رو کنترل کرده و گفت

ه-تازه رسیدم فکر کردم دزد اومد

ترهام دستی به صورتش کشید و گف

-این طوری نمیشه ادامه داد حتما باید یه پرستار بیاد 
مدیشب یه مریض بد حال داشتیم اومدن خونه دنبال



رهام رفت تا دست و  صورتش رو بشوره منم جارو رو 
برداشتم از اتاق بیرون رفتم بعد هم دستم رو تو جوی 

.آب زاللی که از کنار بهداری رد می شد شستم

بعد اون روز بار ها خودم رو لعنت کردم که چرا بهش 
دست زدم تااین طور بی قرار بشم یا مدام با خودم 

.درگیر بودم که چرا بیشتر لمسش نکردم

از طرفی هم از خودم عصبی بود ُگوِنش تو موقعیت 
حساسی بود کافی بود یکی موقع گشتن ببینتش تا 

کمترین شکنجه ش شکستن دست و پاش 
باشه،اونوقت من پی عشق و عاشقی خودمم عشقی 

که معشوقم منو اصال نمیبینه و از نظرش فقط یه بچم 
همین وبس!
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اوایل اصال حواسم به ناهار نبود چند روز اول تا 
غروب گرسنه میموندم،رهام هم که یا مریض تو 

بهداری داشت یا می رفت خونه هاشون و ناهار اغلب 
.نبود



روند گرسنگی و بی توجهی من ادامه داشت تا باالخره 
یه روز یه دختر کوچولو با دامن چین چینی گلدار با یه 

دقابلمه غذا از راه رسی

ه-سالم خال

و-سالم خانوم کوچول

از بس رهام بهم گفته بود کوچیک مونده بود تو دلم 
!یکی رو ببینم و بهش بگم کوچولو

دقابلمه رو گذاشت روی میز و پرسی

؟-دکتر هست

ش-آره ،بیا بریم پیش

قابلمه ش رو برداشت و باهم به سمت اتاق دکتر 



رفتیم،تقه ای به در زدم بعد از شنیدن بفرمایید در و 
.باز کردم و داخل رفتیم

ترهام با دیدن دختربچه با لبخند گف

؟-به به،ببین کی این جاست خوبی فاطمه خانوم

اخم کردم به من می گفت خانوم کوچیک اون وقت به 
این دختر بچه ی که فوقش هفت سالشه می گه فاطمه 

!خانوم؟

فاطمه  جلو رفت قابلمه رو گذاشت روی میز و سالم 
کرد رهام با لبخند جذابش صندلیش رو عقب کشید 

ددست فاطمه  رو گرفت و روی پاش نشون

-سالم خوشگل عمو،خوبی؟ببینم دیگه نفس می کشی  
هکه پشتت درد نمی کن

-نه عمو دستت درد نکنه خوب شدم،مامانم غذا داد 



هبیارم گفت جای مزدتون هر روز براتون غذا می پز

ترهام دستی به موی فاطمه کشید و گف

-به مامان بگو الزم نیست وظیفه م  بود در ضمن من از 
مخدامه دکتر همچین خانوم خوشگلی باش

فاطمه شیرین زبونی می کرد،رهام نازش رو می کشید 
منم حرص می خوردم از دست خودم که دارم به یه 

.بچه حسادت می کنم

مدام دلم می خواست برم فاطمه رو از رو پای رهام 
پس بزنم و خودم سفت بهش بچسبم که کسی بهش 

نزدیک نشه،رهام و فاطمه از غذای محبوب من که 
قورمه سبزی بود خوردن اما من به خاطر حسادت 

نسبت به یه دختر بچه که نصف من سن داشت اشتهام 
.کامال کور شد و هیچی نخوردم

از اون روز به بعد مامان فاطمه اندازه ی دو نفر بیشتر 
غذا می پخت و این طوری خرج دوا درمون ریه ی 



.مریض فاطمه  رو با رهام صاف می کردن

مثل هرروز فاطمه با قابلمه غذا از راه رسید سرخ شده 
بود و نفس نفس می زد با تموم حسادتی که بهش می 
کردم اما نگرانش بودم سریع قابلمه رو ازش گرفتم  و 
کمرش رو مالیدم نفس کشیدنش بهتر شده و از سرخی 

دصورتش هم کم ش

ک-دستت درد نکنه خانوم کوچی

با حرص نگاهش کردم این کوچولو هم از رهام یاد 
گرفته بود جلوی زبونم رو گرفتم تا فریاد نکشم:«من 

«فقط خانوم کوچیِک رهامم

؟-فاطمه خانوم، من کوچیکم

تنگاهی بهم کرد و گف

-نه نیستی اما عمو بهت می گه کوچیک،به نظرت 



چشم هاش مشکلی  داره؟
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مبا تعجب و نگرانی پرسید

؟-نمی دونم،چطور

-آخه نمی بینه شما بزرگی(جلو اومد دستش رو به 
سینه م زد)ایناها سینه هاتم مثل گاومون شده،عمه 
نصرت می گه دختری که سینه ش مثل گاو بزرگ و 

هآویزون بشه بزرگ شد

متعجب بهش زل زده بودم که در اتاق رهام باز شد و 
پیرمردی که یک بار خودم بهش سوزن زده بودم بیرون 

اومد،فاطمه با دیدن رهام به سمتش رفت دست رهام 
درو کشید و به سمتم آور

-عمو چرا به خاله می گی خانوم کوچیک؟کوچیک 



هنیست ک

ترهام دستی به سر فاطمه کشید و گف

ه-اتفاقا خاله خیلیم کوچیک

فاطمه نزدیکم شد چون دختر ها تا قبل از ازدواج از 
سینه بند استفاده نمی کردن فاطمه راحت سینه م رو 

دگرفت وکشی

-ایناها نگاه کن خاله سینه هاش مثل گاوشد یعنی 
بزرگه(بعد دستی به سینه تخت خودش کشید)من بچه 

مم که مثل گاو نیست

از خجالت و عصبانیت لبم رو به دندون گرفتم و 
یواشکی از بازوی فاطمه نیشگون گرفتم و اون هم داد 

دز



؟-آخ خاله چرا نیشگون میگیری

ترهام خندید و گف

ی-راست می گه چرا گوشت تن بچه رو می پیچون

فاطمه خانوم لطف کرد آبروی نداشتم رو برد و خودش 
حسابی تو بغل رهام شیرین زبونی کرد،خدا خیر بده 
رهام و حداقل حرفی نزد که من بیشتر خجالت بکشم.
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فاطمه کتلت و سبزی آورده بود من که نخوردم اما 
رهام حسابی خورد و قابلمه خالی رو فاطمه بعد از 

.خداحافظی برداشت،رفت

سرم رو پایین انداختم تا چشمم به چشم رهام 
نیفته،بی حرف به اتاقش رفت و من کالفه چنگی به 



.موهام زدم

خدا بگم چی کارت نکنه فاطمه،من برنامه ها داشتم 
االن با این خجالت چجوری به رهام نگاه کنم؟عصبی 

مچنگی به سینه هام زدم و گفت

ن-کاش می شد می َکندم دور مینداختمتو

انگار خیلی بلند گفتم چون رهام از اتاقش بیرون اومد 
تو گف

-حرص نخور خانوم کوچیک،ساختار بدنی همه ی 
خانوما همینه!خجالت نداره که،فقط تشبیه عمه نصرت 

دیکم بد بو

عصبی از دست خودمو خنگ بودنم و سوتی های 
متعددم پیش رهام سرم رو زیر انداخته و  پوست لبم  

مرو جویید



-از چی خجالت می کشی؟بعدم دیگه این طوری به 
سینه ت چنگ نزن زخم میشه دردسر درست می کنه 
برات،من دارم میرم تا ژاندارمری و میام نرو که باهم 

تبرگردیم عمار

حرفی نزدم،رهام هم حرف دیگه ای نزد و رفت از 
خجالت می خواستم زود تر خودم رو گم و گور کنم اما 

.نمی شد بهداری رو ول کنم برم

تا رهام بیاد مگس پروندم و به این نتیجه رسیدم به 
امیر بگم مدارک رو اگه پیدا کرده من سهمم رو تو 

بهداری حساب کنم،رهام برگشت در بهداری رو قفل 
.کرد و باهم به عمارت رفتیم

دم در کنار اتاقک نگهبانی منتظر ُگوِنش موند بی 
خداحافظی باال رفتم و به ُگوِنش خبر اومدن رهام رو 

تدادم،ُگوِنش بعداز خداحافظی با من و مامان رف

؟-خوب چیچک خانوم امشب من برات موالنا بخونم



ی-نه،تو خوب نمی خون

ا-دستت درد نکنه،مثال من دخترتم

ممامان دستم رو کشید تا کنارش روی تخت بشین

ی-مثال نه،تو واقعا دختر من

م-مامان خیلی گشنمه هوس نون و ماست و خیار کرد

چشم هامو بستم و به یه پیاله ماست و خیار فکر 
تکردم.مامان ادامه حرفم رو گرفت و گف

ل-با کمی پیاز،نمک و فلف

ل-زدی وسط خا



ن-برو بگو برات آماده کن

ملبخند مصنوعی زدم و گفت

م-پشیمون شدم نمیخوا

گرچه دلم بد جور هوس کرده بود،اما با یادآوری این 
که به دستور خاتون خدمه ی آشپزخونه هیچ غذایی 

.به خواست من درست نمیکنن پشیمون شدم

دمامان مشکوک نگاهم کرد و پرسی

؟-نکنه من نبودم بهت غذا نمی دادن

مجواب داد



ا-اگه نمی دادن که ُمرده بودم تا حال

مامان از روی تخت بلندشد دستی به موهاش کشید و 
تگف

-خودم میرم میگم تا شام اماده بشه برات درست 
مکنن،اصال خودم درست می کن

عصبانیت برای مامان سم بود دلم نمی خواست خاتون 
هباز قلبش رو به درد بیار

ی-مامان الزم نیست خودتو خسته کن

م-حرف نباشه هنوز اونقد از کار افتاده نشد

مامان بی توجه به من از اتاق بیرون رفت،نفسم رو 
کالفه بیرون داده.دستم رو زیر سرم قالب کرده و دراز 



کشیدم.
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خواب و بیدار بودم که شام آماده شد دست و صورتم 
.رو شسته و سر میز کنار مامان نشستم

اخاتون خیلی با آرامش نشسته بود و غذ

 می خورد،نه اخم و َتخم داشت،نه تیکه می پروند و 
.طعنه می زد

بعد از شام همراه مامان تو باغ قدم زدیم و بعد هم 
،کنار مامان تو اتاق خوابیدم

صبح بعد از صبحونه مثل همیشه آماده ی رفتن به 
.بهداری شدم تو مسیر ُگوِنش رو دیدم

؟-خوش گذشت خونه؟حسابی دلتنگت شده بودن

-خوب بود،اما چون امروز تولد رهام بود دیشب 
برامون غذای فرنگی پخت برای همین اومده بود 



مدنبال

؟-جدی،تولدش امروزه

تُگوِنش به تایید سرتکون داد و گف

-آره امروز میشه بیست و هفت ساله ش،من برم که به 
مقرص خانوم بزرگ برس

ظ-باشه،خداف

ُگوِنش دست تکون داد و رفت،من هم به سمت بهداری 
رفتم کاش می دونستم تولدشه یه کادویی چیزی 

.آماده می کردم

تا به بهداری برسم تو فکر این بودم که چی برای 
تولدش بهش بدم،در بهداری رو باز کردم و خودم از 

باغچه ی کناری که  خود رو کنار جوی آب روییده بود 



.گل چیدم

دهنوز یه دسته گل  کامل نشده بود که رهام رسی

؟-خانوم کوچیک،چی کار می  کنی

با خوش حالی از روی زمین بلند شدم و  دسته گلم رو 
تبه سمتش گرف

ک-برات گل چیدم تولدت مبار

دبا خنده ی دل نشینی گل رو گرفت و بو  کر

ه-دستت درد نکن

راه افتاد سمت بهداری منم ذوق زده از این که هدیه م 
رو دوست داشته با نیش باز دنبالش راه افتادم،نگاهی 
بهم کرد که با نیش باز تو ناکجا آباد سیر می کردم با 



تخنده گف

-بهش میگم خانوم کوچیک ناراحت میشه اونوقت،عمو 
اجون دستتاتو نشستی

اخمم از عمو جون گفتنش تو هم رفت وقتی نگاهم به 
دست های پر ِگلم افتاد جیغ خفیفی کشیده و به سمت 
جوی آب رفتم،ببین رهام عشقت با من وسواسی کاری 

.کرده که یادم رفت دستم رو بشورم

دست و  رو شسته پشت میزم نشستم و خودم با خودم 
مسابقه ی مگس کشی گذاشتم،سر خودم جیغ جیغ می 
کردم که تقلب نکن،یا می گفتم خاک توسرت داری می 

.بازی،گاهی هم تشویق می کردم

گرم بازی بود و به خودم  روحیه می دادم که صدای 
مخنده ی رهام رو شنید

-مثل این که باید به فاطمه بگم بزرگ شدن سینه ها 
مالک بزرگ شدن عقل نیست،دختر با خودت دعوا می 



؟گیری

چند حس همزمان سراغم اومد هم خجالت کشیدم هم 
عصبی شدم و هم حرصم گرفت،اما ترجیح دادم 

سکوت کنم و خودم رو به کوچه ی معروف علی چپ 
.بزنم

؟-خجالت کشیدی؟یا زبونتو موش خورده

جوابی ندادم،اون با سر به سر من گذاشتن تفریح می 
کرد و من حرص می خوردم پس بهتره واکنشی نشون 

.ندم

؟-نکنه قهر کردی

جوابی ندادم قهر نبودم مگه قلب بی قرارم قبول می 
کرد قهر کنه؟فقط سکوت کرده بودم که بیشتر از این 
قلبم آسیب نبینه اون فکر می کرد من بچه م اما نمی 



دونست همین بچه، همین خانوم کوچیکی که سر به 
!سرش میذاره و می خنده بهش دل بسته

ک-خانوم کوچی

تجواب ندادم پوفی کشید و گف

-پــــووف، میگم بچه ای بهت بر می خوره قهر برای 
؟چی آخه؟چرا جواب نمیدی

من دختر لوسی نبودم،تا یادم میاد مامان مریض بود 
وابستگی زیادی هم بهم داشت اما لوسم نکرده بود و 
حسابی بهم سخت گرفته بود،جنگ و جدل زیاد دیدم 
گرسنگی ، بی خوابی و بی کسی زیاد کشیدم اما گریه 

.نکردم

ولی از وقتی با رهام آشنا شدم روزی نیست که دل 
شکستم نباره و گریه نکنه،من لوس نیستم بچه هم 

نیستم فقط قلبم از بس بی محلی دیده دیگه نمی تونه 



تحمل کنه برای کسی میتپه که اون شخص هیچ توجه 
و عالقه ی بهش نداره و جز یه وسیله ی خنده و بازی 

.ارزش بیشتری برای محبوب قلبش نداره

رهام خسته از بی توجهی من به اتاقش رفت سر روی 
میز گذاشتم و بی صدا اشک ریختم،خالی نشده بودم 

اما نمی خواستم کسی اشک هامو ببینه،صورتم رو 
دشستم و اولین مریض اوم

ر-سالم ماد

؟-سالم دختر قشنگم دکتر هست

ل-بله بفرمایید داخ

تقه ای به در زدم و در و برای پیرزن باز کردم دیگه 
عادت کرده بودم نگاهشون روی سر باز و بی چارقدم 
بچرخه،گرچه عجیب چارقد نداشتنم نبود عجیب مو 

.های کوتاهم بود که حتی تا شونه هم نمی رسید



روز پر کاری بود مریض زیاد داشتیم که حساسیت 
گرفته بودن و سوزن الزم بودن سه تا سوزن عوض 
کردم و فقط پنج سوزن ذخیره برامون باقی مونده 

.بود

شب قبل از این که برم عمارت سری به رهام زدم و 
مگفت

-من دارم میرم الکل و بتادین نداریم سوزن هم پنج تا 
طمونده فق

م-پس فردا همراه امیر میرم تهران میار

؟-امیر مگه نمیره بوشهر

تدستی به چشم های خسته ش کشید و گف

ه-به بهونه ی تهران میره،جاده هم از طرف تهران



ظ-من میرم دیگه خداف

ددستم روی دست گیره نشست که پرسی

؟-تو فکری چیزی شده؟من ناراحتت کردم

م-نه من ناراحت نیست

بی حرف در و بستم و رفتم،قلبم ناراحت بود؟نه مگه 
میشه قلبم براش بتپه و بعد ازش ناراحتی به دل 

بگیره؟!
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دلم گرفته بود خستگی رو بهونه کردم  و  رفتم بخوابم 
.در رو هم بی توجه به ُگوِنش قفل کردم

اما خواب به چشمم نیومد دلم پر می کشید به سمت 



دکتر مو مشکی که به فکر همه بود جز مریضی که 
.مجنونش شده

ُگوِنش آخرشب اومد هرچی در زد در و باز نکردم اصال 
حس بلند شدن نداشتم،رفت اتاق مامان و من باز 

.همون طور بیدار به سقف زل زدم

بی خوابی به سرم زده بود بلند شدم راه برم بلکه 
خسته بشم و خوابم ببره،پا روی زمین گذاشتم قدم 

بعدی رو که برداشتم حس کردم زیر پام لق می زنه،با 
احتیاط و آروم باز پا کشیدم موزاییک زیر فرش لق 

.می زد

قسمت کمی از فرش زیر تخت بود اما سنگینی تخت 
نمیذاشت فرش رو کنار بزنم برای همین از سمت جلوی 

در آروم و بی صدا فرش رو لوله کردم تا به موزاییک 
.لق رسیدم

مطمئنم این تیکه سالم بود چون هم ُگوِنش این جا ها 
رو گشته بود و هم تا پریشب که من تو این اتاق 

.خوابیدم موزاییک لق نمی زد

خط دور موزاییک خاک نرم ریخته بود و می شد 
موزاییک رو برداشت،کار بابا،ارسالن و گُلین نمی تونه 

باشه چون خاتون هر سال کل عمارتو دم عید میده 



بشورن اگه این موزاییک لق همون موقع هم بود 
مشخص می شد،دو دل بودم. بین برداشتنش اگه کسی 

با منظور خاصی زیر موزاییک چیزی قایم کرده 
؟باشه،چی

باالخره تصمیم خودم رو گرفتم کلید رو برداشتم قفل 
در و باز کردم و بیرون رفته باز در و قفل کردم،پشت 

.در اتاق امیر ایستادم و تقه ای به در زدم

صدایی اومد اما امیر جوابی نداد،باز در زدم و این 
مدفعه گفت

ا-امیر منم بی

تچند لحظه بعد امیر گف

م-صبر کن االن میا

دستم رو دستگیره نشست اما در قفل بود امیر به 
خاطر مامان هیچ وقت در اتاقش رو قفل نمی 



کرد،امیر در و باز کرد اما خودش بین در و دیوار 
.ایستاد تا دیدی به داخل نداشته باشم

؟-چیزی شده

مبه سینه ی لختش اشاره کرد و پرسید

؟-لختی که چسبیدی به در

دنگاهی به خودش کرد و بیشتر به در چسبی

؟-کاری داری خاله

مبا لحن ملتمسانه و مسخره ی گفت

ب-امیر من می ترسم بیا شب پیش من بخوا



چشم های گردشده ش دیدنی بود نشده بود من از 
متنهایی خوابیدن بترس

؟-فیروزه،خودتی

ه-آره خودمم بیا دیگ

قبل از این که حرفی بزنه دستش رو کشیدم از در جدا 
شد اما سریع در و بست ،همراه خودم کشیدمش سمت 

مدر کلید و دستش دادم و گفت

م-تا تو در و باز کنی من ُگوِنشم بیدار می کنم میار

تدستم رو گرفت و گف

؟-الزم نکرده من هستم اون بیاد چی کار



قفل در باز شد و داخل رفتیم قبل از این که حرفی 
مبزنه کلید و از دستش قاپیده و در و قفل کرد

؟-جریان چیه فیروزه

-موزاییکه رو میبینی؟تا پریشب که منو ُگوِنش تو اتاق 
خوابیدیم نبود،دیشبم که من اتاق مامان خوابیدم 

امشب دیدم لق می زنه فرش و جمع کردم دیدم این 
شکلیه،ترسیدم بردارمش یکی از قصد گذاشته باشه 

هبهمون شک کن

امیر به سمت موزاییک رفت که تقه ای به در خورد 
امیر عالمت داد سکوت کنم که صدای ُگوِنش رو 

مشنید

ن-فیروزه منم باز ک



به امیر نگاه کردم عالمت داد باز کنم،آروم در و باز 
.کردم ُگوِنش داخل اومد و بعد سریع در و قفل کردم

ُگوِنش چشمش خورده بود به باال تنه ی لخت امیر و 
مسرخ شده بود به شوخی آرنجم رو به پهلوش زد

ی-هووی خانوم،خواهر زادمو خورد

تلبخندی زد و سرش رو پایین انداخ

؟-ُگوِنش تو این وقت شب این جا چی کار می کنی

سوالم  رو که پرسیدم حس کردم ُگوِنش هول شده و 
دخیلی سریع جواب دا

-صدا میومد از راهرو دیدم شماهایید گفتم حتما چیزی 
مشده اومد



همراه ُگوِنش به سمت امیر رفتیم موزاییک رو  برداشته 
بود و خاک اندازه یه جعبه کوچیک خالی شده بود و 
جعبه ی چوبی داخلش گذاشته بودن،امیر دستی به 

تجعبه کشید و گف

-جعبه جواهرات گُلینه
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ُگوِنش متعجب به اتاق زل زده بود که تعریف کردم چه 
اتفاقی افتاده،امیر می خواست قفل جعبه رو با زدنش 

تبه پایه تخت بشکونه اما ُگوِنش نذاشت و گف

-اگه کسی از قصد این جعبه رو گذاشته باشه چی؟قفل 
هرو بشکنی که مشخص می ش

؟-پس چجوری بازش کنم



تُگوِنش کمی فکر کرد و گف

-یه دزد گرفتن که رفته بود سر صندوقچه ی عمه 
نصرت وقتی سر رسیدن داشت با سنجاق سر قفل و 

اباز می کرد،بلد نیستی شم

تامیر نگاهی به قفل انداخت و گف

ه-یه سنجاق بدید امتحان کنم ببینم چی میش

مبه ُگوِنش نگاه کرده و گفت

؟-موی کوتاه که سنجاق نمیخواد تو نداری

ُگوِنش سنجاق سر مشکی رنگش رو به امیر داد و امیر 
هم با کمی ور رفتن با قفل باالخره بازش کرد،فکر می 

کردیم جواهرات گُلین باشه اما جز یه دستمال سفید و 



چند تا نامه که با خط بدی هم نوشته شده بود و یه 
تسبیح که به چشم من و امیر آشنا میومد چیز دیگه 

دای نبو

-دست خط گُلین نیست،گُلین درست مثل خانوم بزرگ 
دخوش خط بو

تُگوِنش بعد از تموم شدن حرف امیر گف

-این جعبه باید از گُلین دزدی شده باشه چون االن که 
.گُلین نیست ُمرده..

هنوز حرف ُگوِنش تموم نشده بود که امیر خیز 
برداشت به سمتش اما من سریع بینشون ایستادم و 

اخطاری صداش زدم،امیر کالفه چنگی به موهاش زد و 
تگف

-گُلین زنده ست،خاتون می گفت برگشته حتما برگشته 



که جعبه جواهراتش رو گذاشته این جا،این یه نشونه 
!ست.نشونه ی زنده بودن گل سرخم

دامیر عصبی قدم برمی داشت و مدام زمزمه می کر

ه-برگشته،گل سرخم برگشت

همه تو فکر بودیم که با تقه ای که به در خورد به در 
خیره شدیم،امیر دستش رو به نشونه ی سکوت جلوی 
بینی ش گذاشت و خودش به سمت در رفت،کمی در و 

دباز کرد و خودش جلوی در ایستا

ش-فرمای

-اومدم اتاقت نبودی از اتاق خاله ت صدا میومد گفتم 
یحتما این جای

صدای مسخره و  پر از عشوه ی سانلی بود
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""ُگوِنش

سانلی این وقت شب خانزاده رو چی کار داره؟گفت 
اومده اتاقش نبوده؟مگه قبال هم رفته؟سعی کردم بی 

تفاووت باشم اما صدای پر عشوه ی سانلی آزارم میداد 
دست های کشیده و سفیدش که روی سینه ی لخت 

.خانزاده کشیده شد چنگی به قلبم زد

خانزاده دست انداخت زیر زانو و دور کمرش همون 
طور که همیشه منو بغل می گرفت،بغلش گرفت سرش 
رو تو گردنش فرو کرد و در اتاق فیروزه رو با پا بست 

.و رفت

فیروزه به سمت در رفت من هم بی اختیار با قلبی 
شکسته همراهش رفتم صدای خنده و دلبری سانلی 

دمیوم

ا-آخ...امیر کبود نکنی



خانزاده به طرف انتهای راهرو رفت جلوی در اتاق 
.سانلی بدون توجه به منو فیروزه داخل اتاق شد

ر-اخرش خودشو چسبوند به امی

معصبی و از سر لج گفت

ه-آخرش؟این طوری که معلومه برنامه ی هرشب

تفیروزه کمی فکر کرد و گف

-راست میگیا منم رفتم دنبالش لخت بود نذاشت برم 
دتو اتاق صدا هم میوم

حرفی نزدم چی می گفتم؟می گفتم من بودم 
کنارش؟قلب بی صاحابم حرف حالیش نمی شه؟وقتی 

؟بغلم می گیره مغزم دیگه کنترلی رو حرکاتم نداره



دفیروزه پرسی

؟-نگفت اینارو چی کار کنیم

-جمع کنیم بذاریم سرجاش تا ببینیم چی میشه این 
شنامه ها هم وقت میبره خوندن

-باشه پس بیا زود تر جمع کنیم که من فردا باید 
مبهداری،بخوابم دیگه کم ک

فیروزه جعبه رو قفل کرد و داخل خاک گذاشت باهم 
موزاییک و گذاشتیم و بعد هم فرش رو پهن 

کردیم،فیروزه تو اتاق در و قفل کرد و خوابید من هم 
چون موقعی که خانوم بزرگ خوابید کنارش بودم و 

گفتم در قفله رفتم تا کنار خانوم بزرگ باشم،دست 
خودم نبود پاهام به سمت اتاق سانلی کشوندم گوشم 

.رو به در چسبوندم

صدای آه و ناله ی سانلی قلبم رو چنگ زد بی اختیار 



گریه م گرفت و به سمت اتاق خانوم بزرگ رفتم،دلم 
.گرفته بود از خودم نه خانزاده

منی که فیروزه داستان دختر بازی های خانزاده رو 
زیاد برام تعریف کرده بود و باز هم بهش اجازه می 

دادم بهم نزدیک بشه،اما جلوی ضرر و از هر جا بگیری 
منفعته دیگه خامش نمیشم نمیذارم بهم نزدیک بشه تا 

عقلم رو از کار بندازه،آخرش هم ولم کنه و بره!
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صبح از بس شب قبل گریه کرده بودم برای قرص 
ناشتای خانوم بزرگ بیدار نشدم خودش قرصش رو 

دخورده بود و بعد بیدارم کر

ن-وای خانوم بزرگ قرصتو

ن-خوردم مادر،بیا این جا بشی

به کنارش روی تخت اشاره کرد نشستم مثل همیشه 



تلبخند مهربونی زد و گف

-گُلین یه شب تو عمارت پشتی یه مرد میبینه شبیه 
ارسالن که داره یکی از خدمتکار ها رو می بوسه 

ناراحت و عصبی وسایلش رو جمع می کنه بیاد تهران 
که تو اردبیل ارسالن رو می بینه که تازه از تهران 

برگشته و انقدر خسته بوده که همونجا تو خونه ی 
اردبیل که ما ازش برای موندن چند ساعته برای رفتن 
به تهران یا اومدن به مغان استفاده می کنیم خوابش 

هبرد

حس می کردم خانوم بزرگ میدونه من چمه اما چیزی 
نگفتم،دلم می خواست بگم کاش مثل گُلین اشتباه می 

کردم و عذاب وجدان می گرفتم اما اشتباهی نبود 
!خودش بود خوِد خانزاده

-گُلین و ارسالن خان خیلی عاشق هم بودن؟راسته که 
؟ارسالن به گُلین دست درازی کرده



-عشقشون به قدری ناب و زیبا بود که چشمشون کردن 
چشم نداشتن ببینن ارسالن چقدر عاشق گل 

سرخشه،به یاد ندارم گفته باشه گُلین همیشه صدا می 
!زد گل سرخم

-این همه عشق که حسادت نداره آدم اینجور عاشقا رو 
همی بینه انرژی می گیر

تخانوم بزرگ دستی به موهام کشید و گف

-کسی که عشق رو درک نکنه با حسادتش همه چی رو 
خراب می کنه،هیچ کس نمی دونه واقعا ارسالن دست 
درازی کرده به گُلین یا نه؟ارسالن نماز خون بود فرنگ 
رفته بود اما نجسی نمی خورد،خودش اومد اعتراف 

کرد مست بوده به گُلین دست زده پاش هم 
وایمیسته،اردالن گُلین رو برای ارسالن نمی گرفت بعد 

این ماجرا خیلی سریع عقدشون کرد،قرار بود کسی 
نفهمه اما خاتون هرجا نشست گفت:«پسر مو دختر 

چیچیک از راه بدر کرده مستش کرده تا ترتیبشو بده و 



«خودشو بندازه بهش

-من یادمه یه قابله اوردن کلثوم و چک کردن ببینن 
؟دختره یا نه؟نمیشد شما هم گُلین و چک کنید

تخانوم بزرگ به پشتی تخت تکیه داد و گف

-ارسالن نذاشت دست گُلین و گرفت و رفت گفت هر 
موقت عاقد آوردید خبر بدید برگردی

-به نظر من، ارسالن خان،این طوری گفته که بتونه با 
هگُلین ازدواج کن

-خاتون می گفت تا مطمئن نشه کوتاه نمیاد اما چون 
ارسالن،خاِن بعد از پدرش بود اگه دیگه بر نمی گشت 

ددردسر می شد و اردالن ناچار قبول کر



دلم می خواست درباره ی عشق ارسالن و گُلین بیشتر 
بدونم اما خوب اگه زیاد سوال می پرسیدم خانوم 

دبزرگ شک می کر

-میگم خانوم بزرگ،مگه نگفتین یالمان خان،خان اصلی 
هبوده؟پس یکی از بچه های شما باید خان می شد ک

-من پسر نداشتم ارسالن ُکپ یالمانم بود یالمان چه 
ارسالن دامادش می شد چه نه می خواست خان اون 

باشه چون خیلی به فکر رعیت بود همه چی خوب بود 
تا ماجرای دزدی گُلین همه چی رو خراب کرد رعیتی 

که ارسالن رو تخم چشم هاش جا داشت با بیل افتادن 
شبه جون

چشم های خانوم بزرگ پر از اشک شده بود می 
خواستم ادامه ش رو بفهمم اما حال خودش مهم 

متربود،نزدیکش شدم و کمرش رو مالید

-خانوم بزرگ خواهش می کنم،گریه نکن قلبت درد می 



هگیر

-خیلی سخت بود ارسالن گل سر سبد همه ی روستا 
بود همه دوستش داشتن انصاف نبود نا حق جوونیش 

هپرپر بش

می ترسیدم بیشتر حرف بزنه به قلبش فشار بیاد اما 
مباالخره پرسید

-بنظرتون خاتون برای گُلین و ارسالن پاپوش درست 
؟نکرده

تنگاهی خسته بهم کرد وگف

-کار خاتون نیست،کار اون کارگزار از خدا بی خبره 
دستش با انگلیسیا تو یه کاسه بود غله ی مردم و می 

فروخت به انگلیس و روس،یالمان آخرای عمرش 
تونست مدارک و پیدا کنه همه رو هم حساب کرده بود 



اما اجل مهلتش نداد از اسب افتاد و مثل ارسالن 
دجوون مرگ ش

پس دفتری که پیدا کردم درسته و برای یالمان خان 
بوده فقط باید حساب ها و فاکتورهای اصلی رو پیدا 
کنیم،می خواستم بگم از کجا معلوم یالمان خان رو 

نکشته باشن که نفس خانوم بزرگ گرفت و صورتش 
کبود شده ترسیده بلند شدم و قرص زیر زبونی براش 

گذاشتم
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نفس خانوم بزرگ که آزاد شد کمک کردم روی تخت 
دراز بکشه دست به پیشونیش کشیدم و کنارش 

منشست

-کارگزار باید تقاص بده اگه این دنیا نده اون دنیا 
سخت پس میده،زندگی دخترم و شوهرش رو خراب 

کرد گُلینم نیست معلوم نیست زنده ست یا ُمرده؟کجا 
رفته؟چرا رفته؟گُلین بی ارسالن َدووم نمیاورد کجا 



ترفت که نفس ارسالن هم رف

خانوم بزرگ اشک می خرید دلم بی قراری می کرد 
وابسته ش شده بودم همونطور که نوه ی خودخواهش 
با زورگوییش وابسته م کرده بود خودش با مهربونی و 

دلبخندهای زیباش وابستم کرده بو

-زندگی گُلین و ارسالن یه نمونه بود کارگزار بخاطر 
منافع خودش زندگی خیلیا رو خراب کرد چه دخترهای 

خوش برو رویی که دو دستی داد به افسرای 
روسی،چه خونه هایی که به کمک انگلیسیا چپاول کرد 

و همه چیز رو انداخت گردن گُلین،گُلینی که تمام 
دسعیش بهتر شدن اوضاع رعیت بو

مانگشت اشاره م و روی لبش گذاشته و گفت

-خانوم بزرگ،لطفا حرف گذشته رو نزنید 
هقبلتون ناراحته حالتون بد میش



دخانوم بزرگ با گریه چشم رو هم گذاشت و زمزمه کر

-کاش یالمان وقتی که رفت منو هم می برد بیشتر درد 
هقلب من به خاطر شرمندگی از یالمان

هرچی صبر کردم ادامه بده خبری نشد خوابش برده 
بود نفس عمیقی کشیده و از اتاق بیرون رفتم 

صبحونه حاضر بود یه سینی آماده کردم برم طبقه ی 
باال که سانلی اومد دست به پهلو راه می رفت و تمام 
دور دهان و گردنش کبود بود روی صندلی نشست اما 
یهویی جیغ کشید و بلند شد با دست باسنش رو می 
مالید بی توجه بهش سینی به دست به سمت راه پله 

درفتم که صدای دو خدمتکار توجهم رو جلب کر

-صداشو شنیدی دیشب؟اتاقش به حیاط راه داره من 
اومده بود دستشویی شنیدم،خانزاده دیشب ترتیبشو 

دداد چه جیغایی می کشی



تخدمتکاری که قوری چای دستش بود گف

-ترمه می گفت،از پشت رابطه داشتن صبح که سانلی 
خانوم اومده بره دستشویی صداشو شنیده که درد 

هداشته و حتی پشت شلوارش خونی بود

تخدمتکار اولی گف

-پس حسابی درد کشیده به خانزاده میخوره وحشی 
هباش

حرف هاشون آزارم می داد سخت بود بشنوی مردی که 
بهش وابسته ای و احساسی داری شبش رو با زن دیگه 
ای گذرونده،خانوم بزرگ خواب بود صبحونه ی خودم 

رو خوردم و سهم خانوم بزرگ رو برگردوندم 
آشپزخونه،قصد داشتم امروز از خانوم بزرگ اجازه 
.بگیرم برای کتاب خونه اما حال بدش پشیمونم کرد



تمام طول روز هرجایی از عمارت می رفتم صدای پچ 
پچ خدمه درباره ی دیشب خانزاده و سانلی آزارم می 
داد سر میز ناهار هم وقتی سانلی نمی تونست درست 

روی صندلی بشینه و خانوم بزرگ پرسید چی 
دشده؟خاتون وقیحانه جواب دا

-نوه ی وحشیت،کونش گذاشته

لقمه تو گلوم گیر کرد توقع نداشتم خاتون انقدر راحت 
بگه چی شده و سانلی هم با بی خیالی به غذا 

تخوردنش ادامه بده،خانوم بزرگ رو به خاتون گف

؟-فقط نوه ی منه

تخاتون پشت چشمی نازک کرد و گف

-نوه ی منم هست،اما وحشی بودن و وقاحتش رو از 
همادرش به ارث برد



قبل از این که خانوم بزرگ چیزی بگه خاتون رو به 
تسانلی گف

-بیا بریم بهت پماد بدم اگه خوب نشدی امیر اومد 
رببرتت دکت

مسانلی و خاتون رفتن متعجب پرسید

؟-پماد؟پماد برای چی

تخانوم بزرگ خندید و گف

-دختر تو چرا انقد خنگی؟پماد میزنن دردش کمتر بشه 
فک کنم اردالن از پشت دوستداره که خاتون پمادشم 

هدار



نفهمیدم خانوم بزرگ چی میگه فقط الکی همراهش 
خندیدم تا فکر نکنه من خیلی خنگم!
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رفتن خاتون و سانلی اشتهای خانوم بزرگ رو باز کرد و 
ددو بشقاب کامل برنج خور

-خانوم بزرگ برنج روغنش زیاده برای قلبتون بد 
؟نیست غذای چرب

تهمونطوری که دست می شست گف

-خاتون که رفت اشتهام یهو بازشد،اگه خوابت نمیاد 
غبریم با

م-بری



همراه خانوم بزرگ تو باغ قدم می زدیم که خانزاده از 
 راه رسید

و-سالم چیچک بان

دخانوم بزرگ بی میل جواب دا

م-علیک سال

خانزاده کنار مادر بزرگش روی نمیکت نشست و 
دپرسی

؟-چیزی شده،مادر

-تو مگه به من قول نداده بودی؟دیشب که باز زدی زیر 
تقول



خانزاده نگاهی به من کرد فهمیدم اضافه م و باید برم 
رفتم و کنار جوی اب نشستم پاچه ی شلوارم رو باال 

زده و پا داخل آب گذاشتم،نگاهی به نوه و مادر بزرگ 
انداختم که با هم حرف می زدن قبل از این که متوجه 

.نگاهم بشن سرم رو چرخوندم و به آب زل زدم

دنیم ساعت بیشتر شد که خانوم بزرگ صدام ز

ا-ُگوِنش بی

کفش پوشیده به سمت خانوم بزرگ رفتم خانزاده 
اشاره زد کنارش راه برم اما بی توجه چسبیدم به 

خانوم بزرگ ،دستش رو از پشت کمر خانوم بزرگ رد 
کرد و به شونه م چنگ زد بی توجه پسش زده و به 

مخانوم بزرگ گفت

؟-بریم کنار حوض بشینیم براتون موالنا بخونم

ر-آره فکر خوبیه برو کتابمو بیا



لبخندی زدم و از پله ها باال رفتم و  وارد سالن شدم 
سانلی همچنان درد می کشید و باسنش رو می مالید 
جلوی شومینه ایستاده بود بی توجه بهش از راه پله 
باال رفته کتاب رو برداشتم،موقع پایین رفتن تو راه 

مپله با خانزاده روبروشد

د-بیا بریم اتاقم،کار دیشبمون نصفه مون

بی توجه به حرفش از راه پله پایین رفتم و به سانلی 
مگفت

ه-خانزاده کارت دار

سانلی با لبخند در حالی که باسنشو یه وری گرفته از 
راه پله باال رفت خانزاده هم با اخم بهم زل زده بود بی 

توجه از در بیرون رفته و کنار خانوم بزرگ گوشه ی 
حوض نشستم فواره بسته بود و آب نمی پاشید برای 



همین می شد با خیال راحت کنارش بشینی و با خانوم 
بزرگ دوست داشتنی موالنا بخونی.
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خانوم بزرگ رو نباید به خاطر قلبش زیاد خسته می 
کردم چند بیتی خوندیم و به اتاق برگشتیم شربتش 
رو دادم و خوابید برای این که خانزاده ی وحشی به 

.اتاق نیاد در و قفل کردم و روی زمین دراز کشیدم 

با صدای در اتاق بیدار شدم فیروزه بود در و باز کردم 
.و دستش رو به سمت اتاق خودمون کشیدم

م-کجا؟میخوام مامان و ببین

در و بستم و تمام حرف هایی که خانوم بزرگ راجع به 
.کارگزار بهم گفته بود رو مو به مو به فیروزه گفتم

-عجب،من میرم به امیر می گم که براساس دفتر بابا 
.پیش بریم



فیروزه به اتاق خانزاده رفت و من باز پیش خانوم 
بزرگ برگشتم،بعد از نیم ساعت فیروز هم اومد و تا 

.وقت شام پیش خانوم بزرگ موندیم

شام که رفتیم بخوریم نه خانزاده بود نه سانلی خاتون 
دبدون این که کسی بپرسه خودش توضیح دا

ر-امیر سانلی رو برده دکت

دیه نیش خند هم زد فیروزه آروم پرسی

؟-اون عفریته رو چی شده

من هم همه چی رو در گوشی تعریف کردم فیروزه با 
دشک پرسی

؟-االن امیر سانلی رو برده باسن شو رهام معاینه کنه



ن-نمی دونم؟تخصص رهام قلبه نه باس

فیروزه از  حرفم خندید اما من حس کردم نگران و بهم 
ریخته ست،قبل از این که بپرسم چیزی شده خان 

تگف

ه-دخترا،در گوشی تو جمع زشته می دونید ک

نگاهی به خان انداختیم و بقیه شام تو سکوت خورده 
شد،دارو های خانوم بزرگ رو دادم کتاب خوندم 

خوابید چراغ نفتی رو خاموش کرده و از اتاق بیرون 
.رفتم

دخانزاده کنار در اتاق ایستاده بو

ن-بیا اتاق م



بی توجه به سمت در رفتم بی توجهیم رو که دید 
دستم رو گرفت و به طرف خودش کشید می خواست 

ببرتم اتاقش که دستش رو گاز گرفتم دستم رو ول 
کرد و من با سرعت به اتاق پناه برده و در رو هم قفل 

.کردم

دفیروزه روی تخت نیمه خواب بود با دیدنم پرسی

؟-چیزی شده؟چرا در و قفل کردی

و-هیچی همین جوری گفتم یکی نیاد ت

تچشم بست و گف

-چراغ و خاموش کن بیا بخوابیم فردا داداشت میره 
متهران با امیر، کلی بهداری کار دار

چراغ رو خاموش کردم و با فاصله از فیروزه دراز 



کشیدم و از خستگی خیلی زود خوابم برد.
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خیلی زود صبح شد و آفتاب باال اومد فیروزه صبحونه 
خورد و رفت بهداری چند روزی که رهام نیست بهداری 

تعطیل بود فیروزه رفت تا وسایلش رو جمع کنه اگه 
مریضی بود سوزن بزنه و کمک رهام لیست مورد 

نیازشونو تهیه کنن و بعد هم با رهام بیان عمارت و از 
.این جا همراه خانزاده به تهران برن

تو اتاق نشسته بودم در قفل بود خانزاده اومد پشت 
.در و هرچی صدا زد جوابی ندادم

-من دارم میرم،شاید برنگردم دیگه ،نمی خوای بیای 
مباهام خداحافظی کنی من بیشتر از یک هفته نیست

قلبم می گفت:« برو در و باز کن خداحافظی کنی »اما 
عقلم می گفت :«نه بذار بره اگه از این در بری بیرون و 

«بری تو بغلش وقتی بره حال روزت بدتره وابسته تری



-ُگوِنش نمی خوای بیای بیرون؟مطمئنی من برم دلت 
برای من تنگ نمی شه؟دلت نمی خواد بغلت بگیرم و 

؟ببوسمت

گوشم رو گرفتم تا صداش رو نشنوم حرف هایی که 
می زد عین حقیقت بود هنوز نرفته دلم بی قراری می 
کرد اما من نمی خوام بیشتر از این وابسته بشم نمی 

خوام بیشتر از این آسیب ببینم،هیچ اتفاق خاصی 
جز چند تا بوسه و بغل اتفاق نیفتاده ومن از خوابیدنش 

با سانلی اینهمه دل شکسته شدم چه برسه به این 
بیشتر پیش بریم دلم و کامل بهش بدم اونوقت قطعا 

.میمیرم

وقتی دید بیرون نمیرم رفت تا موقعی که فیروزه بیاد 
ماز اتاق بیرون نرفت

؟-فیروزه گرفته ای چیزی شده



تلبخند مصنوعی زد و گف

م-نه خوبم ،یکم امیر نرفته دلتنگش

حرفی نزدم همراه فیروزه برای ناهار رفتیم رهامم بود 
.با دیدنش خزیدم بغلش و اون هم محکم بغلم گرفت

سنگینی نگاه دو نفر و حس کردم فیروزه و خواهر 
زاده ش بهمون نگاه می کردن از بغل رهام دل کندم و 

کنار خانوم بزرگ نشستم رهام هم کنارم نشست،سانلی 
.هم اومده بود و راحت روی صندلی نشسته بود

غذا خورده شد و بعد از یه ُچرت کوتاه رهام و خانزاده 
.با دو اسب به سمت اردبیل حرکت کردن

؟-فیروزه تو می دونستی رهام هم میره بوشهر

تفیروزه سری تکون داد و گف



-امروز فهمیدم خواستم بهت بگم که اومدی بیرون از 
قاتا

-فیروزه بریم از خانوم بزرگ اجازه بگیریم بعدش بریم 
خونه ی ما،هم به مامانم سر بزنیم هم بعدش بریم لب 
چشمه،خیلی وقتم هست به کلثوم سری نزدم.مهلقا هم 

هکه پاک فراموشم شد

تفیروزه سری تکون داد وگف

م-خوبه موافق

به اتاق خانوم بزرگ رفتیم بعد از اجازه گرفتن 
شربتش رو دادم خورد و بعد مرتب کردن سر و 

وضعمون از عمارت بیرون زدیم
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ه-ننه رهام،کجایی؟دختر قشنگت اومد

تو حیاط ایستاده و مادر و صدا می کردم چند دقیقه 
تبعد خوابالو به ایوون اومد با دیدنم اخم کرد و گف

-رفتی حاجی،حاجی مکه؟انگار نه انگار یه مادری 
داری،مادر که نه یه کلفت که فقط بشوره،بسابه و 

بپزه!اون از بابات که بی خبر از من فرستادت بری اونم 
داداش مثال دکتر فرنگ رفته ت اینم که از 

خودت،مردم دختر دارن غمخوار دارن اونوقت خاک تو 
نسر من کن

مامان ناراحت بود حقم داشت جلو رفتم بغلش کردم و 
حسابی بو کشیدمش،آرامش محض فقط همین بو و 

!همین بغله

مادر که خوب ِگِله و شکایت کرد تازه متوجه فیروزه 
شد دعوتش کرد باال بیاد،با فیروزه تو ایوون نشستیم 

مامان برامون نون و ماست و خیار درست کرد البته 
چون فیروزه پیاز خور بود و دوست داشت یکم پیاز 



.برای فیروزه ریخت

از کارایی که کرده بودم البته با خط زدن خانزاده 
تعریف کردم مامان هم تاکید خوب مراقب خانوم 

.بزرگ باشم تا زود تر خوب بشه

-من نبودم معلوم نیست کلثوم بیچاره چی شده؟از 
هگشنگی نمرده باشه خدایی نکرد

تمامان یکم دیگه برای فیروزه ماست ریخت و گف

-دو روز ناهار اومد پیش من،بعدش انگار تو کارگاه 
نناهار میخور

تفیروزه ادامه ی حرف مادر و گرفت وگف

-امیر برای اینکه کارگرا راحت باشن گفته دور هم تو 
کارگاه یه چیزی بپزن بخورن خودش هر هفته خرجی 



هکارگاه و میبر

-باز خوبه،زن حامله حداقل یه وعده غذا بخوره بچه 
نش فکرکنم یک ماهش شده باشه اال

بعد از تموم شدن عصرونه همراه فیروز ظرف های 
نشسته ناهارو جمع کردیم و به چشمه رفتیم دختر ها 
با دیدنمون کلی اظهار دلتنگی کردن و بعد از سالم و 

ماحوال پرسی مفصل کنار کلثوم مثل همیشه نشست

-کلثوم ببخشید ترو خدا از وقتی رفتم عمارت بهت سر 
منزد

-دشمنت شرمنده خواهر،تو از مادر و پدرم بیشتر 
هوامو داشتی االن کارگاه ناهار می خوریم زنا خیلی 

هوامو دارن ناهار هرچی من هوس کنم میپزن وسایل 
غذای پختن اعیونی نیست اما همون اشکنه رو هم به 

ههوس من میپزن سهمم از همه بیشتر



فیروزه دستی به شکم کلثوم که اصال معلوم نبود 
تکشید و گف

-باالخره حامله ای،باید هواتو داشته باشن؛کلثوم 
مطمئنی حامله ای؟تو چاق بودی بیشتر از این شکم 

اداشتی

تکلثوم سری تکون داد و گف

-مطمئن و که مطمئنم حامله م اما نمی دونم خوش 
؟حالم باشم یا ناراحت

مدست کفی م رو به بینی ش زده و گفت

-خنگه معلومه باید خوش حال باشی تو داری مادر 
میشی،می تونی ظلم هایی که در حق کردن و درس 



.بگیری و بچه تو درست بزرگ کنی..

هنوز حرفم تموم نشده بود چشمم افتاد به زینب 
خیلی سیاه چرده و الغر شده بود با تشت ظرف هاش 

تاومد و کنارمون نشس

-زینب خوبی؟مهلقا کو؟
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-مهلقا پیش مادرمه ازش جدا نمیشه،تو خوبی؟عمارت 
نشین شدی ما رو فراموش کردی؟

 سمیرا که همیشه دل خوشی از من نداشت به طعنه 
گفت

 -همچین می گی عمارت نشین،انگار عروس عمارت 
شده؛خوبه رفته کلفتی زن برادر خان

 فیروزه عصبی غرید

 -حرف دهن تو بفهم من اینجاما،ُگوِنش پرستار 



مامانه،همدمشه نه کلفتش!

 سمیرا پشت چشمی نازک کرد و حرف دیگه ای نزد 
زینب لبخند خسته ای زد و گفت

 -اگه وقت داری یه سر به مهلقا بزن

 -ظرفارو بدم خونه می رم قرص خانوم بزرگ و بهش 
میدم بعد یه سر میام خونتون

 زینب دست پاچه و هول شده گفت

 -نه،نه شب نیا،عموم خونه ست فردا وقت داری؟فردا 
بیا ناهار هم بمون

 -باشه فردا میام،اما ناهار نمیمونم خانوم بزرگ کلی 
قرص قبل ،وسط و بعد ناهار داره

 حرف دیگه ای نزدیم،ظرف های شسته رو تحویل 
مادر داده و بعد به عمارت برگشتیم.

خانوم بزرگ سرحال بود و بعد از شام یک ساعتی تو 
باغ موندیم آخرشب هم هر سه همراه فیروزه تو اتاق 

خانوم بزرگ خوابیدیم.
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صبح بعد از خوردن صبحونه همراه فیروزه به خونه ی 
مهلقا رفتیم،رنگ پریده و ژولیده به مادر زینب 

چسبیده بود،هرچقدر باهاش حرف زدم توجهی نکرد 
.فقط خیره نگاه می کرد

بعد از چهل و پنج دقیقه تالش برای حرف زدن با 
مهلقا و بی نتیجه موندن، خداحافظی کرده و به سمت 

خونه ی خودمون رفتیم تا ناهار کنار مادر موندیم و 
بعد به خاطر قرص های خانوم بزرگ به عمارت 

.برگشتیم

ن-خانوم بزرگ گوش شیطون کر بهتر شدی

هدستم رو گرفت تا از روی تخت بلند بش

-همه ش به خاطر خودته،یه چند وقت دیگه کامل 
خوب میشم می تونی برگردی پیش مادرت، حسابی 

تخسته ت کردم این مد



پاکت داروها رو برداشته و همراه خانوم بزرگ از اتاق 
مبیرون رفتی

-اینو نگید خانوم بزرگ،من کنارتون موندن رو دوست 
مدار

خانوم بزرگ لبخند مهربونی زد و از پله ها پایین 
رفتیم،این حرف خانوم بزرگ زنگ خطری برای ما بود 
وقت زیادی نمونده باید تا قبل از رفتنم همه چی رو 

مشخص کنیم این خانزاده هم معلوم نیست عجله 
!داره،نداره

حداقل چند تا دفتری ،کتابی،سر نخی چیزی می داد 
؟می رفت االن ما بی کار، چی کار کنیم دقیقا

خان برای ناهار نیومد اما بقیه بودن سانلی دیر تر از 
همه با کلی سرخاب سفیدآب اومد،تا نشست پشت میز 
و  بوی غذا که ماهی بود بهش خورد صورتش جمع شد 

.و عق اولی رو زد

سعی کردم بی توجه بهش قرص بین غذای خانوم 



بزرگ رو بهش بدم اما وقتی عق بعدی رو  زد و به 
سمت اتاقک روشویی دوید انگار کسی به قلبم چنگ 

.زد

خاتون دنبال سانلی رفت و خانوم بزرگ خیلی آروم 
غذا می خورد و حتی کوچیک ترین توجهی به صدای 
عق زدن سانلی نکرد،سعی کردم بی تفاووت باشم و 

غذام رو بخورم اما اشتهام با حرفی که یکی از 
دخدمتکار ها زد کور ش

-به سالمتی خانزاده ی بعدی تو راهه
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خانزاده ی بعدی،یعنی سانلی حامله ست؟استفراغم که 
.کرد

خاتون که از استفراغ کردن دختر خواهرش دو روز 
بعد از رابطه با خانزاده خوش حال بود پشت چشمی 

تبرای خانوم بزرگ نازک کرد و رو به خدمتکار گف



-یه اسفند دود کن که چشم نخوره عروس آینده 
شعمارت و ولیعهد

قبل از این که خانوم بزرگ واکنشی نشون بده سانلی 
بی حال اومد و روی دور ترین صندلی از غذا نشست و 

تگف

-از پشت که حامله نمیشن رابطه ی ما از عقب بود 
.چجوری حامله شدم؟به ماهی حساسیت دا..

حرفش تموم نشده بود که عق بعدی رو زد و به سمت 
روشویی دوید خاتون که حسابی ضایع شده بود بی 
حرف بلند شد و رفت،فیروزه مثل همیشه ساکت،بی 
حرف و بی خیال غذا می خورد اما بعد از عق هایی 

تکه سانلی زد بشقاب برنجش رو پس زد و گف

م-من سیر شد



دخانوم بزرگ مادرانه پرسی

ن-حالتو بد کرد؟برو تو اتاقت بگم برات غذا بیار

تفیروزه همون طور که از پشت میز بلند می شد گف

م-نه الزم نیست میرم بخواب

و-باشه بر

فیروزه رفت و من با این که اشتها نداشتم اما کنار 
مخانوم بزرگ موند

.-خانوم بزرگ اگه سانلی از خانزاده حاملـ..

تحرفم تموم نشده بود که خانوم بزرگ گف



-ُگوِنش،دختر تو چه ساده ای؟بعد دو روز که معلوم 
نمی کنه حامله ست یانه؟بعدم اینا از پشت رابطه 

.داشتن از عقب کسی حامله نمی شه

می خواستم بگم از کجا معلوم از جلو هم رابطه 
نداشتن؟اما سکوت کردم و حرفی نزدم خانوم بزرگ 
بشقابش رو تموم کرد دست و رو شستیم و تو بهار 

خواب دراز کشیدیم،بهار خواب یه اتاق خنک و پر از 
.گل در ضلع شمالی ساختمون عمارت بود

خانوم بزرگ که خوابش برد با صدای پیس پیس 
مفیروزه از اتاق بیرون رفت

؟-چرا نمیای تو

ق-بیا باید بریم اتا

ممتعجب پرسید



؟-چرا چی شده

دفیروزه دستم رو کشید و همراه خودش بر

ی-عجله کن تا مامان بیدار نشده باید برگرد

همراه فیروزه به اتاق رفتیم،در و قفل کرد که چشمم 
.به جعبه جواهرت گُلین که روی تخت بود افتاد

؟-اینو کی بیرون آوردی

-این،اون نیست.امیر یه جعبه شبیه همون آماده کرده 
گفت وقتی که رفت اگه جعبه اصلی بود جای جعبه 

ههارو عوض کنیم االنم عجله کن تا کسی نیومد

همراه فیروزه فرش رو لوله کردیم،موزاییک رو 



برداشته جعبه ها رو جا به جا کردیم و بعد فرش رو 
مپهن کردی

؟-حاال این جعبه رو کجا بذاریم

منتظر جواب سوالم به فیروزه زل زدم،کمی فکر کرد و 
دسرش رو خارون

م-امیر نگفت کجا بذاریم،فقط گفت جا به جا کنی

؟-اگه کسی بیاد اتاق و بگرده چی

تفیروزه کمی فکر کرد و گف

ت-از اتاق کار خان عمو امن تر تو این عمارت نیس

-اگه می شد رفت تو اتاق کار خان،که می رفتیم می 



مگشتیم به جای این که چیزی قایم کنی

فیروزه لبخند مسخره ای زد طوری که تمام دندون 
دهاش مشخص ش

؟-بهتره من نظر ندم،تو خودت بگو کجا بذاریمش

قبل از این که بخوام فکری بکنم تقه ای به در خورد 
فیروزه هول شد و جعبه از دستش با صدای بعدی 

دزمین خور

ن-فیروزه،چرا در قفله باز ک

صدای خاتون بود،ترسیده به فیروزه نگاه کردم و 
مپرسید

؟-چه غلطی کنیم



دفیروزه آروم جواب دا

-نمی دونم،اما خاتون قطعا جعبه ی جواهرات گُلین رو 
همی شناس

مخاتون محکم در می زد و می خواست در و باز کنی

-فیروزه این در و باز کن تا نگفتم بشکنن
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از ترس هول کرده بودم و فیروزه هم بدتر از من بود 
صدای خاتون میومد که به نسیبه خانم می گفت یکی 

هاز نگهبان ها رو برای شکستن در خبر کن

-وای این االن بیاد تو در و هم که باز نکردیم تا همه جا 
رو نگرده ول کن نیست،خدا لعنتت کنه امیر که ما رو 



یگیر این عفریته انداخت

چشم چرخوندم،چشمم که به پنجره خورد به فیروزه 
مگفت

-من یه فکری دارم البته شاید بعدش بدبخت بشیم و 
جعبه بیفته دست خاتون،اما حداقل بهتر از این که از 

هدست خودمون بگیر

؟-چی

دبه پنجره اشاره کردم که فیروزه نفهمی

-از پنجره بندازیمش پایین توچمن اگه کسی نباشه و 
هنبینه پرتش کردیم فکر نکنم معلوم باش

با شنیدن صدای مردونه ای فیروزه به سمت در رفت و 



من خودم رو به پنجره رسونده،دستم نمی رسید.رو 
پنجه پا بلندشده پنجره رو باز کردم ریسک بود اما 
قدم نمی رسید ببینم کسی هست یانه؟جعبه رو که 

.پرت کردم فیروزه هم در و باز کرد

دخاتون جلو اومد و عصبی پرسی

؟-شما دو تا تو اتاق در قفل چه غلطی می کردید

تبا فیروزه نگاهی بهم انداختیم و فیروزه گف

م-خواب بودی

دخاتون به فیروزه حمله کرد و بازوش رو چنگ ز

-خوابیده بودین؟چرا در قفل بود؟تو عمارت من چه 
؟غلطی می کردید پشت در بسته



-هر غلطی هم می کردن به خاطر خانوم عمارت شدن 
تن به خفت ندادن که بعدش نتونن از ک*و... درد راه 

نبر

خانوم بزرگ بود با حرفش خوب خاتون رو سوزنده 
بود هم به سانلی اشاره کرده بود هم به قضیه ی خود 

!خاتون و یالمان خان

خاتون بازوی فیروزه رو ول کرد و عقب کشید خانوم 
تبزرگ درست روبروی خاتون ایستاد و گف

-عمارت تو؟تو کلفت زاده خودتو صاحب عمارت یالمان 
؟من می دونی

خانوم بزرگ تاکید محکمی روی یالمان من داشت 
دخاتون از عصبانیت و حرص سرخ شده بود و فریاد ز

-یالمان من،یالمان من نکن!یالمانت چهارده ساله 
مرده،زیر خاکه (به فیروزه اشاره کرد)این سرش رو 



تخورد به دنیا نیومده نحسیش پدرش و کش

فیروزه غمگین سرش رو پایین انداخت اما حرفی نزد 
تخانوم بزرگ غم دخترش رو دید و گف

-خاتون بهت اخطار داده بودم اما انگار خودت تنت 
میخاره،این عمارت برای یالمانه پس آروم زندگی تو 

نبکن تا پرتت نکردم بیرو

تخاتون خنده ی عصبی کرد و گف

-هه عمارت یالمان،یالمان همه چی رو به اردالن داد،این 
عمارت فقط برای خان زنده ست نه یه ُمرده که هیچ 
وقت خان نشد این عمارت برای اردالنه،ارالن خان!نه 

هیالمان ُمرد

خانوم بزرگ کبود شده بود نگران قلبش بودم دستش 
.باال رفت و محکم تو دهان خاتون کوبیده شد



-امیر رفت باز تو هار شدی باید این دفعه که اومد 
مقالده تو ازش بگیر

خاتون با چشم های گرد به خانوم بزرگ نگاه کرد و بعد 
.وحشی شد و به موهای خانوم بزرگ چنگ زد

-من هارم؟هار تویی و اون دختر دزدت،پسرم و کشتید 
هبازم دو قورت و نیمتون باقی

خانوم بزرگ که موهاش تو دست خاتون بود چنگی به 
تموهای خاتون زد و گف

ی-همین االن هار بودن تو ثابت کرد

خدمتکار ها جیغ کشیدن و عقب رفتن تقریبا بیشتر 
شون با سروصدای خاتون پشت در جمع شده 

بودن،فیروزه نگران به سمت خانوم بزرگ رفت که 



خاتون پیش دستی کرد و لگدی به زانوی خانوم بزرگ 
زد،پای خانوم بزرگ سست شد و روی زمین افتاد 

خاتون هم با ارنجش روی قلب خانوم بزرگ 
افتاد،نگران قلب خانوم بزرگ به سمتشون رفتم که 

دست مردونه ای چنگ زد به موهای خاتون و از روی 
خانوم بزرگ پسش زد وطوری پرتش کرد کنار که 

خاتون با دیوار برخورد کرد و بعد دست انداخت زیر پا 
و کمر خانوم بزرگ بغلش گرفت و به سمت تخت رفت
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-دختر چرا وایسادی نگاه می کنی برو قرص زیر 
رزبونیش رو بیا

!خان بود،اردالن خان

از شوک و ترس خشکم زده بود اما با فریاد 
خان،خدمتکار ها رو پس زده و  به اتاق خانوم بزرگ 

.رفتم و با قرص برگشتم

قرص رو که زیر زبونش گذاشتم چند لحظه ی بعد 
خانوم بزرگ چشم باز کرد و اولین کار دست خان رو 



دکه داشت پشت کمر و قلبش رو ماساژ می داد پس ز

ن-به من دست نزن،برو زن هارتو جمع ک

تخان اخطاری گف

ک-چیچ

خانوم بزرگ عصبی خان رو پس زد،چون یهویی بود 
هخان نزدیک بود تعادلش رو از دست بد

-چیچک و مرض،برو زن تو جمع کن تا خودم با دستای 
خودم خفه ش نکردم،هنوز که هنوزه کینه ی یالمان و 
داره،آهای ایهاالناس مگه دوست داشتن زوریه؟یالمان 

دوست نداشت تو زن برادرش بودی،کم همون زمان بی 
یآبروش کردی که االن به مرده ش هم رحم نمی کن



دخان باز اخطاری تکرار کر

ک-چیچ

تخانوم بزرگ زل زد تو چشم های خان و گف

-هان،چیه؟اردالن خان،سخته برات بشنوی زنت به 
؟برادرت چشم داشته

خان که دید حریف خانوم بزرگ نمیشه تا سکوت کنه 
درو به خدمتکارا فریاد ز

ن-گمشید بیرو

به لحظه نکشید که همه رفتن و در بسته شد،خان به 
دمنو فیروزه اشاره کر



ن-شما دو تا هم بیرو

خان به طرف خاتون رفت دست انداخت دور بازوش و 
دبلندش کر

د-شما دو تا که هنوز این جایی

-این دوتا هیچ جا نمیرن،فیروزه باید بدونه عموی 
شخوش غیرتش چه ها که نکرده با پدر

خان انگار کلمه ی دیگه ای بلد نبود بگه چون باز فقط 
تگف

ک-چیچ

خاتون موش شده بود چون گناهکار خودش بود،کم و 
بیش در جریان کاری که خاتون کرد بودم.اما نمی 



؟دونستم خان چه واکنشی داشته و چی کار کرده

خانوم بزرگ که انگار داغ دلش تازه شده بود و صبرش 
تلبریز گف

-چیه؟حرفم حقه که هیچی جز چیچک گفتن نداری 
بگی،تو می دونستی زنت مرض داره،کرم داره خودش 

رفته تو تخت یالمان اما چی کار کردی؟هان؟چی کار 
؟کردی اردالن خان

خان حرفی نزد سکوت کرده بود خانوم بزرگ حرفش 
درو ادامه دا

-هر دوتون انقدر خاک بر سر بودید هم تو هم زنت،زنی 
که باوجود حامله بودنش به خاطر زن خان شدن رفت 
تو تخت برادر شوهرش،هم تویی که فهمیدی زنت چه 
غلطی کرده اما به خاطر خان شدن به خاطر کنار زدن 
یالمان،برادری که مرد تر از تو بود به زنت که خودش 

بارها رفت تو تختش حتی یه نگاهم نکرد،همه چی رو 
نانداختی گردن یالما



خاتون که دید همه کاسه کوزه ها داره سرش می 
تشکنه،من من کنان گف

ن-د...دروغ...دروغ میگه...َم...م

د-خفه شو خاتون،فقط خفه ش

خان عصبی و سرخ شده خاتون رو پس زد و بعد از 
اتاق بیرون رفت خاتون هم بعد از نگاه نفرت باری که 

به خانوم بزرگ کرد از اتاق بیرون رفت،خانوم بزرگ 
خسته چشم روی هم گذاشته ترسیده به سمتش رفتم 

مو دستش رو به دست گرفت

م-نگران نباش من خوبم فقط می خوام بخواب

چند لحظه بعد که خانوم بزرگ خوابش برد و صدای 
نفس هاش آروم و مرتب شد دنبال فیروزه چشم 



چرخوندم اما نبود.
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""فیروزه

-این سرش رو خورد به دنیا نیومده نحسیش پدرش 
ترو کش

صدای خاتون مدام تو گوشم،مغرم،قلبم تو تک تک 
سلوالی بدنم می پیچید و قلبم رو به درد می 

آورد،همیشه این خاندان منو سر خور بابا می دونستن 
می گفتن من نحسم که بابا حتی نفهمید مامان حامله 

!ست و ُمرد

همه فکر می کنن من بچه م بی خیالم هیچی برام مهم 
نیست چون اعتراضی نمی کنم پس هیچ مشکلی 

.نیست،هیچ مشکلی ندارم

اما این طور نیست من از بس اعتراض کردم و کسی 
جدی نگرفت از بس بهم گفتن بچه ای،ازبس براشون 

مهم نبودم دیگه خسته شدم دیگه نمیتونم تحمل کنم 
که به جای حل کردن مشکلم دعوا بشه و مثل کیسه 



!بوکس هرکسی بهم بکوبه

وقتی خانواده ی خودم جدی نمی گیرنم نمی فهمن من 
دل دارم سنگ نیستم، دل لعنتی می شکنه چه توقعی 

از رهام دارم که بفهمه من عاشقشم،بفهمه دوستش 
دارم بفهمه از سر بچگی نیست من عشقش رو با تک 

.تک سلول های بدنم حس می کنم

قصد داشتم جعبه رو هرچه زود تر بردارم برای همین 
باید از کنار آشپزخونه رد می شدم نا خواسته صدای 

مخدمتکار هارو شنید

-ندیدی خاتون چی گفت؟این دختره فیروزه 
نحسه،نحسیش اول از همه دامن باباشو گرفت و 

بکشتش دختره ی نچس

با من بودن،به من می گفتن نحس،من رو قاتل بابا می 
.دونستن،نچسب هم من بودم

هرکس دیگه ای بود جلو می رفت و از خودش دفاع 
می کرد اما من تحمل و کشش یه جنگ و جدل دیگه 
رو نداشتم باید به فکر قلب مریض تنها داراییم می 



.بودم،باید مراعات قلب مامان رو می کردم

بی حرف مثل همیشه رد شدم و رفتم،با دقت دور 
وبرم رو نگاه کردم خبری نبود به سمت بوته ای که 

کنار دیوار درست زیر پنجره روییده بود 
رفتم،خداروشکر بوته ی خاردار نبود جعبه رو برداشته 
و به سرعت خودم رو به اتاق مامان رسوندم کلید اتاق 
امیر و از الی فال حافظ برداشتم و وقتی مطمئن شدم 

.کسی نیست تو راهرو وارد اتاق شدم

اول از همه در رو از داخل قفل کردم به سمت کمد 
رفته،کشویی رو باز کرده و جعبه رو تو شورت امیر 

.قایم کردم

از اتاق بیرون رفتم کلید رو سرجاش برگردوندم و به 
اتاق مشترکم با ُگوِنش رفتم ُگوِنش دست مامان رو 
گرفته بود و هردو خوابیده بودن با این تفاووت که 

ُگوِنش روی زمین و تکیه به تخت خوابش برده 
بود،بالشتم رو برداشته و روی زمین دراز کشیدم تا 

خوابم ببره.
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ه-دکتر حالم بد

؟-چی شدی خانوم کوچیک

منزدیکش شدم و روی پاهاش نشست

-بوس خونم کم شده یکم بوس برام تجویز می کنید 
؟دکتر

م-بله چرا که نه حتی خودم بهتون تزریق می کن

.-چه عا..

هنوز حرفم تموم نشده بود که لب هاش جلو اومد و 
روی لبم نشست،رهام لبم رو مکید دندونش روی لبم 

.نشست و گاز گرفت

آخ بلندی گفتم که دستی کوبیده شد روی دهانم با 



دشوک چشم باز کردم ُگوِنش باالی سرم بو

-ببخشید بیداری شدی؟پشه نشسته بود رو لبت انگار 
تگاز گرفت چون گفتی آخ،خواستم بکشمش رف

گفت پشه؟!یعنی خواب بود و اونی که من رو بوسید 
!پشه بود نه رهام؟

گرچه اسمش رو بوسه نمیشه گذاشت پشه لبم رو با 
غذای محبوبش که جاش تو چاه دستشویی اشتباه 

.گرفته و مشغول غذا خوردن بوده

-فیروزه خوبی؟زدم به لبت تو سرت که نزدم،ضربه 
؟مغزی نشده باشی

و-نه،خوبم مامان ک

ه-پایین،صبحونه می خور



به خاطر زمان طوالنی که روی فرش خوابیده بودم 
کمرم خشک شده بود کش و قوسی به تنم داده و بلند 

مشد

؟-فیروزه تو چقد می خوابی،مریض نشده باشی

ه-ن

ی-راستی جعبه رو برداشت

-آره گذاشتمش تو اتاق امیر،من میرم صورتمو بشورم 
هبعد میام بریم صبحون

ُگوِنش بی میل طوری که معلوم بود یه چیزی شده 
تگف



ا-من صبحونه خوردم،میمونم بال

سری تکون داده و به سمت روشویی رفتم،تنها کسی 
که من فقط نگرانش میشم مامانه و درباره بقیه نه 

حس کنجکاوی دارم نه میخوام بدونم چرا ناراحتن و 
چی شده،اما این چند وقته عجیب ُگوِنش و برادرش 

.برام مهم شدند

صورتمو شسته و حسابی روی لبم رو شستم تا مطمئن 
بشم اثر پشه پاک شده،برای صبحونه که پایین رفتم 

خاتون و سانلی نبودن؛مامان تنها نشسته بود با لبخند 
مکنارش نشستم و گفت

؟-سالم مامان،حالت خوبه

چه خوبه که مامان همیشه لبخند میزنه،لبخندی زد و 
تگف

-خوبم،توخوبی؟باز که بعداز ظهر خوابیدی صبح 



رپاشدی باید ببرمت دکت

ماسم دکتر رو که مامان برد آروم زیر لب زمزمه کرد

م-ای نازنین طبیب ز دردت  گداخت

تپیش آ،  که نالٔه من بیمار نازک اس

؟-چیزی گفتی فیروزه

ملبخندی زده و گفت

م-گفتم من تا شما رو دارم نیازی به هیچ دکتری ندار

مادر لبخند زد،لبخند زدم و سعی کردم چند لقمه ی 
.بخورم

دروغ گفتم درسته مامان رو به اندازه ی تمام دنیا برای 



!من ارزش داره و بسه،اما دلم پر می کشه برای رهام

دکتر مو مشکی که سیزده سال بزرگ تر ازمنه و 
خودش رو جای پدر من میبینه.
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چند لقمه ای خوردم و همراه مامان به طبقه ی باال 
رفتیم مادر به خاطر دعوای دیروز باز به قلبش فشار 

.اومد و به استراحت احتیاج داشت

می خواستم برم دوری بزنم و یه سر هم به فاطمه 
بزنم،فاطمه ای که هر روز با قابلمه ی غذا میومد من 

رو از خجالت سرخ می کرد از رهام دل می برد و می 
.رفت

؟-ُگوِنش،بریم بیرون

-خانوم بزرگ حالش خوب نیست زیاد من میمونم 
شپیش



م-باشه،من زود برمی گرد

ش-مراقب خودت با

ُگوِنش به اتاق مامان رفت،لباسم رو با یه بلیز زرد 
آستین بلند خنک عوض کردم قصد داشتم شوار مشکی 
بپوشم که متوجه شدم بلیزم خودش یه شلوار زرد با 

گل های سفید داره پوشیدم و موهام  رو شونه 
.زدم،کمی هم آرایش کردم

آماده که شدم به اتاق مامان رفتم به ُگوِنش خبر دادم 
که دارم میرم،اونم با خدا به همراهت مثل مادر ها 

.راهیم کرد

اول به خونه ی فاطمه که نزدیک بهداری بود رفتم 
مادر فاطمه از دیدنم خوش حال شد و به خاطر 

تعارف زیادی که کرد مجبورشدم ناهار بمونم و اون 
روز برای اولین و آخرین بار بدون رهام از غذای مامان 

.فاطمه خوردم



؟-خاله،عمو کی میاد

نمی دونستم چه جوابی بدم نمی دونستم تااالن به 
!بوشهر رسیدن یا نه؟

د-نمی دونم اما زودی میا

ه-دلم براش تنگ شد

آخ که دل منم براش تنگ شده انقدر تنگ که گاهی 
احساس می کنم نمی تونم نفس بکشم،کاش منم می 
تونستم انقدر راحت بپرسم رهام کی میاد؟کاش می 
تونستم به زبون بیارم دلم برای رهام تنگ شده،کاش 

.می تونستم بهش بگم دوستش دارم

؟-خانزاده چایی میخورید تازه دمه



خانزاده که گفت یاد خانزاده گفتن های ُگوِنش به امیر 
مافتاد

-نگید خانزاده با فیروزه راحت ترم،تشکر من اهل 
دچایی نیستم زیا

خواستم بگم اگه قهوه دارید می خورم که یادم اومد 
تهران نیستم،بلند شدم تا خداحافظی کنم و برم که 

تفاطمه به پام چسبید و گف

-مامان،تروخدا بذار با خاله بریم بیرون،از وقتی عمو 
مرفته من اصال بیرون نرفت

همادرش سعی کرد از پام جداش کن

ه-نه بیا اینور خاله کار دار



واقعا حوصله ی یه بچه رو نداشتم مخصوصا فاطمه 
ای که این همه پیش رهام بی آبرو کرده بودم،اما وقتی 

گفت از رفتن  رهام به بعد دیگه بیرون نرفته،از فکر 
این که رهام دست فاطمه رو می گرفته و باهم تو 

روستا می گشتن،هم دلم گرفت هم خواستم فاطمه رو 
مباخودم ببر

ش-اشکالی نداره یه دوری باهم میزنیم میارم

؟-مزاحم نباشه

تقبل از این که حرفی بزنم فاطمه سریع گف

م-مزاحم نیست

تمادرش لبخندی زد وگف



-پس صبرکنید خوب بپوشونمش هوا سوز داره برای 
تریه ش خوب نیس

م-منتظر

تو حیاط نقلی خونه شون نشسته بودیم و ناهار 
خوردیم،منتظر موندم تا فاطمه رو آماده کنه و وقتی 

خوب با کاله و شال گردن پوشوندش خداحافظی 
.کردیم و راه افتادیم

بااین که مرداد بود و اوج گرما تو تهران اما روستاهای 
تدشت مغان هوا خوب بود و حتی سوز هم داش

؟-خاله،می دونی من و عمو همیشه کجا میریم

جالب شد این کوچولو حتی با رهام پاتوق خصوصی 
؟هم داشت



؟-نه،کجا میرید

-عمو گفته به کسی نگم اما من ترو میبرم، قول میدی 
؟به عمو نگی

به صورت جدیش نگاه کردم ناخودآگاه لبخند زده و 
مگفت

م-قول مید

م-پس بری

فاطمه راهنما بود دستم رو می کشید و جلو می رفت 
!من هم دنبالش می رفتم،مسیر هم آشنا بود هم ناآشنا

تا این که باالخره رسیدیم با دیدن مکان روبروم 
.ناخودآگاه آرامش عجیبی تمام وجودم رو گرفت



-رسیدیم،ما همیشه میایم امامزاده!عمو می گه اگه این 
جا برای بقیه دعا کنم دعای خودم مستجاب میشه و 

باالخره خوب میشم تا مامان دیگه گریه نکنه و بابا از 
شهربگرده،آخه بابا بخاطر خرج دوا درمون من میره 

؟شهر سرکار،خاله یه ماه خیلی دیره

؟-چطور

-آخه مامانم می گه بابا دوماهی یه بار میاد یه ماهش 
هتموم شده یه ماه موند

-تقریبا زیاده اما تو اگه دختر خوبی باشی بابات زودتر 
دمیا

فاطمه همونطور که از تو سبد جلوی در امامزاده برای 
تمن و خودش چادر بر می داشت گف

-عمو هم همینو میگه،میگه من دختر خوبی باشم بابا 



زودتر برمیگرده.خاله بابا قراره برام عروسک  بیاره می 
؟خوای بگم برای تو هم بیاره

همینم مونده عروسک بازی کنم که رهام همین یه ذره 
بزرگیم  رو هم نبینه،با این که من خودم عروسک 

مداشتم اما به فاطمه گفت

م-نه من که بچه نیست

روی بچه نیستم تاکید کردم که اگه باز ،خواست همه 
چی رو بذار کف دست رهام بگه خاله بزرگه و عروسک 

.بازی نمی کنه

چادر و رو داد سر کنم و خودش هم چادر کوچیکی رو 
سر کرد خواستم برم داخل که یادم اومد وضو نگرفتم 

مبه سمت جوی آبی که رد می شد رفت

؟-خاله کجا میری



م-وضو نگرفت

آستینم رو باالزدم تا وضو بگیرم فاطمه هم اومد و 
تکنارم نشس

د-عمو هم همیشه از این کارا می کر

و-این کارا اسم داره،وض

حرفی نزد حدس زدم نمی تونه بگه وضو،گرچه کلمه 
ی آسونی بود،مامان زیاد به امامزاده می رفت دختر 

.حاجی بازاری و اهل خانواده ی سنتی بود

نماز می خوند روزه می گرفت و حجاب داشت حتی 
چارقد سرمی کرد اما یادم نمیاد هیچ وقت جلوی خان 

عمو چارقد سر کرده باشه،چرا؟!
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؟-خاله بریم تو

از فکر بیرون اومدم و با فاطمه وارد امامزاده شدیم،پر 
.از آرامش بود یه گوشه همراه فاطمه نشستم

چشم بستم و به دیوار تکیه زدم هیچ کسی جز منو 
فاطمه نبود برای همین به راحتی می تونستم صدای 

مفاطمه رو بشنو

-سالم خداجون،خوبی؟من این دفعه با عمو نیومد با 
.یه خاله ی مهربون اومدم

خداجون اومدم دعا کنم نه برای خودم برای خاله 
ماومد

؟جالب شد میخواد برای من دعا کنه

-خداجون من میدونم خاله از عمو رهام خوشش میاد 
به نظرم خیلی بهم میان البته نمی دونم بهم میان 



چیه؟فقط یادم میاد رفته بودیم عروسی می گفتن 
عروس و دوماد بهم میان،به نظر منم خوبه که عمو با 

نخاله عروسی کنه ،پس بهم میا

هخدایا راست میگه با دقت لطفا گوش بد

-خداجونم عمو رهام خیلی آدم خوبیه،به همه کمک می 
کنه به ماهم کمک می کنه مامان می گه اگه تا آخر 
عمرش هم غذا بپزه برای ناهار عمو کمه چون اون 
لطف بزرگی بهمون کرده،خودت می دونی که عمو، 

جون منو نجات داده.امامن میگم اگه دعا کنم عمو یه 
زن خوب گیرش بیاد که براش ناهار بپزه خیلی بهتره 
چون خودم شنیدم بابا به مامان گفت:«وقتی خسته 

میام خونه و بوی غذا می پیچه خستگیم در 
میشه،غذایی که تو با عشق می پزی حتی نون و پیازم 
باشه می چسبه» پس اگه عمو یکیو داشته باشه که با 

هعشق براش غذا بپزه خیلی خوب میش

نمی دونستم بخندم یا گریه کنم؟یه بچه فهمیده بود 



من چه مرگمه و اونوقت رهام بااون همه ادعای 
!بزرگی،نه

-خدایا فک کنم بسه دیگه دعا برای بقیه االن می خوام 
!برای خودم دعاکنم البته خودم نه ها،برای مامان بابام

خدایا یامنو بکش یا خوبم کن،چقدر مامان بابا برای 
من زحمت بکشن،بابا چقدر بره شهر سرکار؟پس چرا 
من خوب نمیشم؟من دلم  برای بابا تنگ شده اما بابا 

پول نداره که برگرده باید کارکنه تا پول داشته باشه 
همنو زنده نگه دار

این بچه چقدر میفهمید بعضی حرف هاش ساده و 
بچگونه بود اما بعضی ها از حرف هاش نشون می داد 

.چه بچه با درک و فهمی هست

-خدایا بیا باهم یه قراری بذاریم یا منو تا پاییز خوب 
کن که عمو رهام ببرتم مکتب و بابا بیاد خونه به جای 
!کردن برای دکتر من پول مکتبمو دربیاره یا منو بکش



از فکر به مرگ و نبود فاطمه پشتم لرزید،من تو این 
مدت کم بهش وابسته شدم نمی تونم نبودش رو 

تحمل کنم اونوقت پدر و مادرش چطور میتونن نبود 
!بچه شون رو تاب بیارن؟

؟-خاله من حرفام تموم شد،تو حرفاتو زدی

ه-آره،بریم مامانت نگران میش

م-آره بری

حرفی نزده بودم فقط به حرف های فاطمه گوش کرده 
بودم اما یه تصمیم مهم گرفته بودم اگه پول میتونه 

.فاطمه  زنده نگه داره،من این پول رو میدم

فاطمه رو خونه شون گذاشتم و به عمارت 
برگشتم،خواستم از مادرش بپرسم هزینه درمان فاطمه 

چند میشه اما گفتم شاید فکرکنه میخوام صدقه بدم 



بهش بربخوره برای همین تصمیم گرفتم رهام که 
.برگشت جدی در این باره صحبت کنم

درست موقعی رسیدم که شام آماده بود دست 
وصورتم رو شسته کنار مامان نشستم،ُگوِنش پکر بود 

و سانلی با خوشی برای ُگوِنش ابرو باال می داد و نیش 
خند تحویل می داد
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از سانلی بدم میومدم اما حاال دلم به حالش می سوزه 
کسی که به خاطر پول تن به همچین ذلتی بده و تازه 

با افتخار همه جا ازش حرف بزنه،واقعا ترحم 
!برانگیزه

قصد داشتم بعد از شام همراه ُگوِنش جعبه رو باز کنیم 
!و ببینیم می شه نامه ها رو خوند یا نه؟

اما با حال و اوضاع ُگوِنش فکر نکنم بشه، شاید خودم 
تنها این کار و کردم شاید هم گذاشتیم برا یه موقع 

!بهتر

شام خوبی بود اما تا وقتی که خاتون با حرفش به 
دکاممون تلخش نکر



؟-اردالن،نمی خوای نامزدی امیر و سانلی رو بگیری

چی؟نامزدی این دختره ی خراب باامیر؟درسته امیر 
هم پسر پیغمبر نیست و حتی با دوست دخترهاش 

بیرون هم رفتیم زمانی که تهران بودیم اما امیر هرچی 
هست رو بازی می کنه،پشت رو نداره به خاطر پول با 

!کسی نمی خوابه

د-امیر حرفی نزده که بگه سانلی رو می خوا

تخاتون لبخند مسخره ای به عمو زد و گف

ه-از کاری که کرده واضح تر؟با سانلی خوابید

خاتون خیلی راحت کاری که خواهر زاده ش کرده بود 
رو توضیح می داد سانلی هم عین خیالش نبود،مامان 



تکه این همه بی شرمی خاتون رو دید گف

-امیر با دخترای زیادی خوابیده اما می بینی که هنوز 
نه زن داره نه نامزد، چون باهاش خوابیده دلیل نمیشه 

شبخواد بگیرت

خاتون دهانش مثل ماهی باز و بسته شد اما حرفی 
دنزد خان عمو با حرفی که زد قائله رو ختم کر

-امیر هرکسی رو بخواد خودش میگه،میرم براش 
مخواستگاری ولسال

حاال نوبت مامان بود که نیش خند پیروز مندانه بزنه 
.اما خوشبختانه مامان اهل این بچه بازی ها نیست

شام خورده شد مامان قصد داشت تو باغ قدم بزنه 
تُگوِنش می خواست همراهش بره که عمو گف



ن-چیچک حرف دارم باهات،دخترا بمون

تبااین حرف عمو ،مامان نگاهی بهمون کرد وگف

-برید اتاقتون،حرف اردالن تموم شد خودم قرصمو 
ممی خورم می خواب

چشمی گفتیم مامان همراه عمو به باغ رفت و خاتون 
هم که از حرص خوردن زیادی قرمز شده بود به اتاق 

.مشترکش با عمو رفت

مجلوی در اتاق که رسیدیم به ُگوِنش تصمیمم رو گفت

-خوبم،بریم جعبه رو باز کنیم بلکه این ماجرا زودتر 
هتموم بشه من برگردم خون

؟-خسته شدی این جا



تُگوِنش آروم چشم رو هم گذاشت و گف

م-آره خسته شدم،بخاطر خانوم بزرگ موند

نمی دونستم چی بگم چون در جریان نبودم چه اتفاقی 
افتاده،کلید رو برداشته و یواشکی وارد اتاق امیر 

.شدیم

-چراغ و روشن نکنیم که نمیشه،جعبه رو بردار بریم 
ناتاق خودمو

مبه سمت کمد رفته و گفت

-از بیرون معلوم نیست چراغ روشنه،اتاق خودمون 
مامن نیست،همین جا خوبه فقط باید سکوت کنی

ُگوِنش کنارم ایستاده بود که کشویی رو باز کردم و 



جعبه رو از تو شورت امیر بیرون کشیدم،ُگوِنش به 
.داخل کشویی زل زده بود

؟-به چی خشکت زده

ی-ها،هیچ

و-بگ

تکمی فکر کرد و گف

-خدمتکارا می گفتن خانزاده خیلی بزرگه یعنی سانلی 
داشته به مادرش می گفته خانزاده خیلی بزرگه و 

هحسابی گشاد شد

هسالش26-آره دیگه امیر بزرگه



تُگوِنش خندید و گف

-خانوم بزرگ به من میگه خنگ دختر خودش از من 
بدترکه(به شورت امیر اشاره کرد وگفت)اونجاشو 

همیگن بزرگ

به ُگوِنش نگاه کردم و یه «آهان» کشیده و مسخره 
.گفتم که هر دومون رو به خنده انداخت

؟-االن این جعبه رو با چی باز کنیم

سوال خوبی پرسید چطور باید باید قفل رو باز می 
؟کردیم

؟-ُگوِنش سنجاق سر داری

ه-تو اتاق خانوم بزرگ



کمی سر چرخوندم که چشمم افتاد به انبر دستی که 
.روی میز امیر بود ،برداشتم

ُگوِنش جعبه رو نگه داشت و من با انبردست قفل رو 
شکستم.
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-به نظرت این نامه ها برای کیه؟

 نمیدونمی گفتم و هر دو به جعبه و نامه ها زل 
زدیم،ُگوِنش دست دراز کرد و یکی از نامه ها رو 

برداشت

 -(عزیزجانم کاش بیایی تا)...این کلمه معلوم نیست 
چی نوشته؟اسم طرف عزیزه؟

 -نبابا کلمه ی محبت آمیزه مثل رهام عزیزم

 بعد از این که فهمیدم چی گفتم لبم رو گاز گرفتم 
خوشبختانه ُگوِنش نفهمید چی گفتم و ادامه نامه رو 

سعی کرد بخونه

 -(دلم برایت تنگ شده)...چه بد خط هم هست...(کاش 



عشق) ....من نمیتونم بخونم چی نوشته ببین تو 
میتونی؟یه اسم پیدا کنیم فقط کافیه

 نامه رو از دست ُگوِنش گرفتم و سعی کردم بخونم 
چی نوشته شده اما جز همون کلماتی که ُگوِنش خوند 
بقیه نا خوانا بودن،مشخص بود نامه خیلی قدیمیه و 

کسی که نوشته سواد زیادی نداشته،از پنج نامه ای که 
داخل جعبه بود فقط چند کلمه بیشتر تونستیم 

بخونیم

 -یعنی چی این کلمات؟(عزیزجانم کاش بیایی 
تا)...(دلم برایت تنگ شده)...(کاش 

عشق)...(مجبور)...(مقصر)...(نمی تونم)...و..

 کلمه ی آخری که تونستیم بخونیم رو باهم زمزمه 
کردیم

-مرگ

#part125

-به نظرت این نامه برای ارسالن یا گُلین نوشته 
شده؟به  این همه غلط غلوط نمیخوره دست خط 

هارسالن و گُلین باش



تُگوِنش شونه ای باال انداخت و گف

-نمی دونم،اما هرکسی هست انگار یه کار اشتباهی 
کرده داره معذرت خواهی میکنه،یا یه بی گناهه که 

بهش تهمت زدن برای عشقش نامه نوشته تا بگه مقصر 
.نیست یا..

میا ،ی بعدی رو خودم گفت

-یا یکی به خاطر رسیدن به عشقش مجبور بوده یه کار 
.اشتباهی رو انجام بده یه کاری باعث..

ه-مرگ شد

یه حس ترس اتاق رو گرفته بود آب دهانمون رو به 
سختی قورت دادیم ُگوِنش دستمال سفید داخل جعبه 



ترو به دست گرفت و گف

-این دستمال یا برای کسیه که نامه رو نوشته،یا برای 
کسیه که نامه برای اون نوشته شده،باید بفهمیم 

هصاحب دستمال کی

-فکر نکنم برای گُلین یا ارسالن باشه چون امیر 
تنشناخ

تُگوِنش دستمال رو برگردوند به جعبه و گف

-خانزاده بچه بوده شاید یادش نمونده یا اصال این 
هدستمالو ندید

؟-معلوم نیست کی بر میگردن،امشب این جا بخوابیم

تُگوِنش تو اتاق چشم چرخوند و بی میل گف



-برای من فرقی نداره اما بمونیم بهتره اگه بریم بیرون 
؟ممکنه یکی ببینه اما اگرم برن اتاق ببینن نیستیم چی

-کسی که جز مامان فکر نکنم سر بزنه،همون بهتر بریم 
ناتاق خودمو

جعبه رو جمع کرده و به شورت امیر داخل کشویی 
برگردوندیم،گوشمون رو به در اتاق چسبوندیم صدایی 
نمیومد ُگوِنش چراغ رو خاموش کرد قفل رو باز کردیم 

و سریع بیرون رفتیم به سرعت در و قفل کرده و اول 
به اتاق مامان رفتیم خوابیده بود بعد به اتاقمون رفته 

.و خوابیدیم

صبح که بیدار شدم ُگوِنش هنوز خواب بود بیدارش 
کردم صورتمون رو شستیم وبه اتاق مامان رفتیم خان 

تعمو هم بود با دیدن ما حرفش نیمه موند و رف

؟-مزاحم شدیم؟چی می گفت



تمامان بی خیال گف

-چرت و پرت می گفت،یه سری سند و مدرک که یالمان 
مچی رو به نامش کرده چی رو نه،انگار من خر

-دور ازجون،مامان ما که اندازه ی خودمون داریم 
منیازی به مال و اموال اربابی نداری

دمامان قرصش رو از دست ُگوِنش گرفت و خور

-من نمیذارم حق یالمان و بچه هامو بخورن یه لیوان 
آبم روش،یا امیر میشه خان بعد اردالن یا من سهم 

یالمان و میگیرم و اونوقت هیچ چیزی برای اردالن و 
خاتون باقی نمیمونه،عاقل باشن قبول می کنن نوه ی 

هپسری خودشون خان بش

حرفی نداشتم بزنم مامان هم ادامه نداد چند لحظه 



بعد هم برای صبحونه رفتیم ُگوِنش مثل این که خیلی 
دعجله داشت از عمارت بره چون از مامان پرسی

-میشه امروز بریم کتابخونه؟قرار بود بریم اما حالتون 
دبد ش

تمامان آخرین جرعه چای شیرینش رو نوشید و گف

-تا ناهار اماده بشه میریم کتابخونه،فیروزه امیر چند 
؟روز میشه رفته کی میاد

ه-امروز روز چهارمه،برگشت و نمیدونم دیگ

مامان ادرس کلید کتاب خونه رو داد تا بیارم،از فرصت 
استفاده کردم و کلید اتاق امیر و که فراموش کرده 

بودم بذارم،گذاشتم و کلید کتابخونه رو برداشتم.
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کتابخونه پشت شومینه ست،شومینه ای که دکوریه و 
استفاده نداره یه در محرکه بهش فشار بیاری میچرخه 

و یجورایی پرتت می کنه داخل،کتاب خونه ای بزرگ 
!درست به اندازه ی تمام طبقه ی باال

گوشه ای که سمت چپ طبقه ی باال میشه یه میز کار 
سلطنتی بزرگ و با یه صندلی چوبی هست کنار میز یه 

دگرامافون قدیمی بود که حسابی هم خاک نشسته بو

-بوی گالمو میده این جا،هر گوشه ش پر از خاطره 
مست،یالمانم،ارسالنم،گل پرپر

چشم های مامان پر اشک شد،اخرش این گریه ها یه 
هبالیی سر قلب یا چشمش میار

د-دخترا،اول یکم این جا رو گردگیری کنی

ُگوِنش با خوشحالی بهم نگاه کرد،به بهونه ی گردگیری 



دمی شد همه جا رو گشت و کسی هم شک نکر

-مامان برو بیرون تا ما اینجا رو یه دستمالی 
هبکشیم،گرد و خاک اذیتت می کن

م-نه،میمون

هرچه اصرار کردیم مامان بیرون صبرکنه تا گرد گیری 
تموم بشه گوش نداد،مامان تو کتاب خونه موندو ما به 
اتاق خدمتکارا رفتیم چند تیکه پارچه و کمی آب با دو 

جارو وخاک اندازه گرفتم و به کتا ب خونه رفتیم یه 
مبل تخت خواب شو انتهای کتاب خونه کنار پنجره ی 
سراسری بود چون جلوی پنجره قفسه ی کتاب بود تا 

.جلوتر نمی رفتی نه پنجره و نه مبل مشخص نبود

مامان روی مبل نشسته بود و تو فکر بود دستی رو 
شونه ش گذاشتم،انگار به بابا فکر می کرد و بااین 

حرکتم ترسید دستش رو گذاشت روی قلبش و فریاد 
دز



ن-یالمان،کمکم ک

؟-مامان،منم فیروزه چی شدی

از ترس چشم بسته بود صدام رو که شنید چشم باز 
تکرد وقتی مطمئن شد فیروزه م بغلم گرف

؟-مامان،چی شدی

ی-هیچی مادر،هیچ

چند دقیقه ای تو بغل مامان بودم و بعد همراه ُگوِنش 
شروع به کار کردیم،چهار قفسه ی چوبی سرتاسری 

وسط کتاب خونه بود و دورتا دور دیوار کتاب خونه 
به جز جایی که میز و صندلی و پنجره بود هم یه 

.قفسه ی سرتاسری بود



اول از قفسه ی روی دیوار شروع کردیم من سمت چپ 
.میز و ُگوِنش سمت راست

خوب میشد تمام کتاب هارو از قفسه ها جمع می 
کردیم، گردگیری می کردیم قفسه رو هم دستمال می 

کشیدم بعد کتاب هارو می چیدیم اما چون خانوم 
بزرگ نمی خواست چیدمانش بهم بخوره فقط قفسه 
هارو دستمال نمناک کشیدیم و کتاب هارو با دستمال 
تمیز گرد گیری کردیم.تا بعد از ظهر مشغول گردگیری 

بودیم و حتی برای ناهار هم نرفتیم مامان یه ُچرت 
کوتاه روی مبل زد و وقتی بیدار شد کار ماهم تموم 

دش

؟-گرامافون برای کیه مامان

-ارسالن وقتی فهمید گُلین حامله ست این گرامافون 
درو براش خری

تُگوِنش کش و قوسی به بدنش داد و گف



-خوش به حال دو نفر،اول یالمان خان که خانوم بزرگ 
این همه عاشقشه،دوم گُلین که ارسالن خان این همه 

دعاشقش بو

مو من با خودم زمزمه کرد

-و بد به حال یه نفر،عاشق بیچاره ای که معشوقش 
هاونو آدم حساب نمی کنه درست مثل فیروز

وسایلی که برای گردگیری آورده بودیم رو جمع کرده 
همراه مامان از کتاب خونه بیرون رفتیم،مامان رفت 

ناهار بخوره منو ُگوِنش وسایل رو به اتاق خدمه 
تحویل دادیم و بعداز برداشتن لباس تمیز حموم 

.رفتیم

ُگوِنش چون حمام عمومی می رفت لخت شدن جلوی 
یه نفر دیگه براش راحت بود و برای من یکم دشوار 
بود اما باالخره حموم کردیم تر وتمیز رفتیم تا ناهار 



بخوریم.
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""ُگوِنش

دو هفته از روزی که کتاب خونه رو تمیز کردیم می 
گذره اما دیگه به کتاب خونه پا نذاشتیم،خانوم بزرگ 

چون ناهار دیر خورد میلی به شام نداشت و زود رفت 
بخوابه،کنارش نشسته بودم و موالنا می خوندم خان 

اومد گفت برم بیرون با خانوم بزرگ کار داره،رفتم اما 
وقتی برگشتم خانوم بزرگ از حال رفته بود و حسابی 
کبود شده بود خان در حالی که ترسیده بود رفت دکتر 

.خبر کنه،دکتر روستای ما رهام بود که اون هم نبود

تنها شانسی که آوردیم یه دکتر قدیمی که دیگه طبابت 
نمی کرد برای استراحت به مغان اومده بود و زود باال 

.سرخانوم بزرگ رسید

فیروزه گریه نمی کرد،بی تابی هم نمی کرد ساکت بود 
اما از کنار خانوم بزرگ تکون نمی خورد حتی دکتر هم 

نتونست قانعش کنه برای معاینه الزمه دور خانوم 
.بزرگ خلوت باشه



دکتر، خانوم بزرگ رو معاینه کرده دارو تجویز کرد و 
خان شبونه آدماشو(افرادشو) فرستاد از داروخونه ی 

.شبانه روزی اردبیل تهیه کنن و برگردن

دکتر جنگ و جدل،صدای بلند و خسته کردن خانوم 
بزرگ رو با فعالیت های سبک و سنگین قدغن کرد و 
گفت حتما حتی موقعی که خوابه یکی باید کنارش 
باشه،حواسمون به قرص های زیر زبونیش باشه و 

وقتی حداقل ده قرص موندسریع تهیه کنیم تا داشته 
باشه،غذاهای چرب و پر نمک هم تا بهبود حالش حق 

خورد نداره و استراحت مطلق تا این که حالش 
.بهتربشه

دو هفته آماده باش دور خانوم بزرگ می چرخیدیم نه 
وقتش رو داشتیم نه دل و دماغ این که دنبال رد و 

.نشونی از بی گناهی گُلین بگردیم

دو روز دیگه می شه سه هفته که خانزاده و رهام 
.رفتن و برنگشتن،کم کم دارم نگرانشون میشم

تو این دو هفته سه بار بیشتر نتونستم به خونه سر 
بزنم گرچه مادر نگران حال خانوم بزرگ بود و ترجیح 

.می داد عمارت بمونم

صبح با سرو صدای سانلی از خواب بیدار شدم روز 



آخر مرداد ماه بود و هوا به گرم ترین درجه ی خودش 
رسیده بود.
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صدای نکره ی سانلی روی مخم بود تو راهرو ایستاده 
و باصدای بلند به خدمتکار ها دستور می داد،بی توجه 
بهش به روشویی رفته دست و رو شسته به اتاق خانوم 

مبزرگ رفت

م-سال

؟-سالم دختر قشنگم،خوبی

مکنارش گوشه ی تخت نشستم و گفت

د-من که خوبم،شما خوب باشی



لبخند مهربونی زد از اون لبخندهایی دلت ضعف می 
رفت و گرسنه ت می شد،با صدای قار و قوره شکمم 

تخانوم بزرگ خندید و گف

م-پاشو بریم صبحونه بخوری

از روی تخت بلند شدم و خانوم بزرگ هم با کمک من 
بلند شد و هردو کنار هم برای صبحونه خوردن به 

طبقه ی پایین رفتیم،کسی جز من و خانوم بزرگ سر 
!میز نبود حتی فیروزه

؟-بقیه کجا رفتن

-فیروزه که حمومه،اردالن رفته به شکایات رعیت 
شرسیدگی کنه خاتونم هم رفته دنبال خواهر

ممتعجب پرسید



؟-خواهرش؟خواهرش می خواد بیاد چی کار

خانوم بزرگ بی توجه انگار چه مسئله ی پیش پا 
تافتاده ای باشه گف

-فکر کرده امیر با یه بار خوابیدن با خواهر زادش 
میگیرتش،قشون کشی که کرده که امیر تو عمل انجام 

شده قرار بگیره و دختره رو که بعید می دونم دختر 
.هم باشه بگیره

حس خوبی به اومدن خواهر خاتون نداشتم،حس 
خوبی هم به سانلی نداشتم و این بال به سرم اومد 

.خدا از مادرش بخیر کنه

گ-خانوم بزر



؟-بله

؟-حال تون خوبه

لبخند شیرینی زد چه خوبه که این زن همیشه لبخند 
همی زن

؟-آره خوبم،می خوای بری خونه

-اونم که هست،اما میشه بریم کتاب خونه؟ قرار بود 
دبهم کتاب شعر بدی

دکمی فکر کرد و جواب دا

م-یادم اومد،قرار بود چند کتاب شعر نو بهت بد



ممثل همیشه بی فکر و سریع پرسید

؟-شعرنو؟مگه بقیه شعرا کهنه ست

دبازهم خندید و این بار به من خندی

-نه،شعرکهنه نداریم.شعر سنتی مثل موالنا و 
احافظ،شعر نو هم مثل نیم

؟-خانوم بزرگ اگه مکتب نرفتی،اینارو از کجا بلدی

دستی به پیشونیش کشید و تار موی که روی چشمم 
دبود رو کنار ز

-بیست و سه سال زندگی با یالمان بهتر از هر مکتبی 
بهم درس داد و بزرگم کرد، یالمان برای من فقط 

شوهرم نبود.باز شما خوبید تو روستا دخترا دور هم 



جمعید زمان ما تنها جایی که می تونستم تنها برم 
دستشویی بود،آقام به حدی تعصبی بود که از همون 

.زمان تو خونه حموم و تنور ساخت

قضیه جالب شد از سد همچین پدر سخت گیری که 
خیلی هم افکار بسته ای داشته خانوم بزرگ و یالمان 

؟خان چطور عاشقی کردن و بهم رسیدن

-خانوم بزرگ پس چجوری یالمان خان عاشقت شد که 
فقط تنها می تونستی بری حموم و دستشویی اونم تو 

حیاط خونتون،یعنی یالمان خان کجا دیدت؟حموم یا 
؟دستشویی

خانوم بزرگ که خندید فهمیدم بهتره الل بشم و انقدر 
.اظهار نظر نکنم

-یالمان چشم پاک تر از این بود که بره دختر مردمو تو 
حموم ،دستشویی دید بزنه.قبال هم گفتم تو عروسی 



شدیدم

؟-چند سال تون بود؟یالمان خان چی

خانوم بزرگ خندید انقدر قشنگ خندید که منم 
مخندید

؟-خانوم بزرگ چرا می خندی

-یاد اون دوران افتادم من خیلی بچه بودم هنوز حتی 
دعادت نشده بودم آخرای ُنه سالگیم بو

سعی کردم نخندم اما نمی شد اصال موضوع خنده 
داری نبود مامان زیاد تعریف کرده بود از قصه ی زوری 
شوهر دادن دختر هایی که با اولین عادت شدن سریع 
شوهرشون میدن اما نمیدونم چرا از سن خانوم بزرگ 

.خنده م گرفت



-یالمان اون زمان چهارده ساله ش بود اما خوش برو 
درو تازه از فرنگ برگشته بو

.-یالمان خان چند ساله ش بود که..

نمی تونستم کلمه ی ُمردن رو جلوی عاشقی مثل 
مخانوم بزرگ به زبون بیار

؟-چند ساله ش بود که ُمرد

تسر به تایید تکون دادم،نفس عمیقی کشید و گف

-چهل و سه سالش بود،چهار سال بعد از مرگ ارسالن و 
نرفتن گُلی

قبل از این که بگم خدابیامرزه،خانوم بزرگ حرفش رو 



دادامه دا

-اردالن بهم گفت که یالمان ُمرده،زمانی که منتظرش 
بودم بیاد یالمان نیومد اردالن اومد و گفت اسب رم 

هکرده و یالمانم رو زمین زد

چشم های خانوم بزرگ خیس شد باز یاد یالمانش افتاد 
دو اشکش راه افتا

ا-گریه نکن،حالتون بد میشه ه

خانوم بزرگ یهو خندید انقدر خندید که از چشمش آب 
داوم

-دختر من یه نفرم،الزم نیست جمع ببیندی توام مثل 
یدختر خودم



ی-آخه شما بزرگ تر

-اشکالی نداره بهتر از اینه بگی شما بعد فعلت مفرد 
هباش

م-باشه،چش

تاستکانش رو بهم داد و گف

-از بس سوال پرسیدی چایی چایید،یکی دیگه بریز تا 
این قوم ظالم نرسیدن یه چایی با خیال راحت حداقل 

مبخوری

.خندیدم و برای خانوم بزرگ چایی ریختم

خانوم بزرگ تازه صبحونه ش رو تموم کرده بود که 
صدای شیهه ی اسب خانزاده تو حیاط پیچید.
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صدای اسب خانزاده ست،مطمئنم این شیهه فقط برای 
.اسب خانزادست

قلبم بی قراری می کردم برم حیاط و ببینمش اما 
اعضای بدنم باالخره سر عقل اومده بودن که فرمانده 

!مغزه،نه قلب

ه-یالمانم برگشته،شیهه ی اسب یالمان

نمی خواستم حرفی بزنم که حس و حالش بپره،اشتباه 
برداشت کنه و بهش بربخوره،متوجه نگاهم که شد 

تگف

-کره ی اسب یالمان دست امیره،این صدای شیهه رو 
یالمان یادش داده می شنوی؟درست مثل یالمان با همه 

هفرق دار

پس درست حدس زدم خانزاده اومده اما چرا داخل 



؟نمیاد

-چیچک بانو،چیچک بانو کجایی؟بیا که خاک بر سر 
اشدیم،بی

خانوم بزرگ دستش روی قلبش نشست رنگش پرید آب 
تدهانشو قورت داد و گف

ه-چی شده؟صدای نگهبانه؟خدایا چی شد

خانوم بزرگ  دوید به سمت حیاط من هم به دنبالش 
رفتم فیروزه کنار حوض خشکش زده بود و به اسب 
رم کرده ی خانزاده که شیهه می کشید و جفتک می 

دپروند خیره شده بو

دوتا از نگهبان ها سعی داشتن اسب رو آروم کنن 
نگهبان پیری جلوی در ورودی به سر می زد و گریه می 

تکرد با دیدن خانوم بزرگ جلو اومد و گف



-خاک تو سرشدیم،بدبخت شدیم این اسب شوم مثل 
دمادرش عذا دارمون کر

فشار دست خانوم بزرگ هر لحظه روی قلبش بیشتر 
دمی ش

-جون به سرم کردی بگو چی شده؟امیرم کو؟امیرم 
؟کجاست

نگهبان حرف نمی زد فقط گریه می کرد کف حیاط 
نشسته بود و به سر وصورتش چنگ می زد،تمام تن 

خانوم بزرگ می لرزید صورتش باز کبود شده بود 
تعصبی به نگهبان حمله کرد یقه ش رو گرفت و گف

ت-مگه با تو نیستم؟امیر کجاست؟پسرم کجاس

فیروزه به خودش اومد و به سمت خانوم بزرگ رفت 
با کمک هم از نگهبان جداش کردیم،نگهبان با گریه 



تگف

-اسب رم کرده خانزاده رفت...رفت پیش 
.پدربزرگش...پیش یالـ..

دحرفش تموم نشده بود که خانوم بزرگ زمین خور

-خدایا این چه سرنوشتیه؟چرا نمی کشیم؟تاکی باید 
؟شاهد مرگ جوونام باشم تا کی 

باورم نمی شد،این اسب خانزاده رو زمین زده 
.باشه.باورم نمی شد،خانزاده دیگه نیست و ُمرده

حال درستی نداشتم احساس می کردم می خوام 
.استفراغ کنم اما نمی شد خانوم بزرگ رو تنها گذاشت

با دیدن صورت کبود خانوم بزرگ از شوک بیرون 
اومدم خودم رو به میز ناهار خوری رسوندم و با 

.برداشتن قرص زیر زبونی به حیاط برگشتم



-ولم کنید،ولم کنید،قرص می خوام چی کار؟قرص به 
چه کارم میاد؟یالمان رفت،گلین رفت،ارسالن رفت،حاال 

مکه امیرم رفته بذارید منم بمیر

خانوم بزرگ گریه می کرد حتی سانلی هم به حیاط 
اومده بود و اشک می ریخت، فیروزه به زور قرص 

مادرش رو زیر زبونش گذاشت،همون لحظه درشکه ای 
وارد حیاط شد و خاتون همراه یه زن پیاده شد با 

تدیدن خانوم بزرگ به سمتش حمله ور شد وگف

د-آخرش نوه م رو هم کشتی

خاتون به خانوم بزرگی که بخاطر گریه و درد قلبش 
بی حال شده بود حمله کرد اما خوشبختانه تونستیم 

قبل از این دستش به خانوم بزرگ برسه جلوش رو 
مبگیری



-ولم کنید،ولم کنید بذارید با دستای خودم این سلیطه 
مرو بکش

خاتون گریه نمی کرد فقط عصبی بود و خانوم بزرگ 
رو مقصر می دونست اما اسب رم کرده چه ربطی به 

!خانوم بزرگ داره؟

با حال خرابی همراه فیروزه خانوم بزرگ رو به اتاقش 
بریدم تا یکم بخوابه و آروم باشه یه آمپول آرام بخش 

دکتر داده بود برای مواقع ضروری،فیروزه سوزن 
.مادرش رو زد

با حس باال اومدن ماده داغی به سمت حلقم خودم رو 
به روشویی رسونده و باز هم زردآب باال آوردم.
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سر راه پله تو حیاط نشسته بودم و به جنب و جوش 
جمعیت نگاه می کردم عمارت به آنی سیاه پوش شد 
دیگ های بزرگ که برای مراسم های محرم و عزاداری 

.بود شسته شد و برای پخت حلوا روی آتیش رفت

خانوم بزرگ خواب بود به زور قرص و سوزن از دیروز 



صبح که فهمید خانزاده هم از اسب افتاده به خاطر بی 
تابی زیاد با آرام بخش،آرومش کردیم اما نمیشه بیدار 

.باشه بی تابی می کنه و باید بخوابه

خان رفته اردبیل جنازه رو بیارن،اسب وسط راه 
خانزاده رو زمین می زنه خودش چون َجلد عمارت بود 

به عمارت برگشته و خانزاده رو چون هنوز نزدیک 
.اردبیل بودن به اردبیل منتقل کردن

نمی دونستم باید بمونم یا برم؟من که نسبتی با 
خانزاده نداشتم من فقط پرستار مادر بزرگش 

بودم،پرستاری که هر وقت می خواست می بوسیدش 
.بغلش می گرفت و بعد هم کتکش می زد

خیلی خسته م،دلم کمی خواب می خواد عمارت شلوغ 
شده و هر لحظه شلوغ تر می شه،پرستار چیچک بانو 

.معرفی می شم و نگاه ها به سمتم کینه توزانه ست

سانلی نامزد خانزاده معرفی میشه با افتخار میگن که 
.باخانزاده رابطه داشت اما از عقب

زن ها هم درجواب میگن :«خوبه که از عقب بوده،حاال 
که اون خدابیامرز ُمرده، پرده که داره زن یکی دیگه 

«بشه



وقتی هم که خاتون و خواهرش ازشون دور میشن پچ 
هپچ هاشون بلند می ش

-واه،واه اینا کین دیگه باافتخار از هرزگی دخترشون 
نحرف میزن

-خواهر کلفت ما اینجا کار می کنه،می گفت همچین 
گشادش کرده دختره رو که هیچ کسی دیگه 

شنمیگیرد

-آره منم شنیدم،میگفتن تا دو روز از درد نمی تونسته 
هبشین

-حاال اینا رو ولش کنید از ارث پسره چیزی به دختره 
؟می رسه

پچ پچ هاشون با این که چیز خاصی درباره ی من نمی 
گفتن اما آزارم می داد برای همین اومدم بیرون و روی 



.راه پله نشستم

نمی شد برم باغ و کنار جوی آب مثل همیشه دراز 
بکشم از عمارت هم نمی شد بیرون برم چون پرستار 
خانوم بزرگ بودم و اگه اتفاقی می افتاد مقصر من 

.بودم

؟-ُگوِنش این جا نشستی

؟-آره،خانوم بزرگ خوابه هنوز

هفیروزه کنارم می شینه و جواب مید

ه-آره،بهتره خواب باشه تا بیدار بشه و بی تابی کن

؟-فیروزه خودت خوبی

ه-نه،اما باید باشم مامان بهم نیاز دار



دقبل از این که حرفی بزنم پرسی

؟-این جا تلگراف خونه که نداره

ه-نه،ندار

؟-نامه هاتونو چجوری می فرستید

-این جا کسی سواد نداره که نامه بنویسه یا 
بخونه،کسی هم نامه داشته باشه دست به دست میشه 

؟آیا برسه یا نرسه،چطور

ا-باید به یاشیل خواهرم خبر بدم برای مراسم بی

مکمی فکرکرده و گفت



-بابا که کار مهمی داره آدم میفرسته تو خوب خانزاده 
تی،آدم بفرست دنبال خواهر

تفیروزه پوزخندی زد وگف

-دلت خوشه،کی به حرف من گوش میده؟ به خاطر 
حرف های خاتون منو مامان و حتی تو، این جا اضافه 

مای

-درست می گی،اما اگه خواهرت نیاد باز بهونه ای 
همیشه برای یه سری حرف مفت دیگ

ه-نمیدونم،عقلم به جای قد نمید

بی حرف،کنار هم به آتیش زیر دیگ زل زده بودیم که 
مصدای منحوس خواهر خاتون رو شنیدی



-هووی فیروزه،پاشو برو یه سوزن به سانلی بزن،بچه م 
عقد نکرده بیوه شد حالش بده
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هرچه از وقاحت این خانواده بگم، کم گفتم چه راحت 
به دیگران توهین می کرد و دستور می داد،چه راحت 

درباره ی عمل زشت و حروم دخترش حرف می زد،چه 
.راحت از ُمردن خانزاده سواستفاده می کرد

فیروزه فقط نیم نگاهی بهش انداخت و باز به آتیش 
زل زد،مادر سانلی از این بی اعتنایی عصبی شد به 

دفیروزه حمله کرد و بازوش رو چنگ ز

-دامادم رو کشتید،االن برای من خودتو می زنی به اون 
؟راه؟به من بی اعتنایی می کنی

قبل از هر حرکتی از طرف فیروزه یه کشیده به 
صورت مادر سانلی خورد، ضرب دستش به قدری زیاد 



بود که مادر سانلی بازی فیروزه رو ول کرد و برگشت 
دطرف کسی که بهش سیلی ز

و-چیچک بان

ی-خوب منو یادت مونده آیل

ه-مگه میشه بانوی زیبای یالمان خان فراموش بش

پس که این طور آیلی با دیدن خانوم بزرگ می 
هخواست با چاپلوسی خطایی که کرده رو جبران کن

-حاال که خوب منو یادته،همین حاال از دخترم معذرت 
می خوای وگرنه ُجل و پالست رو جمع می کنی 

؟میری،می دونی که

آیلی کنف شده و حقیر در حالی که از چشم هاش 



معلوم بود نقشه ها داره بین دوراهی مونده بود گرچه 
از اول هم مشخص بود،عذر خواهی و موندن تو 

.عمارت رو انتخاب می کنه

تنگاهی به فیروزه انداخت و گف

-عزیزم،سانلی حالش خوب نبود برای همین یکم عصبی 
.بودم.منو میـ..

هنوز حرفش رو کامل نکرده بود که فیروزه بلند شد و 
تگف

-از یه کلفت زاده انتظار نمیره رفتار درست با یه 
هاربابزاده رو بلد باش

در مقابل چشم های گرد شده ی آیلی به خانوم بزرگ 
تگف



ش-مامان،بریم باال استراحت کنید توام با گون

بی توجه به آیلی داخل رفتیم،چون مهمون ها متوجه 
خانوم بزرگ شده بودن مجبور شدیم بریم و چند 

.ساعتی کنارشون بشینیم

ظهر ناهار خورده شد و بعد از ظهر هم حلوا بین مردم 
روستا و مهمون های عمارت پخش شد اما هنوز خان با 

.جنازه ی خانزاده برنگشته بود

نگران رهام بودم گرچه اطمینان داده بون داداشم 
سالمه و فقط خانزاده از اسب افتاده و ُمرده اما 

.باالخره نگرانش بودم

بعد از پخش حلوا خانوم بزرگ واقعا خسته شده بود و 
نیاز به استراحت داشت برای همین همراه فیروزه به 

.اتاق خانوم بزرگ رفتیم

-مامان،چرا چیزی نمی گی؟دارن تو دهن همه میندازن 
نامیر و سانلی نامزد بود



تخانوم بزرگ روی تخت دراز کشید و گف

-وقتی که امیرم دیگه نیست چی بگم؟ اونا دنبال ارث 
و میراثن با این حرفا، که زور زدن الکیه،امیر خودش 

از اموال اربابی ارثی نمیبرد چون پدر و مادر ش ُمرده 
بودن اون وقت اینا فکر کردن با پخش خبر ک*و... 

ندادن دخترشون میتونن به نون و نوایی برس

مقرص خانوم بزرگ و دستش دادم و گفت

-شما حرص نخورید،با این حرف هاشون فقط 
؟خودشونو مسخره می کنن،پچ پچا رو نشیدید مگه

تفیروزه گوشه ی تخت نشست و گف

؟-چی میگن مگه



-یکی می گفت سانلی از بس گشادشده هیچکی نمی 
شگیرد

تخانوم بزرگ خندید و گف

-اینو راست میگه،روز اوله دختره خیلی باز باز راه می 
رفت،بچه م امیر از اولم بزرگ بود.اما حاال دیگه 

تنیس

برای این که خانوم بزرگ رو از فضای غمگینی که 
مداشت بیرون بکشم گفت

-یکی دیگه هم می گفت اینا دنبال پولن تا برن سانلی 
نرو بدوز

مو باز هم فکرنکرده سوال تو ذهنم رو پرسید



-اما من نفهمیدم چی رو میخواد بدوزه؟بدنشو؟با نخ و 
؟سوزن

تخانوم بزرگ خندید و گف

ی-دختر،خدا نکشتت که همه ش منو می خندون

مخوش حال از خندیدنش باز نیش باز گفت

د-آخه وقتی می خندید خیلی قشنگ می شی

؟-خوب بگو ببینم دیگه چی میگفتن

تقبل از این که حرفی بزنم فیروزه یهو گف



-میگن،سانلی از امیر حامله ست
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صدای فیروزه تو گوشم می پیچید، سانلی از عشق من 
؟حامله ست

عشق من؟مگه من عاشق بودم؟اگه عاشق بودم چرا 
وقتی رفت،وقتی که گفت شاید دیگه برنگرده چرا 

؟نرفتم خداحافظی کنم؟چرا بغلش نگرفتم

سانلی ازش حامله ست و من حتی دم رفتن بغلش 
.نکردم،من پسش زدم،و حاال سانلی ازش حامله ست

مغز و قلبم بعد مرگش تازه به توافق نظر رسیده بودن 
که دوسش دارن و من عاشق شدم،عاشق خانزاده ی 

.زورگویی که وابسته و عاشقم کرد و خودش رفت

کاش به جای سانلی من حامله بودم و یه یادگاری ازش 
.داشتم یه امیر کوچولو درست شبیه خودش

؟-گونش،خوبی



دصدای فیروزه از هپروت بیرونم کشی

؟-بله

؟-تو باغ نیستیا؟پرسیدم نظر تو چیه

؟-نظر من درباره چی،چیه

تخانوم بزرگ لبخند غمگینی زد و گف

-فیروزه میگه:«چو انداختن سانلی از امیر حامله 
«ست

تفیروزه گف

-مامان میگه:«با یه بار اونم از عقب،کسی حامله 



«نمیشه،کارخودشونه و قصد وهدفی دارن

-خب،حاال که فکر می کنم همون روزای اول سانلی یه 
دبار استفراغ کر

دفیروزه پرسی

؟-پس توام می گی حامله ست

-نه،چون خاتون گفت سانلی حامله ست اما سانلی 
هضایعش کرد و گفت حساسیت به بوی ماهی

دفیروزه کالفه پرسی

-آخرش حامله ست یانه؟اگه هست و بچه ی امیره 
هحواسم بهش باشه باالخره نبیره ی مامان میش



تخانوم بزرگ چشم بست و گف

-حامله ی چی؟حرف الکی انداختن تو دهن مردم،یا 
مساکت باشید یا برید بیرون می خوام بخواب

دفیروزه جواب دا

-من که نمیرم بیرون حوصله ی متلکا و نگاهاشونو 
مندار

ن-منم میمونم،خیلی بد به آدم نگاه می کن

تخانوم بزرگ گف

د-پس ساکت باشی

چند دقیقه گذشت و صدای نفس های منظم و کوتاه 



خانوم بزرگ می گفت که خوابش برده،فیروزه بالشت 
گذاشت و روی زمین دراز کشید منم که دیدم خوابیدن 
بهتر از بیکاریه یه بالشت برداشتم و کنار تخِت خانوم 

بزرگ دراز کشیدم.
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باصدای جیغ و شیون از خواب بیدار شدم شب شده 
بود و چون کسی چراغ رو روشن نکرده بود اتاق 

.تاریک بود

صدای شیون و زاری نشون از این می داد که جنازه رو 
آوردن،جنازه ی که من امروز تازه فهمیدم دوستش 

.دارم و چه دیر فهمیدم

خانوم بزرگ نبود حتما رفته تا جنازه رو ببینه چون 
قرار بود جنازه برای خداحافظی به عمارت آورده بشه 
و بعد به مرده شور خونه ببرنش تا صبح تو قبرستون 

.روستا دفن بشه

شجاعت روبرو شدن با جنازه رو نداشتم اما نمی شد 
خانوم بزرگ رو تنها بذارم دو بار تا کنار در رفتم دستم 

.به دستگیره نرسیده عقب گرد کردم



باالخره بار سوم درو باز کرده و به سمت روشویی 
رفتم صورتم که شستم آب به چشمم که رسید انگار 

تازه فهمید باید گریه کنه باید اشک بریزه،امیر رفت و 
.من موندم با مغزی که باالخره قبول کرد عاشق شده

تکیه زده به دیوار گوشه ی اتاقک،روی زانو نشستم و 
.اشک ریختم

به یاد اولین باری که دیدمش ،خانزاده ی مو طالیی 
پشت به من کنار چشمه با همین اسبی که قاتلش شد 

.ایستاده بود

ای کاش برمی گشتم به همون روز می رفتم جلو و بی 
ترس از مادر و دیده شدن توسط مردم روستا بغلش 

.می کردم

ای کاش اون لحظه ای که اصرار می کرد در و باز کنم 
فقط یه لحظه به حال االنم فکر می کردم،فکر می 

کردم اگه برنگرده چی به روزم میاد؟اونوقت در و باز 
.می کردم و حداقل برای آخرین بار بغلش می گرفتم

صدای شیون و زاری طبقه ی پایین قطع شده بود و 
چند صدای مردونه انگار باهم دعوا می کردن،نگران 
.بلند شدم صورتم رو آب زده از روشویی بیرون رفتم



جلوی در اتاقش مکث کردم یاد روزی افتادم که باهم 
تو اتاقش سر کردیم با یادآوریش لبخند زدم اما وقتی 
یادم اومد سانلی رو هم به این اتاق آورده از در فاصله 
گرفتم،دو قدم جلو تر کنار اتاق خانوم بزرگ،با صدای 

گریه ای که باز بلند شد یادم افتاد اون ُمرده دیگه 
.نیست

به اتاق خانوم بزرگ برگشتم می دونستم کلید اتاقش 
کجاست،کلید و برداشتم قفل در و باز کرده و داخل 
رفتم برای احتیاط که کسی نیاد، در و قفل کردم تو 

متاریکی بدون این که چراغ رو روشن کن

قدم به قدم به کمک دیوار مثل یه نابینا، تا چشمم به 
.تاریکی عادت کنه خودم رو به تختش رسوندم

روی تخت نشستم با دست کشیدن روی تشک تخت 
دنبال بالشتش گشتم،بالشت رو بغل گرفته به پشتی 

تخت تکیه دادم و باز هم گریه کردم.
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""فیروزه

.امیر رفت..



.خواهر زاده ِی یادگاِر خواهرم  رفت..

.دوست و رفیقم رفت..

.مامان همیشه می گفت امیر شبیه یالمانه..

.و آخرش امیر هم مثل یالمان رفت..

.چهره ش شبیه یالمان بود..

.قد و هیکلش اندازه ی یالمان بود..

.اخالقش یالمان بود..

.رفتارش یالمان بود..

.عمرش یالمان بود..

.امیر اصال یالمان بود..

من بابا رو ندیدم اما هربار که امیرو می دیدم  هربارکه 
مامان به امیر می گفت:«یالمانم» ندیده عاشق پدری 

.می شدم که هرگز  ندیدمش

خان عمو اومد و گفت باید با مامان حرف بزنه برای 
همین به مهمون خونه رفتن،تابوت چوبی یادگار تشیع 

جنازه ی دو بزرگ مردی که هرگز خان نشدن اما هیچ 
کس هم اسمشون رو بدون خان به زبون نمیاره،حاال 



.چند ساعتی رو پذیرای مهمون دیگه ای شده

مهمونی که درست شبیه دو مهمون قبلیه، 
چهره،اخالق،رفتار و حتی جوون مرگ شدن هر سه 

.شبیه به همدیگه ست

اولین نفر ارسالِن بیست و پنج ساله تو این تابوت 
خوابید و چهارسال بعد یالماِن چهل و سه ساله و حاال 

بعد از چهارده سال نوبت به امیر بیست وشش ساله 
.رسیده

انگار رسم این عمارت جوون مرگ کردن یالمان 
هاست،این عمارت دست ساز یالمان بود اما پیری هیچ 

.یالمانی رو به چشم ندید

تابوت رو داخل بهار خواب گذاشته بودن،خنک بود و 
.برای بو نگرفتن جنازه مناسب بود

می ترسیدم ،من از ُمرده می ترسیدم،اما دلم می 
.خواست برم و با امیر حرف بزنم گله و شکایت کنم

من مادرش رو ندیدم من حتی بابای خودم رو 
.ندیدم،انصاف نبود امیر تنهام بذاره و بره

کسی حواسش به من نبود،مامان همراه عمو و خاتون 
به مهمونه خونه رفته بودن خودم رو به بهار خواب 



.رسوندم و با ترس کنار تابوت نشستم 

؟-«سالم،خوبی خاله

؟بی معرفت،بی خاله ت کجا رفتی

؟چرا منو تنها گذاشتی

امیر مامان قلبش مریضه چطور دلت اومد ما رو بذاری 
!و بری؟

یامیر،تو یالماِن مامان بودی حاال که رفت

همامان نمی خواد باش

تاصال به یاد من نیس

؟اگه مامان هم مثل شما تنهام بذاره

؟من چی کار کنم

،من می ترسم

ممن دو نفر از عزیزهامو ندیده از دست داد

«به من میگن:«نحس،سرخور

ممیگن من بابامو کشت

همن نحس بودم که بابا ُمرد



یتوام که رفت

همامان هم که مریض

تیاشیل هم که نیس

هگرچه بود ونبودش فرقی ندار

مامیر

مداداش

مبابا

«خواهر زادم

سر روی تابوت گذاشتم و گریه کردم،بخاطر قلب 
مریِض مامان،به خاطر رفتن گُلین،مرگ بابا،نحسی 

خودم و ُمردن امیر و از همه بیشتر به خاطر بی کسی 
.خودم گریه کردم

دبا حس دستی روی شونه م برگشتم،رهام بو

؟-فیروزه حالت خوبه

نگفت خانوم کوچیک،گفت فیروزه اما دل و دماغی 



مبرای خوشی نداشت

م-خوب

مسر چرخوندم و باز به تابوت زل زد

-خوب نیستی،داشتی گریه می کرد اگه من مزاحمم 
نمیرم بیرون راحت گریه ک

مزاحمی؟تو االن مراحم ترینی اما خودت نمی 
فهمی،االن در این لحظه دلم میخواد رو شونه های تو 
سر بذارم و گریه کنم اونوقت تو میخوای بری بیرون 

؟تا راحت باشم

؟-نه،من خوبم تو خوبی؟صدمه ندیدی

.-نه من..



هنوز حرفش تموم نشده بود که صدای جیغ اومد و 
دچند لحظه بعد یکی از خدمتکار ها اوم

ت-آقای دکتر،چیچک بانو از هوش رف

رهام سریع از رفت و من هم بالفاصله دنبالش به سمت 
مهمونه خونه دویدم، مامانم بی حال روی مبل افتاده 

بود رهام آستین لباسش رو باال زد تا فشارش رو بگیره.
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""ُگوِنش

حال خانوم بزرگ بد شده بود رهام و فیروزه از بهار 
خواب به سرعت به طرف مهمون خونه رفتن،نگران 
خانوم بزرگ بودم اما فرصت دیگه ای پیش نمیومد 

اگه االن نمی رفتم تو اتاق دیگه نمی تونستم باهاش 
حرف بزنم جنازه رو می بردن و من اجازه ی نزدیک 

.شدن نداشتم



وقتی مطمئن شدم کسی نیست و همه رفتن مهمون 
خونه، آروم وارد اتاق شدم، تابوت چوبی وسط اتاق 

.بود

آروم به سمت تابوت رفتم کنارش نشستم وقتی که 
زنده بود بغلش نکردم اما عجیب میل به بغل گرفتن 

.تابوتش داشتم

تابوتش رو بغل گرفتم و  اشک ریختم دست خودم 
نبود من تازه فهمیده بودم عاشق شدم اونم درست 

یکروز بعد از مرگش،من فرصت عاشقی نداشتم و انگار 
.همه عقده شده بود و روی قلبم سنگینی میکرد

حرفی نداشتم بزنم،نمی دونستم باید به تابوتش چی 
بگم؟حرف دلم رو کنار تابوتش فقط اشک ریختم اما 

دقلبم سبک نش

-خدایا می دونم گناهه،میدونم ُمرده،نباید این کار و 
.بکنم اما تا انجام ندم قلبم آروم نمی گیره

نفس عمیقی کشیدم و از جا بلند شدم،با دقت به 
تابوت نگاه کردم تا بتونم در رو بردارم،می خواستم 



برای یک بار هم شده ببوسمش حتی اگه بوسه از 
.جنازه ش باشه

؟-تو این جا چه غلطی می کنی

سمت صاحب صدا برگشتم،سانلی بود پیراهن مشکی 
کوتاهی تا باالی زانو پوشیده بود پاهای سفیدش 

.حسابی تو چشم بود و بهتر بود شلوار هم می پوشید

امیر که دیگه نیست برای کی این همه به خودش 
رسیده؟به صورت بزک کرده ش نمیاد ناراحت باشه یا 

.حتی حالش از مردن امیر بد شده باشه

؟-با توام، این جا چه غلطی می کردی

من با این دختر حرفی ندارم،اون از نظر من یه 
.دزده،اون سهم اولین بار امیر رو از من دزدید

گرچه امیر اولین بارش نبود و قبل از سانلی هم با 
دخترهای زیادی خوابیده اما سانلی قبل از من باهاش 



.بود

اه گونش چی میگی؟اون مرده دیگه نیست که حتی 
باهاش حرف بزنی خوابیدن پیشکش،اصال مگه تو مثل 

؟سانلی بی بند و باری

بی حرف به طرف تابوت برگشتم و با قلبم ازش 
مخداحافظی کرد

-امیرم،دیرفهمیدم دوستدارم،دیرشدی امیرم اما تا 
دآخرش امیرم میمونی،تااب

ملبخند غمگینی به تابوت زدم و به طرف سانلی رفت

-کجا؟تو کنار تابوت نامزد من چی کار می کردی؟تا 
ینگی نمیذارم بر

-نامزدت؟نه عزیزم بکنت،کسی که بهت رحم نکرد و تا 
یسه روز باز،باز راه می رفت



به چهره ی سرخ شدش نیش خندی تحویل دادم و از 
بهار خواب بیرون رفتم.
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صدای جیغ خدمه میومد شبیه گریه نبود انگار از ترس 
جیغ می کشیدن،نگران خانوم بزرگ خودم رو به 

مهمون خونه رسوندم.

خانوم بزرگ روی مبل دراز کشیده بود به دستش ُسُرم 
بود و رهام هم مبل تکی کناریش نشسته بود،فیروزه 
روی زمین به پایه ی مبلی تکیه داده، نشسته بود که 

خانوم بزرگ دراز کشیده بود.

خان عصبی قدم می زد،آیلی هم بود ترسیده بود و 
چشم هاش دو دو می زد فقط خاتون با آرامش نشسته 

بود و از چشمش چیزی خونده نمی شد.

رهام چشمش بهم افتاد از صورتش خستگی می 
بارید،ایستاد دستش رو باز کرد خزیدم تو بغلش و 

صورتم رو به سینه ش فشردم



 -رهام

 -خواهِر قشنگم

 -حالت خوبه؟

 -خوبم،قشنگم

 رهام دست مهربونی به سرم کشیداز کنار بازوی چپش 
فیروزه رو  دیدم که مسخ شده به سمت ورودی مهمونه 

خونه دوید

 -امیر

 چی؟گفت امیر؟سرم رو چرخوندم سمت جایی که 
فیروزه تو بغل امیربود.

از ترس بود یا هیجان به رهام چسبیدم و چشمم 
سیاهی رفت.
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""فیروزه

خدا لعنت کنه کسی رو که دو روز خونه ی ما رو سیاه 
پوش و عزادار کرد،خدا خونه ش رو خراب کنه ،خونه 

ی کسی رو که با خبر مرگ دروغی امیر خونه خرابمون 



.کرد

وقتی همراه رهام به مهمون خونه رفتم،مامان از دیدن 
امیر اونم زنده و سرحال عالوه بر این که خوش حال 

شده بود از هیجان و ترس، تپش قلب گرفته و بی 
.هوش شده بود

امیر خواست بهم نزدیک بشه اما ترسیده پسش زدم و 
ناخودآگاه به رهام چسبیدم، هرچه امیر نزدیک می شد 

.بیش تو بغل رهام فرو می رفتم

دستش رو که روی شونه م گذاشت تا بغلم بگیره 
مپسش زدم و به سینه رهام چنگ زد

ه-بگو بره،بگو بر

رهام با دست صورتم رو تو سینه ش قایم کرد و به 
تامیر گف

-االن تو شوکه،برو عقب داداش آروم که شد خودش 
تمیاد بغل



امیر عقب گرد کرد و بیرون رفت،از بغل رهام جدا 
مشد

؟-فیروزه جان،خوبی

نگاهش کردم،یعنی انقدر مفلوک شدم که دست از 
؟اذیتم کردنم برداشته و به فکر خوب و بد حالمه

م-خوب

؟-آرام بخش می خوای

مبه سمت مامان رفته و گفت

-نه،آرام بخشم این جاست،حالش خوب بشه چشم باز 
.کنه منم خوبم



رهام چیزی نگفت و روی مبل کناری مامان نشست،منم 
.به پایه مبل تکیه زدم

دلم می خواست بپرسم چی شده؟کی گفت امیر 
ُمرده؟اسب امیر تو حیاط عمارت تک و تنها چی کار 

!می کرده؟

ه-فیروز

و-بله،عم

-من باید برم مهمونا رو توجیح کنم چی شده،قبلش 
یهم به تو می گم که بدون

ترهام روبه عمو گف

-خان،شما به مهموناتون برسید من برای فیروزه 



هتوضیح می دم چی شد

تعمو سر تکون داد و گف

ه-خوب

عمو بیرون رفت آیلی و خاتون هم همراهش رفتن،من 
.موندم مامان و دکتر رهام

-می دونی که ما بوشهربودیم؟البته خان و بقیه فکر 
می کنن از تهران برگشتیم، نمی دونم کسی که اسب 
امیر و دزدید هم می دونست ما از کجا برگشتیم؟یا 

قصدش چیزه دیگه ای بود.اردبیل وقتی رفتیم اصطبل 
که برگردیم امیر اسبش رو بیرون آورد رفت تا رسید 

وبگیره که یکی اسب بیچاره رو ترسوند اسب هم فرار 
کرد از اون جایی که مادرش اسب یالمان خان بود و 

َجلد عمارت بود راه اردبیل به روستا رو تنهااومده.اون 
کسی هم که اسب رو فراری داد به نقشه ش رسیده 

بود و خبر مرگ خانزاده رو پخش کرد،از اونورم مارو 



دتو اردبیل معطل کر

-یعنی یکی با قصدو نیت خاصی این کار  رو کرده؟اما 
؟چرا

م-نمی دون

؟-تابوت

ه-خالی

؟یعنی من برای تابوتی گریه کردم که ُمرده نداشت

نیم ساعت بعد عمو،خاتون و آیلی برگشتن و معلوم 
شد مهمون ها امشب رو هستن تافردا هرکی برگرده 
شهر و روستای خودش و فعال هم خدمه پارچه های 

.سیاه ،خرما و  گالب پاش هارو جمع می کنن

با این که امیر سالم بود و همه خوش حال بودیم اما 



سکوت بود،گونش اومد و رهام بغلش کرد و من یاد 
لحظه ای افتادم که رهام بغلم کرده بود و دلم ضعف 

.رفت

امیر اومد و ورودی مهمون خونه ایستاد دست باز کرد 
و با سر اشاره زد برم بغلش،بی مکث به سمتش دویدم 

و از ته قلب خدا رو برای زنده بودنش شکر کردم.
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مامان که بهوش اومد نه امیر از کنارش تکون خورد نه 
مامان گذاشت امیر جایی بره،مهمون هایی هم که برای 
مراسم ختم اومده بودن نمی دونم لباس رنگی و لوازم 

.آرایشی چه نیازشون بود که همراهشون آورده بودن

لباس های مشکی به لباس های باز و رنگی تغییر 
کرد،چارقدها برداشته شد و موهای رنگ و وارنگ به 

.نمایش گذاشته شد

دخترهای جوونی که تا قبل از زنده شدن امیر اصال به 
چشم دیده نمی شدن با دامن های تنگ و کوتاه پا رو ی 

پا انداخته جلوی امیر جولون می دادن و مثال دلبری 
.می کردن



کنار گونش رو مبل دو نفره ی کنار مبل مامان نشستم 
موگفت

ن-این طور که معلومه اینا فردا نمیر

؟-چطور

ماشاره ی به جمعیت کرده و گفت

-نمی بینی اینارو؟تا یه دست همشون به خیال خانوم 
نعمارت شدن دختراشونو گشاد نکنن،جمع نمی کنن بر

تگونش خندید و گف

س-خوش به حال خانزاده پ



تمامان نگاه مهربونی بهمون انداخت و گف

؟-همیشه به خنده،چی میگید بهم دخترا

تگونش خندید و گف

-داشتیم می گفتیم با این همه حوری خوش به حال 
ابعضی

با گوشه ی چشم به امیر اشاره کرد و باهم 
خندیدیم،مامان هم که متوجه منظور گونش شد با 

تخنده گف

ا-از دست شما دختر

بعد هم دست گذاشت روی شونه ی امیر که کالف با 
تپاش روی زمین ضرب گرفته بود وگف



-پسرم،خسته ای برو باال بخواب،فیروزه برو کلید 
هاتاقش رو بد

ا-باشه بریم،گونش تو هم بی

دامیر منتظر ایستاد،گونش پرسی

م-من کجا بیام؟پیش خانوم بزرگ میمون

تمامان لبخندی زد و گف

-نه گونش جان،با فیروزه برو من تنها نمیمونم تو این 
هجا حوصله ت سر میر

گونش با اکراه بلند شد وهمراهمون اومد از مهمون 
دخونه که بیرون رفتیم پرسی



؟-من برای چی باید بیام

ن-هیس، داد نز

تصداش رو پایین آورد و گف

ت-خوب باشه،حاال بگو برای چی منو کشیدی دنبال

-داریم میریم اتاق امیر گفتم راجع به،جعبه هم حرف 
بزنیم این دو هفته به خاطر مامان هیچ کاری نکردیم 

هک

-فکرخوبیه،هرچه زود تر تموم بشه منم زود تر میرم 
هخون

امیر زود تر رفته بود جلوی اتاقش منتظر بود کلید رو 



ماز اتاق مامان برداشتیم و به امیر دادی

؟-شما کجا

.-راجع به جعبه کارت داریم،اگه خسته..

و-نه، بیاید ت

همراه امیر داخل رفتیم و امیر در و قفل کرد
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""گونش

خوش حال بودم زنده ست اما با زنده بودنش و دیدن 
دخترهای رنگ ووارنگ دور وبرش عقلم باز سر 

ناسازگاری گذاشت و معتقد بود بهترین راه دوری از 
امیره،درست از زمانی که فهمیدم عاشق شدم خانزاده 

.برام امیر شد



امیر خسته و کسل روی تخت نشسته بود و به حرف 
های فیروزه راجع به حدس و گمان های ما و کلماتی 

.که پیدا کرده بودیم گوش می داد

؟-کتاب خونه رو گشتید

-نه حال مامان بد شد نمی شد تنها بذاریمش تو چی 
؟کار کردی

تامیر نفس خسته ای کشید و گف

-گُلین اصال بوشهر نرفته،یکی به اسم گُلین رفته عکس 
تگُلین رو نشون دادم نشناخ

و-فیروزه،ماجرای کارگزار و بگ

دامیر بعد از این حرف من پرسی



؟-ماجرای کارگزار چیه

فیروزه تمام حرف هایی که خانوم بزرگ بهم گفته بود 
و منم به اون گفته بودم رو مو به مو برای خانزاده 

دتعریف کر

-میدونستم کار خودشه،بچه بودم اما معلوم بود 
تعوضیه و با اجنبیا دستش تو یه کاسه س

دفیروزه پرسی

-حاال که دفتر بابا دستمونه،کارمون راحت شده یا 
؟سخت تره

دخانزاده جواب دا



م-احتماال آسون تر بشه،هنوز نرسیدم دفتر و  چک کن

-من یادمه رهام گفت فهمیدین دفتر یالمان خان همون 
؟دفتره االن میگین چک نکردین

تخانزاده نگاه خسته ای بهم انداخت و گف

-االن اونقدر خسته م که نمی خوام به هیچی فکر کنم 
ماگه کارتون تموم شده،من بخواب

تفیروزه گف

ه-ما میریم،اماجعبه تو کشویی  تو شورتت

امیر دراز کشید،فیروزه کلید رو برداشت قفل در و 
.بازکرد کلید و روی میز گذاشت و از اتاق بیرون رفتیم

سانلی جلوی اتاقش بود با دیدن ما سریع به اتاقش 



برگشت،حتما کشیک می داد اتاق کی خالی میشه بره 
سرویسش  رو بده
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همراه فیروز کنار خانوم بزرگ نشستیم اماهنوز باسن 
تما به مبل نرسیده خانوم بزرگ گف

؟-امیر کو

دفیروزه جواب دا

؟-تو اتاقشه،چطور

-بدویید هردوتون میرید اتاق امیر،نمیذارید سونل یا هر 
هورپریده ی دیگه ای به بچم نزدیک بش

دفیروزه متعجب پرسی



-وا مامان این کارا برای چیه؟یکی میخواد بده یکیم 
شمیخواد بکنه منو گونش سر پیازیم یا ته

تخانوم بزرگی یکی آروم زد پشت کمر فیروزه و گف

-دوبار، باهاتون خندیدم دلیل پیش مادرت اینهمه بی 
حیا باشی،بده و بکنه چیه دیگه؟همین که گفتم ،تا این 

توله های حرومی شونو نچسبوندن به امیر برید باال 
وبد

ماین بار من پرسید

؟-خانوم بزرگ،خوب بگید بریم باال برای چی

-اینایی که میبینید همشون دنبال یه فرصتن خودشونو 
بچسبونن به امیر خیلیاشونم یه توله حاملن که چه 



؟پدر پولداری بهتر از امیر

تفیروزه کالفه گف

-خوب مادر من،پسرت دله نباشه هرکی تعارف زد بسم 
خا� نگه بکنه تو سورا

خانوم بزرگ نیشگون ریزی از بازوی فیروزه گرفت و 
تگف

د-روی حرف مادرت حرف نیار،پاشید بری

بی میل و به اجبار خانوم بزرگ بلند شدیم تا بریم 
.مراقب باشیم که کسی به خانزاده نزدیک نشه

هنوز از مهمون خونه بیرون نرفته بودیم که متوجه پچ 
مپچ دو زن شدی



؟-دیدیش چه هیکلی داشت

؟-اوووف،آره هیکلش اینه، ساالرش دیگه چیه

تفیروزه که با دقت گوش می داد خندید و گف

-اینا دارن درباره ی چیزه خواهر زاده ی من حرف 
؟میزنن

ممتعجب پرسید

؟-درباره ی چیزش

-گونش خنگ شدی باز؟چیزش دیگه همونجاییش که 
هتو شورتش جا نمیش

فیروزه گفت وخندید یکمی طول کشید تا بفهمم چی 



میگه اما وقتی فهمیدم «آهان» مسخره ی گفتم و باز 
مبا فیروزه خندیدی

-می بینی تروخدا،این امیر ورپریده چه بی ادب کرد ما 
ور

مخندیدم و گفت

؟-فیروزه هستی یکم اذیتش کنیم

تفیروزه کمی فکر کرد و گف

ه-تا چه جور اذیتی باش

ملبخند شیطونی زده و گفت



-گوِش تو بیار
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لبخند خبیثی زده  و  به دو دختری که به قول فیروزه  
درباره ی چیزه خواهر زاده ش حرف می زدن نزدیک 

مشد

ا-سالم خانوم

زنی که  موهای طالیی داشت و  پیراهن سرمه ای رنگی 
تتا زیر باسنش پوشیده بود گف

م-سالم خوشگل خانوم،جون

انقدر قشنگ و با ناز گفت :«جونم» که منو برد تو 
هپروت،فکرشو بکن به امیر بگه جونم چه حالی بکنه 

!بچم



خاک تو سرت گونش تو مثال عاشق این پسری البته 
؟پسرکه  نیست عاشق این مردی این کارا چیه می کنی

-چون یکم عمارت بزرگه و خیلیا  وارد نیستن داریم به 
ممهمونا یه سری توضیحات کوچیک میدی

تلبخند قشنگی زد و گف

ا-بگوشیم،زیب

-تو حیاط دستشویی وحمومه یه  روشویی هم تو همین 
طبقه ست اما یه روشویی طبقه باال هست راهروی 

سمت راستی،که البته اتاق خانزاده هم اتاق چهارمی 
هسمت چپ

ددخترها باهم نگاه کردن و چشم هاشون برق ز



م-مرسی خوشگل خانو

مرسی رو باید از فیروزه بپرسم یعنی چی؟یه بار هم 
خودش گفت،بااین که نفهمیدم چی گفتن لبخندی زدم 

مو خودم رو فیروزه رسوند

؟-چی شد

-هیچی دیگه ادرس اتاق خانزاده   رو دارم کم کم باید 
شبرن سراغ

 -گونش،من خواهر زادمو می شناسم ببینه اینا مایلن 
نه نمیگه،شر نشه؟به قول مامان  حامله نباشن توله 

رشونو بندازن گردن امی

کمی که فکر کردم  دیدم راست می گه اما برای دل 
مداری دادن خودمون گفت



-ما که نمیذاریم اینا باهم بخوابن  یکم صبرمی کنیم 
قلخت که شدن میریم تو اتا

؟-اگه در و قفل کنن چی

-عه،فیروزه اگه نمیخوای از همین االن بریم بس 
هبشینیم تو اتاق خانزاد

تکمی فکر کرد و گف

م-باشه قبول اما زود بری

ن-اونجا رو نگاه کن دارن میرن بیرو

زن ها با عجله از مهمون خونه بیرون رفتن منو فیروزه 
هم خوش حال از این موفقیت بزرگ دنبالشون با 



فاصله از مهمون خونه بیرون رفتیم،فیروزه با شیطنت 
تگف

م-هیکال رو جوون چه حالی بکنه خواهر زاده 

-نچ نچ،فیروزه واقعا از دست رفتیا

فیروزه خندید و باهم منتظر کنار پله ایستادیم.
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گونش دقیقا داری چه غلطی می کنی؟  فیروزه داره با 
زبون خودش می گه خواهر زادش دست رد به سینه ی 

این خانوما که از قضا خوشگل و خوش هیکل هستند 
نمیزنه اونوقت تو بادست خودتت گوشت رو میدی 

!دست گربه؟

-گونش فک کنم وقتش باشه بریم،نیم ساعته اینجا 



موایسادی

م-آره بری

همراه فیروزه از راه پله باال رفتیم راهرو پر شده بود 
داز صدای خانزاده که داد می کشی

ن-گمشید از اتاق من بیرو

خودمون رو به اتاق خانزاده رسوندیم و گوشمون رو 
به در چسبوندیم گرچه نیازی نبود خانزاده حرف نمی 

.زد که فریاد می کشید

تصدای مو مشکی اومد که می گف

-چه خشنی تو؟!بده اومدیم یه حالی بهت بدیم ناز نکن 
ابل



ش-دستتو بکش تا نشکوندم

و-آخ،ول کن دستم

صدای زن مو مشکی بود،حتما امیر وحشی شده بود و 
دستش  رو پیچونده بود از اونجایی که خودم تجربه ش 

.رو دارم مطمئنم از درد دست امشب نمیتونه بخوابه

-همین االن گور تونو گم می کنید وگرنه خودم با 
.دستای خودم گور تونو می َکنم

تزن مو مشکی گف

ی-باشه بابا انگار چه تحفه ای هست

منگاهی به فیروزه کرده و گفت



ق-االن میان منو میبینن من میرم تو اتا

به اتاق رفتم و چنددقیقه بعد دو  زن عصبی و بهم 
ریخته در حالی که زیر لب خانزاده رو فحش می دادن 

.ردشدن رفتن

از اتاق بیرون رفتم فیروزه کنار در اتاق امیر ایستاده 
تبود،با دیدنم خندید و گف

-من باورم نمیشد امیر اینارو بیرون کنه، گفتم بیایم تو 
مراهرو صدای آه و ناله میشنوی

خندیدم و چیزی نگفتم،اما ته قلبم از خوشی عروسی 
بود که خانزاده ردشون کرد رفت،فیروزه در زد وامیر 

دعصبی در و باز کرد و فریاد ز

.-مگه نگفتم گمـ..



دبا دیدن ما پرسی

؟-شما چی میخواید اینجا

مفیروزه،امیر و از جلوی در کنار زد و باهم داخل رفتی

؟-با توام فیروزه این جا چی کار دارید

دفیروزه کالفه جواب دا

ت-مامان گفته بیایم مواظبت باشیم دخترا نریزن سر

دامیر متعجب پرسی

؟-مگه من بچه م



تفیروزه با لحن حرص دراری گف

ی-چه می دونم،حتما هست

و بعد یه لبخند مسخره هم هست،امیر روی تخت دراز 
تکشید و گف

-سرم خیلی درد می کنه،میمونید ایرادی نداره فقط 
دسرو صدا نکنی

فیروزه باشه ای گفت و خانزاده چشم بست و  خیلی 
.زود خوابش برد و نفس هاش منظم و آهسته شد

بیشتر از نیم ساعت نتونستیم ساکت و آروم بشینم و 
موقع شام هم بود برای همین در و روی امیر قفل 

کردیم و با کلید رفتیم تا شام بخوریم.
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از اون جایی که مهمونا زیاد بودن، حیاط هم درندشت 
و هوا خیلی خوب بود سفره ی غذا رو تو حیاط پهن 

.کردن و خدمه غذا رو کشیدن

بین خانوم بزرگ و فیروزه روبروی رهام نشسته 
.بودم،شاد بودیم می گفتیم و می خندیدیم

ن-خانوم بزرگ قرصتو

ترهام خندید وگف

ا-خوب مراقب خانوم بزرگی

م-آره خیلی دوسشون دار

دخانوم بزرگ لبخند زد و دستی به سرم کشی

-منم ترو خیلی دوستدارم،اونقدری هست که نخوام 



یخوب بشم تا تو نری و پیشم بمون

ملبخندی زده و گفت

م-تا وقتی اینجایین منم پیشتون میمون

تنمی دونم چی شد که فیروزه گف

-مامان،می خوای گونش بیاد پیش تو کال من برم 
؟خونه ی گونش اینا

تخانوم بزرگ خندید و گف

ه-من که از خدامه اما فکر نکنم ننه رهام قبولت کن

دچشمکی به رهام زد و باهم خندیدن،فیروزه اخم کر



-خانوم کوچیک ترش نکن،اصال اجازه تو می گیرم 
امشب بیا خونه ی ما؟فقط بی مامانت که نمی ترسی 

وکوچول

رهام و خانوم بزرگ باز خندیدن و فیروزه با اخم 
تگف

و-صدبار گفتم به من نگو کوچول

ترهام چشمک شیطونی زد وگف

ی-آره،فاطمه هم با دلیل گفت که بزرگ

توباز خندید،فیروزه که معلوم بود کالفه شده گف

-من امشب میام خونتون،تا ببینی من نه کوچیکم نه 



ممی ترس

ترهام که حسابی خوش خنده شده بود گف

ی-باشه امشب بیا ببینم کوچیکی یا بزرگ شد

شام با خنده های رهام و خانوم بزرگ و اخم های 
فیروزه خورده شد،بقیه مهمون ها هم مشغول بودن و 

!صدای خنده شون براه بود،همه بودن جز خانزاده

شام خورده و هوا سردشد برای همین سریع مهمون ها 
به مهمون خونه برگشتن و خدمه هم تو حیاط مشغول 

.ظرف شستن شدن

سانلی نبود سراغش رو گرفتن، آیلی با نیش خند پا 
تروی پا انداخت و گف

ه-حتما،پیش امیرجان



تخانوم بزرگ پوزخندی زد وگف

-دخترا،اتاق امیر بودن امیر خوابه در اتاقشم قفله کلید 
هم االن پیش فیروزه ست،اونوقت سانلی چجوری 

؟پیش امیر رفته

تیکی از مهمون ها گف

ه-حتما زیر تخت قایم شد

خودش خندید و بقیه همراهیش کردن، آیلی که ضایع 
.شده بود بلند شد و رفت

نکنه واقعا،سانلی زیر تخت امیر قایم شده؟ و امیر اون 
؟زنا رو به خاطر سانلی رد کرد

؟-به چی فکر می کنی گونش



؟-اگه سانلی،واقعا زیر تخت قایم شده باشه چی

-هیچی،مارو پیچوندن دارن عشق و حال میکنن.اما 
سانلی نبود ،این همه وقت زیر تخت نفسش بند 

میاد،یه نیم ساعت که اون دوتا بودن بیشتر از نیم 
مساعتم ما تو اتاق بودی

ا-نمی دونم،وال

چند دقیقه بعد یکی از خدمه اومد و به خانوم بزرگ 
تگف

ن-دکتر رهام گفتن منتظر فیروزه خانوم هست

دحرفش رو زد و رفت،خانوم بزرگ از فیروزه پرسی

؟-می خوای بری



دفیروزه جواب دا

ه-اگه اجازه بدی،آر

تخانوم بزرگ نگاهی بهم کرد وگف

؟-توام می خوای بری

ن-نه،من میمونم پیشتو

تفیروزه بلند شد و گف

ظ-پس من میرم آماده بشم،خداف

مفیروزه رفت طبقه ی باال و منم پیش رهام رفت



م-رها

؟-توام میای

ا-نه،اومدم بگم فیروزه رو اذیت نکنی

!-بچم مگه؟

ت-رهام کاری نکنی،نصف شب پاشه بیاد عمار

ترهام کالفه گف

ت-گونش حواسم هس

پنج دقیقه ی بعد فیروزه لباس عوض کرده و سرخاب 



.زده اومد،با هردوشون خداحافظی کردم و رفتن

منم از زیر در کلید اتاق خانزاده رو داخل هل داده و 
خودم به مهمون خونه کنار خانوم بزرگ برگشتم،شب 

هم اتاق خانوم بزرگ خوابیدم.
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""فیروزه

همراه رهام از عمارت بیرون رفتیم شونه به شونه ی 
هم به سمت خونشون حرکت کردیم،نمی دونم چرا اما 

میهو دلم لرزید و نگران فاطمه شد

م-رها

دمتوجه ی ترس و نگرانی صدام شد و پرسی

!-بله؟خوبی؟



؟-میشه بریم خونه ی فاطمه اینا

دمتعجب پرسی

؟-این وقت شب

م-خواهش می کنم،برای چند دقیقه بری

تملتمس نگاهش کردم،سری تکون داد و گف

م-از دست تو،باشه بری

مسیر به سمت خونه ی فاطمه که نزدیک بهداری بود 
تغییرکرد،به بهداری که رسیدیم مادر فاطمه پا برهنه 

.جلوی بهداری گریه می کرد و تو سرش می زد

فاطمه کبود شده بود و نفس نمی تونست بکشه رهام 
.سریع فاطمه رو بغل گرفت به سمت خونشون دوید



فاطمه رو  روی تخت گوشه ی حیاط خوابوند قفسه ی 
سینه ش رو ماساژ داد و با تنفس مصنوعی، فاطمه 

.باالخره نفس کشید و چشم باز کرد

بادیدن رهام گردن کشید و خودش رو از گردن رهام 
دآویزون کر

-عمو رهام اومدی؟عمو من دارم میمیرم خوب شد 
شاومدی،کاش بابا هم بیاد ببینم

ترهام سر فاطمه رو روی شونه ش گذاشت و گف

ن-بخواب عمو جون،خودتو خسته نک

فاطمه خسته بود و خیلی زود خوابش برد مادرش با 
اشک از رهام تشکر کرد و چون رهام باید تا صبح باال 

.سر فاطمه می موند،موندگار شدیم



د-آقای دکتر،تو اتاق جا پهن می کنم تشریف بیاری

؟-رهام،میشه من تو حیاط بخوابم؟این جا رو تخت

ه-آره،چرا که ن

رهام بلند شد و به داخل اتاق رفت و چند دقیقه بعد با 
یه تشک بزرگ که بهش می خورد چهارنفره باشه 
برگشت،باز به اتاق رفت و با دودپتو وسه بالشت 

تبرگش

م-بیا پایین وایسا،فاطمه رو بغل بگیر،تشکو پهن کن

فاطمه به بغل ایستادم رهام تشک رو پهن کرد بالشت 
.ها رو گذاشت و فاطمه رو وسط تخت خوابوند

ه-آقای دکتر،فاطمه رو کاش می داد پیش خودم باش



درهام جواب دا

ه-این طوری خیال من راحت

-پس شب بخیر خوب بخوابید،فیروزه جان شبت 
ربخی

 -شب بخیر

مامان فاطمه به اتاق برگشت و رهام سمت چپ فاطمه 
دراز کشید،من هم سمت راستش روی تشک نشستم و 

مبه ستاره ها زل زد

؟-نمی خوابی

؟-می خوابم،توچی



ه-بیدار میمونم،ممکنه باز بهش حمله دست بد

م-پس منم بیدار می مون

تخندید و گف

-باشه،بیدار بمون
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چه دلبرمی خنده؟به پهلو دراز کشیده و به صورت غرق 
مخواب فاطمه زل زد

م-رها

م-جان



؟-هزینه ی درمان فاطمه چنده

-فاطمه باید بره تهران،تا پیوند انجام نده اوضاعش 
ههمین

ه-خب تو بگو هزینه ش چقدر

-دقیق نمی دونم فقط میدونم،پدر و مادرش ندارن این 
ومبلغ

-من یه مقدار پول دارم،می خوام خرج بیمارستان 
مفاطمه رو بد

ترهام خندید و گف

-پولت مگه چقدره؟فوقش پول یه شب بیمارستان 



هموندنش بشه،تازه باباش قبول نمی کن

به این فکر نکرده بودم که اگه پدرش راضی نشد چی 
مکار کنم؟کمی فکر کرده و گفت

-ما یه سرایدار میخایم برای خونه ی تهران،من پولو از 
مامان میگیرم عوضش فاطمه با مامان و باباش اندازه 
ی پول برای ما کار کنن،این جوری هم کنار هم هستند 

هم پول مامان و پس میدن، تازه میتونن خونه ی 
هروستاشونو اجاره بدن کمک حالشون بش

ترهام کمی فکر کرد و گف

-فکر خوبیه،فردا با خانوم بزرگ حرف می زنم اگه 
مقبول کرد عصر میام و به مامان فاطمه می گ

حرفی نزدم و رهام هم سکوت کرد،با خیال راحت به 
نیم رخ جذابش زل زدم دلم پر می کشید،صورتش رو 



.نوازش کنم

چند دقیقه بعد چشم بستم.اما نخوابیدم چند دقیقه 
.گذشت رهام نیم خیز شد و پتو  روی تنم کشید

چشم باز کردم چشم تو چشم شدیم لبخند زد و عقب 
دکشی

ا-بیداری تو؟چرا روتو نکشیدی؟سرما می خوری

؟-تو چرا روتو نکشیدی

-من بزرگ تر از توام کلی عضله دارم که نمیذاره سردم 
هبش

به آرنجم تکیه داده و به سمت رهام خم شدم پتو روی 
مبدنش کشیده و گفت

ن-سردت می شه، خاله جو



رهام آهسته و بی صدا خندید،سر روی بالشت 
مگذاشت

م-رها

م-جان

؟-به همه می گی جانم

ترهام خندید و گف

ط-نه،به بعضیا فق

؟فیروزه خاک تو سرت این چه سوالی بود پرسیدی



ا-نگفتی

؟-چی رو

ی-همونی که به خاطرش صدا زد

م-می خواستم  بگم  با هم ستاره ها رو بشماری

تتوقع داشتم باز دستم بندازه و بخنده اما گف

ر-خب ستاره های سمت راست برای من،چپو تو بشما

ه-باشه،فقط آروم فاطمه بیدار نش

رهام با اون صدای دلبرش یکی یکی ستاره می 



شمرد،نمی دونم تحت تاثیر شمردن ستاره ها بود یا 
شنیدن صدای آهنگین رهام،که خوابم برد.
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دم دمه های صبح بود که صدای اذان اومد،رهام بلند 
.شد از خونه بیرون رفت

متعجب خواستم دنبالش برم که برگشت و ترجیح دادم 
دراز بکشم تا نفهمه بیدارم،صورتش خیس بود و 

.آستین باال داده بود

حتما رفته تا از جوی آب که از جلوی خونه رد می شد 
وضو بگیره،چه با حیاست که داخل خونه نرفت،که یه 

.وقت لباس صاحب خونه نامناسب نباشه

به سمت تخت اومد از تو جیب کیف پزشکیش یه ُمهر 
وبرداشت و روی زمین ر

به مسیری که حدس می زدم قبله باشه ایستاد و نماز 
دخون

بااین که برای بیدار نشدن ما خیلی آروم و آهسته می 
خوند،اما صداش به قدری دل نشین بود که اگه می 



.شد تارهای صوتی حنجره ش رو می بوسیدم

 رهام خیلی شمرده و آهسته نمازش رو خوند،موهاش 
روی صورتش ریخته بود و نور ماه به صورتش می 
تابید طوری که مثل قدیس ها شده بود،همون  قدر 

!پاک و زیبا

نمازش که تموم شد ُمهرش رو برداشت و به سمت 
تخت اومد،اول ُمهر رو داخل کیفش گذاشت و بعد 

روی تشک نشست، به پیشونی فاطمه دست گذاشت و 
.بعد هم دراز کشید

سخت بود با چشِم نیمه باز وانمود کنی خوابیدی و 
.اون وقت پسر مردم  رو دید بزنی

تا آخرین لحظه که باز خوابم ببره با یه چشم نیمه باز 
.به نیم رخ رهام زل زده بودم

صبح هم با تابش نور خورشید و صدای خنده ی 
فاطمه بیدارشدم،تشک و پتو رو رهام برد بالشت ها رو 

.هم منو فاطمه بردیم

کنار هم صبحونه خوردیم. رهام بعد از معاینه ی مجدد 
فاطمه وقتی مطمئن شد حالش خوب گفت که وقت 

.رفتنه و باید بریم



دستی به موهام کشیده و بعد از خداحافظی،همراه 
.رهام به عمارت رفتیم

شب خوبی بود، البته فقط قسمت آخرشب به جز 
.قسمتی که حال فاطمه بد بود

عمارت هنوز خوابو جز خدمه کسی بیدار نبود.
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؟-برو ببین خانوم بزرگ بیدارشده

و-چه عجله ای،بمون یکم بعد بر

تکیفش رو تو دستش جا به جا کرد و گف

-عجله که به خونه سر نزدم این یک،برم نه و بریم توام 
میای این دو،سومم که هرلحظه فاطمه زود تر پیوند 

هو برنه به نفعش



ه-پس بیا باهم بریم.تو اتاق فقط گونش

م-باشه،بری

همراه رهام به طبقه ی باال رفتیم،رهام منتظر موند و 
.من وارد اتاق شدم

دگونش ،خوابالو قرص مامان رو می دا

ن-سالم،چه زود بیدارشدی

دگونش لیوان آب رو از مامان گرفت و جواب دا

-تو خودت چه زود اومدی؟ داروهای جدید خانوم 
هبزرگ ساعتش فرق داره بیدارشدیم دارو بخور

دمامان نگاهی بهم کرد و پرسی



؟-سگ دنبالت کرده که صبح به این زودی برگشتی

-زود نیست که، شما حتما دیشب خوابیدید.راستی 
همامان،رهام بیرون منتظرته کارت دار

؟-چی کار داره

؟-میفهمی حاال، منتظرها بگم بیاد

و-بگ

مبه طرف در رفته و رهام صدا زد

و-رهام،بیا ت



لبخندی زد و وارد اتاق شد.به طرف مامان رفت و 
گوشه ی تخت کنارش نشست.گونش هم که خوابش 

.میومد روی زمین دراز کشیده بود،خوابش برد

؟-چه خبر دکتر؟اومدی شکایت فیروزه

ن-وا،ماما

ترهام خندید وگف

ه-به خاطر خانوم کوچیک اومدم درسته، اما شکایت ن

مامان منتظر به رهام نگاه می کرد،رهام نفس عمیقی 
کشید و ماجرای بیماری ریوی فاطمه و اوضاع مالی 

.خانواده ش رو توضیح داد

از حاد بود اوضاع بیماری و نبود تجهیزات الزم تو 
اردبیل گفت،از پدر فاطمه که برای کار به شهررفته بود 

و حتی حمله ی عصبی که دیشب فاطمه دچار شده 



.بود و تصمیمی که من گرفته بودم، گفت

-اوضاع و احوال همین طوره که بهتون گفتم.آقا میثم 
هم مرد پاک دست و درستیه،پول صدقه و قرضی هم 

که نتونه پس بده قبول نمی کنه.اگه پیشنهادی که 
خانوم کوچیک داد عملی هم شما یه سرایدار پاک 

دست پیدا می کنید هم مشکل فاطمه حل 
.میشه،پولتون هم برمیگرده

دمامان بدون فکر کردن جواب دا

-اگه تو میگی آدمای درستی هستن، شکی به حرفت 
نیست.من هزینه رو پرداخت می کنم،با خانواده ش 

؟حرف زدید

ماین بار من جواب داد

-رهام گفت اول با شما حرف بزنه،بعد با مادرش حرف 
همی زنه چون باباش سرکار



؟-خوبه،فیروزه میری بهداری یا میمونی

درهام سریع جواب دا

ه-میاد،این چند روزه سرمون حسابی شلوغ

دمامان پرسی

؟-پرستار نفرستادن

؟-نه،کسی نمیاد.فیروزه بریم

تمامان گف

د-بمونید صبحونه بخورید،بری



-ماصبحونه خوردیم مامان،من میرم اتاق آماده میشم 
ممیا

منتظر جواب هیچ کدوم نموندم و به سمت اتاقم 
.رفتم

لباس عوض کردم.بلیز و شلوار قهوه ای رنگی پوشیدم 
و کمی هم  ماتیک قهوه ای زدم.شونه ای به موهام 

.کشیده و از اتاق بیرون رفتم

رهام کنار راه پله منتظر ایستاده بود با دیدنم لبخندی 
.زد و راه افتاد

همراهش که چون قدم های بلندی بر می داشت 
دنبالش می دویدم تا عقب نیفتم.

#part147

-من باید برم دست بوس ننه رهام، میای یا میری 
؟بهداری



م-منم میا

همراه رهام اول سری به خونشون زدیم، ننه رهام نون 
می پخت با این که صبحونه خورده بودیم.اما کنار ننه 
رهام هم چند لقمه ای خوردیم و بعد از تعویض لباِس 

.رهام،همراه هم به سمت بهداری رفتیم

بهداری تازه باز شده بود، که با گاری وسایلی که رهام 
.از تهران آورده بود رو به بهداری رسوندن

رهام مواد شوینده و ضدعفونی هم سفارش داده 
بود،کارگرها می خواستن دست به کار تمیز کاری بشن 

.که رهام ردشون کرد برن

؟-چرا گفتی،برن؟این همه کار و کی بکنه

تهمونطور که آستین باال می زد گف

و-معلومه دیگه منوت



منگاهی به گاری انداخته و پرسید

؟-اینا که همه برای تمیزکاریه،دارو ها کو

-اول این جا، رو خوب می سابیم.تمیز می کنیم بعد 
داروها رو میاریم،البته اگه می ترسی النگوهات بشکنه 

کالزم نیست کاری کنی خانوم کوچی

ماخم کرده،دست به سینه ایستاده و گفت

م-صدویک بار من کوچیک نیستم،النگو هم ندار

ترهام خندید و گف

-ایرادی نداره،بد قلقی نکن کمک کن این جا رو 
مسروسامون بدیم من خودم برات النگو می خر



؟-خوشت میاد اذیتم کنی

ترهام لبخند مهربونی زد وگف

-اذیت چی؟کمک کن تاشب تموم بشه، میبرمت شهر 
مبرات النگو می گیر

ممشکوک نگاهش کردم و گفت

ش-نامرد اونی که بزنه زیر حرف

تچشمکی زد و گف

م-برمنکرش لعنت،حاال بجنب که کلی کار داری



همراه رهام اول از همه میزها رو بیرون آوردیم و 
.جلوی در تو محدودی بهداری گذاشتیم

بعد از میزها،نوبت تخت بیماربود.سنگین بودن اما با 
.کمک هم تونستیم

قفسه ی داروها تقریبا خالی بود اما داروهای باقی 
مونده رو برای جلوگیری از دزدیده شدن داخل جعبه 

های مخصوص گذاشته و قفل کردیم.قفسه ی های 
.خالی رو کنار بقیه وسایل گذاشتیم 

رهام پرده های سفید رو که حسابی کثیف شده بود 
همراه رو تختی و مالفه های سفید جمع کرد و تو 

تپاکت مشکی زباله گذاش

؟-چرا انداختی دور

-از زمانی که من نرفته بودم پاریس،پرده و مالفه ها 
همین بود.بشوری که تمیزم نمیشه جدید سفارش دادم 

.تمیز کاری تموم شد می زنیم



سری به تایید حرفش تکون دادم و با بسم ا� از اتاق 
.دکتر شروع کردیم

کِف زمین رو جوهر نمک زدیم و بعد از نیم ساعت از 
.جوی،آب برداشتیم و آب کشیدیم

بعد هم با کف افتادیم به جوِن در،پنجره و دیوار تا 
ظهر فقط کف زدیم تا کار هردو اتاق تموم شد،و یک 

.ساعتی هم اب کشی و دستمال کشی طول کشید

قدم بعدی کف مالی کردن میز وقفسه ها بود کف زدیم 
آب کشیدیم و جلوی نور آفتاب گذاشتین تا خشک 

.بشه

ی-دستم می سوزه یکم

ترهام نگاهی به دستم کرد و گف

ی-حتما به وایتکس حساسیت دار



؟-نمیدونم،کار بعدی چیه دکتر

-این جا که حداقل یه روز و کار داره خشک 
بشه،وسایل و می چینیم،باقی مونده ی داروها رو تو 
.میبری عمارت، وقتی خشک شد بقیه رو انجام میدیم

!قبل از این که بپرسم مگه کاری هم مونده؟

فاطمه مثل همیشه اما دوسه،ساعت دیر تر با قابلمه ی 
.غذا از راه رسید

مردمی که رد می شدن و مارو می دیدن هم برای کمک 
و هم فضولی جلو میومدن اما رهام می گفت کمک 

.الزم نیست و برن

دو پیرمرد هم اومدن که رهام معاینه شون کرد اما 
چون دارو نداشت گفت شب خودش براشون دارو 

.میبره

؟-خسته نباشید،غذا می خورین



ترهام دستی به شکمش کشید و گف

-خدا ترو رسوند عمو،این خاله ت که یه تخم مرغم بلد 
.نیست داشتیم از گرسنگی می مردیم

اخم کرده رو برگردوندم،رهام ادامه ی حرفش رو 
تگرفت و گف

-نگا کن تروخدا،فقطم بلده اخم کنه،مگه دروغ 
؟میگم؟تو بلدی تخم مرغ بپزی خانوم کوچیک

معصبی برای این که بگم خیلی حالیمه و بلدم گفت

!-معلومه که بلدم،تو چی فکر کردی؟مگه من بچم؟

مرهام خندید که نفهمیدم چی شد گفت



م-تازه فسنجونم بلدم بپز

رهام با چشم هایی که شرارت ازش می بارید حرفم رو 
تتو هوا قاپید و گف

-پس برای منو فاطمه بپز اگه بلدی
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-آره خاله،عمو راست می گه فسجون بپز برامون من 
معاشقش

تو اون لحظه من مصداق بارز لعنت بر دهانی که بی 
.موقع باز بشه بودم

تنمی تونستم بگم بلد نیستم،اون وقت رهام می گف

!دیدی گفتم بچه ای؟



اگرم به بلد نبودنم اعتراف نمی کردم چطور می 
خواستم فسجون بپزم؟منی که از وقتی چشم باز کردم 

!همه ی کار ها رو خدمه انجام دادن؟

م-باشه قبوله می پز

تفاطمه با خوشحالی گف

؟-آخجون،کی امشب

تقبل از این که حرفی بزنم رهام گف

-امشب نمیشه عمو جون،خاله کلی کار کرده خسته 
ست.فردا و پس فردا هم که هنوز بهداری کار داره، 

هامروز دوشنبه ست،شب جمعه خاله برامون میپز

؟-ینی پنجشنبه شب عمو



-آره عمو جون،حاال بیا غذای خوش بوی شما رو 
هبخوریم بوش دیوونه م کرد

غذا قیمه بود،بیرون بهداری روی موکت کنار جوی اب 
مثل خانواده های خوشبختی که گردش میرن نشسته 

.بودیم

رهام و فاطمه دو لپی غذا می خوردن اما اشتهای من 
به کلی کور شده بود  و نگران این بودم که چطوری 

؟باید فسنجون بپزم

به این فکر می کردم که بگم آشپز بپزه و بیارم این دو 
تتا بخورن که رهام گف

-فاطمه،نظرت چیه برای این که خدای نکرده خاله یه 
وقت تقلب نکنه باهم بریم یه جایی و خاله جلو 

؟چشممون آشپزی کنه

دفاطمه که کال هرچی رهام می گفت موافق بو



م-خیلی خوبه عمو،من خیلی وقته گردش نرفت

شرهام دست مهربونی به سرش کشید و بوسید

-اشکالی نداره که،دو روز دیگه داریم میریم قراره 
مفسنجون خاله رو هم بخوری

هر بار که رهام اسم فسنجون رو می برد رنگ من می 
.پرید و از استرس یخ کرده بودم

بعد از ناهاری که زهرمارم شد و نخوردم و هوا هم رو 
به تاریکی می رفت،از تخت ها شروع کردیم به چیدن 
وسایل سنگین بهداری،وقتی تموم شد رهام در و قفل 
کرد با قابلمه خالی غذا به سمت خونه ی فاطمه رفت 

.تا با مادرش حرف بزنه

منم کمی با فاطمه باز کردم تا رهام برگشت،جعبه دارو 
.رو برداشت

فاطمه رو تا خونه همراهی کردیم و به سمت عمارت 



مرفتی

؟-چی شد؟چی گفت مامانش

-باید با آقا میثم حرف بزنه اما احتماال قبول می 
هکنن،پیشنهاد خوبی

ه-خداکن

رهام به عمارت اومد و جعبه ی دارو رو کنار بقیه دارو 
ها تو اتاقک نگهبانی گذاشت برای دو پیرمرد مریض 

.دارو برداشت و رفت

و منم با فکر به این که پنج شنبه چه خاکی به سرم 
بریزم سری به مامان زد و بعد از خستگی خوابم برد.
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""گونش



عمارت جای سوزن انداختن نبود،مهمون ها نرفتن که 
هیچ،باز هم مهمون رسید چون تو راه بودن برای 

مراسم خاکسپاری و کسی بهشون خبر نداده بود که 
.امیر نمرده

فیروزه  که شب با رهام رفت خونه ی ما، از صبح هم 
که بهداری بود.شب که برگشت از خستگی زود خوابش 

؟برد و نشد بپرسم مگه کوه َکنده که انقدر خسته ست

نمی دونم باز چه مرگم شده بود تا دیروز باال سر 
تابوت خالیش گریه می کردم،می خواستم یه ُمرده رو 

.ببوسم

اما االن یه لحظه هم از کنار خانوم بزرگ تکون 
نمیخورم که تنها، جایی نبینتم. دلم پر می زنه برای یه 
دل سیر نگاه کردنش اما نزدیک نمی شم حتی از دور 

.هم نگاهش نمی کنم

درسته که من رعیت جیره خواِر اربابی نیستم،بابا 
اندازه ی خودش داره که نوکر و کلفت کسی نباشیم.اما 

انگار وقتی مهمون ها و سر وضعشون رو با خودم 
مقایسه می کنم بیشتر متوجه تفاووت های اصلی 

.خودم و امیر میشم

اون یه خانزاده ست و قطعا برای ازدواج یه خانزاده 



.رو انتخاب می کنه،اونم اگر ازدواج کنه

من مثل سانلی نیستم که شب بابی خیال برم تو 
تختش و باهاش بخوابم،تمام عمارت صدای آه و ناله م  

رو بگیره و فردا صبح هم راست راست راه برم تو 
.چشم بقیه زل بزنم و با افتخار بگم چه غلطی کردم

مادر من،مثل آیلی و خاتون نیست.مادر من به هرز 
پریدن دخترش افتخار نمی کنه،مادر من دنبال این 

نیست که به امیر اجازه ی دستمالی کردن خودم  رو 
؟بدم تا آیا خانوم عمارت بشم؟یا نشم

من تا همین جا هم شرمنده ی مادریم که سعی کرد راه 
.درست و بهم نشون بده و درست تربیتم کنه

اگه امیر عاشق من بود، یه حرفی اما اون خودش بارها 
.تکرار کرد از من بدش میاد و فقط به بدنم میل داره

این حرف یعنی چی؟یعنی یه بار باهام بخوابه،دو بار 
.بخوابه، بعد بار سوم مثل آشغال بیرونم می کنه

وقتی عشق و عالقه ای نباشه،باالخره دلش رو می 
زنم،تکراری میشم.گرچه از همین االن همه چی واضح 

.معلومه

سر شب میاد اتاق خانوم بزرگ،دست مینداز زیر پا و 



.دور کمر من،بغلم می گیره میبره اتاقش، می بوستم

اون وقت آخرشب صدای آه و ناله ی سانلی خانوم 
عمارت رو پر می کنه،این یعنی چی؟یعنی این که این 

.بشر چشم و دلش سیر نیست

یه زن نمی تونه این آدم رو پایبند کنه،انگار  که پیراهن 
تنش باشی زود دلش ازت زده می شه نندازدت دور، 

.جات ته کمده

ا-گونش، حوصله ت سر رفته برو باغ پیش جوون

م-نه،فیروزه نیست راحت نیست

ه-برو بیدارش کن باهم برید پیش بقی

.-آخه..

تخانوم بزرگ اخم کرد وگف



و-آخه نداره،انقد رو حرف من حرف نیار پاشو بر

م-چش

از مهمون خونه بیرون رفتم به راه پله ی سمت چپ 
شومینه که رسیدم خانزاده از راه پله ی سمت راست 

.پایین میومد

با دیدنم اشاره کرد به سمتش برم توجهی نکردم،صدا 
دز

ش-گون

خودم رو به شنیدن زدم،زیر چشمی دیدم عصبی پا از 
دراه پله پایین گذاشت و به سمتم اوم

-مگه باتو نیستم،کر شدی؟بیا روشویی یه بوس بده 



وبد

چند قدم مونده بود بهم برسه که سریع و با دو از راه 
پله باال رفتم،پشت سرم رو نگاه نکردم ببینم میاد یانه 

.فقط دویدم و به اتاق مشترکم با فیروزه رفتم

هول شدم و در خیلی محکم و با صدای ناجور بسته 
دشد،فیروزه ترسیده از خواب پری

-چی شده؟زلزله اومد؟تو چرا نفس نفس می زنی؟حال 
؟مامان خوبه

منفس عمیقی کشیده و گفت

د-چیزی نشده،در از دستم در رفت.محکم بسته ش

م-بترکی تو دختر،ترسید



ملبخند مسخره ای زدم و گفت

ه-ببخشید دیگ

و-َاه،حالم بهم بخورد جمع کن لب و لوچه ت

فیروزه ادای عق زدن در آورد با خنده کنارش روی 
متخت نشستم و با،بالشت تو سرش کوبید

؟-یعنی انقد بد بود

-گونش برای کسی تروخدا عشوه نیای بدبخت از ترس 
هسکته می کن

حرفش رو زد و غش غش خندید،کجایی کاری فیروزه 
خانوم من با همین نا بلدیم یه گوشه ی لبمو فقط گاز 
بگیرم خواهر زاده ت از این رو به اون رو میشه؛مثل 



.اسفند رو آتیش برای بوسیدنم جلز و لز می کنه

؟-چی کار داشتی،بی خوابم  کردی

-خانوم بزرگ دستور داد بیام بیدارت کنم باهو بریم 
اپایین تو باغ پیش جوون

تفیروزه بی خیال سر روی بالشت گذاشت و گف

-من یکی عمرا برم پیش این از دماغ فیل افتاده 
ها،توام بیا پیش خودم سرتو بذار بخواب،مامان از کجا 

ممیفهمه؟فوقش میگیم رفتی

با حرفش موافق بودم برای همین دراز کشیدم و به 
خاطر سکوتی که بود خیلی زود خوابم برد
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و-گونش،گونش بیدار ش

مبا صدای فیروزه بیدارشدم،خمیازه کشیده پرسید

؟-صبح شده

غ-نه بابا،پاشو بریم با

؟-چرا؟تو که گفتی نمیریم

تکالفه چنگی به موهاش زد وگف

-تااین مزاحما نرن،باید بچسبیم به امیر کسی نزدیکش 
هنش

خنده م گرفته بود،مثل این خانوم بزرگ اصال به امیر 



تاعتماد نداش

؟-مگه،خانزاده بچه س

-همینو بگو، خِر پیر بیست و شش سالشه چندماهه 
تدیگه میشه بیست و هف

ه-فکر کنم خانوم بزرگ اصال بهش اعتماد ندار

تفیروزه چشم چرخوند و گف

-واال حق داره،این امیر فقط زن شوهر دار از زیر 
دستش بدون ناخونک زدن رد میشه بقیه رو قشنگ 

ههمچین گشاد نکنه بی خیال نمیش

؟-یعنی با زنای شوهر دارم خوابیده



!-نبابا این یه مورد خدانکنه مگه بی غیرته؟

می خواستم بگم همچین خوش غیرتم نیست اما بی 
خیال شدم،تا فیروزه ماتیک بزنه صورتم رو شستم، 

موقتی برگشتم به اصرارش از ماتیک سرخ رنگ زد

؟-این خیلی سرخ نیست،فیروزه

د-نه خیلیم خوبه،بهت میا

همراه فیروز بعد از نشون دادن خودمون به خانوم 
.بزرگ به طرف باغ رفتیم

شهریور بود و هوا کم کم سرد می شد، عمارت اربابی 
سمت کوه بود و هوا هم زود تر از بقیه نقاط روستا 

.سرد می شد

دور آتیش نشسته بودن و از هر دری حرف می 
.زدن،خانزاده با دیدنمون اشاره کرد کنارش بشینیم



ن-گونش تو بیا اینورم بشی

بی توجه به حرفش کنار فیروزه نشستم کنار دستم یه 
دختر دیگه نشسته بود، امیر عصبی بهم نگاه کرد چشم 

.ازش گرفتم

سانلی که تازه اومده بود با دیدن جای خالی کنار امیر 
.با خوش حالی اومد و کنارش نشست

وانمود می کردم حواسم به حرف فیروزه ست اما 
چشم و دلم پی دست سانلی بود که  روی سینه ی امیر 

می چرخید ولب هاش که رو گوش امیر کشیده می 
.شد

انقدر با امیر ور رفت که گرمش شد و جلیقه ش رو 
انداخت روی پاش،اما وقتی دقت کردم سانلی دستش 

رو زیر جلیقه برد.
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از فکری که می کردم سرم به درد اومد و حس کردم 



االن که هرچی خوردم باال بیارم،اما حتی عق هم نزدم.

نگاهم خشک شده بود روی جلیقه ی امیر و دستی که 
زیرش تکون می خورد کسی حواسش بهشون 

نبود،سانلی سرش رو به سینه ی امیر چسبونده بود 
مسیر دست امیر و دنبال کردم و رسیدم به پشت 

سانلی و شلوارش!

دیگه نتونستم تحمل کنم به سمت جوی آب دویدم و 
هرچه خورده نخورده بودم استفراغ کردم.

گلوم می سوخت بغض داشت خفه م می کرد،سینه م 
به خس خس افتاده بود.

 -گونش خوبی؟

 فیروزه بود تار میدیدمش،حالم اصال خوب نبود

 -خوبم

 -مطمئنی؟

 -کمکم می کنی برم باال؟

 -آ..آره

 صورت و دهانم رو با آب شستم،فیروزه کمکم کرد و از 
جمعیتی که متعجب سرک می کشیدن تا بفهمن چرا 



حالم بد شده دور شدیم.

خانوم بزرگ تو سالن بود با دیدن صورت رنگ پریدم 
نگران جلو اومد و پرسید

 -گونش،چی شده؟

 سرم  گیج می رفت،به بازوی فیروزه چنگ زدم اما 
نشد خودم رو کنترل کنم و  از حال رفتم.
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از  وقتی که چشم باز کردم و چه تمام لحظاتی که 
بیهوش بودم و چشم بسته، اون صحنه ی منفور از 

.جلوی چششم کنار نرفت

چطور می تونستن تو جمع،جلوی اون همه چشم 
همچین کاری بکنن؟امیر غیرت نداره؟براش مهم نیست 

کس دیگه ای بدن سانلی رو ببینه؟انقدر پسته که تو 
؟جمع سانلی رو دستمالی می کنه

مغزم داغ کرده بود پیشونیم به قدری داغ بود که می 
.شد تخم مرغ پخت

چشم می بستم باال و پایین شدن دست سانلی رو پای 



امیر جلو چشمم بود،چشم باز می کرد دست امیر تو 
.باسن سانلی جلو چشمم بود

دلم می خواست سرم رو انقدر بکوبم به دیوار تا از 
سرم بیرون بره، اما نمی شد نمی رفت انگار رو مردمک 

.چشمم میخ کوب شده باشه 

ددر باز شد و خانوک بزرگ داخل اوم

؟-خوبی

نمی خواستم حرف بزنم،چون گفتن اولین کلمه مساوی 
.با هق زدن وگریه بود

-گونش جان،چی شدی؟کسی حرفی زده؟ بهت چیزی 
نکه نخوروندن؟چشمت نزده باش

فکر نمی کردم خانوم بزرگ هم خرافاتی باشه،اما بعد 
ها که تعریف کرد تمام این بالها تو این عمارت سر 

خودش اومده، فهمیدم حق داشته نگران بشه که نکنه 



.کسی بهم چیزی خورونده باشه

مبرای این که نگرانش نکنم پر بغض یک کلمه گفت

م-خوب

تکنارم روی تخت نشست صورتم رو نوازش کرد و گف

-میفهممت که خوب نیستی،اما ازت می خوام تحمل 
یکنی خودت درستش کن

ه-درست نمی شه،فقط حال من بد تر میش

تخانوم بزرگ لبخندی زد و گف

ه-عشق،همه چی رو درست می کن



دیگه رسوا شده بودم،فهمیده بود نوه ش چه بالیی به 
سرم آورد بغضم ترکید سرم رو تو بالشت قایم کردم و 

مبا صدای گرفته ای گفت

-پس حتما عشق نیست،چون هیچی درست نشد فقط 
ههمه چی داره رو سر من آوار می ش

دلم نمی خواست اشک بریزم،اون االن با سانلی خوش 
؟بود و من با اشک و گریه خودم رو آزار می دادم

اما دست خودم نبود چشم هام بی اختیاِر خودم می 
دباری

-گونش جان،من میرم راحت باشی گریه کن بلکه سبک 
یبش

خانوم بزرگ رفت،تنهاموندم.نمی دونم چقدر گذشت 
که از اتاق بغلی یعنی اتاق امیر صدای ناله میومد،یکی 

جیغ می کشید.به سمت دیوار رفتم و گوشم  رو 



مچسبوندم تا بهتر بشنو

د-آخ امیر بسه،دردم میا

«گریه می کرد و مدام می گفت:«بسه،دردم میاد

به دیوار تکیه زدم و باز چشمم پر از اشک شد،خدایا 
انصاف نیست همش یه دیوار فاصله ست.من اینور 

دیوار اشک بریزم وآه و زاری ،اونور دیوار اون عشق و 
حالش رو بکنه و از لذت آه بکشه.
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دلم می خواست تنها باشم،در و بی توجه به فیروزه 
.قفل و چراغ نفتی رو خاموش کردم

گوشه ی دیوار تکیه زدم،سرم رو به زانو گرفتم،صدای 
دنفس ،نفس زدن پر از لذتش تو گوشم پیچی



ت-پاشو گمشو اتاق

م-درد دارم،خودت ببر

سکوت شد دیگه نشیندیم چی گفتن و چی شد اما 
.چند لحظه بعد صدای باز و بسته شدن در اومد

تا صبح همون گوشه ی دیوار نشستم و با خودم فکر 
.کردم

به خاطر خانوم بزرگ کمک می کنم بی گناهی گلین 
.ثابت بشه و بعد میرم

من دلم یه عشق واقعی می خواست، یه عشق مثل 
.عشق یالمان و چیچکش

عشقی که به قول خانوم بزرگ همه چی رو درست 
کنه،نه مثل هوِس امیر که فقط شده بالی جانمان 

!سوزمن

شاید من عاشق نیستم حس من هوسه،امیرم که اصال 
.حسی به من نداره

بی حال و خسته از گوشه ی دیوار دل َکندم و از اتاق 



.بیرو ن رفتم

دست و صورت  شسته به اتاق خانوم بزرگ رفتم بیدار 
دروی تختش نشسته بو

م-سال

؟-سالم گل دخترم،بهتری

مقرصش رو به دستش دادم و گفت

ا-شکر خد

لیوان آب رو پر کردم تا راحت سه قرص ناشتا رو 
هبخور

م-کی بشه از شر این قرصا راحت بش



مکنارش روی تخت نشستم و گفت

د-انگار ازم خسته شدی

دخندید ردیف دندون های سفیدش مشخص ش

-کی ازتو، خسته میشه من نگرانم که تو رو خسته 
مکرده باش

م-نه،من پیش شما راحت

دتقه ای به در خور

ه-چیچک بانو،صبحونه حاضر



مثل همیشه چهار کلمه گفت و رفت.از خانوم بزرگ 
مپرسید

-خسته نمیشه هر روز این حرف های تکراری رو می 
!زنه؟

ه-خسته که می شه،اما بازی زندگی همین

حرف دیگه ای نزدیم،به خانوم بزرگ کمک کردم و باهم 
.برای صبحونه به مهمون خونه ی طبقه پایین رفتم

؟-خانوم بزرگ ،فیروزه کجاست

ی-رفته بهدار

کاش منم می شد امروز برم بیرون دلم خیلی از این 
.عمارت گرفته،دلم آزادی میخواد



حس می کنم بین این چهار دیواری درندشت محبوس 
.شدم

صبحونه خورده شد و با اجازه ی خانوم بزرگ از 
.عمارت بیرون زدم،اول از همه به مادر سر زدم

وبه اندازه ی تمام حس بدی که دیشب بهم دست داد 
متو بغلش گریه کرد

؟-گونشم،چی شده مادر؟چرا گریه می کنی

جوابی ندادم،جوابی نداشتم که بدم،چی می 
گفتم؟!می گفتم عاشق شدم؟می گفتم اون شبش رو با 

کس دیگه ی گذرونده و دلم گرفته؟می گفتم با چشم 
های خودم دیدم کسی که بهش دل بستم تو جمع زنی 
رو دستمالی کرد؟سکوت بهترین راه توجیح اشک هام 

.بود

یه دل سیر که گریه کردم حس کردم راحت شدم سبک 
شدم،درست مثل حس خوبی که بعد از حموم کردن و 

.ریختن چرک هات بهت دست میده



-دلم خیلی برات تنگ بود مادر،کاش می شد بمونم 
هپیشت،حیف خانوم بزرگ طفلی بهم نیاز دار

-توبزرگ شدی دیگه،می خوام شوهرت بدم اونوقت از 
؟دوری من گریه می کنی

آره،من از دوری مادرم گریه می کردم من بی مادرم 
راهمو گم کرده بودم من حاال که مادرم رو دیده 

بودم،دلم نمی خواست تنهاش بذارم و باز برم.
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ه-مامان،گشنم

-ای شکمو گشنته گریه می کردی؟اومدی پیش من بهت 
؟شیر بدم



مخزیدم بغل مامان و سرم رو به سینه ش چسبوند

-شیر تو تنها غذایِی که تا آخر عمرمم بخورم سیر 
منمیشم،حتی یه قطره شم هدر نمید

تمامان خندید،دستی به سرم کشید وگف

-شرمنده اما من سیزده سال پیش که از شیر 
هگرفتمت،شیرم خشک شد

ی-مامان،از نونای دست پخت خودت که دار

م-امروز نپختم،اگه میمونی االن میپز

دلم برگشتن به عمارت رو نمی خواست برای همین 
مگفت



م-میمون

مامان نون پخت و من هم کنارش نشستم از عمارت و 
مهمونا گفتم از دیواِن شمِس موالنایی که برای خانوم 

بزرگ میخونم از هر دری گفتم جز امیر،دلم نمی 
خواست مامان بدونه امیر چی کار کرده و چجوری 

.آدمیه

روز خوبی بود، ظهر برای ناهار آش دوغ خوردیم و 
.همراه مامان رفتیم تا ظرف بشوریم

.دخترا همه بودن،دلم برای همشون تنگ شده بود

همه خوش بودیم .دورهم می گفتیم و می 
.خندیدیم،درست مثل قبل از روزی که امیر و دیدم

شب، دورهمی خونه ی عمه نصرت دعوت شدیم.کال تو 
در و همسایگی ما هر خبری بود خونه ی عمه نصرت 

.بود

شام بدون رهام خورده شد،بابا مثل مامان زیاد از 
دیدنم خوش حال نشد اما گفت دلتنگم شده و زود به 

.زود سر بزنم

منتظر رهام موندیم نیومد،وقتی مثل همیشه صدای 



مهلقا رو شنیدم که اومده دنبالم با خوشی به حیاط 
.رفتم

اوضاع و احوالش بهترشده بود اما زینب گفت هنوز 
!هم هرجا مادرش میره مهلقا هم همراهشه

مثل همیشه،مثل وقتایی که امیرنبود دخترا دست به 
دست هم جلو راه می رفتیم و مادرا از پشت سر تذکر 

.می دادن و میومدن

خونه ی عمه نصرت که رسیدیم با ُنقل، نخود و 
کشمش و تخمه گل آفتاب بحث غیبت و صحبت گل 

کرد.
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مشغول جواب دادن به سواالت دخترا درباره ی عمارت 
دبودم که سمیرا پرسی

؟-راسته خانزاده زن خراب میاره باخودش

نمی دونستم چی بگم،من ندیده بودم امیر کسی رو با 



خودش بیاره عمارت، یه دور بار باسانلی بود که من 
نمی تونم بهش بگم خراب چون شاید پاک تر و درست 

.تر از من باشه

-نمی دونم،من کسی رو ندیدم بعدم من پیش خانوم 
مبزرگ

دسمیرا موزیانه پرسی

؟-پس این سانلی که خدمتکارا میگن کیه

اصال یادم نبود،خاله ی سمیرا جز خدمتکارای روز مزد 
عمارته،هروقت مراسمی چیزی باشه برای کمک به 

.عمارت میره

صدای سمیرا به حدی بلند بود که مامان سوالش رو 
هبشنوه و بگ

-سانلی،خواهر زاده ی خاتونه،چی میگن خدمتکارا 



؟درباره ش

دیگه تمومه،اگه سمیرا بگه امیر چی کار کرده اگه حتی 
یه درصد هم امکانش باشه امیر از من خوشش 

بیاد،مامان حتی نمیذاره بهش نزدیک بشم چه برسه 
.زنش بشم

-واال من راست و دروغشو نمی دونم،خاله م برای 
مراسم خاکسپاری خانزاده رفته بود عمارت می گفت 

تیه زنه هست اسمش سانلیه میگن نامزد خانزادس

تحرف سمیرا که به این جا رسید عمه نصرت گف

-دروغ می گن،خانزاده عمرًا از طایفه ی خاتون زن 
هبگیر

این حرِف عمه نصرت باعث شد هرکسی حرفی 
بزنه،اظهار نظری بکنه و سمیرا نتونه اصل حرفش رو 



.بزنه

خدا خودش بهم رحم کرد،نباید سابقه ی درخشان امیر 
رو مامان بفهمه که اگه بفهمه همه چی شروع نشده 

.تموم میشه

یک ساعتی گذشت و کلثوم از راه رسید، مهلقا و کلثوم 
صمیمی ترین و بهترین دوستای من بودن که البته 

.فیروزه هم جدید بهشون اضافه شده بود

کلثوم وسطمون نشسته بود و بچه ها یکی یکی سر 
.میذاشتن رو شکم سه ماهش و با بچه حرف می زدن

ن-کلثوم تو زنی،پاشو بیا پیش زنا بشی

سمیرا و مادرش بعد از سانلی و مادرش رو مخ ترین 
آدم های زندگیم بودن،کلثوم لبخند غمگینی زد قصد 

تبلندشدن کرد که عمه نصرت گف

-کجا؟زن حامله رو الکی بلند می کنی که چی 
تبشه؟بشین پیش دوستات حواسشونم به بچه هس



تبا این حرف صاحب خونه کلثوم راحت نشس

-کلثوم اون کفتار کجاست؟اجازه داد بیای شب 
؟نشینی

سوالی که زینب پرسید سوال همه ی ما بود کلثوم 
بالشت دست زینب رو گرفت پشت کمرش گذاشت و 

تگف

-خبرمرگش یه هفته ست نیومده انشاا� به جای 
نخودش خبر مرگش رو بیار

تبا این حرف کلثوم،مهلقا باالخره زبون باز کرد و گف

-می خوای بشی شبیه مادر من و زینب؟ عمو هرچی 
بود بهتر از بابای من بود، زینب و مادر دست بابای من 

امانت بودن اما بابا چه رفتاری باهاشون داره؟می 



خوای مثل ما بشه بچه ت؟میخوای دست به دستت 
وکنن مردای طایفه؟نگو این حرفو نزن این حرف

مهلقای همیشه شاد بعد مرگ دلخراش مادرش دیگه 
.مهلقای سابق نشد و نخندید

کلثوم خودش رو به سمت مهلقا خم کرد دستش رو 
گرفت،مهلقا به خاطر حامله بودن کلثوم جلوتر رفت تا 

هزیاد اذیت نش

ن-باشه نمی گم دیگه، تو خودتو اذیت نک

مبا لبخند زدم زیر دستشونو گفت

د-جمع کنید این لوس بازیا رو حالم بد ش

همه خندیدن و جو عوض شد،تا صبح گفتیم و 



خندیدیم.صبح هم خوابالو با چشم هایی که باز نمی 
شد به ضرب و زور مادر ها به خونه رفتیم.
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""فیروزه

خدا کنه امروز،روز آخر تمیزکاری بهداری باشه وگرنه 
.من از خستگی میمیرم

تو این دو روزه کلی مامان رو راجع به فسنجون که 
غذای مورد عالقه ی خودم هم هست سوال پیچ 

کردم،مامان هم با حوصله اما متعجب چند بار توضیح 
.داد و آخر سر مجبور شد روی کاغذ بنویسه

استرس زیادی دارم،مدام می خوام برم و به رهام بگم 
من نمیتونم.اما اگه شکست رو قبول کنم، رهام بی 

رهام چون بچه بودنم اثبات میشه در حالی که من بچه 
.نیستم

دوقتی رسیدم بهداری رهام با سم پاش مشغول بو

؟-چی کار می کنی



ا-سالم خانوم کوچیک،یکم بیشتر میخوابیدی ظهرشد

؟-خسته بودم،داری سم پاشی میکنی

ر-نه،محلول آب و الکل باهاش زدم به در و دیوا

ممتعجب پرسید

؟-آب و الکل برای چی

ه-برای ضدعفونی خوب

سر تکون داده و وارد بهداری که بوی الکل گرفته بود 
م،شد



؟-دکتر، امروز قراره چی کار کنیم

ترهام به سمت اتاقش رفت و گف

-دارو ها و  وسایلی که آوردم می چینیم و لیست می 
مکنی

بسم ا� گویان شروع کردیم به چک کردن اقالمی که 
رهام خریده بود، تعداد دقیق رو نوشته و بعد هر کدوم 

.رو سرجای خودش چیدیم

دیک ساعت بعد فاطمه با غذا اومد و پرسی

م-عمو فردا ساعت چند میری

ماسم فردا که اومد رنگ از رخسارم پرید و یخ کرد



م-صبح زود راه میفتی

 فاطمه خوش حال لبخند بزرگی زد و پرسیدم

؟-رهام، نگفتی کجا میخوایم بریم

تچشمکی زد و گف

ه-نگفتم چون  یه سورپرایز

دفاطمه متعجب پرسی

-عمو اینی که گفتی غذاست؟مگه نگفتی خاله میخواد 
هفسنجون بپز

ای خدا از دست این بچه،اگه رهام هم فراموش کنه 



.فاطمه هست که مدام تکرار کنه و به خاطرش بیاره

-نه عمو جون غذا نیست،مگه میشه از فسنجوِن خانوم 
؟کوچیک گذشت

ملبخند زورکی زدم و گفت

ه-من میرم خونه اگه کاری نیست دیگ

-نه کاری نمونده،منم بعد ناهار میرم یه چند تا مریض 
مدارم ویزیت کن

؟-چه ساعتی حرکت می کنیم فردا

-خودم  میام دنبالت،شب زود بخواب که صبح زود 
یهم بیدار بش



ظ-باشه،خداف

دستی برای هردو تکون داده و از بهداری بیرون زدم،بد 
نیست حاال که فرصت هست و میدونم رهام هم کار 

داره یکمی تقلب کنم.
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به سمت خونه ی مغانلو حرکت کردم تا کمی از ننه 
.رهام راجع به فسنجون تقلب و راهنمایی بگیرم

یادمه تهران،تو دورهمی ها زنونه می گفتن برای مردها 
دو چیز مهمه،یک شکمشون و دومی هم زیر شکمشون، 

.که به هم ربط هم دارند

از این دو راه میشه دل هر مردی رو به دست آورد،راه 
زیر شکم که مناسب نیست در حال حاضر و من از راه 

.خود شکم وارد میشم

هم ثابت می کنم بچه نیستم بزرگ شدم،هم دل رهان 
رو از راه شکم به دست میارم. باباهم سن و ساالی من 

االن یه بچه رو حتما دارن،اونوقت رهام به من بچه 



!میگه

سر پیچ خواستم بپیچم که گونش رو کنار بقیه 
دخترها ظرف به دست دیدم، این جا چی کار می 

!کنه؟کی پس پیِش مامانه؟

دیشب به قدری خسته بودم که شام نخورده خوابیدم 
یه احوال پرسی کوتاه با مامان و بعد از خستگی 

.بیهوش شدم تا نزدیکای ظهر که بهداری برم

گونش این جاست،معلوم هم هست خیلی وقته از 
!عمارت بیرون اومده اونوقت پس کی کنار مامانه؟

وجود دخترها کنار گونش باعث شد،خودم رو قایم کنم 
تا رد بشن،اگه جلو می رفتم حتما سوال پیچم می 

؟کردن که کجا می رم؟وچرا

؟جلوی در که رسیدم،یکم مضطرب شدم برم چی بگم

سالم،من میخوام برای رهام فسنجون بپزم،چجوری 
!دوست داره؟

یا بگم،شما تا حاال برای رهام فسنجون پختی؟دوست 
!داشته؟



کالفه و درگیر باخودم،قصد برگشت داشتم که ننه 
.رهام دیدتم

و-فیروزه،چرا دم در وایسادی بیا ت

جلو رفتم و مودب سالم کردم،خدا رو چه دیدی شاید 
دمامان مشترک منو رهام ش

؟-سالم،خوبید

-شکرخدا،چرا جلوی در وایساده بودی؟ دنبال گونش 
اومدی؟نمی دونم چی شده بچم از دیروز صبح که 

تاومده دیگه برنگشته عمار

نمی تونستم بگم چون خواب بودم متوجه نشدم 
مگونش اصال نیست برای همین گفت



-عمارت،مهمون داره.حتما سختشه، مهمونا که رفتن 
هبرمی گرد

-اگه اومدی پیش گونش باشی،رفتن ظرف بشورن برو 
.کنار چشمه..

مهول زده دستی به نشونه ی منفی تکون داده و گفت

م-نه،نه من با شما کار داشتیم.یعنی سوال دار

تنگاه متعجبی بهم انداخت و گف

؟-خیرباشه،چه سوالی

-راستش مامانم فسنجون خیلی دوست داره، میخوام 
براش بپزم اما خوب بلد نیستم و تو عمارت کسی 



نیست که بهم پختنش رو یاد بده.اگه شما بهم بگی که 
من تا قبل از اومدن گونش برم خیلی خوبه،چون 

هممکنه حواسش نباشه به مامان بگه و غافلگیر نش

تانگار از حرفم خوشش اومد لبخندی زد وگف

-به به،خیلی هم خوبه،برو بشین تو ایوون من عصرونه 
یبیارم باهم بخوریم،بهتم بگم چجوری فسنجون بپز

ننه رهام که به آشپزخونه رفت مثل تازه عروس های 
لوسی که تو دوران نامزدی هستن و میخوان خودشون 

ترو تو دل مادر شوهر جا کنن،همراهش رفته و گف

ن-منم میام کمکتو

ننه رهام که خوب به خاطر داشت من عاشق نون  
وماست و خیار با کمی پیازم، عصرونه ی باب میلم رو 

آماده کرد و همزمان که توضیح می داد چی کار باید 



بکنم،هم دستور آشپزی رو می نوشتم هم دو لپی از 
.نون و ماست میخوردم

البته سعی کردم مثل آدمیزاد بخورم که بعد نگه این 
.دختر مثال خانزاده ست و این همه نخورده ست

؟-یعنی از صبح غذا رو بار بذارم

-آره،اگه برای ناهار میپزی صبح بار بذار اگر هم شام 
می خوای ظهر به بعد بپز، گردو هم  خودت بشکنی 
بهتره،با رب انار خوب میشه رهام بچم رب انار تو 

هفسنجون خیلی دوست دار

لبخند خبیثی زدم،همینه باید بفهمم رهام چجوری 
.دوست داره که همونطوری بپزم

فکر نمی کردم انقدر زرنگ باشم تو حرف کشیدن اما 
کم کم تونستم از زیر زبون ننه رهام بیرون بکشم رهام 

!تو فسنجون  چی  دوست و چی نداره؟

نزدیک غروب بود که با خداحافظی از ننه رهام به 



سمت عمارت دویدم،وایسا ببینم من باید وسایل 
!آشپزی رو ببرم؟یا رهام میاره؟

عقب گرد کردم تا برم از رهام بپرسم، اما یادم اومد 
اصال نمی دونم رهام کجاست؟ وقتی هم بهم نگفته، 

حتما خودش میاره، بنابراین راهم رو به سمت عمارت 
.ادامه دادم

سری به مامان زدم، گونش هنوزهم نیومده بود از 
.تعداد مهمون ها هم حتی یه نفر کم نشده بود

تا موقع شام کنار مامان بودم و بعد از شام هم زود 
خوابیدم که صبح سر حال باشم.

#part158

""گونش

دو  روزه اومدم خونه و کسی سراغی ازم نگرفته، 
مشخصه تو اون شلوغی بین اونهمه مهمون با دختر 

های خوشگل و پولدار کسی حواسش به گونش 
.روستایی نیست

رهام صبح زود بعداز این که نمازش رو خوند و با 



.برداشتن چند تا پاکت و یه سبد از خونه بیرون زد

تا تولدم روزی که به دنیا اومدم چیزی نمونده توقع 
داشتم رهام بعد از چند سالی که نبود و برگشت حاال 

حواسش بهم هست و امسال قراره باهم بگذرونیم اما 
.رهام نیست مدام بهداری و مشغول مریضاشه

و-گونش،مادر هوا سرد شده بیا ت

؟-مادر میشه برم خونه ی کلثوم

!-شوهرش، خونه نباشه؟

م-اگه بود،بر می گرد

و-باشه،بر

ظ-خداف



به سمت خونه ی کلثوم  حرکت کردم دلم خیلی گرفته 
بود،ته دلم منتظر امیر بودم که بیاد و با خودش ببرتم 

.اما خبری از کسی نبود

از فیروزه هم خبری نبود،دلم برای خانوم بزرگ یه ذره 
شده بود.خانوم بزرگ فقط برای یکی، دو ساعت بهم 

.اجازه داده بود پیش مادر بمونم

هنوز به خونه ی کلثوم نرسیده تصمیم گرفتم به 
عمارت برگردم،من هنوز کارم تموم نشده احتماال امیر 

سرگرم عشق و حالش شده و مادرش رو فراموش 
.کرده

ر-ماد

دمادر به ایوون اومد و پرسی

؟-تو مگه نرفتی



م-باید برگردم عمارت اومدم خبر بد

ن-باشه،مراقب خودت باش زود بهم سر بز

ظ-باشه،خداف

ت-خدا بهمراه

بعد از خداحافظی با مادر به سمت عمارت حرکت 
کردم،من میرم حتی شده تنها خودم این کار و بکنم بی 

گناهی گلین رو ثابت می کنم و بعد برای همیشه از 
.عمارت و خانزاده ها دور میشم

نگهبان عمارت با دیدنم در و باز کرد و داخل 
رفتم،مهمون ها همچنان بودن بی توجه بهشون از راه 

پله باال رفتم جلوی اتاق خانوم بزرگ که رسیدم امیر از 
.اتاقش بیرون اومد

مبی حرف و هیچ نگاهی وارد اتاق خانوم بزرگ شد



گ-سالم خانوم بزر

خانوم بزرگ که مشغول کتاب دستش بود با دیدنم با 
تشادی بغلم گرف

-کجارفتی؟نمی گی یه پیرزن هست که نگرانم می 
؟شه

مدست رو دور کمرش حلقه کردم و گفت

-دلم براتون خیلی تنگ شده بود،اما دل تنگ مادرم 
مبود

از بغل خانوم بزرگ جداشدم دستی به موهام کشید و 
تگف



-خوب کردی پیش مادرت موندی،می دونستم پیش 
مادرت موندی اما قصد داشتم اگه امشبم نیای فردا 

تبفرستم دنبال

ملبخند خسته ای زدم و گفت

؟-اومدم دیگه،فیروزه کجاست

ت-صبح  زود رف

متو اتاق سر چرخوندم و پرسید

؟-میشه،بریم کتاب خونه

ن-آخرشب میاریم،مهمونا قراره بر



ب-چه عج

تخانوم بزرگ خندید وگف

ا-خسته شدی

مخندیدم و گفت

؟-خیلی زیادن،چرا نمیرن

تخانوم بزرگ نفس عمیقی کشید و گف

-برای بچم دندون تیز کردن،تا یکی از اینا دخترشونو 
هنندازه بهمون نمیرن ک

حرفی نداشتم بزنم برای همین سکوت کردم خانوم 



تبزرگ دستم رو گرفت و گف

ر- یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخو

رکلبه احزان شود روزی گلستان غم مخو

نای دل غمدیده حالت به شود دل بد مک

روین سر شوریده باز آید به سامان غم مخو

نگر بهار عمر باشد باز بر تخت چم

رچتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخو

تدور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرف



ردائما یکسان نباشد حال دوران غم مخو

بهان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غی

رباشد اندر پرده بازیهای پنهان غم مخو

دای دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کن

رچون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخو

مدر بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قد

رسرزنشها گر کند خار مغیالن غم مخو

دگر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعی



رهیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخو

بحال ما در فرقت جانان و ابرام رقی

رجمله می داند خدای حال گردان غم مخو

رحافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تا

تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور
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""فیروزه

و-خانوم کوچیک...فیروزه، بیدارش

خمیازه ی کشیده و چشم باز کردم چند بار پلک زدم تا 
چشمم به تاریکی عادت کنه،رهام تو اتاق بود و به 



.سمتم خم شده بود

یهو بلند شدم بشینم که کله م محکم به بینی رهام 
دخور

خ-آ

سریع چهار زانو نشستم و   رهام گوشه ی تخت نشست 
خواستم به بینی ش دست بزنم که سرش رو عقب 

دکشی

؟-خیلی درد می کنه؟خون اومده

تسرش رو تکون داد و گف

ت-نبابا، چیزی نشده که فقط یه لحظه درد گرف

منگران گفت



م-دستتو بردار ببین

حس کردم لبخند زد،چون دستش جلوی بینی ش بود 
و تقریبا صورتش مشخص نبود.دستش رو برداشت 

تو گف

ه-ببین چیزی نشده ک

نگاه دقیقی به بینیش انداختم وقتی خیالم راحت شد 
منفس عمیقی کشیده و گفت

و-چجوری اومدی ت

ی-از چاه دشوی

ممتعجب پرسید



؟-چی

تابرو باال داد،خندید و گف

ی-گفتی چجوری اومدی منم گفتم  از چاه دستشوی

مصورتم جمع شد و گفت

ن-َاه، حال بهم ز

تخندید و گف

م-چجوری می خواستی بیام تو؟ از در اومد

؟-نگهبانا چی



تفیگور  گرفت و گف

ا-انگار دکتر رهامو خوب نشناختی

.خندید،قشنگ خندید منم خندیدم

؟-آماده ای،بریم

مکمی سرچرخوندم دنبال چراغ گشتم و گفت

-چراغ و روشن می کنی؟من برم دست و صورتمو 
مبشورم میا

و-باشه،بر



آروم در اتاق رو باز کرده وبیرون رفتم، می ترسیدم 
کسی متوجه رهام بشه برای همین می خواستم دو 

.چراغی که  تو راهرو بود خاموش کنم

اما وقتی دقت کردم دیدم این طوری مشکوکه   برای 
همین سعی کردم بی خیال باشم و به سرعت دست و 

مصورت شسته به اتاق برگشت

م-شستی؟بری

م-نه،هنوز لباس عوض نکرد

-باشه،من میرم سر نگهبانا رو گرم کنم لباس 
نپوشیدی.زود از عمارت بزن بیرو

ه-باش

رهام رفت، به سمت کمد رفتم دلم می خواست یه 
چیز خوب بپوشم که به چشم رهام یکم بزرگ و قشنگ 



.به نظر بیام

بعد از کلی فکرکردن پیراهن زرد رنگم رو که تا زیر 
زانو بود و آستین های پفی داشت با ساپورت سفید 

پوشیدم،کمی هم آرایش کردم و کاغذی که دستور 
آشپزی رو نوشته بودم تو یقه م قایم کرده و پاورچین 

.از اتاق بیرون زدم

سرک کشیدم کسی تو راهرو نباشه و بعد به سرعت رد 
.شدم،راه پله رو دوتا یکی کرده پایین رفتم

یه سر چرخوندم مطمئن شدم کسی نیست به طرف در 
سالن رفتم و باز یه سرگوشی آب داده کسی نبود از در 

بیرون رفتم و فاصله ی راه پله تا در ورودی رو  یه 
.نفس دویدم،نگهبانی جلوی در نبود

بیرون رفتم و پشت درخت منتظر موندم چند دقیقه 
دبعد هم رهام بیرون ز

؟-آماده ای؟بریم



؟-بریم،اما کجا

ه-خونه ی فاطم

مهم قدمش شدم و پرسید

؟-بعدش

دلبخندی زد و جواب دا

-بعدش،خدابزرگه

#part160

-دستت دردنکنه گفتی،نمی گفتی من نمی دونستم خدا 
هبزرگ



تخندید و گف

-خواهش می کنم،باالخره آدم بزرگ ها باید به بچه ها 
ن هر چی رو بلد نیستن بگن و بهر حال توضیح بد

معصبی  تو کوچه ی تاریک پا به زمین کوبیده و گفت

ه-من بچه نیستم،چهارده سالم

ی-یه دقتی به رفتارت بکنی متوجه می شی ،بچه ا

معصبی عقب گرد کرده و گفت

م-اصال،من برمی گرد

تخندید وگف



-بیین اینم مدرک که بچه ای،خودت با رفتارت حرف 
یمنو ثابت می کن

ملب برچیده  و  گفت

ن-تو منو اذیت می کنی،من کجام بچه ست آخه ببی

مدستامو از هم باز گرده و دور خودم چرخید

-بزرگی به سن و سال نیست،به اینم نیست که تو 
عادت شدی و سینه ت رشد کرده،به رفتار و اعمالته که 

یاصال نشون نمیده بزرگ شد

هم عصبی بودم،هم خجالت زده،هم دلم می خواست 
سر خودمو به درخت بکوبونم که مثل احمقا دور 

خودم چرخیدم که ببینه من بزرگ شدم و معلوم نیست 
رهام چه فکری درباره م کرده،هم از حرفای رهام 



.خجالت زده از سرخی لبو شدم

ترهام با دیدن گونه های سرخ شدم گف

ا-سرخی ،لپاشو نگ

.سرم رو پایین انداخته و با دست صورتم  رو پوشوندم

-اینم یه دلیل دیگه که بچه ای،از حرف خودت خجالت 
!می کشی؟

منفس عمیقی کشیده،چشم بسته گفت

م-می...میشه،زود تر بری

م-آره،بری



.تا به خونه ی فاطمه برسیم،حرفی ردوبدل نشد

فاطمه هم که از خوشِی گردش شب نخوابیده بود تو 
حیاط منتظر بود تا در زدیم بیرون اومد و بعد از 

احوال پرسی با مادرش،دستش رو گرفته و دنبال رهام 
.راه افتادیم

رهام در بهداری رو باز کرد و با چندتا پاکت و یه سبد 
تبرگش

؟-عمو،اینا چیه

ه-برای خاله ست،وسایل پخت فسنجون

هنوزم از پخت فسنجون می ترسیدم، نگران بودم 
خراب کنم اما سعی کردم با فشردن دست فاطمه 

.خودم رو آروم کنم

نیم ساعتی بود که راه می رفتیم و هوا هم روشن 
.شده بود 



ت-کجا میریم؟تو صحرا که نمیشه فسنجون بار گذاش

ا-یکم دیگه بریم،میرسیم غر نزن بی

فاطمه از راه رفتن زیاد خسته شده بود، مسیر سنگی 
.بود و به سمت کوه می رفتیم

م-عمو،من خسته شد

ترهام ایستاد،نگاهش کرد و بالبخند گف

؟-میخوای کولت کنم

تفاطمه خوش حال گف

ه-آر



رهام پاکت ها و سبد رو دستم داد، جلوی پای فاطمه 
نشست و فاطمه با خوشی روی کولش رفت،دستش رو 

.دور گردنش و پا دور کمرش حلقه کرد

ر-سبد و بده دست من،پاکتا رو خودت بیا

ه-باش

سبد رو دست رهام دادم و باز راهمون رو ادمه 
دادیم،مدام چشمم  به فاطمه بود که خوشحال آواز می 

خوند کم کم رگ حسودیم می خواست باال بزنه اما 
سعی کردم خودم رو کنترل کنم و راهم رو برم.
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باالخره بعد از کلی راه رفتن به یه کلبه رسیدیم،فاطمه 
با دیدن کلبه با شادی ار پشت رهام پایین پرید و به 

.طرف کلبه رفت



کنار کلبه بید مجنون بلندی بود که یه تاب از شاخه 
درخت اویزون بود بخاطر نوع برگ های اویزون بید، 

.تاب درست مشخص نبود

ه-عمو اینجا چه قشنگ

.صدای ُشر ُشر آب میومد

؟-رهام صدای آب از  کجا میاد

د-پشت بی

دهمراه فاطمه به پشت کلبه رفتیم یه آبشار زیبا بو

د-نزدیک  نرید، لیز بخورید ُمردی

پشت کلبه خالی بود و  چند  وجب زمین سنگالخی 



بیشتر نبود و اگه نزدیک تر میرفتی پرت میشدی و 
.همراه آبشار می رفتی

؟-این جا،چه قشنگه مال خودته کلبه

ترهام نیم  نگاهی کرد و گف

د-نه،این جا برای ارسالن خان بو

ممتعجب پرسید

؟-بود

-آره،من این جا رو  از خان عموت خریدم. خریدن که 
نه،یه مریض خاص داشت در عوض این کلبه رو بهم 

.داد



ممتعجب پرسید

؟-مریض خاص

حرفی نزد فقط سر تکون داد و همراه فاطمه 
؟رفتن،مریض خاص عمو کی بوده

رهام و فاطمه داخل کلبه بودن،کلبه چوبی که جز یه 
شومینه،تخت و یه کتابخونه و یه گاز کوچیک و چندتا 

.کاسه وبشقاب چیز دیگه ای نداشت

کتاب خونه رو که دیدم مطمئن شدم کلبه ی ارسالن 
.بوده،ارسالن هر جا بود کتاب هم بود

وسط کلبه یه موکت پهن بود که رهام و فاطمه نشسته 
نبود

ه-عمو صبحونه نمیخوریم؟من گشنم

م-االن باهم تخم مرغ می شکنیم و میخوری



رهام از سبدی که آورده بود،تخم مرغ برداشت و با 
قابلمه ی که تو کلبه بود روی گاز برای صبحونه تخم 

.مرغ شکوند و باهم خوردیم

به جرئت می تونم بگم بهترین صبحونه ی زندگیم 
.بود،رهام مثل یه پدر برای فاطمه لقمه می گرفت

وقتی متوجه نگاهم شد لقمه ای هم برای من 
گرفت،وقتی به چشمم نگاه کرد بی اختیار دهانم باز 
شد و رهام بدون برخورد انگشتش با لبم لقمه رو تو 

تدهانم گذاش

م-بخور نوش جونت،دخترک

لقمه رو هنوز نجوییده بودم و با اخم رو 
.برگردوندم،رهام خندید و فاطمه هم همراهیش کرد

بعد از صبحونه رهام و فاطمه رفتن هیزم بیارن و من 
بسم ا� گویان سعی کردم تا وقتی که بر میگردن از 

روی دستور غذای همراهم تا یه جاییش رو درست 



.کنم

رهام خودش مرغ آورده بود تمیز بود و نیازی به 
.شستن نداشت

اول خورشت رو بار  گذاشتم روی گاز با شعله ی کم و 
.خودم رفتم ،سوار تاب شدم

البه الی شاخ و برگ مجنون تاب میخوردم و گاهی از 
ترس برخورد صورتم با شاخه ی درخت جیغ می 

.کشیدم

خیلی طول کشیده بود اما رهام و فاطمه بر نگشته 
بودن،نگران از تاب دل َکندم و کمی جلوی کلبه قدمرو 

نرفتم تا باالخره اومد

ن-چرا دیر کردی

دفاطمه جواب دا

م-من ،گم شدم عمو پیدا کرد



مترسیده بهش نزدیک شده و وارسیش کرد

؟-سالمی؟نیفتادی که

؟-خوبم خاله،تو فسنجون و پختی

ت-آره،برای ناهار آماده س

رهام به کلبه رفت از حرفش معلوم بود سر قابلمه 
هرفت

-نه،خوشم اومد قیافش همچین بدک نیست با این که 
هنپخت

ماز این حرفش غرق لذت شده لبخند زد



ه-خال

؟-بله

؟-چرا به عمو نمی گی دوسشداری

مترسیده دست روی دهانش گذاشت

م-هیس دادنزن،کی گفته من رهامو دوستدار

تدستم  رو کنار زد و گف

-کسی الزم نیست بگه،من مامانم همیشه یجوری به بابا 
نگاه می کنه که به هیچ کس دیگه حتی من نگاه نمی 

کنه،خودش گفت چون عاشق باباست نگاهش این 
یشکلیه،توام نگاهت به عمو فرق داره پس عاشقش



مزیرلب باخودم گفت

-خاک توسرت کنن رهام، این بچه فهمید چمه و توی 
یاالغ نفهمید

دفاطمه حرفم رو شنید به طرف کلبه دوید و داد ز

-عمو، خاله بهت گفت االغ
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امان از دست این دختر فضول که همه جا آبروی منو 
.میبره

ت-تازه عمو،بهت گفت خاک تو سر

هرکلمه ای که فاطمه می گفت از خجالت و شرمندگی 



سرخ تر می شدم صدای پای رهام که اومد رفتم و زیر 
.درخت مجنون قایم شدم

؟-خانوم کوچیک،کجا رفتی

جواب ندادم،حتما میخواد باز بگه بچه م و اگه نبودم 
.همچین حرفی رو نمی زدم

چندبار صدا زد اما جواب ندادم وقتی که به کلبه 
.برگشت روی تاب نشسته و غمگین تاب خوردم

مثال می خواستم بهش ثابت کنم بزرگ شدم اما از 
خود صبح از همونجایی با کله زدم تو صورتش فقط 

!دارم بچه بازی در میارم همین و بس

صدای خنده و شوخی رهام و فاطمه میومد،دلم می 
.خواست فاطمه رو حسابی کتک بزنم 

حس می کردم از قصد اون حرفا رو زد تا منو خجالت 
.زده کنه و خودش با رهام تنها بمونه 

حسادت گلوم رو گرفته بود و می خواست خفه م 



.کنه،عصبی به کلبه رفتم

رهام و فاطمه نون بیار کباب ببر بازی می 
کردن،کنارشون نشستم اما رهام با من بازی نکرد و 

تگف

-فاطمه با خاله بازی کن تا من برم آتیش روشن کنم 
هخاله آب برنج بذار

ناراحت به مسیر رفتنش نگاه کردم، چرا این طوری 
؟کرد

؟-خاله،بازی نمی کنی

ه-ن

دبا لب و لوچه ی آویزون پرسی



؟-چرا

-چون تو دختر خوبی نبودی،چرا به رهام گفتی من 
؟چی گفتم؟بعضی حرفا رازه نباید به کسی بگی

؟-حتی به خدا

-خدا که خودش میفهمه،به بقیه نباید بگی،حتی 
تمامان

تکمی فکرکرد وگف

؟-اگه بگم چی میشه

ه-میشی یه آدم دهن لق،خدا هم دوست ندار



دمتعجب پرسی

؟-دهن لق یعنی چی

-کسی که هر حرفی بهش بزنی زود به بقیه میگه،هیچ 
هکس یه دهن لقو دوست ندار

دترسیده ونگران پرسی

؟-یعنی تو دیگه منو دوست نداری؟خدا چی

-تو نمی دونستی اشکالی نداره،اما االن که می دونی 
هنباید به کسی بگی دیگ

-اگه به بقیه بگم عمو رهامو دوستداری دهن لق 
؟میشم



ی-آره،نباید بگ

م-باشه قول میدم، به کسی نگ

لبخند زدم و لبخند پس گرفتم،رهام آتیش روشن کرد و 
آب آورد.آب برنج رو گذاشتم جوش بیاد یه سری هم 

.به خورشت زدم

مثل یه خانواده ی شاد بودیم که مادر آشپزی می کرد 
.و با لذت به بازی شوهر و دخترش نگاه می کرد

ساعت چند ظهر بود نمی دونم،رهام وضو گرفت و 
.نماز خوند،فاطمه سوار تاب بود و من هل می دادم

بعد از نماز رهام غذا هم آماده شد،موکت رو کنار کلبه 
.پهن کردیم و با کمک هم سفره و کاسه،بشقاب آوردیم

منتظر زل زده بود به رهام و فاطمه،رهام به شوخی 
تگف

-فاطمه،صبرکن من اول بخورم اگه مسموم شدم تو 
یحداقل نش



مترسیده پرسید

؟-خیلی بد شده مگه

رهام یه قاشق خورد و جویید،قاشق بعدی رو هم 
تخورد و گف

-خوشم اومدم ،همچین بد هم نشده.خورشتش باب 
!میل منه

از حرفش غرق لذت شدم،فاطمه هم چند قاشقشی 
مخورد ازش بپرسید

؟-چطوره خاله

تبا دهان پر گف



ه-خیلی خوشمزه ست خال

ممتعجب پرسید

؟-واقعا

ترهام سری تکون داد وگف

ه-چرا خودت نمیخوری؟بخور خوب شد

یه قاشق خوردم،بد نشده بود قابل خوردن بود؛ باورم 
نمی شد من فسنجون پخته بودم.رهام و فاطمه تا آخر 

غذا رو خوردن و بعد گوشه ی سفره روی موکت دراز 
.شدن

م-خاله دستت درد نکنه ،من خیلی خورد



ترهام هم در تایید حرف فاطمه گف

م-دستت درد نکنه،منم خیلی خورد

مبا لبخند نگاهشون کردم و گفت

ن-نوش جون هردوتو

مامان راست می گفت،وقتی با عشق غذا بپزی،حتی 
اگه یه تخم مرغ ساده هم باشه خوشمزه و دلچسب 

میشه.
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رهام و فاطمه بعد ناهار خوابشون برد، ظرف های 
کثیف رو جمع کرده و به سمت جوی آبی که تو مسیر 

.اومدن دیدم رفته و ظرف ها رو شستم



حس می کردم یکی بهم زل زده اما هرچه سر 
چرخوندم کسی رو ندیدم،ظرف های شسته شده رو به 

.کلبه برگردوندم

کتری به دست به پشت کلبه رفتم می دونستم خطر 
ناکه و امکانش هست بیفتم اما می خواستم کتری رو 

.از آبشار آب کنم

بسم ا� گویان نزدیک آبشار شده و سعی کردم به دره 
ی زیر پام توجهی نکنم کتری به دست،دستم رو به 

.سمت آبشار دراز کردم

همه چی خوب بود تا این که کتری پرشد و سنگینی 
.کرد، زیر پاهام خالی شد و سمت آبشار پرت شد

چشم بسته اشهدم رو خوندم که دستی، دستم رو 
گرفت و باال کشیدم، از دره دورم کرد و به محض این 

دکه پاهام به زمین رسید فریاد ز

-مگه من نگفتم نزدیک ابشار نشو،مگه من نگفتم خطر 
هناک

به فاطمه که بیدار شده بود و ترسیده ما رو نگاه می 



تکرد اشاره کرد و گف

-این،یه الف بچه ست،فهمید خطر داره،خطر ناکه 
نزدیکش نشد تو که ادعای بزرگیت میشه برای چی 
یرفتی سمت آبشار،اگه نمی رسیدم که االن ُمرده بود

مصادقانه جواب داد

م-میخواستم چای درست کن

تعصبی زد توی سرش و گف

-چای بخوره تو فرق سرمن،تو امانتی دست من،بی 
خبر از مادرت با خودم اوردمت.اگه یه بالیی سرت 
میومد من چجوری تو چشم خانوم بزرگ نگاه می 

؟کردم



سرم داد می کشید،مدام بهم می گفت بچه،می گفت 
عقل فاطمه از من بیشتره و من فقط نگران خودش 

.بودم

نگران بودم از عصبانیت سر درد بگیره یا خدای نکرده 
سکته کنه،ولی اون نگران من نبود نگران اعتماد مامان 

.بود  

دلم گرفت که بخاطر خودم نگرانم نشده اما حرفی 
.نزدم،با اشتباه من گردش تموم شد

کتری که از دستم پرت شد،موکت رو به کلبه 
.بگردوندیم؛رهام در کلبه رو قفل کرد و راه افتادیم

مسیر برگشت یا واقعا کوتاه تر بود یا رهام تحمل منو 
.نداشت و تندتر راه می رفت

با این خونه ی فاطمه سر راه بود اما انگار نمی 
خواست با من تنها باشه،با فاطمه تا جلوی در عمارت 

نهمراهیم کرد

ه-خدافظ خال



رهام خداحافظی نکرد که هیچ، حتی نذاشت با فاطمه 
.خداحافظی کنم دستش رو کشید و رفتن

ناراحت و شکست خورده وارد عمارت شدم هرچه به 
پله های ورودی نزدیک تر می شدم صدای داد و بیداد 

.بیشتر می شد

در ورودی رو که باز کردم متعجب به 
خاتون،آیلی،مامان و خان عمو زل زدم.
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""گونش

نزدیک غروب بود،خانوم بزرگ دستشویی رفت اما بعد 
.از یک ساعت هم برنگشت

نگران به سمت راه پله رفتم تا دنبال خانوم بزرگ 
.بگردم،از سالن پایین صدای جنگ و دعوا میومد

مهمون های مهمون خونه ی باال چمدون به دست 
.عصبی فحش می دادن و از راه پله پایین می رفتن

پشت سر،همه امیر از مهمون خونه بیرون اومد و از 
دباالی راه پله داد ز



ه-خوش اومدید،مهمونی تموم

تصدای خاتون میومد اما خودش معلوم نبود کجاس

-بزرگ این عمارت اردالنه،تو حق نداری مهمونا رو 
یبیرون کن

خانوم بزرگ رو دیدم روی صندلی نشسته بود و قلبش 
رو می مالید،می خواستم پیشش برم اما اوضاع پایین 

حسابی درهم بود مهمون ها با بدوبیراه گفتن بدون 
خداحافظی می رفتن،خاتون گلین رو فحش می داد و 

.آیلی غر می زد

می ترسیدم برم پایین آتیش اختالفاتشون دامن من 
.بیچاره رو بگیره 

وقتی سالن خالی شد و همه ی مهمون ها رفتن،خاتون 
دفریاد ز



؟-خوبت شد آبرومونو بردی

امیر از راه پله پایین رفت و جلوی خاتون که تازه تو 
دمحدوده ی دید بود ایستا

-وقتی دختِر خواهِر ترشیده تو نامزد دروغی من اعالم 
یکردی باید فکر آبروتو می کردی که نکرد

امیر عقب گرد، کرد و به سمت پله رفت. خاتون 
تحرصی رو به خان گف

-همش تقصیرتوعه،اگه یکم خایه داشتی هر خری، 
دحرف بار زنت نمی کر

.امیر برگشت سمت خاتون اما از پله پایین نرفت

-حیف مادرم بهم یاد داده بزرگتر هرچند هم مزاحم و 



بی عقل،بزرگتره وگرنه زبونتو از حلقومت تا االن 
.صدبار بیرون کشیده بودم

حرفش رو زد و راه پله رو باال اومد،از کنارم رد شد و 
تگف

ا-اتاقم منتظرتم بی

امیر رفت و خاتون مثل همیشه با زبونش به خانوم 
.بزرگ حمله کرد

-این بچه رو شما اینطوری تربیت کردید، تو یه بیوه 
زن بی مصرفی که حتی دختر خودتو درست تربیت 

ونکردی چه برسه نوه ی من

.همون لحظه در ورودی باز شد و فیروزه داخل اومد



؟-سالم،چیزی شده

تکسی جوابی نداد،تا این که آیلی گف

-دست پرورده ی مادرت،آبروی همه رو برد مهمونا رو 
نپرت کرد بیرو

تفیروزه گف

-واقعا؟پس شما چرا هنوز اینجایی؟یا داری میری 
؟مشغول خداحافظی بودی

از قیافه حرصی آیلی خنده م گرفت،چه خوب فیروزه 
.ضایعش کرد

-وقتی که بزرگترت ادب نداره چه توقعی از تو میشه 
مداشت،خاتون من تو باغم میرم آروم بش



آیلی بیرون رفت و اصال مهم نبود براش که یکی از 
.مهمون های مزاحمه و باید بره

خان به سمت مهمون خونه رفت و خاتون هم 
.همراهش شد

فیروزه به خانوم بزرگ نزدیک شد،صدای پا اومد سر 
دچرخوندم امیربو

-بیا تو اتاقم،تا کسی ندیدتت
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بی توجه به حرفش به سالن پایین کنار خانوم بزرگ 
مرفت

؟-خانوم بزرگ،حالت خوبه

تنگاه غمگینی بهم انداخت و گف



م-از خدا مرگ میخوام که این روزا رو نبین

تفیروزه کالفه گف

ن-نگو اینطوری ماما

تخانوم بزرگ سری تکون داد وگف

-این پسر،همون پسر کوچولویی که تو بغل یالمان قد 
تکشید نیست،این پسره گلین من نیس

دفیروزه پرسی

-برای این که مهمونی رو بهم زد ناراحتی؟برای این که 
؟مهمونا رو بیرون کرد



-به من قول داده بود دیگه سراغ این زنای خراب 
نره،گفت:« من نمیرم سراغشون خودشون کرم 

دارن،خودشون میان منم نه نمیگم»،گفتم:« باشه قبول 
تو نمیری اونا میان،اما بخاطر من دست از این کارا 

بردار اگه اومدن هم تو بگو نه»قبول کرد به من قول 
دور این رابطه های حرومو خط بکشه،کل عمارت که 

هیچ کل روستا و حتی همین مهمونا راجع به شب 
پرسروصداش با سانلی حرف زدن چیزی نگفتم،گفتم 

.بعد اینهمه مدت یه شب شیطون توجلدش رفته

تفیروزه دست مادرش رو گرفت و گف

!-تو که امیر و می شناسی،برای چی ناراحتی؟

-امروز همه میگفتن تا مهمونا هستن نامزدی سانلی و 
امیر و بگیرن،حرفشونم این بود چون این دوتا باهم 

دخوابیدن یعنی امیر، سانلی رو میخوا



دفیروزه پرسی

؟-حتما امیر اومده  همه  رو شسته پهن کرده  رو بند

تخانوم بزرگ با کف دستش به سرش زد و گف

-پسره ی ...الاله اال ا�...اومده میگه من زن کونی نمی 
خوام،کرم از درخت خودتونه خودش بهم داده من که 
زوری نکردمش،هر کی رو بخوام می ُکنم دلیل نمیشه 

مهر جنده ی رو بگیر

نمی دونم چرا اما خنده م گرفته بود و خانوم بزرگ 
دحرص می خور

ه-خانوم بزرگ حرص نخورید برای قلبتون بد



تعصبی مشتی به قلبش زد و گف

-همون بهتر که بمیرم تا هربار این پسر خونمو تو 
شیشه کنه،هربار یه بالیی به سرم بیاره،با نون حالل 
این بچه رو بزرگ کردم تا باعث سر بلندی باشه اما 

.حاال..

تحرفش رو ادامه نداد،بلند شد و گف

م-میرم باغ قدم بزن

م-منم میا

فیروزه همراه خانوم بزرگ رفت منم خواستم 
دهمراهشون برم که امیر باز صدا ز

ش-گون



مبرگشتم و به جایی که ایستاده بود نگاه کرد

ت-با پای خودت بیا تا با زور،نبردم

به حرفش توجهی نکردم و به خانوم بزرگ و فیروزه 
ملحق شدم،در حال حاضر امن ترین جا پیش خانوم 

بزرگه،چون از امیر عصبیه و امیر نمیتونه بهش نزدیک 
بشه .
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کسی جز سانلی ومادرش حوصله ی شام خوردن تو 
عمارت نداشت، بعد از این که از باغ برگشتیم به بهونه 

ی این که حواسم به خانوم بزرگ باشه شب کنار 
.خانوم بزرگ خوابیدم

صبح قبل از این که فیروزه بره بهداری رفتم باهاش 
.حرف بزنم



-فیروزه،با خانزاده حرف بزن هرکاری قراره بکنیم زود 
هتر انجام بدیم تموم بشه بر

تفیروزه کالفه چنگی به موهاش زد و گف

-منم موافقم،اینا خیلی دارن مامان و اذیت می کنن 
ااثبات بی گناهی گلین مشت محکمیه تو دهن این

؟-کی حرف میزنی باهاش

تفیروزه از روی تخت بلند شد وگف

م-االن میرم حرف بزن

م-من پیش خانوم بزرگ

فیروزه رفت اتاق امیر و منم پیش خانوم بزرگ 



مبرگشت

؟-بیدارشدین

تدستی به چشمش کشید و گف

م-دیشب خیلی خسته بود

ب-یکم دیگه بخوا

هدستش رو دراز کرد تا کمکش کنم بلند بش

ه-نه خواب بسه،امروز می خوام ببرمت کتاب خون

اسم کتاب خونه که اومد لبخند بزرگی زدم و همراه 
.خانوم بزرگ به سمت روشویی رفتیم



سانلی داخل بود و انگار باز استفراغ کرده بود ما رو 
که دید هول شد سریع صورتش رو آب زد و 

ترفت،خانوم بزرگ مشکوک  گف

-اینا یه ریگی به کفششونه،کی مشخص بشه چه ریگی 
هخدا عالم

خانوم بزرگ دست و صورتش رو شست و برای 
صبحونه پایین رفت،پاکت داروهای خانوم بزرگ رو 

.برداشتم دو دقیقه بعد از خانوم بزرگ سر میز نشستم

تا خانوم بزرگ چاییش رو شیرین کنه امیر و فیروزه 
.هم از راه رسیدن

؟-چی شد

م-گفت شب با رهام بیام، بگه چی کار کنی

سری تکون دادم و متوجه نگاه خیره امیر شدم وقتی 



مسیر نگاهش رو دنبال کردم رسیدم به دامن باال رفته 
ی سانلی که شورت هم نداشت و نگاه امیر دقیق میخ 

.بین پای لخت سانلی بود

انگار یکی به معده ی من چنگ زده باشه،صندلیم رو 
.عقب کشیده و خم شدم تا درد و  سوزشش کم بشه

دخانوم بزرگ با دیدنم  نگران پرسی

؟-گونش،حالت خوبه

درد امونم رو برده بود و نمیذاشت حرفی بزنم،صحنه 
های اونشب که به زور فراموش کرده بودم باز جلوی 

چشمم به حرکت دراومده بود و باعث شد همون چند 
.لقمه نون و پنیر رو هم همونجا کنار میز باال بیارم

سرم رو به میز تکیه دادم خدمتکار اومد زمین رو تمیز 
.کنه و خانوم بزرگ نگران برام چایی نبات هم می زد

فیروزه باید می رفت بهداری اما نگرانم بود گفتم 
.بهترم تا بره،اما اصال حالم خوب نبود

چایی نبات رو خوردم و بعد همراه خانوم بزرگ به 



اتاقش رفتیم و با اصرار روی تخت کنارش دراز 
.کشیدم

خانوم بزرگ پیراهنم رو باال زد و شکمم رو مالید تا 
دردش کمتربشه از گرمای دست خانوم بزرگ دردم 

کمترشد و خوابم برد.
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با صدای برخورد قاشق و چنگال بیدار شدم،خانوم 
.بزرگ کنارم نشسته بود و غذا می خورد

دوقتی متوجه چشم های بازم شد پرسی

؟-بهتری خوشگلم؟شام میخوری

ممتعجب پرسید

؟-شام



-آره،بیدار نشدی منم بیدارت نکردم، رهام اومده پایین 
اشام میخوره.میری پایین یا بگم غذاتو بیارن بال

حس و حال تکون خوردن نداشتم دلم غذا نمی 
مخواست و اشتها نداشت

؟-میشه من باز بخوابم

تدستی به سرم کشید و گف

ه-راحت باش،هرچقدر که میخوای بخواب

لبخندی زدم و چشم بستم با این که خوابم نمیبرد اما 
چشم باز نکردم تا این که فیروزه دنبالم اومد 

تو خانوم بزرگ گف

ه-خواب



ه-بیدارش می کنم،رهام کارش دار

ه-برو بگو باشه برای بعدًا،االن خواب

دلم نمی خواست از تخت دل ِبَکنم،می خواستم 
بخوابم و تنها باشم اما باید می رفتم تا این قضیه 

.هرچه زودتر تموم می شد و خونه   برمی گشتم

تچشم باز کردم و فیروزه با دیدن چشم های بازم گف

ه-بیدارشدی؟پاشو رهام کارت دار

م-باشه االن میا

مپتو رو کنار زدم و  گفت



م-رهام کجاست؟صورتم رو بشورم میا

ا-اتاق امیره،منم اونجام بی

تهمراه فیروزه به سمت در رفتیم که خانوم بزرگ گف

ا-گونش خودتو زیاد خسته نکنی

ت-حواسم هس

فیروزه رفت اتاق امیر و من رفتم تا صورتم رو 
بشورم،سانلی باز هم تو روشویی بود و استفراغ می 

کرد بی توجه بهش صورتم رو شسته و به اتاق 
.خانزاده رفتم

رهام با دیدنم دست باز کرد خزیدم بغلش و صورتم رو 
مبه سینه ش کشید



ر-دلم برات تنگ شده بود آقای دکت

د-دل آقای دکترم برای خواهر کوچولوش تنگ شده بو

تفیروزه کالفه از خوش و بش خواهر،برادری ما گف

ن-بسه دیگه،انگار صد ساله همو ندید

حرفی نزدیم فقط با یه لبخند کنار هم نشستیم.امیر 
تنفس عمیقی کشید و گف

-ما رفتیم بوشهر،قایق ساز گفت گُلین نامی اومده 
قایق سفارش داده اما بار رو کس دیگه ای تحویل 

گرفته که انگار اجنبی بوده،مدارکی که ثبت شده بود 
.مشخصات گُلین بود اما..

تادامه ی حرفش رو رهام گف



-اما وقتی عکس گلین رو نشون دادیم هیچ کس یادش 
نبود همچین شخصی،قایق ساز می گفت مطمئنه کسی 

که با شناسنامه گُلین ایل بیگی رفته و سفارش قایق 
.داده زنی که ما بهش نشون دادیم نیست

دامیر ادامه دا

-می گفت ما حتما اشتباه گرفتیم،اما ما دقیقا ادرسی 
رو رفتیم که گفته بودن گلین خرید کرده اما بار 

مشخص نیست چی شده و این رو هم به حساب دزدی 
نگُلین زده بود

تفیروزه گف

-پس یه نفر با شناسنامه ی جعلی گُلین که عکس 
هخودش رو داشته رفته و سفارش قایق داد



تامیر به تایید سرتکون داد و رهام گف

-از اونجایی که مشخصات گلین بوده و فقط عکس 
فرق داشته،نمیشه فهمید اون زن کی بوده،چون همه 

.جا از مدارک گلین استفاده شده

دفیروزه پرسی

؟-قایق ساز قیافه زنه رو یادش نبود

دامیر جواب دا

-گفت خودش یا عکسشو ببینه می شناسه اما اینجوری 
تکه بخواد بگه چه شکلیه نه یادش نیس

تفیروزه کالفه گف



؟-پس از بوشهرم چیزه خاصی دستگیرتون نشد

درهام جواب دا

-چیزخاصی که نه ،اما قایق ساز اصل مدارک رو بهمون 
داد ،با تاریخ دقیق تحویل بار و اینکه بار رو کدوم 

اسکله و به کی تحویل داده،داداش مدارک و کجا 
نگذاشتی بیارشو

امیر به سمت چمدونش رفت و با یه سری کاغذ و 
پوشه برگشت.
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-تاریخ دقیق همه نوشته شده،تاریخ  تحویل بار برای 
زمانیه که گُلین ناپدید شد و این یکم منو شک انداخته 

هشاید گُلین واقعا دزده و رفته بار و تحویل بگیر



ترهام دستی به شونه ی امیر زد وگف

-خودتو بااین حرفا اذیت نکن،خودت گفتی فقط 
شمیخوای دلیل رفتن گلین و پیدا کنی پس قوی با

تامیر سر تکون داد و گف

-دفتر یالمان خان و بررسی کردم خوبیش اینه همه چی 
نوشته شده اما فاکتور اصلی باید باشه کمکی که این 

دفتر می کنه این که میدونیم  دنبال چی باید بگردیم و 
مسراغ چه کسایی بری

مباالخره منم وارد بحث شدم و گفت

-منم فردا باخانوم بزرگ میرم کتاب خونه و این که 
شاید بتونم راجع به بررسی های یالمان یه چیزایی هم 

ماز خانوم بزرگ بپرس



ترهام گف

-خانوم بزرگو خسته نکنیااگه خودش حرفی زد خوبه 
س،نه که چیزی نپر

.-باشه حواسم هست فقط یه چیزی..

دامیر پرسی

؟-چه چیزی

مجواب داد

-درست یادم نیست اما انگار خانوم بزرگ گفت دخترا 
رو به سربازای اجنبی فروختن ،بابای دوستم مهلقا 

خیلی رفیق بازه میگن بااین جور ادما در ارتباطه اگه 



ممیگین الزمه من با مهلقا حرف بزن

ترهام و امیر نگاهی بهم انداختن و امیر گف

ت-نه،الزم نیس

تفیروزه گف

؟-شاید کلی کمکمون کرد،چرا نه

تامیر گف

-اینجور آدما مورد اطمینان نیستن،ممکنه بالیی سرش 
نبیار

ماین بار خودم گفت



-من که  نمیخام  برم سراغ دوستای باباش، از خودم 
ممهلقا سوال میپرس

ترهام به امیر گف

ن-یه لحظه بیا بیرو

مهردو از اتاق بیرون رفتند،از فیروزه پرسید

؟-اینا کجارفتن

م-نمیدون

تیه ربع طول کشید تا برگردن و امیر گف



ه-فقط در حد حرف زدن با مهلقا قبول

ه-باش

دفیروزه پرسی

؟-االن دقیقا چی کار باید بکنیم

ترهام گف

-هنوز،سررسیدا پیدا نشده سررسید ارسالن خان و 
گلین
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مسوالی که تو ذهنم بود رو پرسید



؟-سررسیدا خونه ی گُلین نیستن

تامیر گف

-آدمای خان ،تمام خونه رو گشتن جز سند فروش غله 
ی دزدی چیزه دیگه ای نبود.اگه سررسیدی هم بوده 

نبرداشت

مکمی فکر کردم و گفت

؟-خونه رو قبل از ناپدید شدن گلین گشتن

دامیر جواب دا

ه-آر



تکمی فکر کرد وگف

-یادمه بعدش منو بابا ارسالن خونه بودیم گلینو بردن 
نتهرا

تفیروزه سریع گف

م-پس خونه ی تهرانو هم باید بگردی

تامیر سری تکون داد و گف

-مهم تراز خونه ی تهران همین عمارته،کجاها رو 
؟گشتید

مفیروزه که جایی رو نگشته بود برای همین من گفت

-فقط اتاق خودمون و خانوم بزرگ،بعدشم حال خانوم 



دبزرگ بد ش

ترهام گف

-پس از فردا گشتن عمارتم شروع کنید،منم از چند تا 
ممریضای قدیمی سعی می کنم یه چیزایی بپرس

دفیروزه پرسی

-امیر دفترا رو کی میاری؟از رو دفتر بابا دنبالشون می 
؟کردی

تامیر دستی به موهاش کشید وگف

-دفتر یالمان خان که درسته هست اما اون تا وقتیه که 
زنده بوده،بنابراین همه دفتر ها بررسیش الزمه چون 
خیلی چشم  بهشونه یکی یکی میارم و اینکه باید یه 



مسئله ی جنجالی چیزی راه بندازیم که حواس همه رو 
هپرت کن

دفیروزه مشکوک پرسی

؟-چه جنجالی

دامیر جواب دا

د-نمی دونم،اگه پیشنهادی دارید بگی

تفیروزه گف

-فعال که پیشنهادی نداریم اما راجع بهش فکر می 
.کنیم،فقط امیر این جنجالت به دختر یا زن خرا.



تحرف فیروزه هنوز تموم نشده بود که امیر گف

ت-حواسم هس

ترهام بلند شد وگف

ی-من برم دیگه،باید برم بهدار

دامیر هم ایستاد و با رهام دست دا

ش-دمت گرم دادا

ترهام گف

-کار خاصی نکردم که(رو به فیروزه گفت)راجع به 
موضوعی که با خانوم بزرگ حرف زدیم،حرف دارم اگه 



امیخوای بی

تفیروزه بلندشد وگف

م-آره میا

تهر دو از اتاق بیرون رفتن و امیر گف

-خب،گونش خانوم باالخره ما دو تا با هم تنها شدیم
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منگاه سرد و بی احساسی بهش انداخته و گفت

م-که،چی؟چی کار کنم که تنها شدی

تمتعجب نگاهی بهم کرد و گف



؟-چته تو

م-من خوابم میاد،میرم بخواب

تبلندشدم تا از اتاق بیرون برم که گف

ب-بمون ،پیش من بخوا

مبدون این که بهش نگاه کنم گفت

م-الزم نیست من جای خواب دارم خود

از اتاق بیرون رفتم،خواستم برم پیش خانوم بزرگ اما 
بعدش فکر کردم حتما مسئله ی باشه که به من ربطی 

نداره، دست شویی رفتم و تا بیام باال رهام رفته بود به 
ماتاق خانوم بزرگ رفت



و-خانوم بزرگ بیام ت

م-بیا عزیز

مکنارش روی تخت نشستم و پرسید

؟-چی می خونید

تخنده ی شیرینی کرد وگف

ه-یکی از نامه های یالمان

مسرکی کشیدم و گفت

؟-نامه ی عاشقانه ست



ه-آر

مشیطون نگاهش کردم و گفت

گ-خانوم  بزر

تخندید و گف

-این خیلی خصوصیه نمی شه بخونی اما یکی دیگه 
یرو بهت میدم بخون

گ-خانوم بزر

تخندید و گف



ر-اینجوری نگا کن ،نمیشه دخت

مباز با همون لحن تکرار کرد

گ-خانوم بزر

تخندید و گف

ر-امان از دست تو دخت

؟-میدی بخونم

تخندید و گف

ه-ن



لب برچیده نگاهش کردم و طوری که دلش بسوزه پلک 
مزد

ه-خانوم بزرگ بده دیگ

ه-مناسب تو نیست بچ

م-جاهایی که مناسب نبود نمی خون

خندید و باالخره راضی شد نامه رو بهم بده،یه ماچ 
تف دار از لپش گرفتم و نامه رو شروع کردم.
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ابه نام خد

مچیچک جانم،سال

روزی که به اجبار به سفررفتم قول دادم حتما خط 
.بفرستم



دلم برای تو و یاشیل حسابی تنگ شده،نامه رو ُپست 
می کنم چون نمی خوام چشم کسی به خلوت ما 

.بیفته

پول ُپست رو خودم میدم اما میدونم چیچک مهربون 
.من دلش نمیاد بدون انعام  نامه رسون رو بفرسته،بره

چیچکم سرمای تنم گرمی بدنت رو طلب می کنه،بی 
.تو توانی برای کار کردن ندارم

نیستی تا ببوسمت و این روز ها از بس لب های 
سرخت  رو از روی عکس بوسیدم، که پوسیده شده و 

.تا من به تو برسم قطعا پاره می شه

صدای آه کشیدن های پر از لذتت و خیس ناب بدنت 
.حسابی وابستم کرده و دلم تنگته

چیچک جان من دقیقا دو  روز و بیست ساعت و چهار 
دقیقه ست که هیچی نخوردم و آخرین چیزی که 

.خوردم دستپخت عالی توبود

نمی دونم برات از چی بنویسم،قلمم جز به دلتنگی 
نوشتن چیزی نمی نویسه و من نمی خوام با از دلتنگی 

.نوشتن ناراحتت کنم

راستی برام بنویس رفتی دکتر یانه؟اگه رفتی دکتر 



.چی گفته و اگر هم نرفتی حتما برو

من سعی می کنم هرچه زودتر پیشت بیام و پوزیشن 
جدیدی رو از همونایی که دوستداری باهم امتحان 

.کنیم

ترس از این که کسی این نامه رو بخونه نمیذاره راحت 
رفع دلتنگی کنم،از راه دور گونه دخترم یاشیل و 
پیشونی تو چیچکم رو می بوسم،در پناه ا� شاد 

.باشید

***

نامه تموم شده رو به سینه م چسبونده و با چشم های 
مبسته به هپروت رفت

ش-گون

چشم باز کرده و به خانوم بزرگ نگاه کردم،لبخندی زد 
تو نامه رو ازم گرف

گخانوم بزر



؟-بله

کلمه یی رو که نفهمیده بودم معنیش چی 
 میشه،پرسیدم

؟-پوزیشن یعنی چی

تخانوم بزرگ بزرگ خندید وگف

ب-یه چیز که نه چند تا چیز خو

؟-این چند تا چیز خوب چی هستن

تخانوم بزرگ خندید وگف



ه-شوهر کردی بهت میگ

د-کو تاشوهر کنم،حاال شما بگی

تخانوم بزرگ باز خندید و گف

؟-پیش من میخوابی

ه-آر

ن-پس چراغ رو خاموش ک

ه-باش

مچراغ رو خاموش کرده و سری به فیروزه زدم و گفت



-من امشب اتاق خانوم بزرگم
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""فیروزه

وقتی رهام گفت پدر فاطمه قبول کرده به شرط کار 
کردن برای ما، مامان پول درمان فاطمه رو بده از 

خوشی سر از پا نمی شناختم و تو پوست خودم  نمی 
.گنجیدم

همراه رهام تا دم در عمارت رفتم و وقتی می خواست 
ماز در بیرون بره صداش زد

ر-دکت

دبه سمتم برگشت و پرسی

؟-چیزی شده



مسر به زیر انداخته وگفت

-منو می بخشی؟من دیروز، گردشمونو خراب کردم با 
مبچه بازی

هحرفی نزد سر بلند کردم دیدم با لبخند بهم خیره شد

-االن شدی یه خانوم کوچیکه بزرگ و عاقل کسی که 
فهمید اشتباه کرده و بخاطر اشتباهش عذر خواهی 

همی کن

؟-بخشیدیم یعنی

-آره،درضمن تو گردشمونو خراب نکردی این من بودم 
که یکم تندی کردم ،تو یه فسنجون خوشمزه و به 

یادمونی برامون پختی که طعمش هیچ وقت از یاد 
هنمیر



مخوش حال پرسید

؟-راست می گی؟واقعا خوشمزه بود

-آره،خوشمزه بود.االنم  برو تو بخواب که صبح زود 
مبیای بهداری کلی کار داری

ش-باشه،مراقب خودت با

تلبخند دلبری زد و گف

ر-توام مراقب خودت باش،شب بخی

دستی تکون و داد و رفت وقتی مطمئن شدم  از 
عمارت بیرون زده در حالی که یه حس خوب تمام 

وجودم  رو گرفته بود به اتاقمون رفتم خبری از گونش 



.نبود

روی تخت دراز کشیدم تا بخوابم که در باز شد و کله 
دی گونش داخل اوم

م-من امشب اتاق خانوم بزرگ

ر-باشه،شب بخی

ر-شب بخی

گونش رفت و منم چشمم گرم شد و خوابم برد.
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صبح زود بیدارشدم و لقمه ی نون پنیر خیار برای رهام 
با عشق درست کردم که حسابی خوشمره بشه،بعد از 
سر زدن به مامان و یادآوری به گونش که کتاب خونه 

.رو فراموش نکنه به سمت بهداری حرکت کردم



رهام هنوز نرفته بود و یه آقای نسبتا مسنی ُسُرم به 
مدست خوابیده بود،جلو رفته و سالم کرد

ر-سالم دکت

دچشم های خسته ش رو باز کرد و با دیدنم لبخند ز

؟-علیک سالم،خوبی

م-خوبم،بیا برات لقمه نون پنیر آورد

پاکتی که لقمه ها رو گذاشته بودم به سمتش 
گرفتم،رهام یکیش رو برداشت بسم اللهی گفت و 

.شروع کرد

دو،سه دقیقه ی هر دوتا رو که خیلیم  بزرگ بود خورد 
تو گف



-دستت درد نکنه، کم مونده بود از گشنگی پس 
دبیفتم.اما عجب خوشمزه بو

.لبخندی زدم و از اتاق بیرون رفته پشت میزم نشستم

روز پر مریضی بود و حسابی خسته شدم حتی وقت 
نشد ناهار بخوریم،فاطمه قابلمه غذا رو گذاشت و 

.رفت

چون هوا رو به سردی می رفت تمام مریضا بال استثنا 
.سرما خورده بودن و سوزن نیاز داشتن

زیاد دیده بود تو تهران اگه به دکتر بگی برام سوزن 
ننویس،نمی نویسه اما رهام به اصرار مریض توجهی 

نمی کرد و به اندازه ی الزم هم دارو می داد هم 
.سوزن

آخرین مریض که رفت صدای اذان هم بلند شد،روی 
میزم نشسته و از گرسنگی به دیِگ غذا که قورمه 

سبزی بود حمله کردم اما رهام وضو گرفت،با آرامش 
.نمازش رو خوند

بعد هم اومد کنارم روی میز نشستیم،شام و ناهار و 
.یکی کردیم و با هم خوردیم



یه نیم ساعت منتظر موندیم وقتی خبری از مریضی 
نشد،رهام در و قفل کرد همراهم تا دم در عمارت اومد 

.و رفت

بخاطر خستگی روز و همین که شام خورده بودم،بعد 
از سر زدن به مامان به اتاق رفته و خوابیدم.
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م-فیروزه...فیروزه،پاشو کارت دار

دچشم باز کردم گونش کنار سرم نشسته بو

-تو به من نگفتی نوشته ی التین چیه؟من دیروز رفتم 
کتاب خونه اما نمی دونستم دنبال چی بگردم برای 

.همین برا خانوم بزرگ سوگ سیاوش خوندم

هنوز خوابم میومد و چشمم باز نمی شد به جبر از 
متخت دل َکنده و گفت



م-بریم صورتمو بشورم،بعد نشونت مید

؟-اتاق خانوم بزرگ

ه-آر

ا-پس من ،میرم تو شستی صورتتو بی

ه-باش

گونش رفت اتاق مامان و منم رفتم دست و صورتم رو 
.بشورم،مامان خواب بود

مامان یه کتابچه ی اشعار موالنا به التین داره،درسته 
که مامان زبان خارجی رو بلد نیست اما این کتابچه 

.یادگار باباست

معلِم مامان تو همه چیز بابا بوده،درباره هر حرفه و 



هکاری ازش بپرسی کی بهت یاد داده می گ

م-یالمان

کتابچه هم آخرین کاری بوده که بابا شروع کرد و 
نتونست تمومش کنه،اگه اسب بابا ، سوارش رو زمین 

.نمیزد شاید تا االن بی گناهی گُلین هم ثابت شده بود

کتابچه رو از چمدون مامان برداشتم و همراه گونش به 
.اتاق خودمون برگشتیم

نوشته های روی جلد کتاب رو بهش نشون داده و 
مگفت

-این که کتابچه ست کوچیکه،اما سررسیدا باید قطور 
و بزرگ باشه،مثل این جلدش چرمه و نوشته های 

نخارجی داره،نگا ک

دگونش کتابچه رو گرفت و زیر و روش کر



؟-توبلدی اینو بخونی

ت-نه،بلدنیستم این اشعار موالناس

دکمی فکر کرد و باز پرسی

؟-خانوم بزرگ چی

-نه بلدنیست،فقط بابام،گُلین،ارسالن،امیر و داداش 
خودت التین بلدن...راستی یاشیل خواهرمم فکر کنم 

هکمی بلد باش

تسری تکون داد و گف

-االن فهمیدم باید دنبال چی بگردم،دیروز رفتیم کتاب 
خونه زیادم نموندیم چون خانوم بزرگ یاد گذشته ها 



زافتاد حالش بد شد با

-باید بی مامان بریم کتابخونه،اینجوری هم مامان 
ههست نمیشه گشت هم این که حال خودش بد میش

-موافقم...بیا تا خانوم بزرگ بیدار نشده کتابچه رو 
نبرگردوندیم به چمدو

م-باشه بری

دگونش باز پرسی

؟-مرسی چیه

مجواب داد



ه-یعنی ممنون،دست شما درد نکن

تسرتکون داد و گف

ه-من میرم آب بیارم،بیدارش کنم قرص بخور

ه-باش

گونش رفت آب بیاره،منم سریع کتابچه رو به چمدون 
دبرگردوندم؛گونش با پارچ آب از راه رسی

و-خانوم بزرگ...چیچک بان

تا گونش گفت :«چیچک بانو»مامان بیدار شد و روی 
دتخت نشست،چشم هاش نیمه باز بو



؟-گُـ..گُلینم اومده؟ گُلینم این جاست

دست مامان رو  گرفتم تا بی تابی نکنه، دستی به سرم 
دکشید چشم باز کرد و پرسی

د-فیروزه،تویی؟گُلینم کو؟گُلین این جا بو

؟-گُلین نیست،خواب دیدی مامان

و-نه...خودم صداشو شنیدم...گفت چیچک بان

دگونش لیوان آبی ریخت و دست مامان دا

م-من بودم،من صداتون زد

مامانش گنگ نگاهش کرد،آب رو یه نفس سر کشید و 



تگف

؟-تو بودی؟گلین نبود

د-نبو

دمامان غمگین و خسته چشم بست و دراز کشی

-گُلینم کجایی مادر؟تو که خودت مادری چرا مادر 
پیرتو چشم انتظار میذاری؟ دردت بجونم بیا 

همادر...بسه دوریت...بس

مامان با گریه خوابش برد بدون خوردن 
.قرصش،بیدارش نکردیم؛خواب که بود آرامش داشت

برای صبحونه خدمتکار اومد و خبر داد، نه من و نه 
.فیروزه میلی نداشتیم برای همین نرفتیم



-من برم، دیرم شده تااالن رهام بهداریه بره خونه یکم 
هاستراحت کن

و-باشه،بر

ظ-خداف

ت-خدا بهمراه

به اتاق خودمون رفته و پیراهن و ساپورتی که روز 
گردش پوشیده بودم رو پوشیده کمی هم مثل همیشه 

آرایش کردم شونه ای به موهام زده و به آشپزخونه 
.رفتم

خوشبختانه خدمتکاری نبود دو لقمه نون و پنیر با 
گردو برای رهام درست کرده و از آشپزخونه بیرون 

.رفتم

آیلی و سانلی تو باغ قدم می زدن،سانلی به شدت رنگ 



.پریده بود؛بی توجه بهشون از عمارت بیرون زدم

وقتی به بهداری رسیدم مریضی نبود و رهام خسته 
دسر روی میزش گذاشته بو

و-دکتر...دکتر مغانل

رهام سربلند کرد و نگاهی بهم انداخت چند بار پلک زد 
تو گف

؟-کی اومدی

م-تازه رسید

مپاکت دستم رو به سمتش گرفت

-به خوشمزگی لقمه های مادرانه، ننه رهام نیست اما 
یته دلتو می گیره ضعف نکن



تدست دراز کرد و پاکت رو گرف

م-دستت درد نکنه،صورتمو بشورم میا

رهام رفت و چند لحظه بعد صورت شسته 
تبرگشت،همونطوری که لقمه ش رو گاز می زد گف

-باید برم پاسگاه صحبت کنم،ساختمون این جا باید 
بزرگتر بشه،لوله کشی آب تمیز احتیاجه،لوله کشی نشد 

نحداقل یه چاه آب باید برای بهداری جدا بزن

-اگه امیر ،خان بود می شد یه کاریش کرد اما خان 
.عمو..

ترهام حرفم رو قطع کرد و گف



ن-اردالن خان مشکلی نداره،دور وبریاش اجازه نمید

قصد بیرون رفتن از اتاق رو داشتم که موضوعی به 
.خاطرم اومد

؟-کی قراره فاطمه رو ببریم تهران

-اول میره اردبیل،یه سری آزمایش الزمه باید انجام 
بشه بعد اسمش میره تو لیست گیرنده پیوند 

نریه،هروقت نوبتش شد میره تهرا

.-نمیشه سریع..

تنذاشت حرفم رو کامل کنم و گف

-سریع تر میشه پول دادن به داللی که معلوم نیست از 



بدن کدون بیچاره ی این عضو رو دزدی کرده،و از کجا 
معلوم عضو اهدا شده مشکلی نداشته باشه و بدن 

فاطمه قبولش کنه.
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؟-کی میبریش اردبیل

رهام آخرین گاز رو از لقمه ش زد و بعداز جوییدنش 
تگف

-باباش تاآخر ماه میاد،پول اردبیل بردنش رو خودش 
هداره فقط باید آخرماه بشه که صاحبکارش  پولو بد

منگران پرسید

؟-دیر نیست



-عمر دست خداست،هرچه زودتر بهتر اما نه دیر 
نیست؛دستتم درد نکنه سیر شدم حسابی،خونه هم 

مدیگه الزم نیست بر

نوش جونی گفته و از اتاق بیرون رفتم، امروز که 
تااالن بهم خانوم کوچیک نگفته پس دل به دست 

.آوردن از راه شکم داره جواب میده

روز کسلی بود با مریضایی که دیروز داشتیم با خودم 
فکر می کردم امروز هم سرمون شلوغه اما جز دوتا 
پیر مرد که اونم نذاشتن من براشون سوزن بزنم و 

.رهام زد مریض دیگه ای نداشتیم

دظهر مادر فاطمه خودش ناهار آور

؟-فاطمه کو

ه-حال ندار بود خوابید

منگران پرسید



؟-ریه ش

ه-نه سرما خورد

-بی زحمت خودتون موقع رفتن قابلمه رو بیارید 
ظیافردا فاطمه رو میفرستم دنبالش، خداف

رفت و من نگران به اتاق دکتر رفتم، رهام با دیدن 
دچهره نگرانم پرسی

؟-نگرانی؟چی شده

؟-فاطمه سرماخورده،بد نباشه برای ریه ش

؟-مادرش آوردتش



ه-نه،فقط غذا اورد

ترهام کیفش رو برداشت و گف

-حواست به بهداری باشه تا من بیام،از دست اینا 
صدبار گفتم پولش مهم نیست این بچه یه سرفه ساده 

.زد بیارینش..

رهام غرغر کنان رفت،پشت میزم نشسته و نگران به 
در زل زده بودم.بااین که به شدت بهش حسودی می 

.کردم اما عجیب برام عزیز و دوست داشتنی شده بود

تسه ربع طول کشید تا رهام باالخره برگش

؟-چی شد؟حالش خوبه

-جای نگرانی نیست سرما خورده،اما مادرش داشت 



مقرص اشتباهی بهش می داد خوب شد زود رسید

دخدارو شکری زمزمه کردم که رهام پرسی

؟-کسی که نیومد

؟-نه،ناهار میخوری

ه-آره خیلی گشنم

موکتی که ظهر ها برای ناهار پهن می کردیم رو،پهن 
کرد منم قابلمه غذا رو جلوش گذاشتم و خودم کنارش 

منشست

؟-نمیخوری تو



م-نه اشتها ندار

تاخم کرد و گف

-یعنی چی اشتها ندارم؟تو چجوری زنده ی وقتی 
یهیچی نمیخور

؟-کی گفته من هیچ وقت هیچی نمیخورم

دحق به جناب جواب دا

-من میگم،واال هر بار که من ترو دیدم یا نخوردی یا کم 
یخورد

نمی دونم چرا کنار رهام اشتهام کور می شد نمی 
متونستم حتی یه لقمه بخور



م-تو بخور،من گشنه شدم میخور

ش-نه باید االن بخوری،زود با

بابا جان من عدس پلو دوست ندارم آخه، االن هم اگه 
.بگم دوست ندارم باز به بچه بودنم ربط میده

ترهام قاشقی رو پر کرد و جلوی دهانم نگه داش

.-آ کن...دهن تو باز کن عموببین..

با این که باید از این که مثل بچه ها باهام رفتار می 
دکرد عصبی می شدم،اما خنده م گرفته بو

-آ کن...به به بخوریم...آ کن عمو ببین دندونای موشی 
وت

قیافه جدی رهام که سعی داشت قاشق رو بفرسته تو 



دهانم خیلی خنده دار بود، وقتی لبم از همه فاصله 
گرفت و خندیدم از فرصت استفاده کرد و سریع قاشق 

.رو تو دهانم فرستاد

من از عدس پلو بدم میومد و نمیخوردم اما وقتی مزه 
ی غذای تو دهانم  رو حس کردم حس کردم بهترین 

.طعم و مزه ی دنیا رو داره

-دیدی خوردی،زنده ای هنوز و نمردی؟پس بخور 
ردخت

مقاشق رو به دستش دادم و با سواستفاده گری گفت

ن-عمو،من َبَتد نیتم بخولم تمت ت

((عمو من بلد نیستم بخورم کمک کن

ترهام خندید و گف



ن-باشه عمو جون،دهن تو باز کن...آ ک

خنده م گرفته بود اما می دونستم مزه ی خوب غذا 
بخاطر ایِن که از دست رهام خوردم برای همین با 

خنده دهانم رو باز کردم،تا آخرین قاشقی که خوردم 
.رهام خودش دهانم گذاشت البته با دوتا قاشق جدا

و-دخترم ،سیر شدی عم

ه-آله عمو دتت دلد نتن

((آره عمو دستت درد نکنه

رهام خندید و قبل از این که چیزی بگه یه سایه افتاد 
و پسر جوونی وارد بهداری شد نگاه خیره ش رو حس 

تکردم رهام که متوجه نگاهش شده بود گف

م-کجا رو نگامی کنی پسر؟برو تو اتاق تا بیا



تپسره پر رو زل زد به رهام و گف

ه-سوزن دارم که خانوم باید بزن

تبلند شدم که تا سوزنش رو بزنم اما رهام گف

-الزم نیست،خانوم خانزاده ست و به هر ننه قمر بی 
چشم و رویی سوزن نمیزنه   برو بخوابم خودم می زنم 

تبرا

تپسره ی پررو گف

ت-خانزاده ست هرچی که هست سوزن زن اینجاس

ترهام نزدیکش شد و گف



-خاله ی امیره میری تو سوزن تو بزنم یا گم میشی 
یمیر

تپسره اسم امیرو که شنید سریع به اتاق دکتر رف

-برو هم قابلمه رو ببر هم پیش فاطمه باش تا این هیز 
هبر

ه-باش

رهام به اتاق رفت و منم بعد از جمع کردن موکت 
.و برداشتن قابلمه به سمت خونه ی فاطمه رفتم

به خاطر اصرار زیادش برای بازی گرم بازی شدم و 
.یادم رفت باید به بهداری برگردم

غروب شده بود و هوا تاریک، در زدن فاطمه در و باز 
کرد رهام داخل اومد و چشمش که بهم افتاد پوزخندی 



تزد وگف

-میگه من بچه نیستم،اونوقت وقتی این همه کار 
ریخته سرمون نشسته این جا عروسک بازی می 

مکنه،پاشو بری

ناراحت عروسک از دستم افتاد و بعد از خداحافظی با 
.فاطمه به بهداری که حسابی شلوغ شده بود رفتم

تاوقتی که من بودم چهار تا مگس نبود مگس 
بپرونی،االن  جای سوزن انداختن هم نیست.

تا دیر وقِت شب بهداری بودیم،رهام باید میموند برای 
همین نوه ی یکی از مریضا رو فرستاد دنبال امیر که 

تنها عمارت برنگردم.

امیر اومد و بعد از خوش وبش با رهام از بهداری 
بیرون زدیم.

 -فردا میریم خونه ی گُلین رو بگردیم رهامم میاد الزم 
نیست بری بهداری



 -باشه

 دیگه حرفی نزدیم،به عمارت که رسیدیم مامان و 
گونش به سمت باغ می رفتن منم بهشون ملحق شدم 
و بعد از قدم زدن خسته و کوفته خیلی سریع خوابم 

برد.
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""گونش

امروز قراربود به خونه ی گُلین برای گشتن خونه 
بریم.به خانوم بزرگ گفتم:« دلم برای مادرم تنگ شده ، 

تاشب میمونم و غروب بر می گردم»خانوم بزرگ هم 
.قبول کرد که برم

فیروزه هم که به اسم بهداری از عمارت بیرون زده 
بود،امیر هم که مجبور نبود برای بیرون رفتنش به 

کسی جواب پس بده و راحت بود،رهام هم که از 
.بهداری میومد

هر چهار نفرمون جدا جدا و یواشکی به خونه ی گُلین 
رفتیم،پنج دقیقه بعد از این که من رسیدم .رهام هم 

ترسید،دور هم تو اتاق جمع شدیم و امیر گف



-دقت کنید به هیچ وجه با صدای بلند مخصوصا تو 
هحیاط حرف نزنید،کسی نباید متوجه ما بش

ترهام ادامه حرفش رو گرفت و گف

-خونه قبال توسط آدمای خان تفتیش شده اما خب 
بعدش هم حدود یکماه گلین تو خونه بود و ارسالن 

خان هم تا زمان مرگش تو این خونه بود،پس احتمال 
این که بعد از تفتیش خونه چیزی رو جایی قایم کرده 

.باشن هست،زیر و روی هرچی و هرجایی رو بگردید

باشه ای گفتیم و شروع کردیم ،خونه ی نقلی بود یه 
هال و پذیرایی داشت با یه اتاق،پذیرایی وسط خونه 

بود و سمت چپش اتاق خواب و سمت راست هم 
.مطبخ بود

همه جا،رو گشتیم حتی دیگ های بزرگ آشپزخونه رو 
هم نگاه کردیم چیزی نباشه، رهام و امیر فرش رو لوله 
کردن و زیر فرش رو هم به دنبال موزاییکی که لق بزنه 



.گشتیم اما خبری نبود 

تو اتاق یه صندوقچه بود،بازش کردم پر از لباس 
بود،یکی از لباس ها رو برداشتم خیلی نازک بود و 

بدنما،یقه ای هم جز دو تا بند نداشت وسوسه شدم 
جلوی آیینه قدی اتاق ایستادم لباس رو جلوی تنم 

مگرفته و خودم رو تو آینه نگاه کرد

د-چه این لباس خواب بهت میا

برگشتم سمت صدا امیربود،یه جوری به ادم نگاه می 
کرد که انگار لختی و هیچی تنت نیست،لباس رو به 

صندوقچه بر گردوندم و بی توجه به امیر از اتاق 
.بیرون زدم

ن-بیا برو به کارت برس،من میرم بیرو

امیر رفت و من به اتاق برگشتم،فقط همون صندوقچه 
مونده بود،وسوسه ی امتحان لباس ها باعث شد بتونم 



متوجه بشم رو کف صندوقچه یه تکه چوبه که جدا 
.میشه

چوب رو برداشته و با چند تا نامه روبروشدم،نامه 
.هارو برداشتم روی همشون نوشته شده بود

««منتظِر تو ارسالن

نمی دونم چرا اما نامه ها رو بدون این که به کسی بگم 
زیر جلیقه لباسم قایم کرده و لباس ها رو به 

.صندوقچه برگردوندم

از اتاق بیرون رفتم،هرسه خسته یه گوشه افتاده 
.بودن

م-چیزی پیدا نکرد

تفیروزه کالفه سرش رو بین دستاش گرفت و گف

-الکی وقت هدر دادیم،حتما باز اومدن یواشکی 
تفتیش کردن یا ارسالن و گُلین این جا رو،دیگه امن 

ننمی دونست



کسی حرفی نزد،نیم ساعتی به سکوت گذشت که 
تباالخره رهام بلند شد وگف

-خانوم کوچیک پاشو ما بریم بهداری، گونش توام یه 
مسری به مادر بزن ،بیا تا یه جایی باهم بری

م-باشه،بری

بعد از خداحافظی با امیر،سه نفری باهم از خونه ی 
گُلین بیرون زدیم،رهام و فیروزه بهداری رفتن و من به 

.سمت خونه ی خودمون حرکت کردم

م-ننه رهام من اومد

مادر از مطبخ بیرون اومد بادیدنش جلو رفتم و بغلش 
مکرد



ه-چه بوی خوبی میاد گشنم

ظهر شده بود و اما ما چون مشغول گشتن خونه 
مبودیم غذایی هم نداشتیم ناهار نخورده بودی

-دست و روتو بشور سفره رو پهن کن تو ایوون کوکو 
مسیب زمینی پخت

ه-باش

دست و رو شسته، سفره رو پهن کردم. مادر چند 
دقیقه بعد با سینی پر از کوکو سیب زمینی اومد،انقدر 

تگشنه بودم و با اشتها خوردم که مادر گف

-انقدر بااشتها میخوری که آدم خیال می کنه یا گشنه 
های هیچی نخوردی،یا حامل



مبا دهان پر گفت

ر-عه،ماد

-با دهن پر حرف نزن بچه،نگفتم حامله ای که گفتم 
یخیال می کنه حامله ا

با این حرف مادر یا روزی افتادم که امیر وحشی شده 
بود و زدتم،من واقعا پررو و جون سگ بودم که ازش 

.بدم نمیومد هیچ عاشقش هم شده بودم

بعداز خوردن ناهار خوشمزه و دو لیوان دوغ،سفره رو 
.جمع کرده و با مادر کنارهم تو ایوون دراز شدیم

چشمم تازه گرم شده بود که صدای خنده ی دخترا رو 
مشنیدم از همون جا تو ایوون صدا زد

ا-زینب...مهلق



؟-گونش خونه ای تو

مصدای مهلقا بود،جواب داد

م-صبرکنید ،منم میا

مادر بیدارشده بود بهش گفتم که میرم با دخترا ظرف 
بشورم،مادر خوابید و من با تشت ظرف های َنُشسته 

.همراه دخترا شاد و خندون راه افتادیم

لب چشمه نشسته بودیم،از هر دری حرف می زدیم و 
.ظرف می شستیم

موقعیت رو مناسب دیدم با مهلقا راجع به پدرش 
حرف بزنم،البته تا قبل از این که امیر از پشت درخت 

.عالمت بده که پیشش برم

بی توجه بهش به ظرف شستنم ادامه دادم و بی خیال 
.حرف زدن با مهلقا شدم

دخترها تکلیفشون مشخص نبود یه بار از سمتی می 



رفتن که خونه ی ما آخر مسیر بود و یه بار هم از 
.سمتی می رفتن که خونه ی اما اولین خونه بود

اون روز هم از شانس بد من درست وقتی که امیر 
دنبالم میومد و با چشم خط و نشون می کشید دخترا 
ها برای پارچه دیدن رفتن و من تنهایی به سمت خونه 

.راه افتادم

-گونش...وایسا تا سگ نشدم
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بی توجه بهش راهم رو ادامه دادم کم و بیش زن و 
مرد تو مسیر بودن و خیالم راحت بود که نمی تونه 

.بهم نزدیک بشه

؟-گونش..وایسا بهت می گم، این کارا چیه می کنی

دکوچه خلوت شده بو



-تا وسط کوچه کولت نکردم نبردمت خودت با زبون 
اخوش وایس

نیم نگاهی پشت سرم کردم راهی تا خونه نمونده 
.بود،بسم اللهی گفته و با سرعت به سمت خونه دویدم 

تشِت دستم سنگینی می کرد اما باید قبل از این که 
بهم نزدیک می شد و با چند تا ماچ و بغل خرم می کرد 

.به خونه می رسیدم

وقتی پام به حیاط رسید نفس راحتی کشیدم و با 
مصدای بلندی که مادر بیدار بشه گفت

م-مادر،من اومد

سر برگردوندم،امیر پشت پرچین ایستاده و بهم زل 
.زده بود

-گونش بیا بیرون(به سینه ش اشاره کرد) جای تو این 



اجاست ،بی

ممسخ نگاهش شده،به سمت پرچین رفت

ز-گونش کجا میری با

صدای مادر باعث شد بی توجه به امیر، تشت رو داخل 
.مطبخ بذارم و به ایوون کنار مادر برم 

؟-کی میری

م-خانوم بزرگ،اجازه داد تا غروب بمون

-پس پاشو بریم پارچه ببینیم از اونور خودم تا عمارت 
تمیبرم



ه-باش

ممادر چارقدش رو سر کرد واز خونه بیرون زدی

؟-این سمتی مگه خونه عمه نصرت نیست

ه-نوه ش از تهران پارچه آورد

ط-عمه نصرت همین پارچه فروشی رو کم داشت فق

ه-باالخره زن بیوه باید یجوری خرج خودشو دربیار

عمه نصرت تنها زن بیوه ی بی شوهر روستا بود،البته 
عمه نصرت هم مثل مادر زینب عقد برادرشوهرش 

.شده بود که اونم چندسال پیش سیل برد

دخترا با تشت ظرف هاشون هنوز خونه ی عمه نصرت 



بودن،پارچه های قشنگی نبود اما چون به اسم پارچه 
ی از تهران اومده بود همه،دو سه تایی خریدن و فقط 

.منو مامان دست خالی برگشتیم

مادر تا دم در عمارت باهام اومد،وقتی داخل شدم مادر 
هم رفت.
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کنار حوض نشسته و به فواره ای که کم کم آب می 
پاشید زل زده بودم،صدای سانلی میومد که هوس کله 

.پاچه کرده و  دلش کله پاچه میخواد

از هیچ غذایی مثل کله پاچه تو عمرم بدم نمیومد و با 
شنیدن اسمش هم حتی حالم بد می شد،با اولین عق 

.به سمت دستشویی دویدم

باز هم زرد آب استفراغ کردم،دست وصورتم رو شستم 
.که یه سایه افتاد روی دیوار،سر چرخوندم امیر بود

.داخل شد و در رو چفت کرد

م-برو بیرون، مگه نمی بینی من اینجا



ه-باشی...داری استفراغ می کنی،نمی ریدی ک

با چشم های گشاد شده به این بشر پر رو نگاه کردم 
جلو اومد و به تشت آبی که دست هام داخلش بود 

داشاره کر

؟-صورتتو شستی

.-آره...چطـ..

حرفم هنوز تموم نشده  بود که دستم رو کشیدو به 
خودش چسبوندم تا بخوام پسش بزنم  لبش روی لبم 

.نشست و گرمم کرد 

پاهام سست شده و تحمل وزنم رو نداشت اگه دستش 
.دور کمرم سفت حلقه نمی شد،زمین می خوردم

بی توجه به مکانی که بودیم بی وقفه می بوسید و به 



.خودش می فشردم

نفس کم آورده بودم و می خواستم پسش بزنم تا 
نفس بکشم اما عقب نمی رفت،با مشت به سینه ش 
زدم افاقه نکرد و آخرش تصمیم گرفتم لبش رو گاز 

بگیرم،فقط انگار خیلی بد گاز گرفتم چون اخ بلندی و 
.گفت و پسم زد

.اگه خودش نگهم نداشته بود پخش زمین می شدم 

-وحشی این چه غلطی بود کردی،باز که جفتک می 
یپرون

ه-نفسم باال نمیومد،ول نمی کردی ک

دنگاه مهربونی بهم انداخت و پرسی

؟-االن خوبی



-خوبم اما احتماال تا چند دقیقه دیگه بوی گَند خفه م 
ممی کنه،بابا تو مستراحی

انگار تازه متوجه مکان شده بود،در و باز کرد سرش 
.بیرون برد وقتی مطمئن شد کسی نیست،رفت

آبی به صورتم زده تا از داغی و سرخیش کم بشه و 
.بعد باالخره از دستشویی بیرون رفتم 

مخانوم بزرگ کنار حوض بود به سمتش رفته و پرسید

؟-چیزی شده؟دنبال چیزی میگردی خانوم بزرگ 

تبرگشت سمتم و با لبخند گف

-از پنجره دیدم اینجا نشستی،یهو انگار حالت بدشد 
؟اومدم دنبالت ببینم خوبی یانه

م-خوبم،به لطف سانلی خانوم زردآب استفراغ کرد



دخانوم بزرک اخم کرد و پرسی

؟-چی کار کرده،این ورپریده

-وای خانوم بزرگ اصال نمیتونم باز باال بیارم ولش 
دکنی

؟-باشه،می خوام قدم بزنم میای یا میری باال

م-میام،بری

همراه خانوم بزرگ تو باغ قدم می زدیم که یهم 
دپرسی

!-چرا سینه ت بزرگ شده انقدر؟



متعجب به سینه م زل زده بود،نگاهی کردم و تازه 
یادم اومد نامه ها رو تو جلیقه م قایم کردم،اگه خیس 

.شده باشه بدبخت شدم

قبل از این که مخالفی کنم و خودم رو کنار بکشم 
تدست خانوم بزرگ روی سینه م نشست و گف

؟-چیزی قایم کردی این زیر

تنمی دونستم چی بگم،که خودش گف

؟-دیدم امیر از دستشویی اومد بیرون، بهت نامه داده

منگاهش شیطون بود،از نگاهش سرخ شدم و گفت

ه-آر



برای فرار از دست سوال های بعدیش بلند شدم و به 
.سمت مطبخ دویدم

نمی دونم چرا اما به مطبخ رفتم، هیچ کس نبود و 
.مطبخ خالی بود

بوی غذایی که میومد دیوونه کننده بود اب دهانمو 
دقورت داده خواستم از مطبخ بیرون برم که امیر اوم

؟-خانوم بزرگ چی گفت که فرار کردی

مپشت چشمی براش نازک و بهش پشت کرد

ه-همش تقصیرتوع

دست انداخت دور کمرم و  به خودش چسبوندم،ابرو 
دباال داد و پرسی

؟-تقصیرمن؟چی کار کردم مگه



مپسش زده و از بغلش جدا شد

-دیدتت از دستشویی رفتی بیرون،برای این که سوال 
مپیچم نکنه فرار کرد

م-اوه،بد شد که از این به بعد باید حواسمونو جمع کنی

محق به جناب گفت

-نخیرم،شما حواس تو جمع می کنی به من نزدیک 
؟نشی فهمیدی

جوابی نداد از کنارش رد شدم تا برم اما دستم رو 
مکشید و بغلش افتاد

ن-چی کار می کنی؟ولم ک



بی حرف دامنم رو باال داد و دستش رو وارد شلوارم 
کرد.
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ترسیده از این که کسی بیاد تو مطبخ ببینتمون،و از 
.لمس دستش یخ کرده بودم

ی-چی...چی کا...چی کار می کن

-دستم االن روی واژنته،می دونی اگه یه تکون دیگه به 
؟دستم بدم تو دیگه دختر نیستی

آدم خنگ همیشه،خنگ و موقعیت نشناسه،بی توجه از 
مموقعیتی که گیر کرده بودم پرسید

؟-واژن چیه



تخندید،تکونی به دستش داد و کنار گوشم گف

ت-اسم علمی این خانوم خوشگله س

تازه موقعیت اسفناکی که گیر افتاده بودم یادم اومد و 
ماز خجالت سرم رو تو سینه ش قایم  کرد

ر-تروخدا ، دستتو بردا

ه-ن

؟-چرا نه

-میخوام بفهمی،من اگه بخوام زن کردن تو هیچ کاری 
برام نداره.میتونم کاری بکنم که نتونی تو روی خودت 

تو آیینه حتی نگاه کنی،پدر و مادرت طردت کنن همین 



داداش رهامت حتی دیگه تو صورتت حتی تف هم 
نندازه.پس وقتی بهت می گم وحشی نشو جفتک ننداز 

هبه حرفم گوش بد

ر-باشه،هرچی بگی گوش میدم فقط دستتو بردا

-دیگه،دیره دستم تازه این خانوم خوشگله رو پیدا 
هکرد

از بیرون مطبخ تو حیاط صدا میومد از ترس خودش 
دوصدای بیرون گریه م گرفته بو

؟-چته؟چرا گریه می کنی

ن-تروخدا ولم کن االن یکی میبینتمو

ه-ن



ا-تروخد

گریه م شدت گرفته بود و قسمت سینه ی لباسش 
.خیس شد

ه-باشه،شرط دار

مخیلی سریع برای خالصی پرسید

؟-چه شرطی

-خیلی آسونه،امشب میای اتاق منو تو بغل من 
میخوابی،اگه نیای هرجایی که باشی میام و کارتو 

تتموم می کنم اونم با انگش

مفشاری به واژنم آورد که از ترس به لباسش چنگ زد



ه-باشه،باشه قبول

درست لحظه ای که در مطبخ باز شد دستش رو از 
دشلوارم بیرون کشید و ولم کر

؟-خانزاده،چیزی می خواستید

-نه،اومدم بگم برای خانوم بزرگ سوپ مرغ درست 
رکنید امشب، که گونش خانوم قبل از من اومده انگا

مپشت به زینت اشکامو پاک کردم و گفت

-اومدم نبودید،اگه دیر نشده برای خانوم بزرگ سوپ 
زمرغ بپ

تزینت سریع آستیناشو باال زده دستاشو شست و گف



م-همین االن، به چشم می پز

ه-دستت درد نکن

ملبخندی زده و همراه امیر از مطبخ بیرون رفتی

ه-شب منتظرتم یادت نر

؟-خانوم بزرگ اگه نگهم داره چی

-تو شب پیش منی وگرنه فردا صبح دیگه دختر 
ننیستی،زن شدی اونم با انگشت م

م-با...باشه میا



ه-خوب

خم شد گوشه ی لبم رو بوسید و رفت، خدایا خودت 
کمک کنم کن.از کجا معلوم شب برم پیشش و بالی 

؟سرم نیاره

غمگین و ناراحت باز کنار حوض نشستم، انقدر به آب 
دزل زدم که هوا کامال تاریک شد و فیروزه از راه رسی

؟-گونش اینجا چرا نشستی

د-حوصلم سررفته بو

-حاال که من اومدم پاشو بریم باال برات تعریف کنم 
زچی شد امرو

از لبه ی حوض که نشسته بودم پایین پریدم و 
مپرسید



؟-چی شده امروز

همونطور که به سمت ساختمون عمارت می رفتیم 
تفیروزه گف

-امروز یکی از کشاورزای قدیمِی اربابی اومده بود 
بهداری،رهام هم باهاش که حرف زده معلوم میشه 

کارگزار یه سری کشاورزا رو از کار بی کار کرده،اونم 
.بدون این که مزدشونو بده

این کشاورزا از کار بی کار شدن اما هیچ کسی 
نفهمیده،هیچ جایی هم نوشته نشده.جالب اینه هنوز 

که هنوزه این کشاورزای اخراجی مزد میگیرن البته 
.خودشون نه،تو دفتر مزد کارگرا ایناهم مزد میگیرن

اما اینا زمانی بی کار شدن که به گلین تهمت دزدی زده 
شده،اینا حتی حقوق سه ماه قبل از اخراجشون رو 

نگرفتن اونوقت مزدشون تو دفتر تمام وکمال پرداخت 
تو جز مبالغ دزدی گلین حساب شده س



؟-یکم گیج شدم یه بار دیگه میگی

فیروزه دستم رو کشید و وارد سالن شدیم اینور 
تواونور رو یه نگاهی انداخت وگف

-این جا مطمئن نیست بیا بریم اتاق خودمون
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دستم رو باز کشید و به اتاقمون رفتیم، در و قفل کرد 
.و روی تخت نشستیم

-ببین،کارگزا یه سری کشاورز و اخراج کرده به کسی 
هم نگفته ،مزد این بدبختا رو اصال نداده اینا خیلی 

ساله بیکارن اما هر ماه طبق دفتر کارگزار دارن حقوق 
؟میگرن یعنی چی



ه-یعنی کارگزار داره دزدی می کن

-دقیقا،اینا میتونن شاهد خوبی باشن.البته رهام گفت 
اینا از ترسشون این همه سال سکوت کردن ،احتمالش 

نخیلی کمه بیان شهادت بد

؟-خوب،االن چی کار باید بکنیم

م-اینو من نمیدونم، باید با امیر حرف بزن

ه-پاشو برو حرف بزن دیگ

تخندید و گف

ه-مثل این که خیلی عجله داری این مسئله تموم بش



ب-آره خ

م-االن که خیلی گشنمه باشه برای بعد از شا

گ-من میرم اتاق خانوم بزر

م-لباس عوض کنم منم میا

ماز اتاق که بیرون زدم،امیر رو تو راهرو دید

ه-شب منتظرتم یادت نر

م-باشه،میا

خدایا خودت نجاتم بده،کاش فیروزه باهاش حرف 
بزنه و بره سراغ اون کشاورزا و دست از سر من 



.برداره

با دلهره و نگرانی به اتاق خانوم بزرگ رفتم چند دقیقه 
.بعد هم فیروزه اومد

انگار زمان به سرعت سپری می شد، خیلی زود برای 
شام پایین رفتیم و خانوم بزرگ خیلی سریع تر از 

.همیشه فقط سوپش رو خورد و رفت بخوابه

تخواستم دنبالش برم که گف

ر-نیازی نیست،بشین شامتو بخو

مگه لقمه از گلویی من پایین می رفت،امیر هم هر چند 
دقیقه یکبار لبخند شیطانی می زد و دلم رو آشوب 

.کرده بود

تمام امیدم به فیروزه بود که اونم گفت:«خوابش میاد 
«فردا حرف میزنه

از ترس حالم بهم خورد و باز زرد آب استفراغ 
تکردم،روشویی بودم که امیر اومد و بغلم گرف



؟-چته تو؟چرا یخی و رنگت پریده؟از من می ترسی

نمی تونستم بگم ازت می ترسم قطعا باز عصبی می 
شد و اوضاع بدتراز قبل می شد،وقتی دید جواب 

.نمیدم خودش صورتم رو شست

دست انداخت زیر زانو و دور شونه م بغلم گرفت و از 
روشویی بیرون رفت.صورتم رو تو سینه ش قایم 

.کردم نگران بودم کسی ببینتم

در اتاقش رو با لگد باز کرد و با پا هم بست روی تخت 
گذاشتم ،به طرف در برگشت و قفلش کرد.
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تمام تنم از ترس می لرزید،نمی دونستم چی کار باید 
؟بکنم؟اصال امیر میخواد چی کار کنه

از در فاصله نگرفته بود که کسی به در کوبید، ترسیده 
مصدا زد

ر-امی



س-هی

ددر رو باز کرد و خودش جلوی در ایستاد، خان بو

ر-باید باهات حرف بزنم،از جلوی در برو کنا

-من حرفی ندارم بزنم االنم میخوام بخوابم،شب 
ربخی

داخل اومد و در رو محکم بست،به سمت تخت اومد و 
دکنارم دراز کشی

م-بیا بغل

دستش رو باز کرد،از ترس این که عصبیش نکنم بغلش 
مخزید



؟-تو منو چی صدا کردی

؟-ها

و-گفتی امیر،یه بار دیگه بگ

ر-امی

دمحکم بغلم گرفت و زیر گلوم رو مکی

ر-جووِن امیر،چه خوشمزه میگی امی

ه-امیر نکن کبود میش

-چه خوبه که همیشه بهم می گفتی خانزاده،میگی  امیر 



مدلم  میخواد درسته قورتت بد

بهتر بود سکوت کنم انگار حرف زدنم اوضاع رو بدتر 
می کرد.باز لبش رو گذاشت روی گردنم و مکید،یه 

حسی وادارم می کرد دستم رو دور گردنش حلقه کنم 
.و سرش رو به گردنم فشار بدم

دسرش رو بلند کرد و به چشم نیمه بازم نگاه کر

؟-جوون،خوشت اومده

مخجالت زده دستم رو پس کشیده و چشم بست

م-گونش چشماتو باز کن،بیین

مسر به نشونه ی منفی تکون داد

؟-گونش چشم تو باز  نمی کنی



ه-ن

ی-باشه خودتت خواست

پیراهنم رو که باال زد و دستش روی کمر شلوارم 
نشست،ترسیده چشم باز کرده و دستش رو پس زدم.
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-امیر،خواهش می کنم اذیتم نکن

 نگاهی بهم کرد،انگار دلش به رحم اومد و گفت

 -من می خوام کنارم بخوابی اما اگه خودت نمی 
خوای،در و باز می کنم می تونی بری

 -واقعا میذاری برم؟

 -آره

 -بعدش تالفی شو سرم در میاری؟

 حصار دستش رو از دورم برداشت و به پشتی تخت 



تکیه داد

 -نه

 کمی فکر کردم،دلم می خواست بمونم اما عقلم می 
گفت باید برم.

 -میشه در و باز کنی؟

 بی حرف بلند شد و به سمت در رفت، قفل در چرخید 
و باز شد.سرش رو از در بیرون برد و راهرو رو چک 

کرد

 -بیا برو کسی نیست

 پیراهنم رو مرتب کردم و به سمت در رفتم

 -مطمئنی برم؟فردا عصبی نمی شی؟

 -برو

 -ممنون که گذاشتی برم،شب بخیر

 حرفی نزد فقط در و بست که باعث شد منی که تو 
چارچوب در بودم تقریبا بیرون پرت بشم،هنوز از 

اتاقش دور نشده بودم که صدایی شنیدم انگار که 
چیزی رو به دیوار کوبیده باشه.

نگران از این که تصمیمش عوض بشه و بیاد سراغم 



شب رو اتاق خانوم بزرگ خوابیدم.

صبح با صدای خانوم بزرگ از خواب بیدار شدم.

 -گونش،پاشو تخت و کثیف کردی
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تخت رو کثیف کردم؟!باشوک و ترسیده چشم باز کردم 
.اما خانوم بزرگ نبود،نگاهی به تخت کردم تمیز بود

یعنی خواب دیدم؟تقریبا سه ماه میشه که من اومدم 
!عمارت اما چرا اصال عادت نشدم؟

دستشویی رفتم و بعد دست و رو شسته برای 
صبحونه رفتم،فیروره رنگش پریده بود و بی حال 

.منتظر قهوه اش بود

؟-فیروزه خوبی

م-نه،پریود شد



ه-او

تمام مدتی که ما صبحونه خوردیم فیروزه سرشو روی 
.میز گذاشته بود

؟-خاله حالت خوبه

دفیروزه سر بلند کرد و جواب امیر رو دا

م-خوب

خانوم بزرگ که می دونست دخترش دردش چیه 
تگف

ن-امروز نرو بهداری،بمون استراحت ک



ت-نمیشه،کلی کار داریم دکتر دست تنهاس

خانوم بزرگ دیگه حرفی نزد اما یه لقمه ی بزرِگ نون و 
دپنیر با سبزی برای فیروزه درست کرد و دستش دا

ی-رسیدی بهداری بخور که ضعف نکن

ه-باشه،دستت درد نکن

فیروزه از پشت میز بلند شد و دامنش رو مرتب 
کرد،پاکتی که خانوم بزرگ لقمه رو گذاشته بود 

.برداشت و با یه خداحافظی جمعی رفت

فیروزه هر ماه سر موقعش عادت می شه، اما من االن 
.بیشتر از سه ماهه که نشدم

کلثوم حامله ست برای همین نمیشه،مهلقا هم می 
گفت:«یکی از نشونه های حاملگی عادت ماهانه نشدن 

.زنه»

از نگرانی باز دست و پام یخ زد و رنگم پرید،من کاری 



نکرده بودم که به خودم شک داشته باشم،اما به 
.خانزاده شک داشتم

مخصوصا که این سانلی هم مدام استفراغ می کرد 
تازه ماه اولی که اومدم عمارت، پریود شده بود همه 
حتی باغبون هم فهمیدن اما تقریبا دو ماهه که انگار 

.اینم پریود نشده

می ترسیدم به کسی بگم من سه ماهه عادت نشدم و 
!بپرسم دلیلش چیه؟

بعداز صبحونه همراه خانوم بزرگ به کتاب خونه 
رفتیم و من که دیگه میدونستم نوشته های التین چه 

شکلی هستن یواشکی و پنهون از چشم خانوم  بزرگ 
.دنبال سر رسید های چرم گشتم

؟-داستان لیلی و مجنونو شنیدی گونش

مگه میشه نشنیده باشم من تمام قصه های عاشقونه ی 
.فارسی رو از حفظم



م-آره شنید

؟-پس میتونی این کتابو برای من بخونی

نگاهی به کتاب دست خانوم بزرگ کردم روی جلد 
«بزرگ نوشته بود«لیلی و مجنون

م-شاید بتون

خانوم بزرگ روی مبل نشست و اشاره زد کنارش 
.بشینم

ن-بخو

بسم ا� الرحمن الرحیم گفته و شروع کردم به 
خوندن، بعضی کلمه هاش سخت بود و نمی تونستم 

بخونم،رسیدم به صفحه ی دهم کتاب که یه عکس 



توجهم رو جلب کرد اما نمی شد ببینم چیه؟چون 
وقتی سکوت می کردم خانوم بزرگ چشم باز می کرد 
و می خواست بفهمه چرا ساکت شدم و وقتی عکس 

رو میدی ازم می گرفتش و شاید این عکس کمک 
.بزرگی برای ماجرای گلین باشه

یواشکی عکس رو تو یقه لباسم قایم کرده و ادامه ی 
شعر رو خوندم.
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""فیروزه

شکم و پهلوم خیلی درد می کرد به سختی خودم رو 
.به بهداری رسوندم

در قفل بود احتماال یا رهام شب نمونده یا تازه رفته، 
.در و باز کردم و پشت میز نشستم

انقدر حالم بد بود که یادم رفت با امیر حرف بزنم،سرم 
رو از درد روی میز گذاشته و با بستن چشمم سعی 

.داشتم کمی آروم بشم

اما فایده ای نداشت درد تو تمام بدنم پیچیده بود و از 



.همه جا بیشتر پهلوی راستم درد می کرد

خیلی هم خوابم میومد اما نمی شد بهداری رو ول کنم 
و خودم بخوابم اصال ممکن بود یکی بیاد و یه بالیی 

.به سر خودم بیاره

نیم ساعت گذشت و رهام نیومد، امایه خانوم با 
ندخترش اومد

ز-سالم دکتر نیومده هنو

تزن سالم کرد وگف

ش-دخترم ُسُرم داره،دکتر گفت فردا بیارم

؟-نسخه ی دکتر پیشتونه

؟-چی



؟-دکتر بهتون کاغذ نداد دیروز

تکمی فکر کرد و گف

م-داد اما خونه ست نیاورد

-من نمیدونم چه ُسُرمی بهش وصل کنم دکتر هم 
تنیس

م-اگه اشکالی نداره دخترم بمونه من میرم کاغذو میار

ه-نه اشکالی ندار

بعد از سفارش به دخترش که از کنار من تکون نخوره 
از بهداری رفت.دختر که بهش می خورد ده ساله باشه 
صورت رنگ پریده ای داشت و ایستادن سختش بود، 

صندلی هم که برای نشستن نبود برای همین موکت رو 



.پهن کرده و بهش گفتم دراز بکشه

مخودم هم کنارش یه گوشه ی موکت دراز کشید

؟-مشکلت چیه

محرفی نزد اما لپش سرخ شد،باز پرسید

-مشکلت چیه؟بهم بگو شاید بدونم چه ُسُرمی بهت 
مبزن

تاز نگاهش معلوم بود خجالت می کشه، اما آروم گف

-دیروز که از خواب بیدار شدم شلوارم پر از خون بود 
و دلم درد می کرد،مادرم می گه باالخره عادت ماهانه 

.شدم

؟-چند سالته که عادت شدی تازه



ه-ده سالمه،تو حالت خوبه؟رنگ خودتم پرید

م-منم مثل تو پریود

ترهام همون لحظه اومد و نگاهی بهمون انداخ

؟-خانوم کوچیک شما دو تا حالتون خوبه

مبه سختی بلند شده و چهار زانو نشست

د-سالم،ُسُرم داشت اما مادرش نسخه رو جا گذاشه بو

درهامی چشمش که به دختر افتاد با مهربونی پرسی

؟-حالت خوبه عمو؟درد که نداری نازگل خانوم



پس اسمش نازگله،نازگل به سختی بلند شد ایستاد و 
تگف

ه-شکمم دیگه درد نمی کنه اما پهلوم خیلی درد می کن

مبی حواس بلند گفت

-پهلوی منم خیلی درد می کنه،مخصوصا وقتی که 
.میریزه ..

متوجه سنگینی نگاه رهام که شدم سریع دهانم رو 
مبسته و از خجالت سر به زیر انداخت

-نازگل خانوم بیا تو اتاق تا فیروزه خانوم ُسُرمتو 
هوصل کن



از این که پیش نازگل بهم نگفت خانوم کوچیک،تو 
.پوست خودم نمی گنجیدم

به سختی بلند شدم که همون لحظه خونریزیم شدید 
متر شد و بی حواس بلند گفت

ز-آخ ...ریخت با

رهام که تو چارچوب در ایستاده بود برگشت سمتم و 
دپرسی

؟-خوبی تو

م-آره خوب

.رهام داخل رفت و منم همراه نازگل دنبالش رفتیم

م-نازگل روی تخت دراز بکش تا بیا



م-چش

نازگل رفت و روی تخت دراز کشید ُسُرمی که رهام 
آماده کرده بود بهش وصل کردم، سر که چرخوندم 

مرهام رو ُسُرم به دست دید

؟-مگه دو تا ُسُرم داره

ت-نه...بخواب رو تخ

ممتعجب پرسید

؟-من چرا

-به همون دلیل که  رو موکت به اون سفتی از درد 
هخوابیده بود و انقدر رنگت پرید



م-من سوزن نمی زن

تخواستم سریع فرار کنم که بازوم رو گرف

-مگه بچه ای که سوزن می ترسی؟درد نداره که،آروم 
همی زنم دردت نگیر

م-نه،نمیخوا

تعصبی گف

-غلط می کنی که نمی خوای،خودتو دیدی تو آینه؟مثل 
خگچ سفید شدی و مثل میت ی

من از سوزن می ترسیدم و نمی خواستم ُسُرم 
بزنم،خواستم از زیر دستش فرار کنم و برم اما از روی 



.زمین بلندم کرد و روی تخت خوابوندم

محو صورتش از فاصله ی نزدیک و شوک بغلش بودم 
.که نامرد سوزن رو تو دستم فرو کرد

خ-آ

تدستم رو خوب چسب زد و گف

-دیدی درد نداشت؟از نازگل یاد بگیر ببین چه آروم 
بخوابیده توام بخوا

اثر ُسُرم بود یا گرمی بغل رهام کار خودش رو کرده 
بود چشمم بسته شد و خوابم برد.
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وقتی چشم باز کردم پرده سفید جلوی تخت رو رهام 
کشیده بود،ُسُرم به دستم نبود دستی به موهام کشید 



واز تخت دل َکندم یه نگاهم انداختم ببینم تخت 
.کثیف نشده باشه

هوا تاریک شده بود و رهام نبود از اتاق دکتر که بیرون 
رفتم رهام رو دیدم که روی موکت قامت بسته بود 

.و نماز می خوند

بعد از ُسُرم دردم کمتر شده بود اما هنوزم درد 
داشتم،پارچه ای که گذاشته بودم حسابی خیس شده 

.بود و اذیتم می کرد

اگه تهران یا اردبیل بودم از داروخونه پد بهداشتی می 
.خریدم اما تو روستا که این چیزا پیدا نمی شد

؟-خانوم کوچیک حالت خوبه

.-خوبم اما..

تنگاهی بهم کرد و گف



م-برو خونه ی فاطمه اینا من بیا

؟-چرا

ط-تو برو تا من بیام سریع برو فق

حرفش رو گوش داده وبه خونه ی فاطمه رفتم اما به 
خاطر خیسی پارچه میترسیدم بشینم و زندگی شونو 

.به گَند بکشم

نیم ساعت بعد،رهام اومد و یه پاکت سیاه به دستم 
ددا

-دستشویی گوشه حیاط برو،بعدش بیا بهداری پاکتم با 
مخودت بیار نذاری تو دستشویی مرد

حرفش رو  زد و رفت،نگاهی به داخل پاکت کردم؛ 
.پارچه تمیز و یه بلیز شلوار قهوه ای بود



خاک تو سرت کنن فیروزه که بی آبرو شدی پسره 
فهمید چه مرگته،نکنه لباسم خونی شده خودم 

؟نفهمیدم

به دستشویی رفته اول از همه در و قفل کردم و لباس 
هامو درآوردم،پارچه کثیف رو به سختی طوری که 

دستم بهش نخوره تو پاکت انداختم و  محکم گره ش 
.زدم

کارمو انجام داده و خودم رو خوب تمیز شستم،شورتم 
.خونی بود عزا گرفته بودم که چه غلطی کنم

چشمم خورد به ته پاکت،دیگه واقعا خاک توسرت 
فیروزه،رهام حتی شورت هم برام آورده بود یه شورت 

.زرد رنگ که یه جوجه ی کوچولو هم داشت

بعد از کلی زرد وسرخ شدن شورت رو پوشیده پارچه 
.رو هم گذاشتم و بعدبلیزو شلوار رو تن کردم

لباس های قبلیم رو تو پاکت گذاشته و از 
دستشویی بیرون رفتم،فاطمه و مامانش نبودن برای 

این که باهاشون رو برو نشم سریع از خونه شون بیرون 
.زدم

بهداری هم نرفتم چون روی، روبرو شدن با رهام رو 



بااین شورت زرد رنگ پام مخصوصا باوجود اون 
جوجه کوچولو نداشتم برای همین به سمت جایی که 
زباله های ده رو جمع می کردن رفتم یه سطل زباله ی 

بزرگ بود پاکت رو از دور نشونه گرفتم که دقیقا وسط 
.سطل افتاد

خیالم که از بابت سر به نیست کردن پاکت راحت شد 
به عمارت برگشتم.
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خوش حال از این که مجبور نیستم با رهام روبرو بشم 
و کلی خجالت بکشم در اتاقم رو باز کرده و داخل 

.شدم

؟-مگه من نگفتم برگرد بهداری این جا چی کار می کنی

با دیدن رهام که روی تخت نشسته بود ترسیده به در 
مچسبید



؟-تو این جا چی کار می کنی

-اومدم پولی که بابت لباس تنت دادم و پس بگیرم،یه 
یتشکرم که نکردی زودی فلنگ و بستی فرار کرد

مخجالت زده سر به زیر شدم و لبم رو به دندون گرفت

-میگم بچه ای کل میندازی که نیستم،نباید به خاطر 
هورمونای بدنت خجالت بکشی در ضمن پزشکا 

نمحرم

حرفی نزدم،بلند شد و به طرف میزم رفت ماتیک 
دقرمزم رو برداشت و به سمتم اوم

ا-سرتو بیار بال

م-نمی خوا



ن-خانوم کوچیک منو نگا ک

مسرم رو به عالمت نفی تکون داد

-می خواستم اجازه بگیرم دو روز دیگه تولد گونشه 
ببرمتون اردبیل یه چرخی بزنیم اما انگار زیاد مایل 

ینیست

؟-چی؟اردبیل

-آره،خانوم بزرگ گفت حالت خوب نیست،دلت دردمی 
کنه و رنگت پریده نمی تونی فردا همراهمون بیای.منم 

گفتم از این ماتیک خوشگالت بزنی که مامانت ببینه 
هحال دخترش خوبه اجازه بد

به طرف میز برگشت و خواست ماتیک رو سرجاش 



.بذاره

-اما انگار خودت مایل نیستی ایرادی نداره منو گونش 
متنها میری

خیلی وقت بود میخواستم یه گشتی تو اردبیل بزنم 
نباید این فرصت رو از دست می دادم،برای همین 

سریع به سمتش رفتم و ماتیک رو از دستش قاپیده به 
ملبم مالید

؟-کی قراره بریم؟چه ساعتی

ترهام خندید و گف

-نه مثل این که واقعا حالت بهترشده،رنگ و  روتم 
هحسابی باز شد



هول شدم و ماتیکم از دستم افتاد و نصف شد، رهام 
دحواسش نبود پا گذاشت رو ماتیک و کال نابودش کر

ا-اوه...شرمنده خانوم کوچیک ندیدم اصل

محرصی گفت

ی-قد نیست که نردبونه،نبایدم جلو پاتو ببین

خم شده و ماتیک مرحومم رو برداشتم و براش زیر 
دلب فاتحه خوندم،رهام متعجب پرسی

؟-خانوم کوچیک چیکار می کنی

مصادقانه جواب داد



م-فاتحه می خون

توقع داشتم بهم بخنده و مسخره م کنه اما لبخند زد و 
تگف

م-بازم معذرت من نمی خواستم ماتیک تو له کن

ه-نه ایرادی ندار

متو دلم زمزمه کرد

م-فدای سرت،مهربون

-خب من میرم با خانوم بزرگ حرفم،بگم حالت خوبه 
لاگه اجازه داد فردا عصر بعداز بهداری میریم اردبی



ا-حتما راضیش کنی

م-سعی خودمو می کن

رفت و در و هم بست.
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وقتی سری به مامان زدم رهام حرفاشو زده بود و می 
مخواست بره،تا دم در همراهیش کرد

؟-چی شد؟مامانم قبول کرد

؟-آره،فردا عصر راه میفتیم،با امیر حرف زدی

م-نه یادم  نبود امشب حرف میزن



ر-خوبه برو  تو  استراحت کن کیسه آب گرمم بذا

دبازهم این پسر منو سر به زیر و خجالت زده کر

ه-لبو نشو خانوم کوچیک ،برو داخل سردت نش

ش-مراقب خودت با

ر-توام همین طور،شب بخی

رهام رفت و منم به اتاق امیر رفتم و هرچیزی که 
کشاورز پیر به رهام گفته بود و رهام هم به من گفته 

.بود،بهش گفتم و توضیح کامل دادم

؟-رهام نگفت کی بوده



ه-من نمی شناسمش اما رهام میدون

ی-فردا صبح صبر کن باهم مریم بهدار

ه-باش

دصدای در اومد و بعد گونش سرش رو داخل اتاق کر

غ-بیاید شام بخوریم،البته تو با

دامیر پرسی

؟-باغ چه خبره

دگونش جواب دا



ه-خانوم بزرگ خواست

گونش رفت و منو امیر هم دنبالش رفتیم، سر سفره 
نشسته بودیم که یهو یادم افتاد شورتی که  رهام 

خریده تنمه و حیفه خونی بشه،برای همین با سرعت 
به اتاقم رفته و بعد از برداشتن پارچه و شورت تمیز به 

.دستشویی رفتم

کارم که تموم شد، شورت اهدایی رهام رو حسابی کف 
مالی کرده و شستم.سه ،چهار بارم آب کشید و بعد 

روی بند رخت زیر  شالی که برای رد گم کنی شستم 
.پهن کردم

دستم رو شسته و پیش بقیه برای شام برگشتم،مامان 
دمشکوک پرسی

؟-کجا رفتی

ح-مسترا



چون می دونست عادت شدم،دیگه برای این که چرا 
.دیر کردم گیر نداد و سوال نپرسید

بعد شام مامان و امیر به اتاقاشون رفتن اما منو 
گونش کنار حوض نشستیم و حسابی راجع به سفری 

.که میخواستیم بریم حرف زدیم و نقشه کشیدیم

؟-فیروزه سختت نیست پریودی میخوای بری سفر

سختم که بود اما به محض رسیدن به اردبیل چند 
بسته پد بهداشتی می خریدم و باالخره استفاده ش 

.آسون تر و راحت تر، از پارچه بود

م-سخت هست اما من سفر دوستدار

قبل از این که گونش حرفی بزنه سوالی که تو ذهنم 
مبود پرسید



ی-گونش تو تاحاال پریود نشدی؟آخه ندیدم بگی پریود

.حس کردم رنگش پرید

-مال من زیاد منظم نیست،چند روزی که خونه بودم، 
مشد

ی-آها،بریم بخوابیم که من صبح باید برم بهدار

م-بریم،منم باید به خانوم بزرگ سر بزن

همراهم به اتاق مامان رفتیم،گونش موند و من به 
اتاقمون رفتم تا بخوابم و برای فردا سر حال باشم.

#part188

صبح زود بیدار شدم وقبل از این که خدمتکار  لباس 
های خشک شده رو جمع کنه،شال و شورتم  رو 



.برداشتم

لباس اهدایی رهام و تنم کرده و بعد از برداشتن لقمه 
هایی که هرروز صبح می بردم همراه امیر به بهداری 

.رفتیم

رهام خسته و کسل بود مثل این که دیشب هم  سرش 
شلوغ بوده با دیدن امیر بهم دست دادن و به اتاقش 

.رفتن منم پشت میز منتظر اولین مریض نشستم

دحدود نیم ساعت بعد امیر از اتاق بیرون اوم

-میرم سراغ کشاورزی که رهام گفت،اگه راضی شد و 
لآدرسو داد منم میام اردبی

ه-واقعا؟اگه تو بیای که عالی میش

ه-نمی دونم باید ببینم چی  میش

دستی به سرم کشید و رفت،بعد از اولین مریضی که 



مرهام ویزیت کرد.با لقمه ها به اتاقش رفت

؟-دکتر،گشنه نیستی

ی-هستم،اما امروز انگار چیزی نیاورد

مپاکتو گذاشتم روی میز و گفت

؟-پس اینا چیه

ی-فکرکردم برای خودت آورد

مثل این که خیلی گرسنه بود،چون با ولع شروع به 
.خوردن کرد

ت-مزه ی دیروزیا فرق داش



د-اونارو مامان لقمه گرفت بو

ه-آها پس دست هردوتون درد نکن

.نوش جونی گفتم و از اتاق بیرون رفتم

دختر دیدی چه لبایی داره چه قشنگ لقمه گاز می 
زنه؟وای خدای من باز هم خود درگیری گرفتم اما از 

!حق نگذریم لباش خیلی قشنگ و خوبه

اصال آدم دلش می خواد بهش زل بزنه و رهام با اون 
.لبای قشنگش فقط حرف بزنه

تا ظهر بهداری بودیم و چیزی که واقعا خوش حالم 
کرد فاطمه هم باما میومد اردبیل تا هم یه چرخی بزنه 

.هم دوتا آزمایش داشت که باید انجام می داد

قابلمه غذا رو که پس بردیم فاطمه ی آماده شده رو 
تحویل گرفتیم،رهام منو فاطمه رو تا عمارت همراهی 

 کرد و خودش رفت خونه تا آماده بشه



؟-خاله این جا خونه ی شماست چه بزرگه

م-خونه ی من که نیست، من این جا زندگی می کن

؟-خونه ی شما خونه ی عمو رهامه

خدایا قربونت بشم راست میگن حرف راستو از بچه 
وبشن

ه-نه خاله،عمو خودشون خونه دار

-اما باالخره که تویه خونه باهم زندگی می کنید؟مثل 
؟مامان و بابای من

-نمی دونم خاله جان،عمو اصال منو دوست نداره
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؟-چرا عمو رو عاشق خودت نمی کنی

ممتعجب بهش زل زد

-بابام همیشه می گه:«منو مامانت مثل همه سنتی 
ازدواج کردیم اما مامانت تو زندگی منو بد عاشق 
.خودش کرده»خب توام عمو رو عاشق خودت کن

راست می گفت،اما چجوری؟چی کار می تونستم بکنم 
رهام منو فقط یه بچه میدید،خیلی لطف می کرد 

!خودشو جای پدرم نمیدید همین وبس

ه-چجوری آخه؟رهام اصال منو نمی بین

تکمی فکر کردو گف



-اگه قول بدی،زن عمو شدی بازم بذاری من عمو رو 
مببوسم و بغلش کنم من بهت کمک می کن

من کافیه زن رهام بشم هرچی دختره از دور وبرش 
میپرونم اما چاره چیه؟دلم می گفت به این فسقلی 

ناطمینان ک

ه-باشه قبول

دفاطمه دستش رو جلو آور

ه-قول بد

مباهم دست دادیم و گفت

م-قول مید



م-منم بهت کمک می کن

لبخندی بهم زدیم و به اتاق مامان بردمش،فاطمه 
خانوم با شیرین زبونیاش حسابی تو دل مامان جا باز 

.کرد

منو گونش هم به اتاق رفتیم تا لباس عوض کنیم و 
.آماده بشیم

م-خاله عمو رهام اومده بیا بری

فاطمه بود که دنبالمون اومده بود،تمام وسایلی که 
میخواستیم ببریم  رو با گونش چپونده بودیم تو کوله 

.پشتی امیر و خیلی سنگین شده بود

کوله پشتی رو به زور تا حیاط بردیم، رهام و امیر با 
.دوتا اسب منتظر ما بودن

فاطمه و گونش با رهام سوار اسب شدن و امیر هم به 
من کمک کرد سوار اسب سرکشش که همین چند روز 

.پیش سکتمون داد بشم



دمامان مدام سفارش می کر

د-صبرکنید شما که از زیر قرآن رد نشدی

مامان قرآن رو از روی سرمون رد کرد و بعد هم پشت 
سرمون آب ریخت،با خداحافظی از مامان عمارت به 

.مقصد خونه ی مغانلو ترک کردیم

ننه رهام هم قرآن گرفت و آب پشت سرمون ریخت و 
سفر ما به سمت اردبیل شروع شد.
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رهام و امیر انگار مسابقه گذاشتن بودن و خیلی تند 
می رفتن،همراه های رهام باشادی تشویق می کردن، 

اما بدبختی حال و اوضاع من زیاد خوب نبود و 
احساس می کردم حسابی به اسب سفید امیر گَند 

.زدم

حالم خیلی بد بود به سینه ی امیر چنگ زدم اما انقدر 
غرق مسابقه بود نفهمید. بی حال شده بودم دستم 



.جون نداشت که کمر امیرو بگیره تا نیفتم

یه تکون دیگه کافی بود تا از روی اسب کله پا بشم و 
.زمین بخورم

رسیدیم به یه در خت که روی زمین افتاده بود اسب 
.از روی درخت پرید و منم کنترلم رو از دست دادم

چشم باز کردم بغل گونش بودم و رهام داشت سر امیر 
داد می کشید که چرا حواسش بهم نبوده،فاطمه که 

تچشم های بازم رو دید خودش رو بغلم انداخ

ه-خوبی خال

مبه زور دستم رو بلند کردم و روی سرش کشید

ه-خوبم خال

امیر باشنیدن صدام به سمتم اومد از بغل گونش جدام 
تکرد و سفت بغلم گرف



ی-ترسیدم توام مثل گُلین تنهام بذار

ترهام که معلوم بود خیلی عصبیه گف

ه-اگه یکبار دیگه با تو اسب سوار بشه همین میش

امیر مشخص بود ناراحته،سرم رو به سینه ش 
دچسبوندودستی به سرم کشی

؟-منو می بخشی مامان کوچولو

امیر بچه تر که بود وقتی باهاش قهر می کردم می 
گفت:«خاله ها نصف مادر هستن، پس تو میشی مامان 

«کوچولوی من

بچم تا اومد بچگی کنه و بفهمه بچه بودن چه مزه ایه 
هم باباش ُمرد هم مادرش رفت.از امیر جداشده و 



مگفت

ه-من خوبم،بریم دیگ

ن-فیروزه توهم بیا با م

متعجب به رهام نگاه کردم،بهم نزدیک شد و کنارگوشم 
تگف

ت-سواری امیر اصال مناسب حال تو نیس

ه-باش

رهام کمک کرد فاطمه بشینه و بعد هم به من کمک کرد 
بعد خودش نشست و دست گونش رو کشید و سوارش 

تکرد،امیر گف



د-حداقل یه نفرشون با من بیا

-برگشت که آروم شدی،فیروزه و گونش رو برگردون 
ممن شاید مجبورشم با فاطمه بمون

امیر سوار اسبش شد و حرکت کردیم البته سرعت 
داسب ها این بار کم بو

-خاله وقتی از اسب افتادی من خیلی ترسیدم،خدا 
.رحم کرد عمو رهام نگهت داشت

ماز پشت بغلش گرفتم و سرمو روی سرش گذاشت

ه-ببخشید که ترسوندمت خال

ادامه ی مسیر و با فاطمه خوابیدیم ، وقتی به خونه ی 
اردبیل رسیدیم،رهام بیدار مون کرد.
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رهام از اسب پایین پرید و به فاطمه و گونش کمک 
.کرد

ک-نه...تو بمون،خانوم کوچی

رهام تو گوش امیر یه چیزی گفت و  برگشت سوار 
.اسبش شد

؟-کجا میریم

ه-داروخون

د-خیلی خستم خوابم میا



ب-سرتو بذار روی سینه م و بخوا

.سرم رو به سینه ش تکیه دادم اما خوابم نبرد

ک-خانوم کوچی

م-هو

ب-بیداری؟من میرم داروخونه میام تو بمون رو اس

ه-باش

رهام رفت و بعد از زمان نسبتا طوالنی با یه پاکت 
مشکی بزرگ برگشت،پاکت رو داد دستم وخودش 

دسوار شد و حرکت کردیم،مسیر آشنا نبو



؟-رهام،کجا میریم

ن-حموم عمومی،باید خودتو تمیز ک

مخجالت زده تکیه م رو از رهام گرفت

ا-ببخشید تروخد

-خانوم کوچیک،برای چی معذرت می خوای؟تقصیر تو 
تکه نیس

مپر بغض و غمگین گفت

م-حتما اسبتم کثیف کرد

ه-فدای سرت، میشورم پاک میشه، میر



حرفی نزدم تا به حموم عمومی رسیدیم هوا تاریک 
بود و خدا خدا میکردم باز باشه و خوشبختانه شبانه 

.روزی بود

م-رها

ن-جا

-من...من خجالت می کشم،اگه یکی لباس خونیمو 
؟ببینه چی

-خجالت نداره که خانوم کوچیک،تو نازگلو مگه 
هندیدی؟همه خانوما این اتفاق براشون میفت

ه-اسبو چی کار کنیم؟اونم خونی شد



م-صبر کن من االن میا

رهام به سمت حموم عموم رفت و چند دقیقه بعد با یه 
سطل آب و یه ُلنگ برگشت،بغلم گرفت و سریع لنگ رو 

.قسمتی که من نشسته بودم،انداخت

ه-لباست کثیف میش

ت-فدا سر

حموم عمومی نرفته بودم اما شنیده بودم چه شکلیه و 
همه باهم یه جا حموم می کنن،اما حمومی که رهام 

بردم مثل حموم خونه ی تهران دوش آب داشت و 
اتاقک های کوچیکی بود که در هم داشت رهام جلوی 

تدر یکی از اتاقک ها روی زمینم گذاش

-برو حموم کن،یه چند لحظه م دوش آب ولرم که 
یگرمیش بیشتره بگیر،حواست باشه روی زمین نشین



مخواست بره که من من کنان گفت

.-َمـ...من...ُشـ...شور..

ت-میارم برا

رهام رفت و منم عصبی و خسته دوش آب رو تنظیم 
.کردم

دهنوز لباسامو در نیاورده بودم که تقه ای به در خور

ه-در و بازکن، پاکتت جاموند

در و کمی باز کردم و از گوشه ی در پاکت رو 
گرفتم،نگاهی به داخل پاکت کردم،سه بسته پد 

بهداشتی و یه لیف،صابون و شامپو هم بود.
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""گونش

؟-رهام و فیروزه کجا رفتن

ه-داروخون

ش-امیر، فاطمه خوابش برده بیا ببر بخوابون

امیر دست انداخت زیر پا و دور کمر فاطمه بغلش 
گرفت و به طرف تک اتاقی که خونه داشت رفت،روی 

.تخت خوابوندش

کنار فاطمه نشستم و به امیر که مالفه می کشید رو 
مفاطمه زل زد

؟-به چی  زل زدی خانوم

محرفی که تو دلم بود رو ناخود آگاه به زبون آورد



د-چه بابا شدن بهت میا

نگاهی بهم انداخت و بهم نزدیک شد، فاطمه رو گوشه 
ی تخت دو نفره خوابونده بود،هولم داد رو تخت و 

دخودش روی بدنم خیمه ز

؟-که بابا شدن بهم میاد

مدستی به صورتش کشیده و صادقانه گفت

ی-آره،خیل

دخندید و نفسش رو تو گودی گردنم فوت کر

-پس نظرت چیه باهم یه دختر خوشگل مثل فاطمه 
مبسازی



منگاهی به فاطمه کرده و پرسید

؟-مثل فاطمه

ه-آر

ل-همنقدر خوشگ

تخندید و گف

ه-حتی خوشگل تر از فاطم

تازه ذهن خنگم متوجه منظورش شده بود پسش زدم 
داما تکونی نخور



ا-زشته بچه خوابیده این ج

-خودتم می گی بچه، بچه که اینجور چیزا رو نمی 
هفهمه،تازه خواب

ه-بیدار میشه ببینه آبرومون میر

ه-ناز نکن دیگه،باید بیفتم پی کارای گلین یکم انرژی بد

دلم به حالش سوخت خیلی مظلوم بود نگاه ملتمسش 
مدلم رو به رحم آورد، چشم بسته و گفت

ه-زود ببوسم تا بچه بیدار نشد

تخندید و گف



م-ای جونم،به چش

چند ثانیه بعد لبش روی لبم نشست و سرشار از حس 
.خوب و شور زندگی شدم

بعد از چند دقیقه عقب کشید،خودش روی تخت دراز 
مکشید و دستم رو کشید تا روی تنش دراز بکش

-کی میشه دست از ماست بودن برداری و ببوسیم؟خدا 
داند من که ندانم.
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""فیروزه

دوش آب ولرِم نسبتا گرم،حالم رو بهتر کرده بود اما 
.این که نمیتونستم کف حموم بشینم اذیتم می کرد

دنمی دونم چقدر زیر دوش بودم که تقه ای به در خور



-خانوم کوچیک،لباس آوردم برات اگه حمومت تموم 
نشده بیا بیرو

ه-نه تموم نشد

م-پس من منتظرمیمون

حاال که رهام اومده راحت تر میتونم حموم کنم و 
.خودم رو تمیز و با حوصله بشورم 

بخار فضای اتاقک رو گرفته بود،پاهام ُسر شده بود و 
نفسم باال نمیومد،خونریزیم باز شروع شده بود و نمی 

.تونستم از زیر دوش کنار برم

دبه سرفه افتاده بودم که باز رهام به در ز

؟-خانوم کوچیک، حالت خوبه

سرفه م اجازه ی حرف زدن بهم نمی داد، رهام باز به 



در کوبید و من خدارو شکر کردم که در قفل داشت و 
.می شد در رو قفل کرد

و-فیروزه حالت خوبه؟باز کن در

م-خو...خوب

-چی خوبی؟معلومه سینه ت خس خس می کنه نفس 
دنمیاد باال،شیر آبو ببن

جوابی ندادم اما از شرشر آب ،باز بودن شیر آب 
دمشخص بو

ن-فیروزه مگه با تونیستم آبو ببند بیا بیرو

ه-نمیش



دبه در کوبید و پرسی

؟-چرا نمی شه

مبه سختی و با خجالت گفت

م-خونریزی دارم،نمی شه آبو ببند

-یا خدا تو خونریزی داری و هنوز زیر دوشی؟فیروزه 
وبیا بیرون تا من نیومدم ت

گریه م گرفته من تو وضعیت بدی بودم اون پشت در 
فقط هوار می کشید، نظریه های پزشکیت بخوره تو 

سرت، وقتی خونریزیم شدیده و به محض فاصله 
گرفتن از دوِش آب تمام تن و لباسم کثیف می 

!شه،چجوری آبو ببندم؟



؟-فیروزه داری گریه می کنی

مجیغ کشید

-دست از سرم بردار چرا نمیفهمی حالم بده، تو که درک 
نمی کنی سه روز از هرماه همین بساطو دارم تقصیر 

مخودمه نباید میومد

پاهام دیگه تحمل نداشت و کف حموم افتادم،از 
دافتادنم صدای بدی تو حموم پیچی

-یا زهرا،فیروزه تو خوبی؟در و باز کن بذار بیام تو
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""گونش

؟-امیر چرا این دوتا نیومدن



تبی خیال شونه باال انداخت و گف

-حتما داروی فاطمه رو پیدا نکردن،تو برو چایی دم کن 
مبعدشم بیا این دفترو باهم یه نگاهی بندازی

؟-مربوط به حسابای گلینه

-نه،حجره های فرش تهران چند ماهه بی بزرگتر مونده 
نسپرده بودم دفترا رو برام بیار

م-باشه،االن چایی میذار

به آشپزخونه ی نقلی خونه رفتم،کتری رو روی گاز 
مگذاشتم و به اتاق خواب کنار امیر برگشت

د-امیر من خیلی نگرانشونم فیروزه حالش خوب نبو



ن-تا رهام همراهشه من خیالم راحته، بیا این جا بشی

کنار امیر نشستم و با هم سرگرم حساب و کتاب حجره 
های فرش تهرانش شدیم طوری که زمان از دستم در 

درفت و آب کتری خشک ش

م-خاک تو سر

یکی تو سرم کوبیده و به طرف آشپزخونه دویدم،گاز 
مرو خاموش کرد

؟-چی شده

ه-حواسم پرت شد،آب کتری خشک شد

؟-یه چایی نمی تونی درست کنی



ب-تقصیر تو شد خ

-چایی نخواستیم یه لیوان آب بده دستم، بیا به بقیه 
محساب کتابمون برسی

ه-باش

خونه لوله کشی آب داشت و از شیر آب برای امیر آب 
.ریختم

ا-بفرمایید آق

م-دستت درد نکنه خانو

با لبخند لیوان رو از دستم گرفت و یه نفس سر کشید 
.و بعد به ادامه ی کارمون رسیدیم



ه-خاله من گشنم

دفاطمه بیدار شده بود و چشمش رو می مالی

؟-خوب خوابیدی خوشگل

؟-آره،عمو رهامو خاله فیروزه کو

دامیر جواب دا

؟-رفتن داروخونه،شما گشنه نیستی خانوم خوشگله

تبااخم به امیر نگاه کردم خندید و گف

ا-اول خودت گفتی خوشگل



محق به جانب جواب داد

ی-گفته باشم،تو نباید بگ

تخندید .فاطمه گف

؟-خیلی گشنمه غذا چی داریم

مبه امیر نگاه کردم و پرسید

؟-غذا چی بخوریم حاال

-میریم بیرون یه چیزی میخوریم،فاطمه رو خوب 
دبپوشن شبه سوز میا

ه-باش



نیم ساعت بعد حاضر وآماده در حالی که فاطمه رو 
حسابی با شال گردن و کاله پوشونده بودم از خونه به 

.مقصد ناکجا آباد برای شام خوردن بیرون زدیم

حقیقتا چون بار اول بود که می خواستم بیرون از 
محیط خونه و با یه مرد نامحرم که هیچ حد ومرزی 

سرش نمی شد غذا بخورم هیجان خاصی داشتم.
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""فیروزه

رهام پشت در مدام صدا می زد ،درد داشتم اما 
دخوشبختانه خونریزیم بند اومده بو

م-رها

منشنید،بلند تر صدا زد



م-رها

؟-جان؟چی شدی تو

دیگه خجالت معنی نداشت،سعی کردم صدام نلرزه 
موگفت

ن-خونریزیم بند اومده االن میام بیرو

ه-لباسات پشت در

ه-باشه،دستت درد نکن

به سختی بلند شدم و زیر دوش خودم رو آب کشیدم، 
قفل در و باز کرده و از الی در سریع پاکت لباس رو 

.داخل کشیدم

با دیدن شورتی که رهام خریده بودم هم حرص 



خوردم هم حسابی خندیدیم یه شورت با عکس 
خرگوش بود تازه پشتش دو تا گوِش خرگوش هم 

.داشت

رسما انگار رفته برای دخترش خرید کرده، یکی نیست 
.بهش بگه من چهارده سالمه بزرگ شدم و بچه نیستم

ن-فیروزه چرا نمیای بیرو

با صدای رهام از هپروت بیرون اومده، یکی از پدها رو 
گذاشتم.رهام دقیقا مثل پیراهن بنفش و جوراب 

شلواری سیاهم خریده بود،پوشیدم و از اتاقک حموم 
بیرون رفتم،البته پارچه و لباسای کثیفم رو تو پاکت 

.کردم و تو سطل زباله انداختم

رهام پول حمومی رو حساب کرد و سوار اسب 
.شدیم،اسبش رو تمیز کرده بود و اثری از خون نبود

؟-خیلی زیاد پول ندادی



د-هزینه ش باال بو

؟-چرا

-مگه نگفتی خجالت می کشی کسی متوجه خونی 
بودنت بشن،گفتم مشتریاشو َدک کنه کسی رو هم راه 

.نده

-گفتم تو این همه داد زدی چرا کسی شکایت 
؟نکرد،اصال تو قسمت زنونه چی کار می کردی

-تو منو حسابی ترسوندی،اگه بالیی سرت میومد 
مچجوری تو روی خانوم بزرگ نگاه می کرد

قسمت اول حرفش باعث شد بخندم اما قسمت دوم 
.حرفش لبخندم رو محو کرد

.رهام کنار یه گاریچی که جگر کباب می کرد ایستاد



؟-این جا چی کار می کنیم

ی-اومدیم شما یکم خون سازی کن

ا-رهام من جگر نمیخورم

مکمرم رو گرفت و روی زمین گذاشت

م-می خوری خوبشم می خوری چون من میگ

تبه سمت گاریچی رفت و گف

ن-سالم حاجی،پنج سیخ سفارشی بز

دگاریچی که پیرمردی با چهره ی، مهربونی بود پرسی



ه-دخترت حالش خوبه؟رنگ به رو ندار

البته انگار فضول هم بود و این که چشم هاش مشکل 
داشت که منو دختر رهام میدید،رهام نگاهی بهم 

تانداخت و گف

ت-سرما خورده حالش خوب نیس

دتا جگر ها آماده بشن رهام اومد و کنارم ایستا

ر-خوب دروغ میگیا آقای دکت

تنگاه خشمگینی بهم انداخت و گف

-توقع که نداشتی بگم دخترم پریود شده تا همین نیم 
ساعت پیش خونریزی داشته، برای همینه رنگش 



!پریده؟

ی-توقع داشتم بگی من دختر نیستم که نگفت

تبی تفاووت گف

-مهم نبود این موضوع زیاد چون تو بهرحال جای 
یدختر من

عصبی خواستم داد بکشم«من دختر تو نیستم» که 
جگرها آماده شد و رهام رفت. بعد از پرداخت پوِل 

،جگر سیخ ها رو الی نون گذاشت و سیخش رو 
.کشید،یه لقمه ی بزرگ  پیچوند 

ی-بخور جون بگیر

م-نمی خوا



ه-لوس نشو فیروز

مگفت

-من لوس نیستم(عصبی پا به زمین کوبیدم)من از اولم 
.گفتم جگر دوست ندارم

تپیرمرِد فضول گاریچی رو به رهام گف

-دخترت چه بی حیاست،چارقد نداره که هیچ صداشم 
هروی باباش بلند می کن

ترهام عصبی از دخالت پیرمرد گف

-حاجی شما لطف کن تو مسئله ی خانوادگی بقیه 
ندخالت نک



دپیرمرد به توجه به حرف رهام ادامه دا

-تو مرد نیستی نه خایه داری نه غیرت وگرنه یه 
دضعیفه روت صدا بلند نمی کر

ترهام بی توجه به پیرمرد گف

ی-همین االن این لقمه رو میخور

از جذبه ی نگاهش بود یا این که نمی خواستم پیرمرد 
مباز حرف بارش کنه، دهانم رو باز کرده و گفت

-خودت بذار دهنم بابایی
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ترهام خندید و گف



ه-پس بریم، یه جایی که این حاجی مزاحم نباش

م-بری

رهام افسار اسبش  رو به دست گرفت و کنار هم حرکت 
کردیم،چند قدمی جلو تر رفتیم که یهو یکی چسبید 

دبهم و بغلم کر

؟-کجا بودی خاله

مفاطمه بود دستی به سرش کشیده و گفت

-داروخونه بودم خاله،تو غذا خوردی؟گشنه که 
؟نیستی

تگونش و امیر بهمون نزدیک شدن و امیر گف



-نه  چیزی نخوردیم اومدیم یه چرخی بزنیم یه چیزی 
مهم بخوری

مسریع گفت

د-جگر هست،جگر بخوری

رهام عصبی نگاهم کرد اما توجهی نکردم، تمام جگر رو 
همون طور که به سمت خونه  می رفتیم پنج نفری 

.لقمه گرفتیم و خوردیم

.البته منو فاطمه رو  به زور به خوردمون دادن

ی-فیروزه خوبی؟نگرانت شدم آخه  پریودم هست

؟-خوبم،شماها چی کار کردید



-فاطمه که خواب بود منو خانزاده م حسابای حجره 
مهاشو حساب کردی

تا برسیم خونه از هر دری حرف زدیم، به خاطر 
خونریزی زیاد خیلی خسته بودم و به محض رسیدن 

.به اتاق رفتم تا بخوابم

؟-فیروزه،میخوایم تخم مرغ بشکنیم نمیخوری تو

م-نه،خیلی خوابم میاد فقط میخوام بخواب

ن-باشه پس من میرم بیرو

ت-المپو خاموش کنی بی زحم

ه-باش



خونه ی نقلی و جاداری بود که خوشبختانه هم برق 
کشی شده بود هم لوله کشی آب داشت،از خستگی 

خیلی زود خوابم برد.
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""گونش

فیروزه خیلی رنگ پریده و خسته بود به طوری که تا 
سرش به بالشت رسید خوابش برد،فاطمه هم که تازه 

.بیدار شده بود و خوابش نمیومد

هشت تا تخم شکوندیم و چهار نفری خوردیم، امیر و 
رهام تو هال خوابیدن و منو فاطمه تو اتاق 

.کنار فیروزه خوابیدیم

.صبح با صدای خنده ی فیروزه و فاطمه بیدار شدم

ی-چه خبره سر صبح

-صبح بخیر خاله،تو چقدر می خوابی ما صبحونه 
اخوردیم



لبخندی زدم، چهار زانو نشستم و دستی به چشمم 
.کشیدم

!-مگه ساعت چنده؟

تفیروزه  به پهلو دراز کشید و گف

ه-یازد

؟-تو خوبی؟درد نداری

تکالفه دستی به شکمش کشید وگف

ه-امروزم که شب بشه،تموم



یفاطمه کنجکاو پرسید

؟-چی تمومه

تفیروزه نگاهی بهم کرد و گف

؟-دقیقا مثل تو، هی می پرسه چرا؟ چی 

تفاطمه لبخند قشنگی زد و گف

-عمو رهام گفته:«ندوستن عیب نیست، ندونستن و 
«نپرسیدن عیبه

فیروزه روی شکمش دراز شد و دست فاطمه رو 
تگرف



؟-خب، این عمو رهام شما دیگه چه فرمودن

تفاطمه کمی فکر کرد و گف

م-خیلی چیزا گفته همه رو بگ

فیروزه که مشخص بود، درد داره.دست به کمر شد و 
تگف

و-همه رو بگ

تا فاطمه پند واندرز های رهام رو برای فیروزه تعریف 
کنه، دنبال یه لقمه نون برای پر کردن شکمم به 

.آشپزخونه رفتم

رهام و امیر نبودن،یخچال هم خالی بود و چیزی برای 
.خوردن یافت نمی شد



؟-رهام اینا کجا رفتن

تفیروزه و فاطمه از اتاق بیرون اومدن و فیروزه گف

-رهام رفته بیمارستان،امیرم رفته پی یه آدرس که 
همون کشاورزی که بهت گفتم، اون بهش داده بعدم 

هقراره یکم خرت وپرت بخره بیار

دفاطمه پرسی

؟-خاله،چند سالت میشه

-ساعت دوازده و چهل وپنج دقیقه ظهر میشه، پونزده 
مسال

روز تولدم بود،هجدهمین روز از شهریور و من باالخره 
.پونزده سالم شد



تفیروزه گف

-به مناسبت تولدت منو فاطمه میخوایم برات آواز 
مبخونی

ممتعجب پرسید

؟-آواز برای من؟حاال چی می خونید

تفاطمه با سر وصدا گف

م-ویگن...ویگن بخونی

دفیروزه پرسی

؟-تو ویگن می شناسی مگه



تفاطمه حق به جناب گف

-معلومه که می شناسم،بابا همیشه برای مامان ویگن 
همی خون

مناخودآگاه گفت

ت-چه مامان و بابای عاشقی داری خوش به حال

لبخند  زد اما حرفی نزد.
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دفاطمه کمی گوش گرفت و پرسی

؟-صدای بارونه



تبه سمت در رفت و نگاهی به حیاط انداخ

ه-بارونه...آخ جون...بارون

تسریع کفشش رو پوشید و به حیاط رف

م-این االن سرما میخوره،برم کالهشو سرش کن

فیروزه شال و کاله فاطمه به دست به حیاط رفت،اینم 
از تولدما مثال قرار بود بیایم اردبیل برای تولد من،اما 

.هر کسی پی کار خودشه 

به حیاط رفتم،فیروزه و فاطمه خوش حال زیر بارون 
.می چرخیدن

منم بهشون ملحق شدم حداقل بهتر از تنهایی بود،نمی 
دونم چقدر تو حیاط و زیر بارون بودیم که فیروزه دل 

.درد شدید گرفت



و-مرض داشتی آخه،بیا برو بخواب زیر پت

تهمونطور که از سرما می لرزید گف

م-با...باید...بر..برم...َحـ...حمو

ی-حموم چی؟االن باید خودتو گرم نگه دار

.-َک...کثیـ...ف ُشـ...شدم...ُخـ...خون..

مکالفه دستش رو گرفته و بطرف اتاق کشید

م-بیا برو بخواب اصال من خودم رو تختی رو میشور

.بی توجه به حرفم،لباس تمیز برداشت و حموم رفت



؟-من برم پیش خاله تو حموم تنها نباشه

مبی حواس از موقعیت فیروزه خوش حال گفت

ه-آره برو تنها نباش

حموم و دستشویی گوشه ی حیاط بود، فاطمه رفت و 
تچند دقیقه بعد ناراحت و گرفته برگش

د-در رو باز نکر

تازه یادم اومد که فیروزه خونریزی داره و نمیشه 
.فاطمه باهاش حموم کنه

با فاطمه نون بیار کباب ببر بازی می کردیم که رهام 
.اومد



-آماده بشید امیر تو ماشین منتظره،فاطمه رو میبریم 
نبیمارستا

دفاطمه ذوق زده پرسی

؟-میخوایم ماشین سوار بشیم

رهام با لبخند کاله و شال گردن فاطمه رو دستش داد 
توگف

ی-آره عمو،میخوایم بریم ماشین سوار

چارقدم رو سر کرده و همراه فاطمه کفش پوشیده تو 
محیاط منتظر موندی

؟-خانوم کوچیک کو



وقتی رهام سراغ فیروزه رو گرفت،تازه متوجه شدیم 
تنیس

ه-حموم

درهام چنان داد زد که فاطمه از ترس پری

؟-چی؟رفته حموم

رهام به طرف در خونه هدایتمون کرد، در و باز کرد 
وسوار اتومبیل مشکی رنگی که جلوی در بود 

.شدیم،البته صندلی های عقب سوار شدیم

-امیر داداش،شما برید بیمارستان فاطمه آزمایشو بده 
متا من بیا

؟-فیروزه کجاست؟حالش خوبه



ت-بعد توضیح میدم به

س-مراقبش باش پ

رهام در رو بست و امیر حرکت کرد،فاطمه با ذوق به 
ماشین نگاه می کرد،منم هیجان داشتم بار اول بود 

.شهر اومده بودم و ماشین سوار شده بودم

ه-عمو خانزاد

تامیر لبخند زدو گف

ه-جوِن عمو خانزاد

از حرفش اخم کردم چشم وابروم تو آیینه ی جلوی 
دماشین مشخص بود امیر خندی



؟-ماشین خودته

ه-نه عمو،ماشین خانوم بزرگ

دفاطمه باز پرسی

؟-خانوم بزرگ،مامان خاله فیروزه ست

دامیر با حوصله جواب دا

-آره عزیزم،خانوم بزرگ ماماِن خاله فیروزه و مادر 
هبزرگ من

دفاطمه چند لحظه سکوت کرد و باز پرسی



و-عم

و-جاِن عم

.باز اخم کردم و امیر خندید

؟-تو بستنی خوردی تاحاال

؟-آره عمو چطور

دفاطمه صادقانه جواب دا

-یه آقای شهری پولدار بود بابا تو باغش بنایی می 
کرد،بچه هاش یه چیزی می خوردن بهش می گفتن 

یبستن



تامیر به عقب برگشت لپ فاطمه رو کشید وگف

-آزمایش تو که دادی،دکتر گفت حالت خوبه باهم 
؟بستنی میخوریم چطوره

فاطمه از خوشی جیغ کشید خودش رو از بین دو 
صندلی جلو رد کرد و لپ امیرو بوسید به حدی محکم 

.بوسید که صداش پیچید

و-دستت درد نکنه عم

تامیرخندید و گف

ت-اگه اینورم ماچ کنی دو تا بستنی میگیرم برا

تفاطمه با خوشی لپ امیر و بوسید و گف



؟-برای خاله گونش چی؟میخری

تامیر شیطون شد و گف

م-خاله بوسشو بده چشم برای خاله م میگیر

دور از چشم فاطمه یه نیشگون ریز از بازوی امیر 
تگرف

ر-امی

دآروم مثل خودم جواب دا

؟-جوِن امیر

ش-زشته خجالت بک



تامیر قهقه ای زد وگف

-خانوم بزرگ همیشه می گه من به یالمان خان خدا 
تبیامرز رفتم خجالت تو ذات ما نیس

تخندیدم و حرفی نزدم اما فاطمه گف

-شما یالمان خان  رو میشناسین؟
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""فیروزه

حالم واقعا بد بود انقدر بد که می خواستم کف حموم 
دراز بکشم و حتی اگه خفه هم می شدم برام مهم 

.نبود

ن-فیروزه،پاشو بیا بیرو



صدای رهام بود،جوابی ندادم چون تا خونریزی لعنتیم 
.قطع نمی شد من از زیر  دوش تکون نمی خوردم

ن-باتوام دختره ی نفهم بیا بیرو

آره من نفهمم،نفهم نبودم قلب لعنتی و بی صاحابم می 
فهمید دوست داشتن تو هیچ فایده ای نداره و 

.فراموشت می کردم

ی-فیروزه،یه حرفی بزن بفهمم زنده ا

حرف زدن سخت بود ،خیلی بی حال شده بودم حموم 
.دم کرده بود و حسابی سست شده بودم

سرم سنگین شده بود و انگار دنیا دور سرم می 
چرخید خواستم به دیوار تکیه بدم اما زیر پام خالی 

.شد و زمین خوردم

چشم که باز کردم تو اتاق بودم،مالفه رو کمی کنار زدم 



.لباس تنم بود

من که حموم بودم این جا تو اتاق چی کار می 
.کنم؟آبروم رفت پسره لختمم دیده عمرًا دیگه بگیردتم

ناراحت و کالفه از این که رهام تو اون وضعیت 
.اسفناک دیدتم سرم رو به بالشت کوبیدم

در باز شد و یه خانوم تپل با موهای فرفری کوتاه 
دداخل اوم

د-بیداری شدی دخترجان؟پدرت خیلی نگرانت بو

ممتعجب پرسید

؟-پدرم

ه-آره دیگه همین آقای قد بلند که تو هال نشست

حتما منظورش رهامه،عصبی خواستم بهش بتوپم که 



اون پدرم نیست،زن سینی که دستش بود رو گذاشت 
تروی تخت و گف

-وقتی پدرت اومد دنبالم و اومدیم تو حموم افتاده 
بودی من خودم آوردمت بیرون لباساتم تنت کردم اما 

سوپو پدرت پخته،خونه ی من خونه بغلیه کاری 
مداشتی بفرست دنبال

منتظر نموند حداقل خداحافظی کنم و رفت.خداروشکر 
.پس رهام ندیدتم فقط برام سوپ پخته

با اشتها تا اخرین قاشق از سوپ خوردم، خیلی 
.خوشمزه بود و حسابی سر حالم کرد

خونه خیلی سوت و کور بود ،خبر و صدایی از بقیه 
نبود
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""گونش

منتظر نشسته بودیم تا نوبت فاطمه برسه و ازش برای 



.آزمایش خون بگیرن

ش-گون

؟-هوم

؟-بنظرت حرفای فاطمه درسته

ه-نمی دونم امااگه درست باشه که خیلی خوب

تدستم  رو گرفت و گف

-بدی رعیت جماعت اینه که از ترس حرفی نمیزنن،اقا 
میثم راضی بشه حرف بزنه بقیه از ترس اللمونی 

میگیرن همونطوری که این همه سال گرفتن و سکوت 
نکرد



-خب تو نمیتونی بهشون اطمینان بدی که نمیذاری 
؟براشون اتفاقی بیفته

-من نمی تونم بخودم اطمینان بدم که اتفاقی برای 
یخودم نمیفته،اگه خان بعدی من بودم یه چیز

مکمی فکر کردم و گفت

و-خب خان ش

دخندید و لپم رو کشی

د-آیی امیر نکن دردم اوم

تلبش رو به گوشم چسبوند و گف

-جووِن امیر...چه قشنگ می گی امیر...اما دیگه وقتی 



نتنها نیستیم امیر صدام نز

ممتعجب پرسید

؟-چرا

م-چون نمی تونم جلوی  وسوسه ی خوردنتو بگیر

نمیدونم چرا اما شیطونیم گرفته بود با شیطنت گوشه 
می لبم رو گاز گرفت

ش-گون

؟-هوم

ن-نک



تلبم رو تر کردم  و گف

م-من که کاری نمی کن

ن-گونش با من  بازی نک

.-مگه من..

ی-آقای ایل بیگ

ه-بل

نپذیرش امیر رو صدا زد

؟-خاله نوبت ما شده



م-آره عزیز

چند لحظه بعد امیر با یه برگه اومد دست فاطمه رو 
.گرفت و به سمت اتاق خونگیری رفتیم

پرستار با کلی آرایش و موهای فر شده، فاطمه رو روی 
دصندلی نشوند و آستینش رو باال ز

؟-ناشتاس دیگه

دامیر جواب دا

ه-بل

تفاطمه گف



م-صبحونه خورد

تپرستار آستین فاطمه رو پایین داد و گف

-نمیشه ازش خون گرفت،فردا اول وقت ناشتا 
شبیارین

امیر دست فاطمه رو گرفت و عصبی از اتاق بیرون 
مزد،منم دنبالش رفت

-امیر از چی عصبی هستی؟من که خواب بودم خودتون 
بهش صبحونه دادید
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حرفی نزد فقط دستم رو کشید و خیلی زود سوار 
ماشین شده حرکت کردیم،البته این بار با فاطمه 

.صندلی جلو کنار امیر نشستیم



-خاله،فردا باز باید بیایم؟یعنی امشب بر نمی گردیم 
؟خونه

سوال رو از من پرسید اما امیر فرصت جواب دادن 
تبهم نداد و خودش گف

-عموجون تا آزمایشاتو ندی، خونه نمی شه 
یبرگردی.فردا صبح زود خودم میارمت آزمایش تو بد

ه-مامانم نگرانم میش

مدستی به سرش کشیده و گونه ش رو بوسید

-مامانت میدونه پیش مایی،ممکنه آزمایشت طول 
هبکشه نگران نمی ش



فاطمه تو بغلم نشسته بود،سر روی سینه م گذاشت و 
تچشم بس

ه-دل تنگم که میشه؟مثل من که دلم تنگ شد

نمی دونستم چی بگم،من به این بزرگی که سه ماه هم 
دور از مادر، عمارت بودم. دل تنگ مادرم شدم چه 

برسه به فاطمه که هنوز بچه ست و بار اوله از مادرش 
.دور شده

-خب خوشگل خانوم،قرار بود بستنی بخوریم یادت که 
هنرفت

.با اومدن اسم بستنی،فاطمه با شادی چشم باز کرد

.-معلومه که یادمه اما..



دامیر دست مهربونی به سر فاطمه کشید و پرسی

؟-اما چی خوشگلم

عصبی با آرنجم به دستش کوبیدم،نیم نگاهی به 
صورت عصبیم انداخت و آروم طوری که فقط خودم 

تبشنوم نه فاطمه گف

ی-تو که سکسی من

فقط یک بار بذار کنارت خوش باشم،یه خوشی که قبل 
یا بعدش حالمو نگیری، ناراحتم نکنی،کتکم بزن اما نگو 

!تمام فکرت پی تن و بدن منه

.غمگین سر چرخوندم و به حرف فاطمه گوش دادم

-من خیلی خوش حالم می خوام بستنی بخورم اما 
کاش مامانمم بود،میگم خاله نمی شه برای مامان 



؟بستنی ببرم

-نمی دونم خاله، من بستنی نخوردم تا حاال...یخمک 
خوردم که اون زودی آب می شه اگه مثل اون باشه 

ینمی تونی ببر

فاطمه خودش رو به سمت امیر کشید و روی ران پای 
تچپم نشس

؟-عمو نمی شه برای مامانم بستنی ببرم

ه-نه عمو بستنی رو باید زود خورد و گرنه آب می ش

؟-مثل برف

دامیر صورتش رو نوازش کرد و جواب دا



ف-مثل بر

فاطمه و امیر حرف می زدن،فاطمه شیرین زبونی می 
کرد و امیر قربون صدقه ش می رفت،تنها ارتباط من 

باهاشون نشستن فاطمه روی پای من بود، همین و 
!بس

م-خب رسیدی

فاطمه از پنجره ی ماشین نگاهی به بیرون انداخت و 
تگف

ه-این جا که شبیه،یک شنبه بازار

دامیر جواب دا

-چون این جا اسمش بازاره،اما همیشه هست جز جمعه 



اه

؟-این جا میخوایم بستنی بخوریم

تامیر به این همه عجله ی فاطمه خندید و گف

-من یکمی این جا کاردارم،بعدش ناهار می 
خوریم.میریم خونه اگه عمو رهام گفت مشکلی برای 

ریه ت پیش نمیاد میریم بستنی می خوریم،االنم پیاده 
دبشی

تفاطمه بغ کرده گف

-تو گفتی بستنی میخری،االن میگی اگه عمو رهام 
هبذار

فاطمه پشت به امیر بغلم گرفته بود و سفت بهم 



چسبیده بود،امیر خواست بغلش بگیره که پسش زد و 
بی حواس برای سفت چسبیدن به من ،به سینه م چنگ 

.زد

داز درد آخ بلندی گفتم،که امیر پرسی

؟-چی شد

تفاطمه که خودش هم بغض داشت با گریه گف

د-خاله...ببخشید حواسم نبو

هحواسش نبود که هنوز سینه بیچاره ی منو ول نکرد

د-خاله جان ولش کن دردم میا

امیر که تازه متوجه دست فاطمه شده بود،سریع 
تدستش رو پس زد وگف



-نکن بچه اینا صاحاب دارن،صاحبشون هنوز بهشون 
؟دست نزده اونوقت تو چنگ می زنی

دستش رو به سینه م نزدیک کرد که سریع پسش زدم 
و فاطمه به بغل از ماشین پیاده شدم،فاطمه جثه ی 

.کوچیکی داشت و راحت بغلم جا می شد

.بارون نم نم می بارید و از شدتش کم شده بود

امیر جلو اومد و فاطمه رو از بغلم کشید و خودش 
تبغل گرف

و-سنگینه من بغلش می کنم خوشگل عمو ر

کنار هم راه می رفتیم و مغازه هارو که تک و توک باز 
.بود نگاه می کردم

ت-عمو چرا مغازه ها بسته س



تامیر فاطمه رو تو بغلش جا به جا کرد و گف

ن-وقت ناهاره،بیشتریا رفتن خونه، کم کم همه می بند

؟-عمو کجا میریم

ا-راسته ی فرش فروش

مآروم گفت

ر-فکر می کردم برای مسئله ی گلین میایم بازا

ددستم رو گرفت و جواب دا

م-مسئله ی گلینه،اومدم نشونی بگیر



حرفی نزدم و باقی مسیر با سکوت طی شد،تا به یه 
.حجره ی بزرگ فرش فروشی رسیدیم

امیراول وارد شد ومنم دنبالش رفتم،حجره بزرگی بود 
چند تخت چوبی بزرگ بود که چند تخته فرش روی 

.هر کدوم پهن شده بود و نمای زیبایی هم داشتند

ته حجره یه میز بزرگ بود و جلوی میز کنار دیوار 
.چهار صندلی بود 

!-حاجی...حاج مستوفی...حاج آقا نیستی؟

چند لحظه بعد از پشت پرده ای که گوشه ی حجره 
دبود پسرک الغری بیرون اوم

-سالم اگه با اوستام کار دارید رفته خونه، اگه فرش 
ممیخواید بفرمایید راهنمایی تون کن

امیر فاطمه  رو که بارون یکم بی حالش کرده بود بغلم 



.داد و اشاره کرد روی صندلی بشینم

م-با حاج مستوفی کار دارم،از تهران اومد

دشاگرد با شنیدن اسم تهران چشمم برق زد و پرسی

د-اومدید سفارش بدی

؟-نه من با خود حاحی کار دارم کی میاد

شاگرد که بادش بااین حرف امیر خوابید بی میل 
تگف

-دیگه سه و چهار بعداز ظهر میاد، برید همون موقع 
دبیای

پسرک بی توجه به امیر سینی استکانی که روی 



میزبود برداشت و به سمت پرده برگشت
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-اوستات اومدبگو ایل بیگی اومده بود نوه ی یالمان 
نخا

پسر باشنیدن اسم یالمان خان سینی از دستش افتاد و 
تبا تته پته گف

ا-خو...خوش او...مدید..آ..آق

امیر بی توجه به پسر ،فاطمه رو از بغلم گرفت و 
تگف

م-چهار برمی گرد

دستم رو کشید و بی توجه به اصرار پسر از حجره 



مبیرون زدی

م-عمو من یخ کرد

منگران بازوی امیر و چنگ زد

!-امیر حالش بد نشه؟

ی-گشنته عمو،االن میریم غذا میخوریم گرم میش

مامیر قدم تند کرد و منم که دنبالش کشیده می شد

-می خواستم بریم یه رستوران شیک اما این جا هم 
تهمچین غذاش بدک نیس

منوفاطمه که جایی رو ندیده بودیم محیط غذاخوری 
برامون تازه و جالب بود،وسط غذاخوری یه حوض 



آبی پر از ماهی قرمز بود،فواره هم داشت به بزرگی 
حوض عمارت نبود اما از کنارش که رد شدیم پرش آب 

.تو هوا رو حس می کردی

روی یکی از تخت های کنج غذا خوری نشستیم،امیر 
به پشتی تکیه داد و من کفش فاطمه رو از پاش 

.کشیدم

ت-خاله بخوابم رو پا

مبه پشتی تکیه زده و به ران پام اشاره کرد

ب-آره خاله،بیا بخوا

فاطمه تازه دراز کشیده بود که یه مرد با لباس سنتی 
که من کم دیده بودم تو این یک روزی که اردبیل 

بودیم تن کسی باشه اومد یه برگه دست امیر داد و 
دپرسی



ن-چی میل دارید قربا

تامیر نگاهی به فاطمه کرد و گف

؟-خوشگلم چی می خوری

دفاطمه چشم باز کرد وپرسی

؟-چی داره؟بستنی داره

دامیر خندید و باز لپ فاطمه رو کشی

-این جا فقط غذا دارن،غذا تو بخور برات بستنی می 
مگیر

تفاطمه کمی فکر کرد و گف



-خاله فیروزه فسنجون پخته بود،خیلی خوشمزه بود 
مفسنجون میخوا

تامیر نگاهی به برگه ی دستش کرد و گف

؟-خوبه فسنجون دارن،گونش چی میخوری

ه-همین فسنجون خوب

تامیر برگه رو به مرد برگردوند وگف

ل-سه پرس فسنجون با مخلفات کام

تمرد کمی خم شد و گف



ی-اساعه میارم خدمتتون جناب ایل بیگ

ممرد رفت و از امیر پرسید

؟-می شناستت

ا- با اردالن خان زیاد اومدم این ج

سری تکون دادم و برای چند لحظه چشم روی هم 
مگذاشت

-گونش...فاطمه ،فیروزه ی ما رو می گفت؟گفت خاله 
؟فسنجون پخته

مهمونطور چشم بسته جواب داد

-حتما اسم خاله ی خودشه،فیروزه که آشپزی بلند 



تنیس

دامیر دستم رو گرفت و نوازشوار دست کشی

ی-اما تو بلدی،خوشمزه هم میپز

.حرفی نزدم،نه چشم باز کردم و نه دستم رو کشیدم

چند دقیقه بعد با صدای کاسه و بشقاب چشم باز 
کردم،چند مرد که فهمیدم بهشون گارسون میگن 

.مشغول چیدن سفره بودن 

مگارسون که رفت فاطمه رو بیدار کرد

؟-خاله صورتمو کجا بشورم

دامیر جواب دا



ی-بیا ببرمت دستشوی

تامیر کفش پوشیده فاطمه رو بغل گرف

ه-کفشش موند

ت-بغل میگیرمش، کفش الزم نیس

پنج دقیقه رفت و برگشت طول کشید و با شروع 
.کردن فاطمه منم اولین قاشق رو خوردم

د-چطوره عمو؟خوشت اوم

تفاطمه گف

-فسنجون خاله فیروزه خیلی خوشمزه تر بود(لیوانش 



مرو به سمتم گرفت)دوغ میخوا

لیوانش رو پرکردم که تا تموم شدن غذاش دوغ داشته 
.باشه

تکم وبیش میومدن و با دیس غذا می رفتن امیر گف

ن-حجره داران که ناهار خونه نمیر

.بعضی ها هم مثل ما ،میموندن و غذا می خوردند

ناهار تموم شد و گارسون موقع جمع کردن سفره 
دپرسی

ن-قلیون بیارم خدمتتو

تامیر نگاهی به فاطمه کرد وگف



ب-الزم نیست،بچه همراهمه..صورت حسا

گارسون یه جلِد دفتر دست امیر داد که یه برگه 
تداخلش بود و با چاپلوسی گف

ن-قابل شما رو  نداره خا

دامیر پول رو الی جلد گذاشت و به گارسون پس دا

ن-من امیر ایل بیگیم، نه خا

تگارسون که کنف شده بود گف

ن-حق با شماست قربا

تگارسون که رفت،امیر گف



م-فاطمه خانوم،کفشتو بپوش بری

فاطمه که بعد از چند لیوان دوغ حسابی بی حال شده 
تبود گف

؟-نمیشه بغلم کنی

-بغلت می کنم،اما کفشاتو نمی شه نپوشی که بپوش 
مبیا بغل

تفاطمه کفش پوشید و امیر بغلش گرف

؟-گونش...بریم

م-بری



از غذاخوری بیرون زدیم،با این که هنوز ساعت چهار 
نشده بود اما باز سری به حجره ی حاج مستوفی 

.زدیم

مرد محاسن سفیدی پشت میز نشسته بود و بالفاصله 
تبا دیدن امیر بلند شد و گف

ن-امیر خا

دامیر فاطمه رو داد بغلم و جلو رفته با حاجی دست دا

ی-چه خوب منو می شناسی حاج

حاج مستوفی مارو به سمت صندلی ها هدایت کرد و 
تگف

-چطور میتونم چهره و قد و باالی ناجی زندگیم رو 



فراموش کنم،فقط ارسالن خان بود که همچین 
شباهتی به یالمان خان داشت اما زودتر از یالمان خان 

پرکشید،شنیده بودم با پدر و پدربزرگ مادریت مو 
نمیزنی اما االن باور کردم که حتی بوی تن یالمان خان 

یرو هم مید

تامیر لبخندی زد و گف

-لطف دارید،واال حاجی مسئله ای که به خاطرش 
اومدم برای من خیلی مهمه برای همین میرم سر اصل 

بمطل

تحاجی گف

-من درخدمتم فقط اجازه بده دخترتو ، خانومت تو 
هپستو بخوابونه راحت باش

تامیر نگاهی به فاطمه کرد و گف



ت-دختر من نیست،دختر میثمه...فاطمه س

تحاجی متعجب و بادقت به فاطمه نگاه کرد و گف

-دختر میثمه؟باورم نمیشه میثم حرفی زده باشه
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تامیر گف

-میثم حرفی نزده،فاطمه اتفاقی حرفای پدرش رو 
تشنیده بود و به ما گف

دحاجی پرسی

؟-چی رو گفته



مقبل از این که امیر بگه من گفت

ت-این که فاطمه نوه ی شما و پدرش پسر شماس

فاطمه نمی دونست حاجی پدر بزرگشه فقط حرف 
های باباش رو برامون تعریف کرد اما من حدس می 

زدم که حاج مستوفی پدر بزرگ فاطمه باشه که 
تدرست هم حدس زدم،حاجی گف

م-بچه رو بخوابون تو پستو بعد حرف می زنی

مبه امیر نگاه کرد

؟-برم

و-بر



پشت پرده یه پستوی جمع و جور بود که یه موکت 
پهن بود یه بالشت هم بود که زیر سر فاطمه گذاشتم و 

.خوابوندمش،سریع برگشتم وکنار امیر نشستم

دحاجی پرسی

م-خب امیر خان در خدمت

-همون طور که می دونید چند سال پیش به مادر من 
یه تهمتی زده شد که باعث ناپدیدن شدن مادرم و 

دمرگ پدرم ش

دحاجی خدابیامرزی زمزمه کرد و امیر ادامه دا

-من دنبال اثبات بی گناهی مادرمم، میخوام بفهمم چرا 
درفت و باعث مرگ پدرم ش



تحاجی گف

-این برای همه جای سوال و تعجبه ارسالن خان و 
گلین بانو جونشون برای هم در می رفت چی شد که 

دگل سرخ رفت و باغبون پر پر شد خدا دان

چه جالب همه میدونن گلین، گل سرخ ارسالن خان 
تبوده.امیر ادامه ی حرفش رو گرفت و گف

-من متوجه شدم یالمان خان خدابیامرز هم پی اثبات 
دبی گناهی مادرم بوده که متاسفانه اجل مهتلش ندا

تحاجی باز وسط حرف امیر پرید و گف

ن-خدابیامرزه ،مرد وارسته ای بود یالمان خا

تامیر گف



-خدا رفتنگان شما رو هم بیامرزه،نمی دونم دکتر رهام 
؟رو می شناسی یا نه

تحاجی گف

-می شناسمش دکتر فرنگ رفته ای که تازه برگشته 
اروست

تامیر به من اشاره کرد و گف

-گونش ، خواهر دکتر رهامه و همراه دکتر و خاله ی 
کوچیکم فیروزه به من کمک می کنن تا بتونم بی 

مگناهی مادرم رو اثبات کن

دحاجی پرسی



ه-چه کمکی از من برمیاد،خانزاد

دامیر جواب دا

-رهام از طریق یکی از کشاورزهایی که مریض شده و 
برای معالجه به بهداری رفته متوجه قضیه ی اخراج 

کشاورزا توسط کارگزار شده،و این که ماهم از حرفای 
فاطمه فهمیدیم کارگزا به شما هم پیشنهاد داده بوده 

هکه همسرتون مادر میثم مانع شما شد

تحاجی تابی به تسبیح دستش داد و گف

-درسته،کارگزار به منم پیشنهاد داد اما واضح نه،گفت 
می خواد دست یه سری دزد و رو کنه که نتیجه ش شد 

وتهمت دزدی به گلین بان

-حاجی من ازت میخوام به خاطر ارزشی که یالمان 
خان برات داره بهم کمک کنی تهمت دزدی رو از مادرم 



رفع کنم تا برگرده،من نمیدونم میثم  چی دیده اما 
هرچی دیده قصد گفتن نداره چون فاطمه می گفت 

اون شب هرچه مادرش اصرار کرده پدرش بره و 
هتوضیح بده اون سر باز زده و قبول نکرد

تحاجی دستی به محاسنش کشید و گف

-من می تونم کمکتون کنم،کاسبای طرف حساب با 
گلین بانو رو می شناسم اما میثم رو من خودم میونه 
ی خوبی باهاش ندارم وقتی حرف ریحان مادر فاطمه 
رو میگم،وقتی حرف ریحانی که به خاطرش تو روی 
همن وایساد و گوش نداده حرف منو اصال گوش نمید

مخوش حال گفت

-همنقدرم خیلی خوبه،تازه خودتونم میتونید شهادت 
هبدید کارگزار بهتون پیشنهاد داد



حاجی که انگار خوشش نیومد من حرف زدم رو به 
تامیر گف

-گفتم که کارگزار واضح به من پیشنهاد نداده پس من 
نمی تونم شاهد باشم،اما من میتونم ببرمتون پیش 

کاسب کارای قدیمی و حتی چند تا از کشاورزای 
یاخراج

تامیر گف

؟-خیلی خوبه،آدرسشونو لطف می کنید

-من سواد ندارم،باید بگم منزل برات بنویسن 
ااصالامشب تشریف بیارید منزل م

دامیر تعارف ز



م-نه مزاحم نمیشی

تحاجی گف

-اختیار دارید مزاحم چی آدرسو میگم شب 
ممنتظرتون

م-پس شب خدمتت میرسی

تحاجی گف

ت-خدمت از ماس

حاجی ادرس خونه ش رو گفت و امیر هم خودش 
یادداشت کرد فاطمه ی خواب رو بغل گرفت و از 

حجره بیرون زدیم  .
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بازار کم کم باز شده و رفت و آمد زیاد شده بود،امیر 
دپرسی

؟-بگردیم یکم

ی-نه،بریم برای فاطمه بستنی بگیر قول داد

امیر با یه دستش فاطمه رو بغل گرفته بود و یه 
ددستش رو انداخت دور کمرم و به خودش نزدیکم کر

ه-چی کار می کنی امیر؟یکی میبین

-نگران چی هستی؟این جا کسی نمی شناستت،این 
تجوری میفهمن یه خری کنارته انقد زل نمیزنن به

می خواستم بگم«مگه من مسئول زل زدن بقیه م»اما 



.از ترس عصبی شدنش سکوت کردم

وقتی به ماشین رسیدیم،فاطمه رو صندلی عقب 
تخوابوند،خواستم عقب بشینم که نذاش

-امیر می گم،تو که ادرس خونه حاجی رو نوشته بقیه 
یآدرسارو هم می نوشت

؟-میگی برگردیم حجره

منگاهی به فاطمه انداخته وگفت

؟-شب که قرار نیست ما هم بیایم

ه-نیاید،تنها تو خونه بمونید؟نچ نمیش

ه-نگرانم فاطمه رو اذیت کنن،این بچه خودش مریض



امیر از آیینه جلوی ماشین نگاهی به فاطمه کرد 
توگف

-خیالت راحت من نمیذارم،االنم بریم یه بستنی بگیرم 
هبرای فاطمه،گرچه نگرانم برای ریه ش خوب نباش

چند دقیقه ای بود که هر دو سکوت کرده بودیم و 
مباالخره سوالم رو پرسید

ی-توام دکتری؟با رهام فرنگ بود

م-نه،من مهندس

؟-خونه می سازی

م-نه،مهندس برق



مصادقانه گفت

؟-نفهمیدم شغلت چیه،مگه برقم مهندس میخواد

تخندید و گف

م-همنقدر بدون من مهندس

مچند لحظه ای سکوت بود که باز پرسید

؟-مگه حجره ی فرش فروشی نداری تهران

-دارم اما اون مال من نیست،هست اما خوب ارثیه 
هست و مشترک بین چند نفر



سوال دیگه ای نپرسیدم چون حس می کردم به 
.زورجواب سوالم رو میده

م-خب رسیدیم،فاطمه رو بیدار کن بریم بستنی بخوری

ه-باش

فاطمه رو بیدار کردم و وارد کافه بستنی شدیم،فاطمه 
با تعجب نگاه می کرد و من سعی می کردم زیاد ندیده 

.بازی در نیارم

میز و صندلی های چوبی چیده بودن و تقریبا همه جا 
دپر بو

م-خاله من باید صورتمو بشور

مبه بازوی امیر چنگ زدم و گفت



ه-امیر...فاطمه رو ببر صورتشو بشور

م-باشه،تو برو پشت اون میز کنار پنجره بشین تا بیای

ه-باش

پشت میزی که امیر گفته بود نشستم و یه گارسون با 
دموهای عجیب اوم

؟-سالم چی میل دارید

نمی دونستم چی بگم،بگم من اصال بستنی نخوردم تو 
!عمرم؟

تو همین فکرها بودم که امیر و فاطمه رسیدن،گارسون 
.بادیدن امیر سریع بغلش گرفت و خوش و بش کردن

امیر سفارش سه بستنی مخصوص داد و گارسون 
درفت،فاطمه پرسی



؟-عمو اینجا هم زیاد اومدی که آقاهه می شناستت

ه-آقاهه دوستمه اسمش کارن

فاطمه منتظر و با لبخند آب دهانش رو تند قورت می 
داد تا باالخره گارسونی که دوست امیر بود بستنی ها 

ترو اورد و رف

ن-خوب خوشگله شروع ک

؟-این بستنیه عمو

؟-آره،چطور

ت-آخه اونی که اون بچه ها میخوردن فرق داش



ی-این خوشمزه تره من مطمئنم کافیه امتحان کن

فاطمه با هیجان زیادی یه قاشق پر از بستنی سفید و 
دقهوه ای رنگش خور

ه-چه خوشمزه ست،فقط خیلی یخ

ت-امیر خندید و گف

-بستنی کال یخه،بستنی گرم نداریم چون آب 
میشه،اینم بستنی مخصوص این کافه ست،بستنی 

یوانیلی و کاکائویی با موز و پسته و سس شکالت

فاطمه همونطور که قاشق به قاشق از بستنیش می 
تخورد گف



ت-هرچی که هست خیلی خوشمزه س

تامیر نگاهی بهم کرد و گف

؟-چرا نمیخوری

دفاطمه بچگانه جواب دا

-خودت گفتی هرکی بوس بده بستنی میخوره،خاله 
هماچ نکرد براهمین نمیخور

تامیر خندید و گف

ه-بستنی شو بخوره ماچو بعد بد

حرفی نزدم اما برعکس شور وشوق اولیه م برای 



.خوردن بستنی،میل چندانی نداشتم

تولدم بود مثال،قراربود تولد منو اردبیل گردی کنیم اما 
چی شد؟رهام کو؟ روستا بودم حداقل مادر برام 

قورمه سبزی می پخت و چهارتا قربون صدقه م می 
رفت، من دلم بدجور تنگ مادرم شده که لذت بستنی 

.خوردن هم از این دل تنگی کم نمی کنه

بااین که فاطمه برای بستنی خیلی ذوق داشت اما 
چیزه زیادی نتونست بخوره،منم چند قاشق بیشتر 

نخوردم. بعد از پرداخت صورت حساب توسط امیر از 
کافه بیرون زدیم و سوار برماشین به سمت خونه 

حرکت کردیم.
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""فیروزه

دستشویی الزم بودم، پد بهداشتی رو  زیر بلیز تو کمر 
.شلوارم قایم کرده و دستشویی رفتم

شدت بارون کم شده بود اما هنوز نم نم می بارید از 
.ترس دل درد زیاد تو حیاط نموندم

رهام تو هال خوابش برده بود،موهاش یه طرف 



دصورتش ریخته بود و لبش انگار بهت چشمک می ز

!-بیا منو ببوس

گرچه من لب گرفتن بلد نیستم سختگیریای مامان تو 
این یه مورد خوب جواب داده،من اصال دلم نمیخواد 

مثل دختر یا زن خرابی باشم که هرلحظه تو بغل یکی 
!ولو و بایکی لب تو لبه

از سنگینی نگاه خیرم بود یا خودش بیدار شد،تا 
دچشمش بهم افتاد پرسی

؟-حالت خوبه؟درد نداری

م-ممنون خوب

کش و قوسی به بدنش داد و به حیاط رفت،حتما 



دستشویی داره وگرنه چه کاری تو حیاط میتونه 
!داشته باشه؟

تپنج دقیقه بعد برگشت و گف

-معلوم نیست کجا رفتن این سه تا؟! من اصال حواسم 
ننبود فاطمه صبحونه خورد ازش آزمایش نمیگیر

ی-همه ش تقصیر من شد که از کار و زندگی افتاد

-کار و زندگی هر دکتری مریضشه، توام مریض منی،من 
تطبق وظیفه پزشکی و انسانیم موندم کنار

.-پس فاطمـ..

تحرفم تموم نشده بود که گف

-فاطمه نوبت آزمایش داشت نیازی به دکتر 



نداشت،االن معلوم نیست کجا رفتن؟ نکنه فاطمه کم 
!خونی داره حالش بدشده؟

قبل از این که حرفی بزنم صدای ماشین و باز شدن در 
.حیاط اومد،همراه رهام به حیاط رفتیم

امیر ، فاطمه به بغل اول داخل شد و پشت سرش هم 
دگونش اومد.رهام به فاطمه اشاره کرد و پرسی

؟-خوبه؟خوابیده یا بی حاله

دگونش جواب دا

؟-خوابه،فقط بستنی خورد ایرادی که نداره

ترهام عصبی کوبید به پیشونیش و گف

-از دست شماها آخرش دیوونه میشم، بچه ای که ریه 



؟ش مشکل داره تو این سرما و بارون بستنی میدن

تفاطمه رو از بغل امیر کشید وگف

ه-بده به من ببینم گلوش چرک نکرده باش

تامیرگف

-نتونستم جلوی خواستنش مقاومت کنم، زیاد نخورد 
اام

رهام عصبی منو که جلوی در ایستاده بودم پس زد 
توگف

ه-همون کم هم برای این بچه سم



تگونش کفشش رو درآورد و دنبال رهام داخل رف

؟-نمیشه بذاری بیدار بشه بعد گلوشو چک کنی

درهام هنوز هم عصبی بو

-نه،فقط دعا کنید گلوش عفونت نکرده باشه و گرنه 
امن میدونم و شم

همراه امیر داخل رفتیم،گونش اومد و یه نیشگون از 
تپهلوم گرف

ه-آخ...چه مرگت

؟-داداشمو چی کار کردی این همه عصبیه



مپشت چشمی نازک کرده و گفت

-داداش تو، که همیشه ی خدا عصبیه،من کاری بهش 
منداشت

ی-توام که راست میگ

محق به جناب گفت

م-من همیشه راست میگ

رهام فاطمه رو بیدارکرد، گلوش رو چک کرد و خیالش 
.راحت شد، فاطمه به قدری خسته بود که باز خوابیدی

ت-امیر فاطمه رو ببر بخوابون رو تخ



تامیر بلند شد فاطمه رو بغل گرفت و گف

ن-چشم خاله جو

ملبخندی بهش زدم و از گونش بپرسید

؟-خب چه خبرا؟ کجا ها رفتید بدون من

؟-طوالنیه حوصله شو داری

-آره بگو
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.گونش از جاهایی که رفته بودن و قرار شام گفت

تامیر و رهام باهم از اتاق بیرون اومدن و رهام گف



ه-خدا روشکر اوضاع گلوش خوب

خدارو شکری زیر لب زمزمه کردم و بعد از امیر 
مپرسید

؟-حتما باید شامو بریم؟نمیشه من نیام

درهام که در جریان نبود متعجب پرسی

؟-شام چی

امیر تمام حرف هایی که گونش به من گفته بود برای 
ترهام تعریف کرد و رهام گف

-عجب، اسم حاج مستوفی رو قبال شنیده بودم اما 
تنمی دونستم  پدر بزرگه فاطمه س



مسوالی که تو ذهنم  بود رو بلند پرسید

-حاجی بازاری باشی،اونم فرش فروش اونوقت اوضاع 
؟زندگی  پسرت این باشه

دگونش جواب دا

-از حرفای حاجی میشه دوتا نتیجه گرفت یا میثم با 
انتخاب ریحان طرد شده از خانواده ش،یا خودش 

هقطع رابطه کرد

ترهام گف

-اوضاع زندگی میثم مشکلش چیه؟ با زنی که 
عاشقشه زندگی می کنه، دختر قشنگی مثل فاطمه 

داره ،اگه مشکل از نظرت پوله؟ میثم اندازه ی خودشو 
.زندگیش داره بیماری فاطمه باعث تنگ دستیش شده



بغضم گرفت،اینم همه ش بلده به من بپره. مدام دنبال 
اینه ثابت کنه خودش عقل کل و همه چی بلده، فقط 

.منم که هیچی سرم نمی شه و بچه م

؟-نمی شه خانزاده خودش بره ما بمونیم خونه

تامیر در جواب گونش گف

-همه با هم میریم، فوقش زیاد نمیمونیم آدرسا رو می 
نگیریم، میزنیم بیرو

ترهام دستی به چونه ش کشید و گف

-نمیشه نریم،قطعا االن خونه رو خبر کرده تدارک دیدن 
مپس باید بری



امیر هم حرف رهام رو تایید کرد، خیلی اتفاقی نگاهم 
.به اخم های توهم و چهره ی بغ کرده ی گونش خورد

!انگار ناراحت بود،اما چرا؟

؟-گونش، خوبی؟ چیزی شده

م-خوب

رهام که متوجه ی صحبت ما شده بود نگاهی به 
تخواهرش انداخت و گف

م-تولدت مبارک عزیز دل

دست باز کرد و به گونش اشاره زد،گونش هم مثل 
فشنگ از تیر در رفت و میون حلقه ی دست های 

دبرادرش خزی



-ببیخشید آبجی کوچیکه،تولدت قرار بود بهت خوش 
مبگذره اما انگار کالفه ت کردی

گونش سرش رو به سینه ی رهام چسبوند و حرفی 
.نزد،رهام هم دستی به سر خواهرش کشید

نا خودآگاه بدون این که اختیاری روی زبونم داشته 
مباشم از این حجم محبت بینشون شوکه شده پرسید

-چه مهربونید شما دو تا باهم،خواهر برادر های زیادی 
ندیدم اما همینایی هم که دیدم به خون هم تشنه بودن 

.اما شما ها..

ترهام دستی به سر گونش کشید و مهربون گف

-به خاطر فاصله ی سنی مون وقتی گونش به دنیااومد 
من یه پسر نوجوون بودم،اگه طبق سنت ده ازدواج 

.می کردم بچه م دو سال از گونش کوچیک تر بود

گونش رو خودم بزرگ کردم همیشه باهم بودیم جنگ و 



هجدل داشتیم اما محبت بینمون بیشتر

محرف دلم رو به زبون آورد

م-منم همیشه دلم یه داداش می خواست اما نداشت

درهام جواب دا

م-من میتونم داداش توام باش

از حرفش اخم کردم،همین که فکر می کنی بابامی برای 
مهفت پشتم بسه، می خواستم جیغ بکش

؟-بابا من عاشقتم،داداش چی کشک چی

تکه امیر اخم کرد و گف



ی-پس من چی؟ نکنه برگ چغندرم که تو داداش ندار

مخندیدم و گفت

-تو که بهترین رفیق منی، مادرتو ندیدم اما تو رو با 
مدنیای عوض نمی کن

امیر به سمتم اومد و بغلم گرفت،معدن آرامش بود این 
.خواهر زاده ی موطالیی

و-منم تو رو با دنیا عوض نمی کنم مامان کوچول

چند دقیقه ای نگذشته بود که از گرمای تن امیر تو 
بغلش خوابم برد.
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و-فیروزه...فیروزه بیدار ش

صدای گونش بود اما نمی خواستم بیدار بشم و هنوز 
دخوابم میوم

م-ولم کن...میخوام بخواب

م-پاشو باید بری

مخمیازه کشیده و بدون باز کردن چشمم، گفت

ن-نمیام...ولم ک

از گونش اصرار که بیدار بشم و از من مقاومت برای 
.بسته بودن چشمم و خوابیدن



ه-خاله...خاله فیروزه...پاشو دیرشد

مصدای امیر بود،کالفه داد زد

د-خوابم میاد، ولم کنی

از امیر صدایی نیومد و فکر کردم دست از بیدار کردنم 
برداشته اما چند لحظه بعد حس کردم تو خواب راه 

.میرم

وقتی چشم باز کردم با یقه ی امیر مواجه شدم،چشم 
چرخوندم امیر بغلم گرفته بود و به دستشویی رفت و 

همونطور که بغلش بودم صورتم رو شست تا خوابم 
هببر

م-ایی امیر یخ زد

-تقصیر خودته،چند بار بگم بیدارشو؟ حقت بود پارچ 
آب خالی کنم سرت، اما بعدش سرما می خوردی خودم 



.گیر بودم

تامیر جلوی در اتاق زمینم گذاشت و گف

ه-سریع آماده شو که دیر نش

ه-باش

لباسی که رهام خریده بود پوشیدم و محض احتیاط 
یه بسته کامل پد بهداشتی و لباس اضافی 

برداشتم،البته پاکت رو داخل ماشین گذاشتم که در 
.صورت لزوم استفاده کنم

؟-فیروزه این لباسو از کجا کردی

مدر جواب گونش فقط گفت



ی-داشتم،تو تازه دید

دروغ نگفته بودم که،اون شب که رهام خرید و برای 
.بار اول پوشیدم گونش اصال به لباسم دقت نکرده بود

ریحان خانوم محض احتیاط برای فاطمه هم سه 
دست لباس گذاشته بود،قشنگ ترین لباس رو تن 

فاطمه دادیم و شیک و پیک کرده سوار ماشین مامان 
.که امیر میروند به خونه ی حاج مستوفی رفتیم

به پیشنهاد امیر یه شال نازک سر کرده بودم که تو 
خونه ی حاجی معذب نباشم چون فکر می کردیم 

.محجبه هستن 

اما وقتی برای استقبال اومدن، متوجه شدیم حدسیات 
.ما اشتباه بوده

و یکی از فرق هایی که بین آقا میثم و خانواده ش 
.واضح بود،نوع پوشش و میزان حجاب بود

درسته من چارقد سر نمی کنم،اما لباس های تنگ و 
.کوتاه هم نمی پوشم.حد و مرزی برای خودم دارم

اما دامن های کوتاه و چاک سینه ی مشخص دخترهای 
حاجی اصال با تسبیح دست پدرشون هم خونی 



.نداشت

سالم کردیم،تعارف زدن داخل بریم.یا نمی دونستن 
فاطمه کیه؟!یا می دونستن و خودشون رو به 

.ندونستن زده بودن

بهر حال که توجه خاصی جز یه چه دختر قشنگی 
خالی به فاطمه نداشتن و مثل یه غریبه حتی سرد تر 

.از ما با فاطمه رفتار می کردن

توقع پذیرایی با چایی یا نهایت قهوه رو داستم که با 
.شیرکاکائو روبرو شدم

هوا سرد و شیرکاکائو واقعا می چسبید مخصوصا که 
.منم عاشق شیرکاکائو هستم 

چند لحظه بعد از پذیرایی با شیرکاکائو و شیرینی، 
حاج مستوفی مجلس رو به دست گرفت و از کماالت 

بابا شروع و به جهزیه ی کامل و مارک دخترهاش ختم 
.کرد

نگاهی به گونش که مبلی کناری نشسته بود انداختم و 
مآروم گفت



ا-دختر حاجی بد تو کف داداشته ه

یه لبخند حرص دراری هم زدم، گرچه اون لبخند از 
حرص درونی خودم ناشی شده و چون چاره ی جز 

حرص خوردن نداشتم  تصمیم گرفتم گونش رو هم تو 
.این حرص خوردن سهیم کنم

-اون یکی دختر حاجی هم بد تو کف چیزه خواهر زاده 
هی عزیزت

مسیر نگاه دختر حاجی رو دنبال کردم و به شلوار امیر 
.رسیدم

-من نمی دونم چرا همه چشمشون دنبال یه کف دست 
هچیزه خواهر زاده ی من

تگونش خندید و گف



ه-یه کف دست؟مگه نون

ی-اه حالمو بهم زد

تگونش با شیطنت خندید و گف

ی-کره، عسل بمالی بهش بخور

مبا این که هم چندشم شده بود خندیدم و پرسید

؟-کره ، عسل؟کی میخوره آخه

گونش پا روی پا انداخت و خیلی نا محسوس به دختر 
تحاجی که امیر رو دید می زد اشاره کرد و گف



ن-ایشون و سانلی جو

قبل از این که حرف دیگه ای بزنم، حاجی از جا بلند 
.شد و بعد هم رهام و امیر بلند شدن

تحاجی رو به زنش که چادر رنگی به سر داشت گف

ه-عیال... ما میریم اتاق کارمن،شامو کشیدی خبر بد

.منتظر جواب خانونش نمونده رفت

؟-اه چه بد شد نفهمیدیم چی گفتن

.با تکون دادن سرم حرف گونش رو تایید کردم

م-خب من مینا



دختری که به امیر زل زده بود خودش رو مینا معرفی 
تکرد و خواهرش گف

؟-منم که مینو، اسم شما چیه

تگونش بی میل لبخندی زد و گف

م-گونش...خواهر رهام

تمینو چشمش برق زد و با لبخند گف

!-پس خواهر دکتر رهام تویی؟

دگونش متعجب پرسی

؟-بله ،منم چطور مگه



مینو حرفی نزد فقط یه چشمک شیطون زد و  
دمادرشون از من پرسی

؟-اسم شما چیه

ر-من فیروزه م خاله ی امی

دزن حاجی با تعجب و شعف پرسی

؟-دختره چیچک بانویی

مسر تکون داده وگفت

ن-بله، دختر چیچک بانو و یالمان خا



نفهمیدم چرا؟اما زن حاجی گریه کرد و چشمش پر از 
.اشک شد

؟-چیزی شده؟من ناراحتتون کردم

تلبخند غمگینی زد وگف

-یاد پدر خدابیامرزت افتادم،مرد نیکی بود چقدر هم 
عاشق مادرت بود.ما به پدرت مدیونیم خیلی هم 

ممدیونی

دلم می خواست بپرسم چرا؟اما وقتی حرفش رو 
.نصفه رها کرد حتما قصد گفتن نداره

دمینا لبخند خبیثی به لب پرسی

؟-شما خانزاده ای



م-بله،هم من هم خواهر زاده م خانزاده ای

دلبخندی زد و لب ز

-بسیار هم عالی

فاطمه حوصلش سر رفته بود،گرچه اوضاع حوصله ی 
من بهتر از فاطمه نبود که بدتر بود.

گونش هم مجبوری به حرف های مینو که پرستاری 
میخوند گوش می داد.

تا باالخره شام آماده شد،فرش فروش بودن خوبیش 
این که حتی راه پله های خونه رو هم می تونی فرش 

ابریشم پهن کنی،تمام خونه ی حاجی با این که مبله 
بود اما فرش های گرون قیمت و با طرح و نقش های 

اصیل پهن شده بود.

میز شام رنگارنگی چیده بودن اما اصال اشتها برانگیز 
نبود،محیط خونه ی گرون قیمت حاج مستوفی حتی 

از محیط عمارت هم خشک تر بود.
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شام خورده شد البته ما که چیزی نخوردیم از بس 
دخترای حاجی عشوه ریختن و پدرشون هم ازشون 

.تعریف کرد

رهام اخم کرده بود،امیر بی خیال غذاش رو 
میخورد،گونش بیچاره روز تولدش کالفه بود و فاطمه 

تمدام دم گوشم می گف

ه-پس کی  میریم خال

دست من بود که اصال نمیومدم اما بدبختانه فعال به 
.حاجی احتیاج داریم و باید صبر پیشه کنیم

م-خاله می شه بریم دستشویی؟ من جیش دار

ت-باشه خاله االن می برم



مگلویی صاف کرده و از خانوم مستوفی پرسید

؟-دستشویی تون کجاست

درهام سریع پرسی

؟-فاطمه می خواد بره

تفاطمه با شیرین زبونی گف

ا-آره عمو،توام بی

م-باشه عمو میا

رهام و فاطمه از پشت میز بلند شدن، حاجی خیلی 



تابلو به مینو عالمت داد و مینو هم خیلی تیز عالمت 
درو گرفت و بلند ش

د-من راهنمایی تون می کنم،بفرمایی

ترهام که از این همراهی راضی نبود به فاطمه گف

؟-با خاله فیروزه میری

تفاطمه نگاهی بهم انداخت و گف

ا-آره خاله بی

البته تمام این مکالمه با صدای آروم بود که جز 
.خودمون سه تا کسی نشنوه



م-رهام االن بشینی زشته،باهم بری

م-باشه باهم بری

نیش مینو با دیدن همراهی من بسته شد و به 
.دستشویی که تو راهرو بود هدایتمون کرد

ترهام به مینو گف

د-شما بفرمایید،شام تونو میل کنی

تمینو با عشوه تابی به گردنش داد و گف

.-منتظر میمونم با هم برگردیم

همراه فاطمه وارد دستشوی شدیم،لباسش رو باال داد و 
.من شلوارش رو پایین کشیدم



ن-خاله پشت ک

پشت به فاطمه رو به در ایستادم،صدای عشوه ریختن 
.مینو میومد

د-خاله تموم شد،برگر

؟-خودتو شستی

ه-آره،اما دستم به شیر نمیرس

شیرآب رو باز کردم، دستش رو شست و با حوله ای که 
.بود دستش رو خشک کرد

در و که باز کردیم رهام عصبی بود و مینو همچنان 
.عشوه میومد

هنوز از دستشویی پامو بیرون نذاشته بودم که 



خونریزیم باشدت شروع شد، رهام دست فاطمه رو 
گرفته بود و داشت می رفت از ترس این که باز به 

ملباسام گند نزنم،ترسیده صدا زد

م-رها

متوجه ی ترس و عجز صدا م شد و به سمتم 
تبرگشت،مینو خواست برگرده که رهام قاطع گف

د-مسیرو بلدیم شما بفرمایی

.مینو بهش برخورد،پشت چشمی نازک کرد و رفت

؟-جان؟چی شده

و-گوش تو بیار جل



رهام نزدیک تر شد و برای اینکه دهانم به گوشش 
.برسه مجبورشد کامال خم بشه

ز-من...من خونریزی دارم با

درهام صاف ایستاد و پرسی

م-پد داری؟یا برم بخر

ی-دارم،تو ماشینه یه پاکت مشک

م-االن میرم میار

ترهام رو کرد به فاطمه و گف

ر-برو یواشکی از عمو امیر،کلید ماشینو بگیر بیا



فاطمه سرتکون داد و رفت،سرم گیج می رفت نزدیک 
.بود بیفتم که رهام نگهم داشت

ی-از دست تو چی کار کنم؟ مثال وردست یه پزشک

-تو که جای من نیستی،وقتی خونریزی داشتم چجوری 
؟آبو میبستم و میومدم بیرون

نفاطمه رسید و رهام با گفت

ش-مراقب خاله با

درفت.فاطمه دستم رو گرفت و پرسی

؟-خوبی خاله



م-نه خاله،خوب نیست

واقعا خوب نبودم،خونریزیم خیلی شدید بود و نگرانی 
.کثیف شدن لباسام داشت دیوونه م می کرد

ترهام خیلی سریع با پاکت برگشت و گف

ن-برو پدو عوض کن، می برمت بیمارستا

مترسیده گفت

ن-نه،سوزن میزن

-تو فعال برو پد و عوض کن تا لباستو به گند نکشیدی 
زبا

ناراحت و خجالت زده به دستشویی رفتم و به سختی 



.پد رو عوض کردم

ترهام منو فاطمه رو سوار ماشین کرد وگف

م-میرم خبر بدم داریم میری

رهام برگشت داخل و ده دقیقه بعد سه نفری با گونش 
.و امیر برگشت

دگونش نگران پرسی

؟-فیروزه توخوبی

نگران از آیینه به رهام نگاه کردم، نمی خواستم امیر 
.هم بفهمه من پریود شدم

ترهام خندید وگف

-دعا به جون، خانوم کوچیک و فاطمه کنید که از خونه 
دی مستوفی نجاتتون دا



امیر که خیلی نگرانم شده بود،عصبی به سمت صندلی 
تعقب برگشت و گف

؟-همش بازی بود

حرفی نزدم و سکوت کردم،امیر ماشینو روشن کرد و 
دراه افتاد.چند ثانیه بعد پرسی

؟-خب بریم یکم بگردیم

تفاطمه گف

د-میشه یکم راه بریم؟من نفسم باال نمیا

بچه راست می گفت،نفس که می کشید سینه ش خس 
.خس می کرد



ترهام به فاطمه نگاه کرد و گف

ر-امیر بزن کنا

تامیرگف

ت-جا پارک نیس

م-نمیخواد پارک کنی،بزن کنار من فاطمه رو پیاده کن

به محض ترمز ماشین،رهام پیاده شد و فاطمه رو بغل 
.گرفت

م-من یکم با فاطمه راه میر

مترسیده پرسید



؟-باز حمله ی عصبیه

ترهام گف

-این نفس تنگیا عادیه،یکم راه میریم بهتر نشد 
دمیبرمش بیمارستان،شما بری

رهام، فاطمه به بغل به سمت شیشه ی ماشین خم 
شده بود،در و باز کردم رهام صاف ایستاد و عقب 

ترف

م-منم کنارتون میمون

از ماشین پیاده شدم و در و بستم رهام خم شد تو 
تگوشم گف



ت-تو خونریزی داری،راه رفتن برات خوب نیس

تگونش هم از ماشین پیاده شد وگف

م-منم میام پیاده بری

ترهام کالفه سرتکون داد وآروم گف

ت-فیروزه پاکت

حواسم به پاکت نبود،زود از ماشین برداشتم و امیر با 
نگفت

م-جا پارک پیدا کنم میا

.رفت



رهام فاطمه به بغل وسط منو گونش راه می 
رفت،سینه ی فاطمه هنوز خس خس می کرد اما بهتر 

از قبل بود.
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دلم می خواست فاطمه رو از بغلش بگیرم و خودم دو 
دستی بچسبم به گردنش تا بغل بگیرتم اما شدنی 

.نیست

درهام فاطمه رو از بغلش زمین گذاشت و پرسی

؟-مطمئنی خودت می تونی راه بری

فاطمه که بین منو رهام ایستاده بود دست هردو رو 
تگرفت و گف

م-آره می تونم راه بر



ترهام دست مهربونی به سرش کشید و گف

م-باشه خوشگل خانو

رهام دست گونش رو گرفت و چهار نفری باهم قدم 
زنان راه افتادیم نمی دونستم مسیر رو درست میریم 

.یا نه اما امیدوار بودم رهام مسیر رو بلد باشه

بعد از یه ربع رسیدم به امیر که کنار ماشین ایستاده 
.بود

ر-باالخره اومدید؟چه دی

درهام جواب دا

ه-تو با ماشین بودی و ما پیاد

دامیر سری تکون داد و پرسی



!-سوار میشید یا قفل کنم پیاده بریم؟

دفاطمه سریع جواب دا

-پیاده بریم،ماشین یه بویی میده من نمی تونم نفس 
مبکش

دامیر متعجب پرسی

م-ماشین بو میده؟وایسا ببین

قبل از این که امیر، در ماشین رو باز کنه رهام جلو 
درفت و در رو بست،امیر پرسی

؟-چرا در و بستی



درهام جواب دا

-وسط خیابون جای بحث کردن نیست، یا بیا پیاده 
هبریم یا بشین تو ماشین برو خون

دامیر جواب دا

-میام باهاتون،یکی از آدرسا همین اطرافه فردا میام 
نپی ماشی

امیر و هم قدم باهم راه افتادیم،امیر کنار گونش راه 
.می رفت 

هنوز از ماشین دور نشده بودیم که رهام محکم به 
تپیشونیش کوبید و گف

-من یه چیزی تو ماشین جا گذاشتم،کلید و بده برم 



مبیار

تامیر گف

م-باهم بری

ترهام کلید رو گرفت و گف

م-بچه ها خسته میشن،زود برمی گرد

رهام با سرعت رفت و ماهم منتظر موندیم،فاطمه 
.خسته شده بود و امیر بغلش گرفته بود

منو گونش هم کنار امیر ایستاده بودیم که صدای جیغ 
.کشیدن یه زن اومد

گونش به سمت صدا گردن کشید و خواست جلو بره 
داما امیر مانعش ش



؟-کجا

د-میمرم ببینم کی بود؟حتما کمک میخوا

تامیر فاطمه رو زمین گذاشت و گف

م-الزم نکرده تو بری،خودم میر

امیر به سمت صدا رفت و ماهم پشت سرش حرکت 
.کردیم،یه زن با آرایش تند و دامن کوتاه بود

دست مرده هم تو دامن زن بود و زنه جیغ می کشید 
کمک می خواست،گونش چنگی به بازوی امیر زد و 

تگف

ک-داره اذیتش می کنه برو کم

تامیر با دیدن ما پشت سرش گف



د-شما ها این جا چه غلطی می کنید؟مگه نگفتم نیای

فاطمه هم که قد کوتاهی داشت به پای امیر چنگ زد 
توگف

-عمو خانومه چرا جیغ میزنه؟آقاهه میخواد دامن 
هخانومه رو بدزده؟برو کمک دامنشو نجات بد

امیر خنده ش گرفته بود اما نخندید لپ فاطمه رو 
تکشید و گف

م-باشه االن میرم کمکش می کن

قبل از این که امیر جلو بره و به زن کمک کنه،یه الت از 
راه رسید و با چند تا مشت و لگد، دست مرد رو از 

.دامن زن بیرون کشید



مرد گیوه های سفید پوشیده و پشت پای گیوه ش رو 
تا زده بود،پیراهن سفید یقه هشتی به تن داشت و کت 

.وشلواری که کت هم یقه هشتی بود پوشیده بود

کاله شاپو به سر و یه دستمالی شبیه لنگ حموم به 
.دست داشت

مردمی که بی توجه به جیغ زن رد می شدن حاال با 
دیدن صحنه ی کتک خوردن مرد جمع شده بودن و هی 

نمی پرسید

و-چرا میزنیش بنده خدا ر

ه-زورت به این مفنگی  رسید

ه-اگه مردی برو زورتو سر اجنبیا خالی کن

نهرکی یه حرفی می زد و بیشتر می پرسید



؟-چرا میزنیش؟چی شده

دالِت شاپو به سر از زن پرسی

؟-آبجی این یارو چه خبتی کرده بود

تزن با عشوه گف

ه-به واژنم دست زد

دالت متعجب پرسی

؟-به چی چیت؟واکسنت

زن پشت چشمی نازک کرد و با ناز به بین پاش اشاره 
کرد،الت که تازه منظورش رو فهمیده بود.حق به جناب 



ترو به مردم گف

.-زدمش که زدمش این بی ناموس به...به..

انگار کلمه ای که می خواست بگه یادش رفته بود 
دچون برگشت و از زن پرسی

؟-ببخشید آبجی،گفتی اسم ک*ت چی بود

زن عصبی از این که هم دستمالی شده هم یه الت به 
نتسمخر گرفتتش با کیف زد تو سر الت و با گفت

ت-خاک تو سر بی فرهنگ

.رفت

-بیا و خوبی کن،این یارو که به واکنسش دست حرفی 



نزد حاال ما یه ک* گفتیم زد تو سرمون،این باال شهریا 
هحتی اسم ک* شونم با کالس

مونده بودم بخندم یا از حرفایی الت شاپو به سر 
خجالت بکشم،امیر که دید حرف های الت داره بیخ 

پیدا می کنه فاطمه رو بغل گرفت و دستم رو کشید و 
ترو به گونش گف

م-گونش،بیا بری

هنوز راهی زیادی رو نرفته بودیم که رهام رسید و 
تآروم دم گوشم گف

-پد های  خونی تو، تو ماشین جا گذاشته بودی بو می 
ددا

تازه یاد پد های کثیف افتادم و از این بی حواسیم 
.محکم به پیشونیم کوبیدم



؟-امیر دید

ر-نه،االن رفتم کیسه رو برداشتم انداختم دو

نگاه قدرشناسانه ای بهش انداختم و با نگاه ازش 
تشکرکردم،لبخند زد و رو به گونش که جلو تر از ما 

تکنار امیر راه می رفت گف

-خواهر کوچیکه، بیا کنار داداشت
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""گونش

.کنار امیر راه می رفتم و باهم آروم حرف می زدیم

؟-امیر یه چیزی بگم نمی خندی بهم



ه-بگو تا ببینم چی میش

م-نه دیگه،اگه می خندی نگ

تفاطمه رو تو بغلش جا به جا کرد و  گف

م-باشه بگو ،نمی خند

تمکث کردم و لبم رو زبون زدم،که امیر گف

ن-نک

ممتعجب پرسید

م-من که کاری نکرد



تحق به جانب گف

.-یه بار دیگه لبتو زبون بزنی، چنان لبتو کبود کنم که..

ت-خواهر کوچیکه، بیا کنار داداش

صدای رهام بود،ترسیده به سمتش برگشتم،نکنه صدای 
امیر و شنیده؟ هم قدم با رهام مسیرو ادامه دادم تا به 

.خونه برسیم

دم در امیر یادش افتاد که برای بردن گونش به 
بیمارستان ماشین الزمه برای همین رفت، ماشین رو 

.برگردونه

رهام فاطمه رو خوابوند روی تخت و از اتاق بیرون 
.رفت،فیروزه هم یه سر دستشویی رفت و برگشت

خوابم نمیومد، منتظر امیر بودم دیر وقت شب بود.اگه 
؟بالیی سرش میومد چی

زیاد شنیده بودم که شهر از ساعت دوازده شب به بعد 



.امن نیست

دزدی و چاقو کشی زیاده،امیر هم که سر ووضعش 
.پولدار بودنش رو جار میزنه

آروم و بی سروصدا از اتاق خواب بیرون رفتم،رهام تو 
هال خواب بود و آماده بودم اگه پرسید :«کجا میرم؟» 

بگم:« دستشویی میرم»اما رهام خواب بود و بیدار 
.نشد

نیم ساعتی حیاط رو قدم زدم و با هر صدای ماشین 
.نزدیک در شدم اما خبری از امیر نبود

ناامید و نگران خواستم به اتاق برگردم که در باز شد و 
دامیر با دیدن من پرسی

؟-چرا بیداری تو

مبا دیدنش نفس راحتی کشیده و گفت

م-منتظر تو بود



دابرویی باال داد و پرسی

!-منتظر من؟چرا اونوقت؟

جوابی نداشتم بدم،واقعا چرا من منتظر بودم 
برگرده؟چرا نگران این بودم که نکنه بالیی سرش 

اومده باشه؟البته جواب همشون واضح بود من عاشق 
امیر بودم و این  نگرانی کامال طبیعی بود،اما امیر که 

.نمی دونست و هیچ وقت هم نباید می فهمید

؟-گونش،نگفتی چرا بیداری؟چرا منتظر من بودی

مسریع گفت

-همینجوری خوابم نبرد،گفتم حداقل منتظر تو باشم 
مکه بیکار نباش



از حرفم خندید،خواستم داخل برم که دستم رو کشید 
مو سریع در و باز کرد از خونه بیرون رفتی

ه-کجا؟من دمپایی پام

دستم  رو کشید و تا سر کوچه که ماشین پارک بود 
.رفتیم

و-بدو سوار ش

حرف گوش کردم،سوار شدم و امیر هم ماشین رو 
.روشن کرد

؟-امیر، کجا میریم

ر-جای خاصی نمیریم، یکم دور میزنیم کالفه ای انگا



کالفه که بودم،به خیال یه تولد خوب اومدم اردبیل 
اما برعکس انتظار خیلی هم کسل کننده بود و از همه 

.مهم تر نبود مادر تو ذوق میزنه

ه-دلم فقط برای مادرم تنگ شد

تنگاه مهربونی بهم انداخت و گف

-ببرمت روستا پیش مادرت؟
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مبا خوش حالی پرسید

؟-میشه



تسری تکون داد و گف

ت-اگه تو بخوای آره،اما با ماشین نمیشه جاده نیس

؟-یعنی بااسب باید بریم

ه-آر

دلم می خواست برگردم اما جواب مادر و چی می 
؟دادم و می گفتم چرا تنها برگشتم

؟-گونش،بریم

ه-ن

.حرفی نزد و به رانندگیش دقت کرد



.نیم ساعت بود که بی هدف با ماشین می چرخیدیم

ر-امی

و-بگ

؟-کجا میریم

م-جای خاصی نمیریم،فقط یه دوری می زنی

دور زدن الکی هم کالفه م کرده بود و سرگیجه گرفته 
.بودم

ر-امی

-نصف شبی هی بگو امیر تا یه کاری دست خودتت 



یبد

با دهان باز زل زدم به این بشر که فقط فکرش محوِر 
.افکار خاک برسری می گذشت

؟-تو چرا انقدر فکرای خاک بر سری داری

دخندید و لپم رو کشی

-خودتم فکر خاک بر سری داری وگرنه از کجا فهمیدی 
؟من منظورم چیه

محرفی نزدم، فقط یه لبخند مسخره زدم و گفت

ر-امی



ت-باز که گفتی امیر، عاقبتش هرچی شد پای خود

مهول کرده خودم رو به در چسبوند

و-امیر، نترسون من

تخندید وگف

ر-ببین خودتم میخاری،هی میگی امی

ممتعجب گفت

ه-میخارم؟ نه من جاییم نمیخار

تامیر خندید و گف



ر-گونش تو چرا انقدر خنگی دخت

ماخم کرده و گفت

؟-چرا شما نوه و مادر بزرگ هی به من میگید خنگ

دخوش خنده شده بود،خندید و پرسی

-قربون چیچک بانو بشم که خوب گفته، وقتی خانوم 
هبزرگ گفته پس حتما خنگی دیگ

با اخم بهش نگاه کردم،امیر هم که کال فقط می 
.خندید

-اخما رو نگاه کن، االن برای خنگ اخم کردی ؟یا به 
؟عشق من ، چیچک بانو حسودی کردی



حرفی نزدم.چون هم واقعا خنگ بودم، منظورشون رو 
.نمی فهمیدم.هم این که من حق حسودی نداشتم

خانوم بزرگ، مادر بزرگش بود و این که امیر قربون 
.صدقه ش بره خیلی هم طبیعی بود

اما من چی؟من فقط یه رعیت بودم که امیر با من سر 
خودش رو گرم می کرد و من خنگ که یه قلب نفهم تو 

سینه م برای امیر می تپید،بااین که همه ی این 
موضوعات رو می دونستم باز مثل کبک سرم رو تو 

.برف کرده بودم

؟-گونش، پیاده بشیم یکم راه بریم

ه-آره خوب

م-پس صبرکن، یه جا پارک پیدا کن

چند دقیقه بعد امیر پارک کرد و پیاده شدیم،امیر 
.ماشین رو قفل کرد و کنار هم قدم زنان راه افتادیم



ه-خانزاد

دخندید و پرسی

؟-باز شدم خانزاده

محق به جانب گفت

ی-نمی خوام بالیی سرم بیار

دخندید و پرسی

؟-از من می ترسی

من از امیر می ترسیدم؟حقیقت این بود من از امیر 



نمی ترسیدم،این که یکی ما رو باهم ببینه، این که امیر 
بهم دست درازی کنه و خودش بره، از این بیشتر 

.وابسته شدن می ترسیدم

همه ی ترس من از نبود امیر بود.این که بره و من 
بمونم با یه دل شکسته، و بد ترین حالتش رفتن امیر و 

.تنها موندن من با یه بچه بی پدر بود

گونش احمق، این همه از این اتفاقات مهلقا برات 
تعریف کرد، این همه مادر گفت و این همه خودت به 
چشم آخر و عاقبت هوس یه مرد مثل امیر رو دیدی، 

!اما باز هم آدم نمیشی؟

م-تو فکری، گونش خانو

تو فکر بودم؟آره اما متاسفانه راه نجاتی نمی تونستم 
پیدا کنم، من گیر کرده بودم و هر روز شعله عشق تو 
قلبم بیشتر از قبل می شد و چشم های امیر هر روز 

.بیشتر از قبل رنگ هوس می گرفت

-تو فکر اینم که تو اتاق کار حاج مستوفی چی 



؟شد؟چی گفتید

.دستم رو کشید و دستش رو دور کمرم حلقه کرد

؟-امیر ، نکن یکی ببینه چی 

تبی خیال به راه رفتن ادامه داد و گف

-دلم میخواد بغلت کنم، این خیابونو برای این انتخاب 
تکردم چون خلوته و کسی نیس

.هنوز از این که، یکی ببینتمون می ترسیدم

اما وقتی یادم اومد روستا نیستیم و کسی منو نمی 
.شناسه،سرم رو به سینه ش تکیه دادم

د-امیر، نگفتی چی ش



ددستی به سرم کشید و روی موهام رو بوسی

؟-انگار خیلی خسته شدی؟ می خوای زودتر تموم بشه

.حرف دلم رو به زبون آوردم

-خسته که آره، دلم میخواد زود تر تموم بشه خونه 
برگردم.اما دلمم نمیخواد خانوم بزرگ و تنها 

بذارم،حس می کنم مسئله ی گلین زود تر حل بشه 
.خانوم بزرگ هم حالش بهتر میشه

ه-گلین برگرده حال همه بهتر میش

می ترسیدم حرفم عصبیش کنه و تو این خیابون 
خلوت چالم کنه البته بعد از یک دست حسابی کتک 

.زدنم



؟-امیر یه چیزی بپرسم عصبی نمی شه

.ایستاد و سفت بغلم گرفت

س-بپر

آب دهانم رو قورت داده، دستم رو باال بردم و دور 
مگردنش حلقه کرد

ر-شیطون نشو، کوچه خلوته و تفنگ ُپ

ممتعحب پرسید

؟-تفنگ داری با خودته



تخندید و گف

-میگم خنگی میگی نیستم،آره تفنگ دارم با خودم سر 
تُپرم هس

متوجه منظورش نمی شدم، برای همین حرفی رو که از 
.پرسیدنش ترس داشتم پرسیدم

؟-امیر اگه گُلین ُمرده باشه چی

ترسیده سریع سرم رو تو سینه ش قایم کردم که یه 
وقت باز نزنه تو صورتم و جلوی رهام تابلو بشم .
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-فکر این که گُلین چرا رفت؟ مگه عاشق بابا ارسالنم 
نبود؟ اگه بود چرا رفت؟ همیشه تو ذهنمه و روزی 
بیش از هزار بار از خودم می پرسم.بار ها با خودم 
گفتم حتما گُلین ُمرده که نیست اما هرچه دنبال یه 



نشونه، یه قبر یا یه نفر که بگه گُلین ُمرده گشتم اما به 
.نتیجه ای نرسیدم

گُلین باید برگرده باید بگه چرا رفت و منو ارسالنش رو 
تنها گذاشت، یادمه بابا برای کمک رفته بود روستای 

بغلی که سیل اومده بود.خبر رسیدن ارسالن خان پاش 
شکسته تا بابا برگرده گُلین از ناراحتی بی هوش شد 

بابا برگشت و دو روز بعد گُلین تازه بهوش اومد.گُلین 
؟با این همه عشق چطوری بابا رو ول کرد و رفت

.دستی به صورتش کشیده و گونه ش رو نوازش کردم

.-مادر تو پیدا می کنیم..

تحرفم تموم نشده بود که خیلی قاطع گف

-اون مادر من نیست، من باور دارم دزد نیست اما برای 
این که رفت و باعث ایست قبلی بابا شد،برای این همه 

شسال تنها گذاشتنم نمی بخشم



حرفی نداشتم بزنم، دستم رو باز دور گردنش حلقه 
.کردم و بغلش گرفتم

دست امیر دور کمرم حلقه شد و سرش رو تو گودی 
گردنم فرو کرد،بازدم نفسش گردنم رو مور  مور می 

.کرد و حس خوبی بهم می داد

نمی دونم چقدر طول کشید اما کمرم خشک شده بود 
که امیر حلقه دستش رو باز کرد و اجازه داد فاصله 

.بگیرم

-خیلی خوبی آرومم می کنه، آغوشت مثل گُلین آرامش 
مبخشه، آرامشی رو که تو آغوش هیچ زنی پیدا نکرد

منا خودآگاه پرسید

؟-حتی سانلی



تاخم کرد وگف

م-اسمش رو نیار، بهتره برگردی

ه-باش

مسیر رفته رو به سمت ماشین برگشتیم و تو این 
فاصله تعریف کرد که حاجی آدرس مغازه و خونه ی 

چند نفر از قدیمی های بازار رو که با گُلین معامله 
داشتن داده،کشاورز های اخراجی هم چند نفری رو می 
شناخته که آدرس داده و چند نفری رو هم آدرس داده 
بود که با کارگزار همکاری داشتن و مشخص نیست از 

؟دزدی کارگزار خبر دارن یا نه

سوار ماشین شدیم و امیر حرکت کرد مسیر بازگشت 
.کوتاه تر به نظر می رسید

امیر سر کوچه پارک کرد و قبل از این که پیاده بشم 
دصدا ز



ش-گون

دستم رو دستگیره بود و می خواستم پیاده بشم،سر 
.بر گردوندم سمتش که تمام تنم داغ شد

امیر کشیدم روی خودش و دستش دور کمرم حلقه 
شد،حرکت لب هاش روی لبم حس خوبی بود اما شادم 

.نمی کرد

امیر نامحرم بود و این رفتارش که همه از روی هوس 
.بود باعث آزارم بود،دستش به سمت پیراهنم رفت

سریع دستش رو پس زدم و از روی پاش به صندلی 
.شاگرد برگشتم،گریه م گرفته بود و ناراحت بودم

؟-گونش چرا گریه می کنی

ماشکامو پاک کردم و گفت

ی-خیلی بد



حرفی نزد و از ماشین پیاده شد،منم پیاده شدم.فکر 
می کردم باز چسبیده بهم راه بره اما با فاصله قدم بر 

.می داشت

در و باز کرد و وقتی داخل رفتم، در و بست و داخل 
.نیومد

خواستم در و باز کنم بپرسم کجا میره؟ که رهام به 
دحیاط اومد و خوابالو پرسی

.-دستشویی بودی یا...

مسریع گفت

ر-بودم،االنم میرم بخوابم شب بخی

خمیازه ی الکی هم کشیده و سریع خودم رو به اتاق 
رسونده و چون روی تخت جا نبود یه گوشه روی 



زمین دراز کشیدم.

#part213

صبح، صبحونه نخورده، دست و رو شسته، لباس 
.عوض کردیم و با ماشین به بیمارستان رفتیم

خلوت تر از دیروز بود و چون رهام همراهمون 
.بود،دومین نفری که خون گرفتن فاطمه بود

امیر بعد از رسوندن ما رفت سراغ آدرس هایی که 
.گرفته بود

منو فیروزه همراه رهام و فاطمه به اتاق خون گیری 
رفتیم،فاطمه ترسیده بود اجازه ی نمی داد، خون 

.بگیرن

فیروزه آستین رهام رو کشید و رهام به سمتش خم 
شد، به خاطر آرومی صداش نشنیدم فیروزه درباره ی 

.چی حرف زد

درهام جلو رفت و کنار صندلی فاطمه زانو زد و پرسی

؟-من ازت خون بگیرم



فاطمه ترسیده نگاهش بین رهام و پرستار زن که 
تمشخص بود کالفه شده، چرخید وگف

ه-من می ترسم،درد دار

ترهام دستی به سرش کشید وگف

-یادته از آمپول می ترسی، من آمپولتو زدم گفتی درد 
هنداشت؟اینم مثل همون

تفاطمه دو دل استین بلوزش رو باال داد وگف

م-ترو خدا آروم،درد بگیره گریه می کن

ترهام لبخندی زد و گف



-درد نداره عمو(رو به پرستار گفت)خانوم سرنگ و 
مبدید من خون می گیر

پرستار که مشخص بود خیلی هم افاده ی تشریف داره 
تبا صدای تو دماغی گف

-مگه هرکی هرکیه؟نمیشه که هر بی سر و پایی بخواد 
هخودش از مریض خون بگیر

به داداش من گفت بی سر و پا؟به رهام فرنگ رفته و 
!باسواد من؟

عصبی جلو رفتم و با یه چنگ دسته ایی از موهاش رو 
مکشید

-زنیکه پر رو، حرف دهن تو بفهم به کی می گی بی سر 
؟وپا



رهام سعی داشت موی زن رو از چنگم دربیاره ،اما من 
.محکم تر می کشیدم

انگار یه بهونه ی خوب برای خالی کردن حرص و 
عصاب خوردیم پیدا کرده بودم و نمی خواستم 

.بیخیالش بشم

!-دکتر مغانلو، این جا چه خبره؟

انگار جیغ هایی که پرستار می کشید باعث شده بود 
بقیه به اتاق سرک بکشن، پرستار رو به زنی که رو 

دپوش سفید به تن داشت نالی

-خانوم دکتر...منو از دست این وحشیای پاپتی نجات 
هبد

حرفش باعث شد دسته موی دستم رو محکم تر 
بکشم،چند لحظه بعد باالخره پرستارو نجات دادن اما 



.موهای ریخته ش کف اتاق خودنمایی می کرد

تپرستار با گریه و نفرت گف

گ-گمشید بیرون بی سروپا های بی فرهن

معصبی غرید

-بی فرهنگ تویی که به جای خون گرفتن به بیمارا 
توهین می کنی،بی سروپا تویی که به یکی از بهترین 

اپزشک ها میگی بی سروپ

تپرستار پوزخندی زد و به رهام اشاره کرد وگف

؟-هه،دکتر اونم این پاپتی که شبیه اشغال جمع کنه

تپزشک زنی که تازه رسیده بود رو به پرستار گف



-تو از این لحظه اخراجی، به یکی از بهترین پزشکان 
ایرانی تو آزمایشگاه من توهین می کنی؟از اون 

گذشته هرکسی غیر از دکتر مغانلو هم بودن تو حق 
توهین به بیمار و نداری(رو کرد به رهام و پرسید)شما 

؟که شکایتی ندارید جناب دکتر

ترهام بی خیال لبخندی زد وگف

-کافر همه را به کیش خود پندارد،خانوم صفات 
خودشون رو به زبون اوردن و هرچی الزم بود درباره 

ی خودشون گفتن، پس الزم نیست من حرفی 
بزنم،فقط یه سرنگ بدید بهم که تا مریضم از ترس بی 

محال نشده ازش خون بگیر

خانوم دکتر که همچین پیر نبود اما بهش میخورد سن 
.باال تر از رهام باشه،سرنگ والکل رو به رهام داد

از اونجایی که من نمیتونستم خون ببینم و بوی الکل 



.هم اذیتم می کرد بافیروزه از اتاق بیرون رفتیم

چند دقیقه بعد رهام در حالی که فاطمه بغلش بود از 
.اتاق بیرون اومد و بی توجه به ما رفت

همراه فیروزه دنبال رهام دویدیم، فاطمه به خاطر کم 
.خونی از حال رفته بود

یه ُسُرم به فاطمه وصل کردن،رهام رفت یه خوردنی 
.شیرین بخره و برگرده

م-فیروزه، من نگران خانوم بزرگ

تفیروزه هم که مشخص بود مثل من نگرانه، گف

-منم...می ترسم خاتون باز عصبیش کنه، رهامم که 
تروستا نیس

؟-بنظرت ما برگردیم روستا



تچنگی به موهاش زد و گف

-برگردیم اما چجوری؟ رهام که احتماال با فاطمه بمونه، 
هامیر م تا به این آدرسا سر نزنه فکر نکنم برگرد

مشکل این بود که باید با اسب برمی گشتیم و ما هم 
.اسب سواری بلد نبودیم

رهام که اومد فاطمه هم سر حال اومده بود و کلوچه 
.و آبمیوه ای که رهام خریده بود رو خوردیم

-به به...ببین کی این جاست...شاگرد اول دوره، رهام 
ومغانل

یه اقای روپوش سفید پوش تقریبا مسن اما جذاب با 
.موهای جوگندمی بود

نرهام بادیدنش لبخند زد و همدیگه رو بغل کرد



؟-استاد...شما کجا؟این جا کجا

تدکتر با لبخند جواب رهام رو داد وگف

م-به خاطر مریض کوچولوی تو اومد

دجلو تر اومد و دست مهربونی به سر فاطمه کشی

؟-حالت خوبه خانوم کوچولو

تفاطمه مودب به کلوچه ش اشاره کرد وگف

ه-سالم...خوبم،بفرمایید کلوچ

تدکتر گف



-ببخشید که سالم نکردم،سالم به روی ماهت 
؟دخترم...حالت خوبه؟درد نداری

تفاطمه یه قلوپ از آبمیوه خورد وگف

ه-دستم که سوزن زد درد می کن

تدکتر رو به رهام گف

-جواب آزمایش تا ظهر آماده ست، بعد برای معاینه 
میام و تصمیم می گیرم بستری بشه یا مستقیما بعداز 

هپیدا شدن یه اهدا کننده بره تهران و بستری بش

درهام پرسی

؟-فقط استاد،میشه االن با خودم ببرمش



ددکتر جواب دا

-اگه حالش خوبه، ایرادی نداره
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دکتر از اتاق بیرون رفت ورهام هم همراهیش کرد چند 
مدقیقه بعد هم برگشت می خندید،پرسید

؟-خیر باشه، بی چی می خندی

ترهام با خنده رو به فیروزه گف

-دکتر استادم بودن تهران، نمی دونم اسمش رو شنیدی 
یا نه؟! دکتر هدایت بود.اما این استاد ما از قبل ازدواج 

خانوم بزرگ عاشقش بوده،حتی بعد فوت یالمان خان 
چند باری از خانوم بزرگ خواستگاری کرده که ردش 

کردن،االنم شنیده هزینه هارو خانوم بزرگ میده 



لخودشو سریع رسونده اردبی

دفیروزه متعجب پرسی

؟-یعنی بخاطر مامان اومده

درهام با خنده جواب دا

-فکرکرده خانوم بزرگ هم هست، خداروشکر کن 
نفهمید دختر خانوم بزرگی وگرنه تا نمیومد روستا  

تدست از سرت برنمیداش

دفیروزه پرسی

؟-یعنی انقدر َکنه ست



ترهام با سر تایید کرد و گف

ب-اگه خوردین،بریم که میخوام ببرمتون یه جای خو

دفاطمه خوش حال پرسی

؟-کجا عمو

ترهام لپ فاطمه رو کشید وگف

ن-میفهمی عموجو

نیم ساعت بعد، پول ُسُرم رو حساب کرده از 
.بیمارستان بیرون زدیم

هوا ابری بود و به خاطر باد خنکی که می وزید تصمیم 
گرفتیم تا یه مسیری رو پیاده بریم و بعد سوار درشکه 

.بشیم



فاطمه بغل رهام بود و با رهام حرف می زد،منو 
فیروزه هم اطراف رو نگاه می کردیم چیزه جالبی که 

.به چشممون می خورد درباره ش حرف می زدیم

قرار بود ادامه مسیر رو با درشکه بریم اما غرق 
.صحبت بودیم که رسیدیم

؟-خوب خانوما رسیدیم،چطوره

تفیروزه با خوشی گف

م-من عاشِق بازار روز و دستفروشا

دفاطمه متعجب پرسی

؟-بازار روز چیه

درهام جواب دا



-یه جایی که دستفروشا یه روز خاص بساط می 
نکنن،جنس می فروش

تفاطمه گف

؟-جمعه بازاره

ترهام خندید وگف

-دوشنبه بازاره..امروز که جمعه نیست، این دست 
نفروشا فقط دوشنبه ها این جا بساط می کن

تفیروزه که خیلی ذوق داشت گف

ه-بریم جلو تر دیگ



ترهام به اینهمه عجله ی فیروزه خندید و گف

-بریم،فقط مراقب باشید گم نشید
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""فیروزه

من عشق چرخیدن توبازار و خرید کردن از دستفروش 
ها بودم،اصال وقتی ال بالی بساط دستفروش ها می 

.چرخیدم حس زندگی بهم دست می داد

با شوق و شادی همه چی رو نگاه می کردم،دلم برای 
یه جفت صندل چوبی رفته بود اما خوب پول 

.نداشتم

اگر امیر بود االن دستم پر از خرید های رنگی رنگی 
.بود،اما حیف که امیر نبود

م-عمو من از اون لب سرخیا می خوا



درهام پرسی

؟-لب سرخی چیه

مسیر دست فاطمه رو دنبال کرده و رسیدم به دختر 
جوونی که ماتیک بساط کرده بود،با خوشی جیغ 

مکشید

ک-وای...ماتی

به سمت پارچه ای که دختر دست فروش بساط کرده 
بود رفتم،با خوشی ماتیک هارو برمی داشتم و رنگا رو 

.نگاه می کردم

سه تا ماتیک جدا کرده بودم که یاد اومد پول 
.ندارم،برای همین ماتیکا رو برگردوندم

گونش و فاطمه دو تا بساط باالتر جوجه رنگی نگاه 
می کردن،انگار جوجه ها از ماتیک هم برای فاطمه 



.جالب تر بودن

م-عمو،من جوجه می خوا

ترهام گف

-االن میخوایم بگردیم باز، برگشتیم میایم جوجه می 
مگیری

فاطمه قبول کرد و به گشتن ادامه دادیم، چیز خاص و 
قشنگی جز همون کفش و ماتیکی که پول نداشتم 

.بخرم چشمم رو نگرفت

گونش هم از چیزه خاصی خوشش نیومد اما خوش 
حال بود که باالخره یه حرکتی زدیم روز بعد تولدش، 

.با این که تولدش کسل و کالفه بود

ناهار هم رفتیم و جوجه خوردیم، گرچه من ترجیح 
می دادم رهام خودش برامون کباب کنه،اما توقع بی 

.جایی از یه دکتر فرنگ رفته بود



اما خوب رستورانی که رفتیم هم محیط قشنگ و 
.سنتی داشت هم غذای مطبوع و خوش طعمی داشت

.روز خوبی بود،ناهار با شوخی و خنده خورده شد

رهام سه تا جوجه رنگی برای فاطمه، گونش و من 
خرید.جوجه ی من زرد رنگ بود و جوجه رو رهام صدا 

می زدم.
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بعد از ناهار و جوجه خریدن به بیمارستان 
رفتیم،همراه گونش کنار جوجه ها تو حیاط بیمارستان 

.موندیم

رهام ،فاطمه رو با خودش برد تا جواب آزمایش رو 
.بگیرن و بعد هم دکتر فاطمه رو معاینه کنه

تجوجه م دستم بود و نازش می کردم که گونش گف

؟-فیروزه، االن اگه فاطمه رو نگه دارن خوبه یا بد

-نمی دونم،فقط میدونم خوب بودن اینه که فاطمه رو 



ببرن تهران بستری کنن، چون بستری شدن تو تهران 
هیعنی پیدا شدن یه اهدا کنند

تگونش نفس کالفه ای کشید وگف

-حوصلم سررفته، نگرانم کاش می شد بریم پیش 
اداداشم این

؟-جوجه ها رو  چی کار کنیم؟از کجا بفهمیم کجا رفتن

ا-نمیدونم،ولش کن اصل

یک ساعت بیشتر منتظر موندیم و خبری از رهام و 
.فاطمه نشد

م-میگم گونش، من خسته شد



؟-منم خسته شدم اما چاره چیه

-یا تو برو ببین کجاموندن،من میمونم پیش جوجه 
نها...یا من میرم تو بمو

تگونش کمی مکث کرد وگف

ه-باش من میرم،حواست به جوجه ها باش

ت-حواسم هس

گونش رفت و من کارتونی که جوجه ها داخلش بود 
مرو کنارم روی نیمکت گذاشتم و با رهام درد و دل کرد

-رهام من دوست دارم، می دونم از نظر تو من فقط یه 
.بچه بیشتر نیستم

اما دوست دارم قلبم حرف حالیش نمی شه،نمی فهمه 



.دوستم نداری

عقلم از دست قلبم و عشق تو در عذابه، عذابی که هر 
بار باهام تندی می کنی و بچه بودنم رو تو سرم 

.میکوبی بیشتر میشه

؟-فیروزه با کی حرف می زنی

.سریع سمت صدا برگشتم،امیر بود

؟-سالم تو کی اومدی

تخسته کنارم روی نیمکت نشست و گف

م-تازه اومدم، خیلی خسته 

خواهر زاده ی عزیزم،بعد از مامان مهم ترین دارایی 
من تو این زندگیه، من امیر رو حتی از یاشیل خواهر 



.بزرگم بیشتر دوست دارم

وقتی میبینم امیر این طور پریشون و کالفه ست 
واقعا عذاب می کشم،جوجه ها رو از بینمون برداشتم 

.و به پام اشاره کردم

امیر مثل همیشه،مثل وقتی که کم سن تر بودیم و 
دلش برای مامانش تنگ می شد سرش رو گذاشت روی 

دپامو دراز کشی

ه-فیروزه سرم درد می کن

پیشونیش رو ماساژ دادم تا سردردش بهتر بشه، اما 
.نشد

مردم فصول رد می شدن و با دیدن امیر که سر رو پای 
.من گذاشته و خوابیده بود یه حرفی می زد

آخر سر امیر عصبی شد و یقه یه پسره ی نی قلیونی 
درو که تیکه پرونده بود رو گرفت و فریاد کشی

م-خالمه،خاله 



ترسیده از رگ گردن و پیشونی بیرون زده ی امیر جلو 
مرفته و به بازوش چنگ زد

ه-امیر...امیر ول...ولش کن بر

امیر کالفه ،پسر رو ول کرد.پسر دو پای دیگه هم 
.قرض کرد و با سرعت دوید و رفت

کنار امیر روی نیمکت نشسته و سر روی شونه ش 
مگذاشت

ه-خال

؟-جاِن خاله...چی شده

-بهم گفتن پسِر دزد...گفتن مادرت پدرتو کشته تا 
راحت بره پی عشق و حالش.. گفتن فقط به خاطر این 



که راحت تره به هرزگیش برسه شوهر کرده که مشکل 
هشب زفافش حل بش

با دهان باز زل زده بودم به امیری که دستش رو مشت 
دکرده بود و این حرفا رو می ز

؟-کی...کی این حرفا رو زده ؟هان امیر

تخسته چشم بست و گف

-زن یکی از کاسبا،می گفت شوهرش می خواسته 
طالقش بده به خاطر مادر من...می گفت گلین زندگی 
خیلیا رو خراب کرده با مردای زن داربوده،آخ فیروزه 
نمی دونم چقدر خودخوری کردم، چقدر تحمل کردم 

مکه گردنشو نشکن

خدای من، چطور می تونستن انقدر راحت به یه بی 
؟گناه همچین تهمت هایی بزنن



؟-چی شد؟کسی کمکت نکرد

تنفسش رو خسته بیرون داد وگف

-من چه احمقی بودم که توقع داشتم کمکم کنن،اینا 
همدست کارگزار بودن و گرنه چطور باوجود مدارک 

؟اصلی کارگزار می تونست به گُلین تهمت بزنه

یکی از بزرگترین امیدهای ما همین کاسبا بودن که 
.ناامید شد 

؟-نمیشه یجوری رفت سراغ مدارکشون

دامیر چشم باز کرد و مشکوک پرسی

؟-منظورت چیه



-باالخره برای جور در اومدن حساب کتابشون مجبورن 
حسابای اصلی قدیمی رو نگهدارن به یه بهونه ای 

هبتونیم بریم سراغ اسنادشون خوب میش

دامیر پرسی

؟-فکر داری

قبل از این که جوابی بدم،گونش همراه فاطمه و رهام 
رسیدن،امیر و رهام دست داده و همدیگه رو بغل 

مگرفتن.احوال پرسی که تموم شد پرسید

؟-چی شد؟فاطمه رو میشه ببریم

درهام جواب دا



-فردا صبح برمی گردیم خونه،البته اگه امیر کاری 
هندار

دامیر کالفه جواب دا

ه-به نتیجه ای نرسیدم،برمیگردیم تا ببینم چی می ش

تگونش که خیلی خسته شده بود گف

د-بریم خونه،من خیلی خوابم میا

ترهام گف

م-آره بریم که همه خسته شدی

با برداشتن جوجه ها به خونه رفتیم
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همه خواب بودن جز منو فاطمه که تو حیاط لی لی 
بازی می کردیم،یه تیکه گچ که از دیوار َکنده شده بود 
برداشتیم و دور موزایک هارو یه لی لی هشتایی خط 

.کشیدیم

ل-خاله...من بازی کنم او

سنگمون که دمپایی فاطمه بود رو دستش دادم و 
مگفت

ن-بیا،اول تو شروع ک

فاطمه دمپایی رو گرفت و شروع کرد، تا خونه ی سوم 
.رفت که پاش روی خط رفت و سوخت



!-دیدی سوختی؟

.خندید و دمپایی رو دستم داد

ه-بیا خاله نوبت توع

دمپایی رو گرفتم و شروع کردم،مسیر برگشت شماره 
ی دو ، رو خونه ی پنج و شش با پای هشتاد درجه باز 

.ایستاده بودم که با یکی برخورد کردم و زمین خورم

رهام روی تنم افتاد، خوابالو بود. با حس یه چیز سفت 
.بین پام سریع رهام رو پس زدم

.رهام کنترلی نداشت و برای همین باز پخش زمین شد

!-وای خاله...عمو رو کشتی؟

مترسیده بلند شدم و گفت



!-نه خاله...این چه حرفیه میگی؟

منزدیک رهام شده و تکونش داد

!-رهام...رهام...رهام زنده ای؟

درهام چشم باز کرد و با تعجب دوروبرش رو نگاه کر

؟-من اینجا چی کار می کنم

تفاطمه جلوتر اومد وگف

ی-با چشمای بسته اومدی، روی لی لی ما خوابید

رهام چشم بسته و از چین کنار چشمش مشخص بود 
.داره فکر می کنه



ی-می خواستم برم دستشوی

تفاطمه دستش رو به سمت رهام دراز کرد و گف

م-عمو دستتو بده کمکت کن

رهام لبخند دلبری زد و دست فاطمه رو گرفت تا بلند 
بشه،نیم خیز شده بود که دست فاطمه رو ول کرد و 

.باز دراز شد

تفاطمه گف

ا-عمو پاشو لباست کثیف میشه ه

رهام لبخند مسخره ای زد که قشنگ معلوم بود داره 
تپنهون کاری می کنه گف



-شماها برید تو اتاق، گونش رو بیدار کنید آماده بشید 
مبریم بیرون تا من بیا

تمشکوک نگاهش کردم که گف

د-برید دیگه منتظر چی هستی

همراه فاطمه به طرف در رفتیم،فاطمه داخل رفت و 
من هنوز دمپایی به پا بودم که صدای غرغر رهام رو 

مشنید

-َاه...بعد از این خواب بیدارشدی روزی سه مرتبه باید 
ییکی دیگه رو بخوابون

منظورش از یکی دیگه چیه؟رهام بلند شد و به سمت 
دستشویی رفت اما قلمبه شدن جلوی شلوارش حسابی 

.تو ذوق می زد

به اتاق رفتم،گونش بیدار شده بود و از اتاق برای 



.شستن دست وصورتش بیرون رفت

لباسی نداشتم بپوشم جز همونی که رهام خریده 
بود،خونریزیمم بعد از این که سه روز کامل آبروی منو 
پیش رهام برد امروز تازه کال تموم شده بود اما هنوز 

.حموم نرفته بودم

عمارت رسیدم،حموم میرم.کافیه رهام یه بار دیگه 
.ببینه من حموم رفتم تا گردنم رو بشکنه 

-خاله می شه من کاله نذارم؟میخوام موهام تو باد 
هتکون بخور

ه-نمیشه،تو نباید سرمابخوری برات ضرر دار

دبا لجبازی پرسی

؟-اگه عمو رهام بگه اشکالی نداره چی



برای این که فکرش رو از کاله منحرف کنم دستش رو 
.کشیده و روی تخت نشستیم

-بال خانوم،قرار بود کمک کنی عمو رهامت عاشق من 
؟بشه چی شد

-اگه کاله نذارم رفتیم بیرون یه کاری می کنم عموم 
هبغلت کن

مبا لحن مطمئنی گفت

-رهام منو بغل کنه؟اون به این مسائل معتقده الکی به 
یه دختر دست نمی زنه تازه منم نمیخوام یه غریبه 

هبغلم کن

مدستم رو کشید تا به حرفش توجه کن



-مامانم میگه:«وقتی دو نفر عاشق واقعی باشن محرم 
«هم هستن

مبا خنده دستی به سرش کشیده و گفت

-خوبه میگی عاشق واقعی،عشق من یکطرفه ست 
رهام اصال حواسش بمن نیست چه برسه عاشق 
باشه،بعدم سالمتی تو از بغل بی احساس رهام 

مهمتره،حتی رهام هم اجازه بده تو کاله رو  میذاری 
مچون من به مامانت قول داد

فاطمه که دید از من آبی گرمی نمیشه با لب و لوچه ی 
آویزون از اتاق بیرون رفت، گونش در حالی که 

صورتش رو  با حوله خشک می کرد وارد اتاق شد و 
دپرسی

؟-فاطمه چرا لب و لوچه ش آویزونه



ه-میخواست کاله نذاره که گفتم نمیشه سرما میخور

ا-خوب گفتی،بچه امانته دست م

گونش لباس پوشید و از اتاق بیرون رفتیم،رهام و 
امیر هم آماده بودن، نمیدونم  چرا چشمم  روی زیب 

شلوارش زوم شد تا ببینم هنوزم قلمبه هست یانه؟که 
.نبود

تامیر گف

-این شب آخر و بریم یه چرخی بزنیم،فردا سپیده دم 
ابرمی گردیم  روست

تگونش با خوشی گف

م-آره زودتر برگردیم، اصال امشب برگردی



درهام به خواهرش نزدیک شد و دستی به سرش کشی

-دورت بگردم که از مادر رو ز تولدت دور کردم و خودم 
یانقدر درگیر بودم که کالفه شد

گونش لبخند شیرینی زد و صورتش رو به سینه ی 
تبرادرش کشید.امیر نگاهی بهشون کرد وگف

م-بسه دیگه، زودتر بری

رهام و گونش با خنده ازهم جدا شدن و همگی با هم 
از خونه بیرون رفتیم، ماشین سر کوچه  پارک 

.بود.سوار شدیم و امیر راه افتاد

دفاطمه پرسی

؟-کجا میریم



تامیر از آیینه نگاهی بهش انداخت و گف

؟-بریم بستنی بخوری

دفاطمه جواب دا

م-بستنی نه، بریم پشمک بخوری

دامیر جواب دا

ط-ای به چشم، شما امر کن فق

مسرم رو به گوِش گونش نزدیک کرده و پرسید

؟-هستی سانلی رو یکم اذیت کنیم



دگونش آروم مثل خودم جواب دا

؟-چجوری

مجواب داد

-گوش بده تا بهت بگم
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گونش با نقشه م  موافق بود اما برای اجراش الزم بود 
که پول داشته باشیم و رهام و امیر هم دست به سر 

.کنیم تا راحت بتونیم خرید کنیم

ه-امیر، میری بازار اردبیل؟ پشمک فروش هم دار

دامیر پرسی



؟-خرید داری خاله

ه-آر

ر-باشه میرم سمت بازا

به گونش نگاه کردم و باهم لبخند زدیم، نیم ساعت 
.بعد به بازار رسیدیم

همون اول بازار سه تا پشمک بزرگ خریدیم،نمی دونم 
امیر به گونش چی گفت که گونش عصبی شد و 

.پشمک رو به سر و صورت امیر زد

قیافه امیر خیلی خنده دار شده بود مخصوصا زمانی 
که فاطمه ازش خواست خم بشه و با پشمکای 

.صورتش ریش و سبیل درست کرد

مبا خنده به امیر گفت



ی-شبیه عمو بابا نوئل شد

دفاطمه متعجب پرسی

؟-بابا نوئل کیه دیگه

درهام با حوصله توضیح دا

-یه پدر بزرگ مهربونیه با ریش و موهایی مثل پشمک، 
عید فرنگیا سوار سورتمه ای که گوزن های پرنده داره 

همیشه و بین بچه ها هدیه پخش میکن

دفاطمه پرسی

؟-فقط برای فرنگیا؟خونه ی ما نمیاد



تامیر گف

-نه عمو اینجا دوره نمیاد،االن من سرو صورتمو 
؟چجوری تمیز نکنم

ترهام با خنده به مغازه ی سلمونی اشاره کرد و گف

ن-برو تو سلمونی حتما شیر آب دار

رهام حواسش نبود اما من متوجه شدم امیر تو گوِش 
گونش یه حرفی زد که گونش عصبی لگدی به پای امیر 

.زد و امیر با خنده ی پیروزی به سمت سلمونی رفت

مبه گونش نزدیک شدم و پرسید

؟-امیر چی می گفت

دحرصی جواب دا



ت-چرت و پر

حرفی نزدم، اما میلی به پشمک نداشتم و دادم گونش 
.و فاطمه بخورند

تمیز شدن موها و صورت امیر نیم ساعتی طول کشید 
.و امیر با سر و کله ی خیس از سلمونی بیرون اومد

نگاهش کامال به گونش خصمانه بود اما حرفی 
نزد،موقعیت رو مناسب دیدم تا از امیر برای اجرای 

. نقشه پول بگیرم

ه-امیر یکم پول بد

دامیر پرسی

؟-به این زودی چشمت چیزی رو گرفت



ا-نه تو بده پیشم باشه حال

ت-هرچی میخوای بگو خودم می خرم برا

مکالفه گفت

ش-امیر خسیس نبا

ب-خیلی خ

امیر کمی پول بهم داد و رهام بی حرفی از جانب 
گونش همون مقدار رو به گونش داد با چشم و ابرو به 

مرهام اشاره کردم و گفت

ن-بعضیا از دکی یاد بگیر

بعد هم دست فاطمه رو کشیدم و جلوتر از همه راه 



افتادیم،اما برای اجرای نقشه الزم بود از دو نره غول 
.همراهمون جا بمونیم

طبق نقشه ،امیر و رهام جلو افتادن و ما سر بزنگاه تو 
.مغازه ی پارچه فروشی پیچیدیم

دفاطمه متعجب پرسی

ه-نمیریم؟عمو ها رفتن ک

دگونش جواب دا

ی-نه کار داریم،اما قول بده به کسی نگ

تفاطمه سریع گف

م-آخ جون راز، قول میدم به کسی نگ



؟-خانوما از چیزی خوشتون اومده

صاحب مغازه بود یا شاگرد؟نمیدونم،اما ما که قصد 
خرید نداشتیم برای همین به توجه به حرفش از مغازه 

.بیرون زدیم

فاطمه بین منو گونش ایستاده بود و دستش رو از دو 
.طرف گرفته بودیم

تگونش  گف

م-مراقب باشید همدیگه  رو گم نکنی

فاطمه حرف گونش رو با سرتکون داد تایید کرد و من 
مگفت

-یک ...دو...سه...پیش به سوی خرید وسایل نقشه
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""گونش

پسره ی پر رو که نه، چون پسر نیست. مرتیکه ی پررو 
هبهم میگ

-وقتی برگردیم روستا همین طوری که پشمک و 
میخوری و از نرمی و طعمش لذت می بریم منم ترو 
می خورم البته، به سینه ت میخوره نرم تر از پشمک 

هباش

منم از غیض کل پشمک رو به صورت و موهاش 
مالیدم،مرتیکه ی پرروی بی حیا، خاک تو سرمن کنن 

.که من هنوزم این آدم رو دوست دارم 

وقتی هم رفت سرو صورتش رو شست و برگشت کنار 
تگوشم گف

-همین پشمکی زدی به سر و کله م، برسیم روستا از یه 
جای دیگه لیس می زنی(دستم رو روی بین پاش 

اکشید)از این ج



ناراحت و عصبی و همینطور ترسیده لگد محکمی به 
پاش زدم،آخ نگفت گرچه معلوم ضربه ی من برای یه 

.گوالخی مثل امیر دردی نداره 

فیروزه انگار  متوجه ما شده بود،ده تا صلوات نذر 
.کردم که کسی ندیده باش دستم کجا بود 

فیروزه از امیر پول گرفت و مشخص شد امیر با 
خانزاده بودنش چقدر خسیس و داداش دکتر من چقدر 

دست و دلبازه که حتی برای فاطمه هم پول داد 
.خریدکنم

وقتی از امیر و رهام دور شدیم سریع وسایل مورد 
نیازمون رو خریدیم و به بقیه مغازه ها هم سرک 

.کشیدیم

بی توجه به این که، اگه امیر و رهام رو پیدا نکنیم 
چطوری به خونه برگردیم. برای خودمون تو بازار می 

.چرخیدیم و تا قرون آخر پول رو هم خرج کردیم

تفاطمه که خسته شده بود گف



م-نمیشه بریم پیش عموها؟من خسته شد

تفیروزه گف

ن-باید تا پیش ماشین رو پیاده بری خاله جو

مفاطمه سبک به نظر می رسید برای همین گفت

م-فیروزه تو خریدا رو بگیر من فاطمه رو بغل می کن

فاطمه که همچین بی میل هم نبود تا بغلش کنم اما 
تتعارف زد وگف

ی-من سنگینم خسته میش

پاکتای دستم رو به فیروزه دادم و فاطمه رو بغل 



.گرفتم،وزنی نداشت

ی-خیلی هم سبک

فاطمه دستش رو دور گردنم حلقه کرد و سرش رو 
تروی سینه م گذاشت وگف

-مامانم میگه اینجوری که تو بغل کسی باشم،کمرش 
هدرد نمی گیر

راست می گفت،وقتی فاصله داشت از بدنم کمرم درد 
.می گرفت اما اینطوری خیلی بهتربود

فاطمه نزدیک هفت سالش بود اما جثه ی بچه های 
.چهار ساله رو داشت و از تصورم هم سبک تربود

هنوز تو بازار بودیم که یکی فاطمه رو از بغلم کشید به 
خیال این که دزده خواستم جیغ بکشم که امیر و با 

مچشم های سرخ دید



؟-شماها کدوم گوری بودید

تصدای دادش خیلی بلند بود اما فیروزه سریع گف

-تقصیرخودتونه با اون لنگای درازتون، تند تند هم راه 
می رفتید،ما هم گفتیم حاال که گم شدیم یه خریدی 

مبکنی

تقبل از این که امیر چیزی بگه رهام گف

-خداروشکر سالمید،جون به سرمون کردید که،داداش 
مبهتره بریم شا

تفاطمه که بغل امیر راحت تر از بغل من بود گف

ه-میگم چرا گشنه شدم نگو شب شد



تامیر از کنارم رد شد و آروم گف

م-فقط پامون برسه عمارت من باتو کار دار

دست فیروزه  رو کشید و حرکت کردن، رهام هم 
تدستش رو به طرفم گرفت و گف

م-بری

دستش رو گرفتم و کنار هم راه افتادیم، انگار همیشه 
.مسیر برگشت خیلی کوتاه تره

اول پاکتای خرید رو گذاشتیم و بعد خودمون سوار 
.ماشین شدیم و امیر حرکت کرد

.دقیقا رفتیم همونجایی که ناهار با رهام رفته بودیم

شام خوبی بود،قورمه سبزی خوردیم غذای مورد عالقه 
!ی منو فیروزه



بعد از شام هم به خونه برگشتیم و خوابیدیم چون 
آفتاب نزده باید به روستا برمی گشتیم.
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""فیروزه

صبح زود بعد از این که رهام نماز خوند صبحونه ی 
مختصری خورده و تا اصطبلی که اسب ها بودن با 

.ماشین رفتیم

تا امیر وسایل و پاکتای خرید رو از ماشین بیرون بیاره 
و در رو قفل کنه، رهام اسب ها رو از اصطبل تحویل 

.گرفت

دامیر از رهام پرسی

؟-میتونم فیروزه و فاطمه رو سوار کنم

ترهام گف



-فاطمه امانته دستم،فیروزه رو هم اگه باز پرتش نمی 
نکنی پایین سوارش ک

یجورایی بااین حرف رهام از پشت امیر سوار شدن 
دلهره داشتم اما چاره ای نبود،روی اسب ها خورجین 
گذاشتن و وسایل رو تو خورجین ها جا گذاری کرده 

.راه افتادیم

ن-دستتو محکم دور کمرم حلقه ک

و-امیر آروم بر

م-آروم میرم،تو محکم بگیر

دستم رو محکم دور کمر امیر حلقه کردم و حرکت 
کردیم،چون میخواستیم زودتر برسیم به تاخت حرکت 

.می کردیم

نگران بودم که نکنه بخاطر اسب سواری و تکون های 



.زیادی که میخوردم باز خونریزیم شروع بشه 

نگاهی به اسب رهام انداختم،فاطمه روی سینه ی رهام 
لم داده و خواب بود،گونش هم سرش روی شونه ی 

.رهام بود و کمرش رو سفت چسبیده بود

منم دلم می خواست بخوام اما از اسب سواری امیر 
می ترسیدم و دلم نمی خواست از روی اسب سرنگون 

.بشم

فاطمه که راحت بود اما مطمئن بودم گونش هم مثل 
.من کتف و شانه ش حسابی درد گرفته

م-امیر...امیر باتوا

؟-چی شده

.-نمیشه یه جایی ..

تحرفم رو نصف کرد وگف



ش-زیاد نمونده تا خونه،صبر داشته با

.حرفی نزدم و سعی کردم تحمل کنم

باالخره رسیدیم و به محض رسیدن به روستا امیر و 
.مجبور کردم اسب رو نگه داره تا پیاده بشم

گونش و فاطمه هم بهم ملحق شدن و بی توجه به 
.امیر و رهام به طرف چشمه دویدیم 

بعداز ظهرشده بود و وقت شستن ظرف ها بود،ننه 
رهام هم مشغول ظرف شستن بود،گونش آهسته به 

.سمت مادرش رفت و چشمش رو بادست پوشوند

ننه رهام ترسیده دستش رو به چشمش زد و بالفاصله 
تبعد از لمس کرد دست گونش گف

-گونش،اومدی باالخره
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""گونش

مبا خوشی دیدن مادر،صورتش رو بوسیده و گفت

-تازه اومدیم،نرفتم عمارت گفتم اول بیام پیش شما 
گبعد برم پیش خانوم بزر

مادر دست مهربونی به سرم کشید و پیشونیم رو 
دبوسی

-ناهارم حتما نخوردید،بریم خونه من یه ناهار بدم 
تبهتون بعد برید عمار

فیروزه همراه مادر احوال پرسی کرد و مادر که تازه 
دچشمش به فاطمه افتاده بود پرسی

؟-فاطمه دختِر ریحان نیست



دفاطمه مودب جواب دا

ِ-بله ننه عمو رهام، من فاطمه و اسم مامانم ریحان

تمادر دستی به سر فاطمه کشید و گف

.-ماشاا� چه شیرین زبون هم هست

تفاطمه با چرب زبونی گف

-از خوش زبونی خاله گونش و عمو رهام خوش زبون 
هبودن مادرشون مشخص

مادر که حسابی از فاطمه خوشش اومده بود دستش 
رو گرفت و جلوتر از ما حرکت کردن،منم تشت ظرف 

.های شسته شده رو حمل می کردم

ناهار قیمه ی ننه رهام پز بود و من دلی از عزا 



درآوردم،می خواستم پیش مادر بمونم اما به خانوم 
.بزرگ سرنزده و اجازه نگرفته بودم

برای همین همراه فیروزه اول فاطمه رو به مادرش 
تحویل دادیم و فیروزه به فاطمه قول داد پاکت 

خریدهای فاطمه رو به همراه جوجه ش که تو 
خورجین بودن فردا وقتی بهداری رفت،برای فاطمه 

.ببره

به عمارت که رسیدیم،همه جا سکوت بود و خبر 
.خاصی هم نبود

به اتاق خانوم بزرگ رفتیم که مشغول کتاب خوندن 
بود،بادیدن ما کلی ابراز دلتنگی کرد و حسابی هم 

.بغلمون گرفت

وقتی فیروزه و خانوم بزرگ گرم حرف زدن 
بودن،فرصت رو غنیمت شمرده به اتاق مشترکمون با 

.فیروزه رفتم

یکی از نامه هایی که تو بقچه لباسم  ته کمده قایم 
کرده بودم رو بیرون کشید و شروع به خوندن کردم.
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.«گل سرخم..

سالم نمی کنم چون خداحافظی نکرده رفتی،نمی دونم 
!باید منتظر برگشتنت باشم یانه؟

؟نمی دونم چرا رفتی،مگه دوستم نداشتی که رفتی

رفتی و من موندم با احساس عذاب وجدان،من 
.زندگیت رو تباه کردم

من از شهر به روستا کشوندمت،من تو سن کم مادرت 
.کردم

تو می تونستی یه زندگی آروم و بی درد سر داشته 
.باشی اما من همه چی  رو خراب کردم

من نتونستم باغبون خوبی باشم و از گل سرخم 
مراقبت کنم، گل سرخم من با دستای خودم پرپرت 

.کردم

.این آخرین نامه ای میشه که برات می نویسم

.گُلینم..

من دفتر خاطراتت رو خوندم،من خوندم که چه 
.بالهایی به سرت آوردن و من دم نزدم

.گُلینم..



ارسالنت رو ببخش که اون قدر مرد نبود و قدرت 
.نداشت که مراقبت باشه..

منو ببخش به خاطر تمام بال هایی که اگه من مثل 
.بختک به زندگیت نمی چسبیدم سرت نمیومد

.گلین جان..

منو ببخش که کنارت نبودم،تنهات گذاشتم و بالیی 
.نموند که سرت نیارن

.منو ببخش که سکوتت رو پای رضایت گذاشتم

.منو ببخش که فقط ادعای عاشقی بودم

.منو ببخش گلینم..

«ارسالنت رو ببخش اگه هنوزم ارسالنتم...!

.نامه تموم شد، پشت کاغذ یه تاریخ بود

««پاییز هزار و  سیصدو بیست و هفت

یعنی این آخرین نامه ی ارسالن خان برای گُلینه؟گفت 
دفتر خاطراتش رو خونده،کاش می نوشت دفتر 

.کجاست



با شنیدن صدای امیر که مشخص بود تو راهرو 
.ایستاده سریع نامه ها رو به جای مخفیش برگردوندم

قفل در و باز کردم و از اتاق بیرون رفتم، امیر جلو 
اتاقش ایستاده بود با دیدنم دست باز کرد و اشاره زد 

.برم بغلش، نمی دونم چرا یهو شیطنتم گل کرد

زبونم رو روی لبم کشیده و آروم به سمت امیر 
.رفتم،چشمش برق زد و تکیه از در برداشت

روبروی امیر ایستادم،دست دراز کرد تا بغلم بگیره که 
پسش زدم و به سرعت خودم رو  تو اتاق خانوم بزرگ 

.پرت کردم

در اتاق رو بسته و بهش تکیه زدم،کار خاصی نکرده 
بودم اما قبلم از این شیطنت کوچیک، پر تپش می 

دتپی

؟-گونش ...خوبی دختر

به خانوم بزرگ که مشکوک نگاهم می کرد، نزدیک 
.شدم و  روی تخت کنارش نشستم



-خوبم شما خوبید؟نگران تون بودم که خاتون اذیتتون 
هکرده باش

خانوم بزرگ مثل همیشه لبخند زد و منم که هالک این 
ملبخند های شیرینش بودم گفت

-خانوم بزرگ،فهمیدی من از این خندهات خوشم 
؟میاد،هی میخندی تا منو بکشی

تبازهم خندید و گف

-یالمان عاشق خندیدنم بود،می گفت من همیشه باید 
مبخند

-درست میگفته، شما فقط باید بخندی بقیه هی برات 
غش وضعف کنن،بعد آب قند بخورن سرحال بشن.باز 

شما بخندی غش و ضعف کنن همون آش و همون 



هکاس

تخانوم بزرگ باز هم خندید و گف

ت-چقدر دلم باز شد دیدم

ملبخند بزرگی زده و گفت

؟-بریم باغ براتون موالنا بخونم

؟-گرسنه نیستی

لبخندی زدم و  دست دراز کردم از روی میزی که خانوم 
بزرگ جدیدًا کنار تختش گذاشته بود، دیوان شمس 

مموالنا رو برداشت



م-رفتیم خونه ی ما شام خوردی

تخانوم بزرگ خندید و گف

؟-منظورت ناهاره دیگه

خندیدم همونطوری که دست خانوم بزرگ رو می 
مکشیدم تا بلند بشه گفت

ه-از بس قشنگ می خندی حواس نذاشتی برای من ک

خانوم بزرگ با لبخند از تخت دل َکند و باهم از اتاق 
.بیرون رفتیم

امیر همچنان تو راهرو بود، با دیدنم خواست به سمتم 
بیاد که متوجه خانوم بزرگ شد و با چشمش خط و 

.نشون کشید

خانوم بزرگ که متوجه امیر شده بود دست برای بغل 



تکردنش باز کرد و گف

م-یالمان

امیر لبخندی زد و مادر بزرگش رو بغل گرفت،بغل 
گرفتن خانوم بزرگ توسط امیر همانا و باد کردن رگ 

حسادت من هم همانا!
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چند لحظه ای بغل هم بودن که خانوم بزرگ امیر و 
تپس زد وگف

-من هنوزم ازت دلخورم،فکرنکن چون بغلت کردم 
همشکلمون حل شد

تخانوم بزرگ به سمت راه پله رفت و گف



ا-گونش بی

تقبل از این که برم امیر گف

-یه سر میای اتاق من،فقط هم یه ربع وقتی داری بیای 
.وگرنه میام هر جا که باشی همون جا و..

قبل از این که تهدیدش رو تموم کنه خانوم بزرگ 
تگف

ا-گونش کجا موندی بی

باعجله و بی توجه به امیر خودم رو به خانوم بزرگ 
.رسوندم،باهم پله ها رو پایین رفتیم

ر-خانوم بزرگ،سانلی و مادرش نیستن انگا



دخانوم بزرگ جواب دا

د-رفتن شهر، سانلی حالش خوب نبو

مبه سختی سوال ذهنم رو پرسید

؟-از خانزاده حامله ست واقعا

-چند بار بگم کسی با رابطه از عقب حامله 
انمیشه؟مسمومی چیزی شده حتم

سرتکون دادم و حرفی نزدم،همراه خانوم بزرگ روی 
.نیمکِت چوبِی همیشگی وسط باغ نشستیم

خانوم بزرگ چشم بست و من از روی ابیات خوندم،هر 
جایی رو که اشتباه می خوندم خانوم بزرگ بدون 

.تغییر حالت و آرامشش درست بیت رو می خوند



د-موالنا شاعر مورد عالقه ی یالمان بو

مکتاب رو کنارم روی نیمکت گذاشتم و پرسید

-انگار هرچیزی کن مورد عالقه ی یالمان خان بوده رو 
دشما هم دوست داری

تدلبر خندید وگف

-وقتی یکی رو از ته قلبت با اعماق وجودت دوست 
داری،اون فرد مثل خون تو رگ هات جریان داره و 

طبیعیه هرچیزی که دوست داشته باشه تو هم عالقه 
یداشته باشی که هیچ،حتی بپرست

تصمیم داشتم راجع به، رابطه ی گُلین و ارسالن خان 
ماز زیر زبون خانوم بزرگ حرف بکش



-خانوم بزرگ...من شنیدم گُلین خیلی عاشق ارسالن 
!خان بوده، پس چی شد و که رفت؟

-نمی شه گفت گلین عاشق ارسالن بود، گلین ارسالن 
رو زندگی می کرد، بچه م کم عذاب نکشید به خاطر 

ارسالن، کم حرف نشنید و زخم زبون نخورد به خاطر 
!تجاوزی که مشخص نشد ارسالن کرده یانه؟

؟-خاتون خیلی گُلین رو اذیت کرده

چشم های خانوم بزرگ خیس اشک شد و با بغض 
تگف

-دختر نازدونه ی یالمان تو این عمارت از خدمتکاراهم 
بیشتر سختی کشید، بالیی نبود که سرش نیاورده 

.باشن،ارسالن که برای سرکشی می رفت

گلین تنها بود و خاتون با مادر شوهرم که مادر بزرگ 
خود گلین هم بود میفتادن به جون دخترکم، چند بار 



بهش گفتم نمون بیا پیش خودمون اما گلین به خاطر 
دارسالن قبول نکر

ممتعجب و ناراحت پرسید

-گلین حرفی به ارسالن خان نزد؟یا چرا شماها حرفی 
؟نزدید

-گلین حرفی نزد،هیچ کس دقیق نمیدونه تو این 
عمارت چه بالیی سر دخترم آوردن.خدمتکارا هم از 

نترس خانوم خونه که خاتون باشه حرفی نزد

پس با این اوصاف باز برمیگردیم سر حرف کشی از 
خدمتکار ها که قطعا حرف های مهمی برای گفتن 

.دارن

-گونش برو آشپزخونه بگو برای شام من تخم مرغ و 
سیب زمینی آبپز کنن،اگه خودتم میخوری بگو 



نبیشترش کن

؟-باشه اما چی شده هوس کردید

خانوم بزرگ با لبخند شیرینی باز به گذشته ها رفت و 
تگف

-اولین شامی که گُلین برای ارسالن آماده کرد، تخم 
مرغ و سیب زمینی آبپز بود که سیب زمینی ها 

نسوخت

مبا لبخند گفت

ی-چه شام عاشقانه ا

تخانوم بزرگ خندید وگف



-اصال عاشقانه نبود،دعواشون شده بود و ارسالن تخم 
دمرغا رو تو یقه گلین خالی کرده بو

ا-اوه،بیچاره گلین سوخته حتم

-آره بین سینه ش اندازه ی یه تخم مرغ سوخته 
بود،اما گلین هم اهل تالفی بود سیب زمینی ها رو تو 

تشورت ارسالن ریخ

نمی دونستم بخندم یا دلم به حال ارسالن خان بیچاره 
بسوزه که حتی نمیتونست محل سوختگی رو به کسی 

نشون بده،یاد لگدی که به نقطه ی حساس امیر زده 
.بودم افتادم و ریز خندیدم

؟-گلین انگار خیلی شیطون بوده

دخانوم بزرگ جواب دا



-شیطون برای یه لحظه ش بود،خیلی هم بی حیا بود 
.و این بی حیایی رو از یالمان به ارث برده بود

مکنجکاو پرسید

؟-چطور مگه

-یه نامه برای ارسالن نوشته بود،دختره ی بی حیا از 
خاطرات شب جمعه شون نوشته بود و برای ارسالن 

نفرستاده بود تهرا

مبا خنده پرسید

؟-واقعا

تخانوم بزرگ سری به تایید تکون داد وگف



-نامه رو یاشیل دخترم خونده بود،گلین خیلی عصبی 
شده بود اما باز جای شکرش باقیه نامه رو یاشیل 

هخونده بود نه یکی دیگ

قبل از این که سوال دیگه ای بپرسم خانوم بزرگ 
تگف

-برو تا شب نشده به مطبخ بگو تخم مرغ بذارن آبپز 
هبش

م-چشم االن میر

فرصت خوبی بود که یه چرخی بزنم و یه سرگوشی 
.هم آب بدم

ش-گون



سمت صدا برگشتم،امیربود.
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؟-بله خانزاده

تبهم نزدیک شد و گف

م-با من بیا کارت دار

م-صبرکن.. من مطبخ کار دارم، بعد میا

م-منتظر

بر خرمگس معرکه لعنت، دقیقا وقتی که من می 
خواستم از خدمتکار های مطبخ حرف بکشم.سر و کله 



؟ی امیر باید پیدا بشه

وارد مطبخ شدم،کسی نبود جز یه خدمتکاری که آشنا 
.نبود 

؟-بفرمایید خانوم جان،کاری دارید

خانم مسنی بود و موهای سفید ش از گوشه ی 
.چارقدش بیرون زده بود

ا-من پرستار چیچک خانمم،انگار تازه اومدید شم

پیرزن با اومدن اسم خانوم بزرگ به وضوح اخم کرد 
توگف

-من از قدیمی های عمارتم،چند ماهی حالم خوش نبود 
ماردبیل بستری بود



حس می کردم این زن خیلی حرف برای گفتن داره اما 
برای این که خودم رو خیلی مشتاق و فضول نشون 

مندم گفت

-بهرحال،خانوم بزرگ گفتن برای شام براشون سیب 
هزمینی و تخم مرغ آبپز بش

؟-چشم،امر دیگه

حس کردم بااین حرفش محترمانه بیرونم کرده، دست 
.خودم بود میموندم اما مصلحت به رفتن بود

از مطبخ که بیرون زدم امیر نبود، متعجب با چشم 
.دنبالش گشتم

ف-گونش من اینجام، بیا این طر

دخانزاده جلوی دستشویی ایستاده بو



ا-من نمیام دستشویی

و-کی خواست بره مستراح،بیا بد

سر چرخوندم تا کسی نباشه و  بعد به سمت امیر 
.رفتم،دستم رو گرفت و با سرعت دوید

دستم چون کشیده می شد، درد گرفته بود اما امیر 
همچنان با سرعت می رفت و منم که دنبالش کشیده 

.می شدم

باالخره پشت یه درخت سیب سرخ ایستاد و نفس 
تازه کرد،نفس عمیق کشیدم تا نفسم باال بیاد و نفس 

.نفس نزنم

-چرا اینجوری می کنی؟نگهبان که نبود راحت 
نمیتونستیم باهم بیایم بیرو



تامیر نفسش رو بیرون داد و گف

م-می خواستم یه چیزی رو حساب کن

ممتعحب پرسید

؟-چی رو

امیر بی توجه به حرفم دستم رو کشید و به تنه ی 
درخت چسبوندم،حدس می زدم میخواد چی کار کنه و 

.دقیقا هم همون شد

لبش روی لبم نشست و داغم کرد،امیر بی خیال بود اما 
من نگران بودم یکی رد بشه و ما رو تو این وضعیت 

.ببینه

من آدمای روستایی که زندگی می کنم رو خوب می 
شناسم،اگه کسی ما رو ببینه تا با سر و صدا کردنش بی 

.آبرومون نکنه ول کن نیست

حرکت لبش وادارم می کرد دستم رو دور گردنش 



حلقه کنم و به موهاش چنگ بزنم اما ترسم از بی آبرو 
شدن مثل چوب خشکم کرده بود و فقط بی حرکت 

.ایستاده بودم تا باالخره امیر دست از بوسیدنم برداره

؟-امیر اونجا چی کار می کنی

خدای من صدای رهام بود.این بار دیگه کارم 
تمومه،امیر بی حرکت مونده بود حتی لبش هم روی 

دلبم بود اما تکون نمی خور

ش-امیر...باتوام، خشکت زده دادا

ترسیده به جای دورشدن از امیر به سینه ش چسبیده 
مو گفت

ن-امیر...تروخدا...االن میاد میبینتمو



م-هیس نترس،االن درستش می کن

لبم رو کوتاه بوسید و هولم داد فضای خالی که بین 
.درخت و دیوار گاهگلی بود

م-اومدم داداش...داشتم می شاشید

امیر به رهام نزدیک شد،مثل همیشه دست دادن و بعد 
.همدیگه رو بغل گرفتن

ترهام گف

؟-خونه  رو ازت گرفتن که پشت درخت میشاشی

امیر همونطور که رهام رو به سمت عمارت هدایت می 
تکرد گف

-عجله ای بود دیگه ،انگار خودت نبودی که تو بطری 



یدختره بود روس بود شاشید

ترهام باخنده به بازوی امیر کوبید وگف

.-هنوز یادته..

دور شدن و دیگه نشنیدم چی میگن، اما سوالی که 
برام ایجاد شده بود این بود که آیا رهام واقعا تو بطری 

؟یه دختر جیش کرده

با فکر  کردن بهش هم حتی حالم بهم میخورد و دلم 
می خواست استفراغ کنم.
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وقتی مطمئن شدم وارد عمارت شدن و کسی هم 
نیست،به سختی از پشت درخت بیرون اومده و به 

.عمارت برگشتم

یه سری به باغ زدم خانوم بزرگ نبود برای همین به 



.اتاقش رفتم که متوجه شدم خانوم بزرگ خوابیده

دنبال فیروزه به اتاقمون رفتم نبود، پاکتای خرید روی 
تخت بود و چون به شلوغی موقع خرید نبود،حدس 

.زدم فیروزه خریدای فاطمه رو برده باشه

به اتاق خانوم بزرگ رفتم و یواشکی با برداشتن فال 
حافظش به اتاق برگشتم تا به بهونه ی فال حافظ 

.بتونم نامه های ارسالن رو بخونم

موضوع قابل توجه این بود که پشت تمام چهار نامه ی 
ارسالن تاریِخ «پاییز هزار و سیصد و بیست و 

.هفت»نوشته شده بود

.«گلین جانم..

.امروز باالخره تونستم بعد از رفتن تو  ، تنها حموم برم

تمام مدت صدات تو گوشم بود که می گفتی:«مگه یه 
مرد زن دار ،بی خانومش میره حموم؟تو همیشه باید با 

من بری حموم و هیچ وقت بی من پا نذاری  به این 
«حموم

من به قولم عمل کردم بی تو حتی دستم به دستگیره 



.ی در حموم خونمون هم نخورد،حموم عمومی رفتم 

دلم از عمارت و عمارت نشین ها ُپره، خسته م ،نمی 
دونم چرا اما حس می کنم وقتی عمارتم صدای کمک 

.خواستنت، تو گوشم می پیچه و آزارم میده

گلینم کاش به من می گفتی چه بالیی به سرت 
آوردن،کاش می دونستم باید یقه ی کی رو بگیرم و 

.کجا دنبالت بگردم

.گلینم..

من گیجم،نمی تونم به عشق تو شک کنم پس بگو چرا 
.رفتی؟برگرد، من باورت دارم برگرد گلینم..

امیرمون...سراغت رو میگره،تا قبل از رفتنت 
میتونستم با خیال راحت بگم مامانت تهران خونه ی 

؟آقاجونه،اما االن من به امیر چی  بگم

؟وقتی می پرسه مادرم کو

بگم نمی دونم،نمی دونم که زنم کجاست و در چه 
؟حالیه

بگم که از بی عرضگی من مادرت رفته و معلوم نیست 
؟چرا و کجا رفته



گلین اگه به خاطر تهمتی که بهت زدن رفتی، برگرد 
باهم ثابت می کنیم که گل سرخ من پاک تر از برگ 

!گله

نمی دونم چرا برای تویی که رفتی نامه می نویسم اما 
من این نامه رو برای روزی می نویسم که باالخره 

برگردی به خونه ی عشقمون و بدونی،ارسالن تاآخرین 
«نفسش به یاد تو بود.

نامه تموم شد،با خوندن نامه های بعدی متوجه شدم 
نامه ها فقط یه جور دل نوشته برای وقتیه که گلین 

.برگشت ،تا بخونه

و هیچ کمکی به ما نمیکنه،وقتی نامه ها رو به بقچه 
.برگردوندم متوجه شدم یکی از نامه ها جا مونده

وقتی بازش کردم متوجه شدم،دست خط ارسالن 
نیست و  برای ارسالن نوشته شده.
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صدای حرف زدن رهام و فیروزه باعث شد نامه رو به 
بقچه برگردونم و بعد از برداشتن کلید به سمت در 

.برم



سعی کردم بی صدا قفل در و بازکنم،به راهرو سرک 
مکشیده و از فیروزه پرسید

؟-کجا بودی؟با داداشم چی میگفتی

ترهام اخم جذابی کرد و گف

-تو یه الف بچه،آمار منو می گیری؟باز خواستم می 
؟کنی

از اتاق بیرون رفته و دست به کمر، حق به جناب 
مگفت

-وقتی یه داداش دکتر و جذاب داشته باشم باید 
حواسم به رفت و آمدش باشه که دخترا گولش 

نزنن،البته فیروزه از خودمون و جای خواهر ماست، 
همگه نه فیروز



فیروزه لبخندی که کامال مشخص بود زورکیه زد 
توگف

م-واال چی بگ

؟-بگو با رهام چی می گفتید

ترهام خندید و گف

-فضول خانوم، یاد بگیر تو کارای بقیه دخالت 
ینکنی.خانوم کوچیک توام حرفی بهش نمی زن

ه-رهام...واقعا ک

درهام دست به سینه شد و پرسی



-واقعا که ...چی؟ چرا حرف تو نصفه ول کردی؟چون 
فهمیدی انتظار بی جایی داری،نمیشه چون خواهر من 

و دوست خانوم کوچیکی ما درباره هرچی حرف بزنیم 
مبعدش بهت توضیح بدیم.یکم بزرگ شو خواهر

شاید رهام راست می گفت اما بغ کرده نگاهش کردم تا 
بلکه یکم مهربون بشه اما همون طور جدی تقه ای به در 

.اتاق خانوم بزرگ زد و وارد اتاق شد

تفیروزه جلو اومد وگف

.-ناراحت نباش...راجع به دکتر هدایت خواستگ..

ملبخندی زده وگفت

-الزم نیست توضیح بدی، داداشم راست 
یمیگه...هرچیزی رو که نباید بهم بگ



تفیروزه لبخندی زد و گف

ه-باش

ممشت آرومی به بازوش زده وگفت

؟-اما باید بگی کجای بودی

تفیروزه خندید و به اتاقمون رف

-جون به جونت کنن فضولی، رفته بودم وسایل فاطمه 
رو ببرم .راستی جوجه ها رو تو اتاق نگهداریم یا ببریم 

؟مرغدونی

مروی تخت نشستم و گفت



-مرغدونی زیر دست و پای مرغ و خروسا له میشه،یه 
هگوشه اتاق بذاریم تا بزرگتر بش

تفیروزه لباسش رو درآورد وگف

-موافقم،راستی من یه پیراهن گل گلی دارم بنظرت 
؟خوبه بپوشمش

؛-نمیدونم،بپوش ببینم بهت میاد یا نه؟

ه-باش

فیروزه همون طور ُلخت به سمت کمد رفت و تا کمر 
.دنبال پیراهنش تو کمد خم شد

ا-میگما فیروزه...توام باسنت خوب چیزیه ه



تفیروزه جیغ کشید و گف

ه-باسن داداشت خوب چیزی

مبا خنده گفت

ه-داداشم کال خوب چیزیه، چیزشو دیدی خیلی خوب

فیروزه متعجب پیراهن گل گلی به دست از کمد فاصله 
دگرفت و پرسی

؟-مگه تو دیدی

مبا نیش باز گفت



ه-بچه بودم آره،رهام عادت داشت سرپایی بشاش

دفیروزه متعجب گوشه ی تخت نشست و پرسی

-واقعا؟اون موقع که تو دنیا اومدی رهام چهارده سالو 
.باید داشته باشه دیگه،یعنی..

مباخنده گفت

-یعنی وقتی داداشم چهارده،پونزده سالگی چیزش 
اونقدری بود ببین االن چیه،تازه من فقط ندیدم همه ی 

نزنای روستا هم دید

چشم های فیروزه اندازه ی کاسه آبگوشت خوری گرد 
دشد و پرسی

؟-همه زنای روستا؟کلثوم اینا هم دیدن



مبی خیال گفت

ه-آره بابا...رهامو یکم دیر ختنه کردن برای همین

قیافه ی فیروزه خیلی خنده  دار شده بود اما نمی 
فهمید چرا از این که زنای روستا چیزه رهامم دیدن 

؟ناراحت شد

همه ی خانومای ده وقتی یکی بچه ش رو ختنه می 
کنه یا پسرش تازه به دنیا اومده جمع میشن خونه ی 

طرف و با شادی و سرود قربون صدقه ی شومبول 
.طالی پسره میرن

-فیروزه چرا شوکه شدی؟تازه نمیدونی که مادر می 
گفت وقتی رهام به دنیا اومده زنای ده بهش می گفتن 

اشومبول طل

فیروزه صورتش رو  پشت پیراهن دستش قایم کرد 



توگف

و-تروخدا بسه...دیگه نگ

سریع پیراهن رو تنش کرد و از اتاق بیرون 
رفت،فیروزه که خجالتی نبود و خودش مدام درباره ی 

چیزه امیر حرف میزد اونوقت چرا االن گذاشت و 
رفت؟
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دچند دقیقه بعد سری به خانوم بزرگ زدم،رهام نبو

؟-خانوم بزرگ...رهام کو

ت-با اردالن حرف داش

تا نوک زبونم اومد و اما جلوی خودمو گرفتم تا 



«نپرسم:«با خان چیکار داره؟!

ه-شاممو تو باغ میخورم،برو ببین آماده شده یان

م-چش

با این که هروقت شام آماده بشه،خدمتکار خبر می داد 
اما احتمال می دادم خانوم بزرگ دنبال نخود سیاه 

.فرستادتم

برای همین سریع اطاعت کرده و از اتاق بیرون 
رفتم،فیروزه نبود معلوم نیست یهو کجا غیب می 

!شه؟

سری به آشپزخونه زدم و متوجه شدم تازه تخم مرغ 
ها رو گذاشتن تا آبجوش بشه و تا موقع شام حاضر 

.میشه

اطراف رو دنبال فیروزه گشتم و تو حموم پیداش 
.کردم



؟-فیروزه...فیروزه حمومی

مجواب نداد اما صدای آب میومد،تقه ای به در زد

؟-فیروزه بیام تو

دبا این حرف محکم به در کوبی

-باشه نمیام، من پیش خانوم بزرگم اومدی بیرون بیا 
مکارت دار

خانوم بزرگ که فرستادم دنبال نخود سیاه، فیروزه هم 
که حمومه و رهام حتما یا رفته خونه یا پیش خان و 

!مشغول صحبته

برای همین یواشکی به طرف اتاق امیر رفتم و در و باز 
.کردم

باز کردن در همانا و سینه به سینه ی رهام ایستادن 



.همانا،البته درستش صورت به شکم رهام بود

؟-گونش کار داری

مهول شده بودم، اما سریع گفت

ه-دنبال تو می گشتم دیگ

درهام با دقت نگاهم کرد و  پرسی

-دنبال من می گشتی درست، چرا در اتاق امیر رو بی 
؟اجازه باز کردی

آب دهانم رو قورت دادم،نمی دونستم چی بگم که امیر 
دبه دادم رسی



م-من حس کردم صدای در اومد،اما توجهی نکرد

مسریع در تایید حرف امیر گفت

م-آره...آره من در زدم،جواب نداد کسی در رو باز کرد

رهام از چارچوب در که ایستاده بود کنار رفت و اشاره 
.کرد داخل برم

م-من یه سر به خانوم بزرگ بزنم بر می گرد

رهام از اتاق بیرون رفت و من وارد اتاق شدم با دیدن 
مفیروزه متعجب پرسید

؟-تو حموم نبودی مگه



.فیروزه روی تخت کنار امیر نشست بود

ه-نه،من حموم نرفتم ک

-پس کی توحموم بود؟هرچی من گفتم فیروزه 
تتویی؟نگفت نه،گفتم بیام تو اما نذاش

دفیروزه پرسی

؟-صداش رو شنیدی

ط-نه، هی به در می زد فق

تفیروزه بی خیال گف

م-نمی دونم واال،من که نبود



.امیر بلند شد و به طر ف در اومد

ی-فیروزه...پاشو بیا با من تا یه جای

دفیروزه از روی بلند شد و همراه امیر ش

؟-کجا

امیر دستش رو پشت کمر فیروزه گذاشت و هدایتش 
تکرد بیرون از اتاق و گف

ه-بیا تو،احتماال وقت تسویه حساب

فیروزه که از اتاق بیرون رفت،امیر دستش رو گذاشت 
دپشت کمرم و خیلی سریع لبم رو بوسی



ش-توام بیا گون

بوسه های امیر هم حس خوبی بهم می داد و هم پر از 
.حس غمم می کرد

تا صداش در نیومده همراهشون شدم و به حیاط 
مرفتیم،آهسته از فیروزه پرسید

؟-کجا میریم؟میخواد چی کار کنه

دفیروزه جواب دا

-نمی دونم واال

امیر جلو رفت و دقیقا کنار در حمام ایستاد.
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تامیر محکم به در کوبید و گف

؟-کی حمومه

جوابی نیومد،اما صدای آب که واضح هم میومد قطع 
تشد.امیر باز به در کوبید و گف

ی-پرسیدم کی حمومه؟ چرا جواب نمید

دفیروزه بهم نزدیک شد و بازوم رو چنگ ز

ه-معلوم نیست چه غلطی می خواد بکن

مجوابی نداشتم برای همین فقط گفت



م-نمیدون

تامیر این بار دو دستی به در کوبید و گف

؟-چه غلطی می کنی تو حموم که نمیای بیرون هان

از داد و فریاد امیر خدمه ی زن همه دورمون جمع 
.شدن و پچ پچ ها باال گرفت

-فیروزه برو جلوی این خواهر زاده ی دیوونه ت رو 
هبگیر، هر کی توحموم باشه تا االن سکته رو زد

تفیروزه سریع گف

ن-عمرًا من نزدیک این پسره ی وحشی بشم اال



ا-و

ا-وال

فیروزه رو، برگردوند که حرف دیگه ای نزنم،امیر باز 
تلگدی به در زد وگف

؟-میای بیرون یا من بیام تو

باز هم کسی به امیر جوابی نداد و امیر عصبی با لگد 
به جون در افتاد،در آهنی بود و از ضربه های محکمی 

.که امیر به در می زد من واقعا نگران پاش بودم 

؟-بسه امیر... چی کار داری می کنی

تخانوم بزرگ همراه رهام جلو اومدن و امیر گف



-امروز، روز تسویه حسابه!گلین رفته ازش دلگیرم اما 
.هرگز اشک های اون روزش رو فراموش نمی کنم

تخانوم بزرگ گف

-ارسالن و گُلین کینه ای نبودن، به کی رفته این 
ماخالقت نمی دون

تامیر عصبی گف

-کینه م به کسی رفته که االن مثل موش خودش رو تو 
نحموم قایم کرده و نمیاد بیرو

تخانوم بزرگ اخطار گونه گف

ر-امی



تامیر از در کمی فاصله گرفت و گف

-خانوم بزرگ...می دونی چقدر عزیزی برای من،خودت 
بهم یاد دادی جایی که دارن حقمو میخورن سکوت 
نکنم... پس من تا همون باالیی که سر گُلین اوردن 

مسرشون نیارم بی خیال نمیش

پوزخندی زد و رو به کسی تو حموم قایم شده بود 
تگف

-هه...جالبه اون روزم هیچ حرفی نزدی خودتو قایم 
کردی،االنم خودتو قایم کن چون با بالیی که سر گُلین 

آوردین به خاطر یه حموم االن زبون دفاع از خودتو 
یندار

تخانوم بزرگ جلوتر رفت و بازوی امیر و گرف

-امیرم...پسرم...تو که این طوری نبودی، نکن این کارو 



.زشته..

تامیر چشم بست و گف

-زشت این که،نزدیک بیست سال پیش خراب بشی سر 
یه زن و شوهر جوون اونوقت بیست سال بعد خودت 

یهمون غلطو بکن

.جلو رفت و دوباره به در کوبید 

-د بیا بیرون اگه جرئتشو داری

#part228

دلم می خواست هر  چه زود تر در باز بشه و کسی که 
تو حمومه بیاد بیرون، البته اگه تا االن از ترس سکته 

.نکرده باشه

تامیر عصبی به در کوبید و گف



-اردالن خان...بس نیست این همه سال سکوت و 
ترس...بس نیست پشت زبون پر نیش و قلب پر کینه 
ی خاتون قایم شدن؟ د اگه َمردی بیا بیرون..ارسالن 
َمرد بود اومد بیرون، توام اگه َمردی، اگه روشو داری 

بخاطر کاری که شرعا و قانونا برای ارسالن و گلین 
حالل بود اما تو و زنت آبجوش ریختین رو تنشون، از 

نخودت دفاع کنی بیا بیرو

چی گفت؟ خان االن حمومه؟ گفت رو تن گلین و 
!ارسالن خان، آب جوش ریختن؟

دامیر باز فریاد ز

ی- ِد بیا بیرون اردالن خاِن ایل بیگ

بعد از چند لحظه در حموم باز شد و خان همراه خاتون 
.از حموم بیرون اومدن



.پچ پچ ها بیشتر شد

تخان روبروی خانزاده ایستاد و گف

-فکر می کردم ،بعد از این همه سال زندگی با چیچک 
هحداقل، یه چیزایی حالیت باش

تامیر پوزخندی زد و گف

-وقتی شما که بزرگتری همین چیزایی که میگی حالیت 
نیست چه توقعی از من کوچیک تر که از رو دست 

!توی بزرگ تر نگاه می کنم داری؟

خان چشم بست،شاید می خواست خشمش رو کنترل 
.کنه شاید هم می خواست تمرکز کنه

-چی میخوای؟آبرو ریزی می خواستی که راه انداختی 
!دیگه چه مرگته؟



تامیر نیشخندی زد وگف

ه-آبروریزی فقط کار شما زن وشوهر

دخاتون غری

م-احترام بزرگتر سرت نمیشه؟ کار خالفی  نکردی

تامیر عصبی خندید و گف

؟-تو چطور روت میشه بگی کار خالفی نکردی، هان

خاتون هول شده بود، مشخص بود از ترس عصبانیت 
.امیر نمی تونه درست حرف بزنه



-شرعًا و قانونا ما زنو شوهریم و هیچ ایرادی نداره 
.بخوایم باهم...باهم.

تامیر با فریاد گف

-برای شما که پاتون لب گوره..شرعًا و قانونا ایرادی 
نداره باهم برید حموم، اون وقت برای یه زوج جوون 

به حدی فجیعه که تنشون رو با آب جوش 
؟بسوزونید؟!هان؟چرا ساکتید؟چرا جواب نمیدید

تامیر دست خان رو گرفت و گف

-مگه ارسالن پسرت نبود؟ مگه گلین برادر زاده ت 
نبود؟مگه زن و شوهر نبودن؟ مگه شرعًا و قانونا حالل 

.هم نبودن؟چطور برای شما ایرادی نداره اما ..

امیر حرفش رو ادامه نداد چند قدمی عقب تر رفت و 
تگف



-من فقط می خواستم بالیی که سر پدرم و گلین 
آوردین رو یکم حس کنید، اگه دقیقا می خواستم 

همونطور باهاتون رفتار کنم باید با آب داغ دوش می 
گرفتید،گرچه شما ها نه یه درصد  درد و نه حتی اندازه 

نی سر سوزن خجالت کشیدی

امیر به سمت در رفت و از عمارت بیرون زد،خاتون هم 
.عصبی خدمه رو پس زد و رفت

تخان با صدای بلند رو به خدمه گف

ن-نمایش تمومه،برید سرکارتو

خیلی زود خلوت شد و خدمه رفتن،خان رو به خانوم 
تبزرگ گف

ت-چیچک...ته باغ منتظرم



خان به سمت باغ رفت و خانوم بزرگ هم همراهش 
ترفت.رهام گف

-فیروزه...من دارم میرم پیش یه مریض بد حال به 
؟کمک احتیاج دارم، میای

تفیروزه سریع گف

م-آره...بری

رهام و فیروزه بعد از خداحافظی با من از عمارت 
بیرون رفتن، بین  به اتاق رفتن یا دنبال امیر گشتن 

.مردد بودم

اما باالخره تصمیم گرفتم که  کنار امیر باشم ، برای 
همین بعد از این که مطمئن شدم رهام و فیروزه رفتن 

.از عمارت بیرون زدم

نمی دونستم کجا باید برم یعنی نمی دونستم امیر کجا 



رفته؟!دلم هوای وعدگاه آیالر و علی رو کرده بود حس 
می کردم امیر باید کنار چشمه و دقیقا همونجایی 
باشه که من بارها شاهد عشق بازی نی و ماه بودم.
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هوا تاریک شده بود و عقل حکم می کرد تنها سمت 
چشمه آفتابی نشم اما قلبم بهم می گفت امیر 

اونجاست و بهت احتیاج داره،تو باید بری و کنارش 
.باشی

تمام مسیر سعیم این بود که کسی متوجه صورتم نشه 
و نشناستم چون قطعا بعد دیدن من خودش رو به 

.خونمون میرسوند و به مادر خبر می داد

باورم نمیشد اما امیر دقیقا روی همون تکه سنگی 
.نشسته بود که علی می نشست و نی میزد

عقل می گفت:«اون یه نامحرمه،اون دوست نداره 
کافی یه بار باهات بخوابه تا مثل آشغال پرت کنن از 

«روستا بیرون

قلبم اما بی قراری می کرد تا جلو برم و دستم رو 
دورگردنش حلقه کنم،اما فرمانده مغز بود.عقب گرد 



کردم و راه اومده رو برگشتم،بدون این که حتی پشت 
.سرم  رو نگاه کنم

شام حاضر بود اما کسی میل به غذا نداشت، فیروزه 
نبود و خانوم بزرگ هم خواب بود اما من عجیب 

.گرسنه م بود

می ترسیدم برم غذا بخورم و بعد خاتون خراب بشه 
.سرم با هام دعوا کنه

یک ساعتی صبر کردم اما خوابم نبرد،وقت قرص 
.خانوم بزرگ بود به اتاقش رفتم

خواب بود، بیدارش کردم و قرصش رو دادم.خانوم 
دبزرگ پرسی

؟-فیروزه برنگشته

ه-ن

تچشم بست و گف



-رهام گفت مریض بدحال داره و کمک الزمه احتماال 
بامشب فیروزه نیاد، بیا اتاق من بخوا

م-چش

بالشت گذاشتم بخوابم اما واقعا نمی تونستم گرسنگی 
رو تحمل کنم صدای باز و بسته شدن در اتاقی باعث 

.شد به راهرو سرک بشم،امیر برگشته بود

از گرسنگی دل درد گرفته بودم و نمی تونستم صاف 
.بایستم

؟-گونش خوبی

.امیر بود که کنارم ایستاده بود

ه-دلم درد می کن



تسریع گف

؟-پریود شدی

مدر حالی که سرخ شده بودم با اخم گفت

.-مگه هر کی دلش درد میکنه..

دحرفم رو ادامه ندادم، امیر این بار پرسی

؟-نکنه حامله ای

معصبی غرید

م-از کی؟از تو حتما حامله 



امیر نیشخندی زد،دست انداخت زیر زانو و دور کمرم 
.و بغلم گرفت

قبل از این که صدای جیغم همه ی عمارت رو متوجه 
تکنه دست روی دهانم گذاشت و گف

ت-آخرش ما رو رسوا می کنی تو با این جیغ زدنا

در اتاقش رو با پا باز و بسته کرد، روی تخت 
.خوابوندم و خودش کنارم نشست

حس خوبی نداشتم که من خوابیدم و اون نشسته 
ست حس می کردم نگاهش روی تنم می چرخه و رو 

.سینه م سنگینی می کنه

دست به سینه شدم که دستم رو از همه فاصله داد 
توگف

ن-منظره رو خراب نک



ممتعجب پرسید

؟-ها

خندید و کشیدم بغلش،به پشتی تخت تکیه داده و 
.پاهاش دراز بود

دستم رو کشید و روی تنش خوابوندم، لمس دستش 
.کنترل بدنم رو از مغزم می گرفت

دستم رو دور گردنش حلقه کردم و دست امیر روی 
تسینه م نشست  و گف

-نظرت چیه حامله ت کنم؟!
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مدستش رو پس زدم و اخم کرد



؟-میشه از فکر حامله کردن من بیای بیرون

تخندید و گف

-وقتی می تونم از این فکر بیرون بیام که  طعم تو 
مچشیده باش

مبا حفظ اخمم پرسید

م-مگه من غذا

تسرش رو به سمت گردنم برد و گف

ی-خوشمزه تر از هر غذای

لبش روی گردنم که نشست احساس گرمای شدید کردم 



.و خواستم پسش بزنم

عصبی شد و روی تخت خوابوندم، دستامو باالی سرم 
تقفل کرد و گف

-یه مدت آدم شده بودی جفتک نمی زدی، باز چه 
؟مرگت شده

ه-ما نامحرمیم...گناه دار

تبی خیال روی تنم دراز کشید و گف

-دیگه دیره گونش خانوم..باید قبل از این که طعم این 
لبا رو می چشیدم از مِن نامحرم دوری می کرد،حاال که 
من تمام ارزشی که برای رفاقتم با رهام قائلم رو با تو 
گذاشتم کفه ترازو دیگه نامحرم بودنم مهم نیست،با 

فتح بدنت هم هنوز کفه ی ترازوی تو سبک تر از ارزش 
!رهام برای منه

فکر کردی به خاطر چند تا بوسه،رفاقتم با رهام رو به 



یخطر میندازم؟!سخت در اشتباه

.ناراحت بودم،قلبم از حرفاش به درد اومده بود

-قبال هم گفتم من می تونم حتی همین االن زنت کنم، 
این که نرمی به خرج میدم برای این که دلم نمی خواد 
فکر کنی بهت تجاوز کردم، می خوام خودت باهام  راه 

.بیای،خودتم نشد حداقل بدنت باهام همکاری کنه

ممتعجب پرسید

؟-بدنم باهات راه بیاد

ه-آره،بدنت باید با نگاهم و حرکات دستم یکی بش

متعجب فقط بهش زل زدم،از روی تنم کنار رفت و به 
آرنجش تکیه زد،دستش به سمت سینه م اومد و خیلی 



دسریع قبل از این که پسش بزنم ،سینه م رو لمس کر

-مثال وقتی به این جا دست بزنم سریع سفت و 
؟برجسته بشه،راستی چه رنگیه

عصبی دستش رو پس زدم و از بلند شدم روی تخت 
منشست

ی-من بهت اجازه نمیدم دستمالیم کن

پام بین زمین و تخت بود که دستش دور کمرم حلقه 
شد قبل از این که به قول خودش جفتک بپرونم خیلی 

.سریع دستش وارد شلوارم شد

مترسیده به سینه ش چنگ زده و باعجز نالید

ر-امی



تلبخند ترسناکی زد وگف

ه-جونم؟ گفتم که این امیر گفتنات کار دستت مید

ددستش دقیقا روی واژنم بو

-چه خوش دستم هست کوچولو و جمع وجور مثل 
تخود

چنگی به گردنش زدم وخودم رو عقب کشیدم،با این 
دکارم دستش رو بیشتر فشار دا

-گربه کوچولو، یه چنگ دیگه بندازی منم دستمو فشار 
همیدم و کارت تموم

ن-امیر خواهش می کنم...خواهش می کنم اذیتم نک



تدستش رو نوازش وار تکون داد و گف

م-اذیت نمی کنم، دارم خوشگل خانومو ناز می کن

تمچ دستش رو گرفتم،اما دستم رو پس زد وگف

-چرا انقدر سخت می گیری؟االن باید لش کنی تو بغلم 
و لذت ببری،اوه اوه خیس شدی که پیشی
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خیسی بدنم  درست مثل وقتایی بود که عادت می 
شدم،حس کردم ریزش َلخته خون  رو اما امیر بیخیال 

.به کارش ادامه می داد

مبازوی امیر و چنگ زدم وگفت

.-ا..امیر..من..من..



دستش رو بیشتر تکون داد و لب روی لبم گذاشت تا 
ببوسمتم اما پسش زده و در حالی که از حرکت 

مدستش نفس کشیدنم ُکند شده بود،گفت

م-َم...من...عا...عادت شد

تخندید وگف

ه-نه پیشی جون،خیس کردی و از لذت

.نفهمیدم چی میگه؟اما مطمئن بودم پریود شدم

م-بـ...بخدا درو..دروغ نمی گ

تامیر با اخم گف



ی-وای به حالت نقشه کشیده باش

با یه فشار ریز به واژنم دستش رو بیرون کشید و با 
دیدن انگشت خونیش پسم زد، شدت دستش به قدری 

.بود که از لبه ی تخت پایین پرت شدم

-َکند زدی به تخت گمشو  بیرون،برو یه چیزی بذار تا 
هَکند نزدی به خون

ناراحت و غمگین به سخت از روی زمین بلند شدم و پا 
.تند کرده از اتاقش بیرون رفتم

به اتاق مشترکم با فیروزه رفتم و بعد از برداشتن 
.پارچه و شورت به دستشویی رفتم

عمارت تاریک و پر از سکوت بود، کارم که تموم شد 
.دست رو شسته به اتاق برگشتم

حاال که فیروزه نمیاد بهترین زمان برای خوندن نامه ی 
!آخریه

در اتاق رو قفل کردم و با خیال راحت نامه رو 



.برداشته روی تخت نشستم

«ارسالن جانم سالم،نمیدونم کی این نامه به دستت 
می رسه،نمی دونم نامه رو می خونی یا اصال به 

دستت نمی رسونن، اما من می نویسم تااگه ندیدمت 
آخرین حرف هام رو بهت بزنم،و این که اگه دلت 

.خواست توام برای من بنویس

ارسالنم این روزها بیشتر از هر موقع بهت فکر می 
.کنم،به این که  کاش بهت همه چیز رو می گفتم

می گفتم که این عمارت چه بالها به سرم آورد و در و 
دیوار این عمارت چه خاطرات پر دردی از من به خاطر 

.دارن

ارسالنم با این که دیر شده اما من همه چیز رو با 
دفترخاطراتم قصه کردم و تو باخوندن خاطراتم همه 

.چیز رو خواهی فهمید

ارسالنم دلم برای تو و امیرم خیلی تنگ شده دلم می 
.خواد برگردم و کنار شما باشم

اصرارم به بابا بی فایده ست و من محبوِس خونه ی 
.پدریم



ارسالنم، دفتر خاطراتم رو تو کتاب خونه گذاشتم 
همون جایی که خودت می دونی، اگه نامه به دستت 
!رسید آخرین خواسته ی من از تو خوندن اون دفتره

نمی خوام خداحافظی کنم من به روزی که دوباره 
بتونم تو و پسرمون رو بغل بگیرم امید دارم،پس به 

!امید اون روز زنده میمونم و منتظر

گِل سرِخ ارسالن»

این نامه رو گلین نوشته،پشت نامه رو نگاه کردم 
.تاریخش همون تاریخ نامه های ارسالن خان بود

فکر کنم با پیدا کردن دفتر خاطرات گلین بتونم 
سررسید ها رو هم پیدا کنم و بفهمم دقیقا چه کسایی 

تو قضیه ی دزدی گلین دست داشتند .
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""فیروزه

مریض رهام یه سرهنگ بازنشسته بود که به تجویز 
 پزشک  برای دوران نقاهت بیماریش به دشت مغان 



.اومده بود

گویا به خاطر یه دعوای خانوادگی دچار حمله ی 
عصبی میشه، و حسابی به خودش، زن و خدمتکارش 

.آسیب می رسونه

برای پانسمان دست خدمتکار و زن سرهنگ رهام به 
کمکم احتیاج داشت چون خودش باید به سرهنگ که 

.سابقه ی عمل قلب داشت رسیدگی  می کرد

من عالقه ای به شنیدن این که چه اتفاقی افتاده 
نداشتم اما خانم سرهنگ مایل بود تعریف کنه که 

پسرش به اعتبار سرهنگ وام گرفته و با پول وام وارد 
.یه داد و ستد قاچاق شده

عصر هم اومده تا از پدرش بخواد کمکش کنه از مرز 
.فرار کنه و باعث حمله ی عصبی پدرش شده

سرهنگ بعد از حمله ی عصبی سعی داشته به خودش 
صدمه بزنه که خدمتکار و زنش جلوش رو میگیرن و 

.خودشون صدمه می بینن

خسته بودم و نشسته کم مونده  بود خوابم ببره که 
تخدمتکار گف



م-بفرمایید  براتون  جا پهن کرد

خدا خواسته با چشم های نیمه باز دنبال خدمتکار 
رفتم و  روی تشک دو نفره ی وسط  اتاق از خستگی 

.بیهوش شدم

نمیدونم چقدر گذشت که صدای حرف زدن اومد،برای 
این که خوابم نپره چشمم  رو باز نکردم اما خوب گوش 

.دادم صدای رهام بود

؟-من باید این جا بخوابم

دصدای خانم سرهنگ اومد که جواب دا

-بله...یه تشک دونفره ست راحت میتونید کنار 
ددخترتون بخوابی

با شنیدن کلمه ی دخترتون، خواب به کلی از سرم  
پرید. عصبی خواستم جیغ بکشم:« من دختر این بشر 



«نیستم،من عاشقشم،عاشق!

قبل از هر حرکتی از جانب من رهام تشکر کرد و در 
اتاق رو بست،چراغ نفتی اتاق رو روشن کرده بود و 
من چون خیلی خوابم  میومد حواسم بهش نبود که 

.خاموشش کنم

رهام جلیقه ش رو به چوب لباسی آویزون کرد و به 
سمت تشک اومد،خوش خیال از این که کنارم میخوابه 

چشمم رو بستم تا فکر کنه خوابم و بعد با یه تکون 
.خودم رو بغلش بندازم

رهام لحاف رو کشید روی تنم و با برداشتن بالشت 
.گوشه ی اتاق روی زمین خوابید

از این حرکتش خیلی عصبی شدم انگار من جزام دارم 
.که انقدر از من دور می کنه

نیم ساعتی صبر کردم تا خوابش ببره، چشم بسته از 
.جا بلند شدم و کمی تو اتاق راه رفتم تا شک نکنه

بعد آروم در حالی که زیر چشمی مسیر رو چک می 
کردم به سمت رهام که طاق باز خوابیده بود رفتم و با 

یه پا روی عضو حساسش یا به قول خواهرش 
شومبول طالش ایستادم.
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فکر کنم دردش گرفت چون نعره وحشتناکی کشید و 
سریع نشست طوری که پرت شدم پایین،اما برای این 
که نقشه م لو نره باز شروع کردم به راه رفتن و زیر 

.چشمی حواسم به رهام بود

ببخشید رهام،اما مجبورم یجوری دلم رو خنک کنم از 
.بس که تو منو حرص میدی

رهام کنار دیوار جمع شده بود و دستش روی آلتش 
.بود

یه چرخ کوتاهی زدم و باز به سمت رهام رفتم،جلوش 
ایستادم و پامو بلند کردم تا باز عضو حساسش رو زیر 
.پام له کنم که رهام سریع کنار رفت و به دیوار خوردم 

دردم گرفت اما توجه نکردم یه چرخ کوتاه و باز به 
.سمت رهام رفتم

-خانوم کوچیک...خانوم کوچیک ..ای بابا این بچه تو 
رخواب راه میره انگا



عصبی از این که مواقعی که با خودش حرف میزنه هم 
به من میگه خانوم کوچیک پامو بلند کردم تا محکم 

.بهش بکوبم

اما رهام از گوشه ی پیراهنم کشید و زمین افتادم،با 
پاهاش، پاهام رو محکم گرفت و با یه دستش دست 

تهامو باالی سرم قفل کرد و گف

ه-خانوم کوچیک...بیدارشو...فیروزه...فیروز

با دستش کمی تکونم داد و من تازه مثال از خواب 
بیدار شدم،کمی پلک هامو فاصله داده و خوابالود 

مپرسید

؟-صبح شده؟می خوایم بریم

ترهام دست و پامو ول کرد وگف



ب-پاشو برو سرجات بخوا

مچشم بستم و زیر لب گفت

ه-خوابم میاد...همین جا خوب

فکر می کردم، بیدارم می کنه تا برم روی تشک بخوابم 
اما بلند شد و بعد از اینکه مالفه و روی تنم کشید و از 

.اتاق بیرون رفت

با رفتنش چشم باز کردم و به دیوار تکیه زدم.خاک تو 
سرت کنن فیروزه،واقعا که بچه ای با این کارت فکر 
می کنه توی خواب راه میری و کنارت امنیت جانی 

.نداره

هرچی صبر کردم رهام برنگشت، بلند شدم برم ببینم 
کجاست.هال و پذیرایی رو گشتم نبود،به اتاقی که 

.سرهنگ خواب بود هم سر زدم نبود

دستشویی الزم بودم برای همین با عجله به حیاط 



.رفته و وارد دستشویی شدم

باعجله خواستم شلوارم رو پایین بکشم که با دیدن 
رهام تو دستشویی جیغ بلندی کشیدم.
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رهام نشسته بود و با دیدنم سریع بلندشد  جیغ می 
.کشیدم اما چشمم به آلت رهام مات مونده بود

رهام مونده بود شلوارش رو بکشه باال یا صدای منو 
خفه کنه،با شنیدن صدای خانم سرهنگ سریع شلوارش 

ترو باال کشید و بلند گف

م-نترس...االن سوسکه رو می کش

مناخودآگاه با یادآوری چیزی که دیده بودم پرسید

؟-سوسک به اون بزرگی رو چجوری می کشی



ترهام خنده ش گرفته بود و باخنده گف

ی-می کشمش باالخره یجور

دخانم سرهنگ جلو اومد و پرسی

-دکتر...اتفاقی افتاده؟دختر خانومت چرا جیغ می 
!کشید؟

.رهام کنارم زد و از دستشویی بیرون رفت

ه-یه سوسک بزرگ دیده برای همین

تخانم سرهنگ متعجب گف

ا-ما سوسک نداشتیم این ج



درهام جواب دا

-شاید بادی چیزی زده،سوسک آورده.شما تشریف ببرید 
داخل فیروزه کارش تموم شد ما رفع زحمت می کنیم 

هدیگه، تب سرهنگم پایین اومد

تخانم سرهنگ گف

د-تا صبح تشریف داشته باشی

م-تشکر،اما من بهداری کار دار

م-پس من برم دستمزد و سایل تون رو بیار

ه-زحمتتون میش



خانم سرهنگ با گفتن:«زحمتی نیست» رفت و رهام 
تگف

-زود کارتو بکن که َکند زدی به لباسام باید سریع برم 
مخونه عوضشون کن

بغ کرده در دستشویی رو بستم، چند لحظه منتظر 
.موندم و بعد صورتم رو شسته بیرون رفتم

خانم سرهنگ کیف رهام رو با دستمزدش داد و از 
.خونه ی سرهنگ باز نشسته بیرون زدیم

تمام مسیر به این فکر می کردم که باز من خراب کاری 
.کردم و همچنان تو چشم رهام یه بچه خراب کارم

-رهام...ببخشید...من چه می دونستم توی دستشویی 
ینشست

رهام سر تکون داد اما حرفی نزد،مسیر عمارت نبود و 



.به سمت خونه ی مغانلو می رفتیم

دلم می خواستم برم عمارت تا بیشتر از خراب کاری 
نکردم اما تا همین جا هم رهام و عصبی کرده بودم و 

.بهتر بود سکوت کنم

توقتی رسیدیم گف

-من باید برم حموم تا بتونم نمازمو بخونم،برای همین 
میرم لب چشمه،تو برو تو اتاق بخواب آفتاب زد میام 

یدنبالت بریم بهدار

مرهام سمت پله رفت اما من تکون نخورد

ی-بیا چرا وایساد

م-منم باهات میا

تاخم کرد وگف



ب-نمیشه،بیا برو توی اتاق بخوا

مبا لجبازی گفت

ت-یا منم میام،یا میرم عمار

ت-االن آفتاب میزنه، وقت ندارم ببرمت عمار

م-پس منم باهات میا

رهام کالفه سری تکون داد و با گفتن:«از دست 
تو»رفت و پنج دقیقه بعد برگشت، فقط کیفش دستش 

.بود و حدس زدم لباس تمیزش تو کیف باشه

خوبی خونه ی مغانلو ها این بود که به چشمه نزدیک 
تبود،خیلی زود رسیدیم و رهام گف



م-روی سنگ بشین، پشتتم بکن به

ه-باش

روی سنگ پشت به رهام نشستم، اما میل عجیبی 
.داشتم برگردم و رهام رو ببینم

؟-رهام،نگفتی فاطمه رو دکتر معاینه کرد چی گفت

د-اوضاعش فعال خوبه، اسمش رفت تو لیست پیون

مبهونه برای حرف زدن می خواستم برای همین پرسید

؟-رفتی ژاندارمری؟چی گفتن

جواب نداد،صدا زدم باز هم جواب نداد برگشتم دیدم 



.نیست

مترسیده از تخت پایین پریدم و دنبالش گشت

؟-رهام...رهام کجا رفتی

جواب نداد،نگران و ترسیده بودم که یهو باال تنه ی 
درهام از آب بیرون اوم

؟-چه خبرته؟چرا داد میزنی

منفس راحتی کشیده وگفت

ی-فکرکردم رفت

ترهام گف



م-دیدی که نرفتم،روتو برگردون لباسامو بپوش

تازه متوجه سینه ی لختش شدم اما حیف که نمی شد 
.نگاه کرد و باید، رو می گرفتم

به رهام پشت کردم و رهام چند دقیقه بعد کیف به 
تدست رد شد و گف

؟-بریم خونه ی ما یا بهداری

راحت نبودم که ننه رهام ما رو باهم اونم وقتی که 
مشخصه رهام حموم کرده ببینه برای همین بهداری رو 

.انتخاب کردم

به محض رسیدن رهام قامت بست و نمازش رو 
خوند،هنوز سالم نمازش رو نداده بود که اولین مریض 

رسید.
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مریض ها بیشتر پیرمرد هایی بودن که رهام رو دو 



گوش شنوا برای غر زدن میدیدن و مخ رهام رو 
حسابی میخوردن.بر خالف من که اصال حوصله شون 

رو نداشتم،رهام با دقت به حرف هاشون گوش می داد 
و خوش اخالقیش باعث می شد بازهم بهداری تشریف 

.بیارند

صبحونه نخورده بودیم و ناهار که رسید مثل قحطی 
.زده ها به قیمه حمله کردم

تند و بی توجه به رهام فقط می خوردم تا گرسنگیم 
بر طرف بشه،وقتی لیوانم رو پر آب کردم متوجه نگاه 

.متعجب رهام شدم 

؟-چیزی شده دکتر

ترهام سری تکون داد و گف

ه-تا حاال ندیده بود یه خانزاده اینطوری غذا بخور

مبی توجه لیوان رو به لبم نزدیک کرده و گفت



-حاال که دیدی...شکم گرسنه خانزاده و رعیت سرش 
هنمیش

قصد یه نفس سر کشیدن لیوان آب رو داشتم که یادم 
اومد، مثال می خواستم رهام رو عاشق خودم کنم اما 

با این طرز غذا خوردنم همین که تا االن فراریش ندادم 
.هنر کردم

با گندی که زده بودم میلم به غذا پرید،بلند شدم و 
.پشت میزم نشستم

؟-کجا رفتی

مبدون نگاه کردن به رهام گفت

ن-سیرشدم...نوش جا



رهام جواب نداد و عصبی خواستم سرم رو به دیوار 
!بکوبم، این نوش جان دیگه چی بود من گفتم؟

رهام ناهارش رو خورد،چون وقتی فاطمه غذا رو آورد 
.بهداری شلوغ بود نشد بمونه و رفت

رهام خودش قابلمه غذا رو برد و برگشت، تا رهام بره 
.و بیاد نازگل و مادرش اومدن

؟-سالم نازگل خانوم،خوبی

رنگ به رو نداشت،مثل گچ سفید شده بود و دستش 
.روی شکمش بود

دمادرش جواب دا

؟-خونریزیش بندنیومده،دکتر نیست

تقبل از این که من جواب بدم،رهام برگشت و گف



؟-نازگل خانوم خوبی؟خیر باشه

مادر نازگل با کلی سرخ و سفید شدن توضیح داد که 
.مشکل چیه و کجای فاطمه درد می کنه

ترهام نگاهی به نازگل انداخت و گف

مبرو روی تخت دراز بکش تا من بیا

نازگل با چشم از مادرش اجازه گرفت و رفت،رهام از 
دمادر نازگل پرسی

؟-این دختر کتک خورده

چشم های مادر نازگل به وضوح ترس رو نشون می 
.داد

ی-نه، کتک چ



ترهام کمی مکث کرد و گف

-ببینید خانوم، من باید بدونم چه بالیی سرش آوردید 
.تا بتونم کمکتون کنم

دزن حرفی نزد و رهام ادامه دا

-من بهتون گفتم، دخترتون ضعیفه کم خونی داره، بار 
اولشه باید مراقبش باشید اما انگار اصال ذره ای به 

دحرف من گوش ندادی

رهام به اتاقش رفت و من از زنی که چشم هاش خیس 
ماشک بود پرسید

-چرا حقیقتو نمیگی؟رهام که نمیخواد بره دعوا، فقط 
میخواد بفهمه دخترت چشه؟چه دوایی باید تجویز 



نکنه؟همی

تزن کمی فکر کرد وگف

ه-پدر شوهرم بفهمه منو نازگلو سر میبر

-من بهتون اطمینان میدم اتفاقی نمیفته فقط میخوایم 
؟بفهمیم دلیل خونریزیش چیه

تزن انگار باالخره تصمیمش رو گرفته بود وگف

-من نمیتونم، با دکتر حرف بزنم لطفا خودت بهشون 
وبگ

ملبخند زدم،گفت



م-راحت باشید من میگ

-ما با پدر شوهر و برادر شوهرام زندگی می 
کنیم،خونه  ی بزرگیه اما چون تعدادمون باالست جا 

نیست.ظرف و رخت شستن و غذا درست کردن، خونه 
جمع کردن وقت گیره و یه نفر تنها نمی تونه انجام 

بده.دکتر گفت نازگل چون دفعه ی اولشه استراحت کنه 
بهتره اما خب نشد و این که به خاطر خونریزیش پدر 

شوهرم  تو طویله نگهش داشت که خونه رو کثیف 
نکنه.کسی کتکش نزده تو فضای نمناک طویله مونده 

مچند شبه که باهم تو طویله می خوابی

ممتعجب پرسید

؟-واقعا تو طویله بودید

تسرتکون داد وگف



-وقتی زنی توی خونه ی ما عادت میشه باید تو طویله 
هبمونه که خونه رو نجس نکن

تقبل از این که حرفی بزنم رهام از داخل اتاق گف

ن-فیروزه بیا ُسُرم نازگل رو بز

از پشت میز بلند شدم و  همراه مادر نازگل وارد اتاق 
.دکتر شدیم،مادر نازگل رفت و کنار دخترش نشست

دکنار قفسه ایستاده بودم که رهام پرسی

؟-حرفی نزد

مآروم جواب داد

-باورم نمیشه که به جای مراقبت از زنی که پریوده، 
همیفرستنش طویل



ترهام عصبی دستش رو مشت کرد وگف

ه-از سرما و نمناکی طویله به این حال روز افتاده بچ

نگاهی به چهره ی عصبی رهام انداختم، چه جذابه 
!کاش می شد ببوسمش

ن-فیروزه...تو هپروتی که باز بدو ُسُرم رو بز

ه-باش

دُسُرم رو که وصل کردم،مادر نازگل پرسی

ی-کی تموم میشه؟من یواشکی آوردمش بهدار



-باید صبرکنید تموم بشه،حداقل یکم سرپا بشه

حرفی نزد و لبخند خسته ای زد.
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ُسُرم نازگل تموم شد و همراه مادرش رفتن،خیلی 
مخسته بودم برای همین به رهام گفت

د-میشه من برم خونه؟خیلی خوابم میا

ترهام چشم از برگه ی دستش برداشت و گف

-تا یک ساعت دیگه قراره یکی از کارگرایی که از 
داربست افتاد رو بیارن  گچ پاشو باز کنم،اگه نمیخوای 

یببینی میتونی بر

م-خیلی خوابم میاد،اما دوست دارم بمون



ب-پرده رو بکش روی تخت بخوا

نگاهی به تخت ها کردم،همین چند وقت پیش 
رهام مجبورم کرد بشورمشون پس حقمه که یک 

.ساعتی روی تخت چرت بزنم

ا-اگه مریض اومد بیدارم کنی

ب-باشه تو بخوا

بدون این که پرده رو بکشم روی تخت دراز کشیدم 
و طوری که تابلو نباشه به رهام در حال بررسی کاغذ 

.های دستش زل زدم تا خوابم برد

ن-فیروزه...فیروزه خانوم...پاشو اومد



با صدای رهام چشم باز کردم،چقدر اون لحظه دلم می 
خواست زن رهام باشم اون وقتی که مهمون داریم 

اینطوری با مهربونی از خواب بیدارم کنه،چشم که باز 
مکردم رهام رو باالی سرم دیدم هول شده گفت

م-سال

تخندید وگف

-سالم به روی ماه  نشستت،بدو صورتتو بشور پشت 
نمیزت بشین که االن میرس

خمیازه کشیدم و از تخت دل َکندم، از کنار رهام  رد می 
دشدم که  پرسی

-اگه باز سرخ و سفید نمیشی، خونریزیت قطع شده 
.یا..



مقبل از این که ادامه بده گفت

م-برگردم خونه میرم حمو

با سرعت از اتاق دکتر بیرون رفتم و در رو هم محکم 
.بستم

تا من صورتم رو بشورم و پشت میزم بشینم مریض 
.هم از راه رسید

یه مرد نسبتا چاق بود که به خاطر چاقی و پای 
.شکسته ش سه نفر همراه داشت

بدون توجه به من به سمت اتاق دکتر رفتن،به طرف 
اتاق هم که رفتم در رو محکم بهم کوبیدن طوری که 

.اگه خودم رو پس نکشیده بودم به صورتم خورده بود 

تصدای عصبی رهام رو از پشت در شنیدم که می گف

!-این چه  طرز برخورده؟



تنمی دونم کدوم یک از چهار مرد بود که گف

-جمع،جمع مردونه ست اون زنیکه اینجا جایی 
ینداره،توام بهتره ردش کنی یه مرد بیار

هاز صدای رهام مشخص بود که عصبی شد

-همین االن از خانوم پرستار عذر خواهی می کنید، یا 
نبرید بیرو

دیه صدای ناآشنای دیگه جواب دا

ا-تو نمی تونی ما رو بیرون کنی، مثال دکتری

تصدای پا اومد،رهام در رو  باز کرد وگف



-من دکترم...دکتر آدما نه یه مشت حیوون که حرف 
نزدن هم بلد نیستن...بفرمایید بیرون آقایو

تمرد اولی که با رهام حرف زد،گف

-ما نمیریم...تو جوجه فکلی باید گچ پای داش ما رو 
یباز کن

ترهام گف

-باشه نرید، ژاندارم که خبر کردم می فهمید بهتر بود با 
نپای خودتون از بهداری می رفتی

توقع نداشتم اما با اومدن اسم  ژاندارم یجورایی فرار 
کردن و رفتن اما نگاهی که موقعی رفتن به رهام کردن 

.واقعا ترسناک بود و نگرانم کرد



رهام به اتاقش رفت و منم همراهش شدم،پشت میزش 
دکه نشست متوجه من شد و پرسی

؟-چیزی میخوای بگی

!-گچ پاشو باز نکردی، پاش بدتر نشه؟

تلبخند شیرینی زد و گف

-این کار رو برای تنبیه شون کردم شب خودم میرم 
مگچ پاشو باز می کن

منگران گفت

-نه...موقعی رفتن خیلی بد نگاه کردن ، بالیی سرت 
!نیارن؟



تلبخند خسته ای زد و گف

-من یه  پزشکم، اگه قرار به ترس بود نباید اصال سمت 
.پزشکی  می رفتم

تحرفی نزدم،خواستم از اتاق بیرون برم که گف

ه-تا نیم ساعت دیگه اگه مریض نداشتیم میریم خون

باشه ای گفتم و از اتاق بیرون رفتم،پشت میزم 
نشستم و باز برای خودم با دکتری که اتاق بغلی بود 

.رویا بافی کردم

خوشبختانه مریضی نیومد و رهام تا عمارت همراهیم 
کرد،به قدری خسته بودم که بعد از یه سالم و نشون 

دادن خودم به مامان تا به تخت رسیدم بیهوش شدم.
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""گونش

از صبح بعد صبحونه تا ناهار کتاب خونه رو گشتم اما 
دفتر خاطرات گلین رو  پیدا نکردم، ظهر بعد از ناهار 
خانوم بزرگ می خواست بخوابه و با صد هزار جور 
زبون بازی راضیش کردم توی کتاب خونه بخوابه تا 

.من بتونم باز هم بگردم

.اما هر چه گشتم خبری از دفتر نبود که نبود

تا وقت شام بیشتر نتونستم خانوم بزرگ رو توی کتاب 
خونه نگهدارم و شام رو هم توی باغ خوردیم،فیروزه 

.خیلی خسته بود

.یه سری به خانوم بزرگ زد و بعد هم رفت تا بخوابه

چون تمام مدت کتاب خونه بودم امیر رو ندیدم، شام 
که توی باغ خوردیم و بعد هم تا سرم به بالشت رسید 

.خوابم برد

فیروزه صبح زود بیدارم کرد و چند تا کاغذ دستم داد 
متا حساب ها رو جمع بزن

-تموم شد ببرش اتاق امیر،اگه خودش بود بده دستش 



زنه  که بذار روی می

-تو کجا میری؟چرا این جا صبحونه نمیخوری که لقمه 
یمیبر

دحس کردم  فیروزه دستپاچه ش

-من که میرم بهداری،لقمه رو هم میبرم گشنه نشم. 
ظیادت نره حساب کنیا خداف

فیروزه رفت،منم باالخره از خواب دل َکندم و بعد از 
.شستن دست و  صورتم قرص خانوم   بزرگ رو دادم

نیم ساعت بعد هم  برای صبحونه رفتیم، سانلی و 
مادرش هنوز برنگشته بودن از این بابت خوشحال 

تبودم که خاتون به نسیبه خانم گف

ه-برای ناهار بگو مرغ بریون کنن،سانلی دوست دار



دنسییه خانم چشمی گفت و  رفت،خان پرسی

!-خواهرت باز می خواد بیاد عمارت؟

نمی دونم چرااما خاتون پشت چشمی برای خانوم 
تبزرگ نازک کرد وگف

-خونه ی غریبه که نیست، خونه ی خواهرشه...خواهر 
هزنده ش نه ُمرد

تازه فهمیدم چی شد،منظور خاتون این بود که چون 
یالمان خان ُمرده خانوم بزرگ و بچه هاش با خان 

.نسبت و صنمی ندارن برای همین نباید عمارت بمونن

دخانوم بزرگ آروم  پرسی



؟-سیر شدی

ه-آر

م-پس بری

همونطور که از پشت میز بلند می شدیم خانوم  بزرگ 
تگف

-اردالن به  زنت بفهمون درباره ی اموال شوهر خودش 
ننظر بده، نه عمارت یالمان م

دخاتون عصبی داد ز

-انقدر یالمان من...یالمان من نکن، یالمانت 
هُمرده...چهارده ساله که ُمرد



تخانوم بزرگ نگاهی به خاتون کرد وگف

-یالمان ُمرده اما خدا میدونه کینه ی تو کی تموم 
همیش

خاتون حرفی نزد و همراه خانوم بزرگ به اتاقش 
.رفتیم،خانوم بزرگ ترجیح می داد بخوابه 

این طوری  منم وقت پیدا کردم کاغذا رو حساب کنم و 
یواشکی توی اتاق خانزاده بذارمش، ترجیح می دادم 

باهاش روبرو نشم تا نتونه باز تحقیرم کنه.

#part238

تتوی باغ قدم می زدم که امیر از راه رسید و گف

ه-نقشه عوض شد

ممتعجب پرسید



؟-کدوم نقشه

م-فیروزه ناهار برمیگرده،اون موقع توضیح مید

باشه ای گفتم و به سرعت از امیر دور شدم،بهترین راه 
.همین دوری کردن بود

کالفه باز هم کتاب خونه رو گشتم اما نتونستم 
دفترخاطرات گلین رو پیدا کنم، وقتی کتابخونه بودم 

.یاد عکسی که تو یکی از کتاب ها پیدا کردم افتادم

!اما یادم نبود عکس رو چی کار کردم و کجا گذاشتم؟

وقتی از کتاب خونه به نتیجه ای نرسیدم تصمیم 
گرفتم به مطبخ برم و هر طور شده بفهمم آیا خدمه 

!عمارت به ماجرای گلین ربط داشتن یا نه؟

بوی خوش غذا حتی اگه سیر بودی گرسنه ت می 
کرد،چه برسه به این که وقت ناهار بود و منم حسابی 

.گرسنه شده بودم

دزینت با دیدنم پرسی



؟-خانم جان، چیزی میخوای

مچشم بستم و بالذت بو کشیدم،گفت

ه-یه تیکه نون داری بهم بدی؟خیلی گرسنم

؟-تخم مرغ میخوری برات بپزم

مکمی فکر کرده و گفت

م-آره...اگه کارت تموم شده بپز باهم بخوری

.لبخند زد،البته به شیرینی لبخند خانوم بزرگ نبود

چند دقیقه بعد روی سکویی که گوشه ی مطبخ بود با 
زینت نشستیم و تخم مرغ خوردیم،زینت آهی کشید و 



تگف

-یادش بخیر...آخرین بار با گلین بانو همین جا تخم 
ممرغ خورد

طوری که مشخص نباشه چقدر مشتاقم راجع به گلین 
محرف بزنه پرسید

؟-آخرین بار

تسری تکون داد و گف

-روزی که یالمان خان اومد و گلین بانو رو با خودش 
.برد،گلین بانو ناهارش رو با ما خورد

ممکث که کرد پرسید



؟-با شما و  خواهرات

ی-نه،با زر

ماسم زری به نظرم آشنا بود برای همین پرسید

؟-زری هم خدمه ی عمارت بود

تسری تکون داد و گف

-زری هنوزم خدمه ی عمارته، اما چون حامله ست کار 
نمی کنه.شوهرشم جز کارکنای عمارته، زری دوست 

دگلین بانو بو

با شنیدن کلمه ی دوست گلین بانو چشمم از 
خوشحالی ستاره بارون شد و امیدوار بودم زینت 

.متوجه نشه



-زری و  شوهرش جعفر، مدیون ارسالن خان هستن به 
نلطف خانزاده تونستن با هم ازدواج کن

بهتر دیدم تا قبل از این که کسی نیومده و زینت هم 
چونه ش گرم شده و حرف می زنه آدرس زری رو 

مبگیر

؟-نشونه ی زری رو داری

دزینت جواب دا

-پشِت عمارت چند تا خونه ست که توی حیاط یا باغ 
عمارت نیستن اما جزئی از عمارت حساب میشن،خونه 

ی زری و چند تا از خدمه ی عمارت که ازدواج کردن 
تاونجاس



تقبل از این که دوباره سوالی بپرسم،گف

م-اگه سیر شدی سفره رو جمع کن

ه-آره، دستتم درد نکن

تهمونطور که سفره رو جمع می کرد گف

ه-وظیفم

لبخندی زدم، بعد از تشکر دوباره از مطبخ بیرون زده و 
.به اتاق خانوم بزرگ رفتم

خواب دیگه بس بود باید بیدار می شد و بهم آمار می 
.داد

گ-خانوم بزرگ...خانوم بزر



دبا چشم های خمارش نگاهم کرد و پرسی

؟-چی شده

مکنارش روی تخت نشستم و گفت

ه-خواب بسه دیگه، من حوصلم تنهایی سر رفت

تخانوم بزرگ باز چشم بست و گف

ب-مگه من همبازی توام؟!من خستم بیا کنارم بخوا

مبا ناراحتی ساختگی گفت

-من اومدم شما رو بیدار کنم، اون وقت میگی خودمم 



مبخواب

-گونش من خیلی خستم،دلم میخواد بیدار بمونم 
هکنارت باشم اما نمیش

ماز اون جایی که ناهار خورده بودم و سیر بودم گفت

-پس میشه اجازه بدی یه سر به مادرم و دوستم کلثوم 
؟بزنم

؟-نمیخوای ناهار بخوری

؟-گشنه بودم تخم مرغ خوردم،اجازه میدی برم

تخانوم بزرگ خمیازه ای کشید و گف



د-برو اما زود برگر

خوشحال تشکر کردم،خواستم ببوسمش که سریع 
تگف

ت-االن خوابم میپره بعدًا ماچم کن،برو بسالم

.-باشه،مراقب خودتون باشید من زود برمیگردم

خانوم بزرگ غرق خواب شد و جوابی بهم نداد،به کل 
فراموش کرده بودم که امیر گفته بود فیروزه ظهر 

میاد خونه و راجع به نقشه ی عوض شده قراره حرف 
.بزنیم

تمام مسیر رو دویدم تا هرچه زود تر به خونه 
.برسم،مادر مشغول پخت نون بود

ی-سالم ننه رهام،خسته نباش



مادر با شنیدن صدام دنبال خودم گشت و وقتی 
تچشمش بهم افتاد خوش حال گف

ر-سالم به روی ماهت،درمونده نباشی ماد

جلو  رفتم و مادر حسابی چلوندم، نگران بودم امیر باز 
کبودم کرده باشه و مادر با دیدنش شک کنه برای همین 

.سریع خودم رو از بغلش بیرون کشیدم

تمادر گف

ه-خب موقعی اومدی،باباتم اومد

مدلم حسابی برای بابا تنگ شده بود با خوشی پرسید

؟-چقدر دلم برای بابا تنگ شده، االن کجاست



دمادر جواب دا

ی-مرغدون

تصمیم داشتم برای دیدن بابا به مرغدونی برم که 
خودش اومد، می خواستم بپرم بغلش و ببوسمش، اما 

ترس از واکنشش باعث شد این کار رو نکنم و فقط 
مبگ

د-سالم بابا، دلم براتون تنگ شده بو

تبابا از اون لبخند های نادرش زد و گف

ا-ماهم دلت تنگت بودیم، خوش اومدی باب

درسته بابا حتی بغلم نگرفت اما همین لبخند و ابراز 
دلتنگیش برای مردی که حتی به زنش هم ابراز اعالقه 



.نمی کرد خیلی بود

با نیش باز به بابا که دستش رو شسته بود و کمک 
.مامان می کرد برای نون پختن، زل زده بودم

خدایا ازت ممنونم که منو بدون دیدن این صحنه از 
دنیا نبردی و باالخره من یه محبت از بابا نسبت مادر 

دیدم.
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درسته که بابا قربون صدقه ی مادر نمی رفت یا دم به 
.دقیقه نمی بوسیدش و محبت زبونی نداشت

اما همین که خودش خمیر هارو توی تنور می  چسبوند 
و نون ها رو بیرون میاورد تا دست مادرنسوزه،یا این 

که تار موی مزاحمی که روی چشم مادر بود رو پس زد 
!این خودش نشونه ی یه محبته،اونم محبت عملی

با این گرسنه م نبود اما حسابی از نونی که مزه ی 
عشق میاد با پنیر و خیار خوردم، به قدری غذا خورده 

.بودم که احساس می کردم قراره منفجر بشم

بابا، بعد از ناهار چون با یه مشتری شهری قرار داشت، 



.خیلی زود رفت

؟-گونش یه چایی نبات بدم بخوری

مبه نگرانی مادر لبخند زدم و گفت

م-بیشتر دل دردم برای این که عادت شد

نمی دونم چرا اما حس کردم مادر از شنیدن این که 
.عادت شدم خوش حال شد و زیر لب خداروشکر کرد

؟-مادر،دخترا هنوز از پیش خونه ی ما رد میشن

م-آره، راستی یادم رفت بگم عروسی در پیش داری

ممتعجب پرسید



؟-عروسی کیه

تمادر سر روی بالشت گذاشت و گف

ا-سمیر

از اون جایی که سمیرا از من خوشش نمیومد زیاد 
باهم حرف نمی زدیم اما از زینب شنیده بودم سمیرا 

معاشق امیر شده،برای همین از مادر پرسید

؟-جدی؟داماد از کدوم طایفه ست

دمادر جواب دا

ه-داماد خانزاده ست،اما یه زن دختر زا دار



متقریبا داد زد

؟-چی؟میخواد زن دوم بشه

تمادر سری تکون داد و گف

-عمه نصرت می گفت:«داماد خانزاده ست و خان 
بعدی روستاست،یه زن پسر زا میخواد.اگه سمیرا 

بتونه همون یکماه اول پسر حامله بشه یه باغ گردو به 
نامش میزنن،بعدش یا میمونه بچه رو بزرگ می کنه یا 

«عالوه بر باغ گردو مهریه ش رو می گیره میره...

محرف مادر تموم نشده بود که پرسید

؟-اگه بچه دختر بود چی



تمادر گف

-یا بچه رو میذاره و بی هیچ حق و حقوقی میره،یا یه 
هگوشه بعنوان زن دوم خان زندگی می کن

-واقعا زن خانزاده شدن ارزش اینو داره که زن دوم 
؟بشه

تمادر گف

م-نمیدونم واال،بیا بخوابی

-نه، میخوام برم به کلثوم سر بزنم، ظرفا رو هم 
ممیشور

-ظرف کثیف نداریم،جمع بشه خودم فردا میرم 
ممیشور



-باشه پس من میرم پیش کلثوم باز قبل ازاین که 
تبرگردم عمارت میام پیش

ت-برو خدا بهمراه

مادر رو بوسیده به سمت خونه ی کلثوم حرکت کردم.
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امیدوار بودم کلثوم کارگاه نرفته باشه و خونه 
باشه،وقتی رسیدم از پشت پرچین نگاهی به حیاط 

.انداختم

کلثوم روی زمین افتاده بود.ترسیده و به سختی از 
مپرچین رد شدم، به سمت کلثوم رفته و تکونش داد

.-کلثوم...کلثوم.



تچند لحظه گذشت تا چشم باز کرد و بادیدنم گف

ه-گونش تویی؟!حالت خوب

معصبی غرید

-من که خوبم اما انگار تو اصال مراقب خودت 
ینیسی،پاشو بریم بهدار

تبه کمک دستم از روی زمین بلند شد وگف

-میتونی یه نون پنیر برای من لقمه بگیری؟ گشنمه 
مبرای همین سرم  گیج  رفت زمین خورد

-از دست تو کلثوم، چرا خودتو خسته می کنی،چرا 
!گشنه میمونی آخه؟



تبغ کرده گف

-مگه دست منه؟میلم نمی کشه فقط بخاطر بچه، غذا 
ممیخور

کمکش کردم و به اتاق رفتیم،پشت کمرش یه بالشت 
مگذاشتم.گفت

م-تو استراحت کن تا من بیا

ه-باش

به مطبخ رفتم و اول از همه یه لقمه نون پنیر برای 
.کلثوم گرفتم تا باز از حال نره

اندازه ی دو وعده برای کلثوم سوپ پختم و تا حاضر 
.بشه،خونه ش رو جارو زده، جمع و جور کردم 

کلثوم به قدری خسته بود که بعد از سیرشدن تقریبی 



.شکمش خوابش برد

کلثوم خیلی تنهاست این طوری نمیتونم تنهاش بذارم 
باید با خانوم بزرگ حرفم بزنم حداقل یه روز درمیون 

.بیام و بهش سری بزنم

کلثوم رو بیدار کردم سوپش رو خورد اما چون خسته 
بود باز هم خوابید، ظرف های کثیف رو جمع کردم و 

.لب چشمه جایی که تو دید بقیه دخترا نباشم

ظرف ها رو شستم و سریع برگشتم، مشغول چیدن 
ظرف ها بودم که یکی به دستم چنگ انداخت ترسیده 

.برگشتم

امیر بود و چشم های سرخش داد می زد چقدر عصبی 
هشد

؟-کجا بودی

مبه ظرف ها اشاره کردم و گفت

م-سالم،ظرف می شست



نفهمیدم چی شد اما وحشی شد و به سینه م چنگ 
انداخت، دردش به قدری زیاد بود که به سمت دستش 

.خم شدم تا کمتر درد بکشم

ن-آخ..امیر ولم ک

نه تنها سینه م رو رها نکرد بلکه ناخن های دستش رو 
دبیشتر تو پوست تنم فرو کر

-چند بار بهت بگم سفید نپوش هان؟ تنت 
تمیخواره؟بگو خودم بخارونم

داشکم از درد در اومده بو

د-ولم کن دردم میا



-گونش بار آخره اخطار میدم یه بار دیگه سفید بپوشی 
نکه این لعنتیای مشخص بشه با چاقو میبرمشو

دستش رو که برداشت حاال عالوه بر درد احساس 
سوزش می کردم و لباسم سرخ شده بود و این نشون 

.می داد سینه م زخم شده

ه-دکمه ها تو باز کن ببینم سینه ت چی شد

بی توجه به حرفش نگاه پر از نفرتی بهش انداختم و 
بدون خداحافظی با کلثوم از خونه ش بیرون زدم و به 

.سمت عمارت دویدم

خسته شده بودم از رفتاراش از این که مدام تحقیرم 
می کنه، مگه من از قصد لباس سفید میپوشم؟حواسم 
نبود لباسم خیس شده و سینه م مشخصه،نمی تونست 

آروم بگه باید حتما وحشی بودنشون رو نشون می 
.داد

وقتی به عمارت رسیدم صدای سانلی میومد، با این که 
صدا زد اما بی توجه بهش به اتاق رفتم و به بهونه ی 



.خوابیدن گریه کردم

شدت گریه م به حدی زیاد بود که بالشتم خیس شده 
.بود اما هنوزم اشکم بند نمیومد و گریه می کردم 

امیدوارم حداقل کسی ما رو خونه ی کلثوم ندیده 
.باشه تا حداقل برای اون بیچاره بد نشه

وقتی فیروزه به اتاق اومد چشم بستم و خودم رو به 
خواب زدم،حتی وقتی برای شام دنبالم اومدن چشم 

.باز نکردم

به خیال اینکه خوابم، آخرشب فیروزه چراغ رو 
.خاموش کرد و خوابید

در حالی که من همچنان بیدار بود و دلم حسابی 
شکسته بود، سوزش سینه م خوب شده بود اما 

سنگینی شکستن قلبم به زودی بهتر نمی شد.
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شب به صبح رسید و من همچنان بیدار بودم،خون 
ُمردگی روی سینه م از روی لباس تو ذوق می زد،مدت 

.عادت ماهانه م تموم شده بود



برای همین لباس تمیز برداشتم و قبل از این که اهالی 
.عمارت بیدار بشن،به حموم رفتم

وقتی ُلخت شدم و نگاهم به سینه م افتاد،آهی کشیده 
.و روی زمین نشستم

شاید باید برم با رهام حرفم بزنم بهش بگم آدمی که 
بهش میگه داداش، چقدر منو اذیت می کنه،مدام 

.تحقیرم می کنه

من خسته شدم، دلم بیقراری می کنه اما عقلم نمیتونه 
.این همه توهین رو تحمل کنه

حاضرم مثل اوایل آشناییمون کتکم بزنه اما انقدر 
دستمالیم نکنه، میدونه نمی دونم مقاومت کنم و از 
.لمس دستش ُشل میشم و هرکاری بخواد انجام میده

م-گونش...در و باز کن باید باهم حرف بزنی

صدای امیر بود،ترسیده بلند شدم و چسبیده به در 
.نشستم



م-گونش، باز کن درو حرفم دار

مبا صدایی که میلرزید گفت

م-من حرفی باتو ندارم،لطفا برو وگرنه جیغ می کش

تخندید و گف

-جیغ بکشی برای خودت بد میشه،این جوری دیگه 
ممیشه زیر خواب انحصاری خود

راست می گفت،به هرکسی دردم  رو می گفتم مقصر 
.خودم می شدم

اون خانزاده ست و من رعیتم،اگرم کسی بفهمه نه تنها 
کسی کمکم نمی کنه بلکه بقیه مردای ده هم به چشم 
یه فاحشه بهم نگاه می کنن و به خوابیدن باهام فکر 

.می کنن



-گونش خانوم...پیشی، در رو باز کن حرف بزنیم...اگه 
اکسی پشت در حموم ببینتتم بد میشه ه

ی-از پشت در حرف بزنیم اگه حرفی دار

تخندید و گف

ی-حرف دارم، در و باز کن پیش

معصبی گفت

-نگو پیشی... میگی پیشی حس می کنم میخوای یه 
یبالیی به سرم بیار

تباز خندید وگف



م-قربون ترست بشم در و باز کن تا سگ نشد

نمی تونستم تصمیم بگیرم و پای تصمیمم بمونم،می 
ترسیدم مثل قضیه خاتون و خان آبرو ریزی کنه برای 

مهمین گفت

م-صبرکن لباس بپوشم ، حرف بزنی

تخندید و شیطون گف

ت-جوون لختی االن؟ در رو باز کن یه  نظر ببینم

مکالفه گفت

ن-امیر...اذیتم نک



م-باشه...در و باز کن قول میدم بهت دست نزن

به سرعت لباسم  رو پوشیده و در رو باز کردم امیر به 
در چسبیده بود و باز کردن در باعث شد زمین بخورم 
اما لحظه ی آخر امیر دست انداخت دور کمرم و نگهم 

داشت.
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ی-گفتی بهم دست نمیزن

تکمک کرد صاف بایستم،فاصله گرفت و گف

ی-نزدیک بود بیفت

نزدیک در ایستادم که اگه خواست بهم حمله کنه بتونم 
مفرار کن



ی-خب می گفت

تمتوجه ترسم شد،لبخند زد وگف

؟-گونش از من می ترسی

با این که دقیق نمی دونستم حس ترس بهش دارم یا 
منه اما سریع جواب داد

م-می ترس

؟-چرا؟مگه من ترس دارم

بی حرف فقط یقه لباسم رو همونجایی که از چنگ 
.امیر خونی شده بود بهش نشون دادم

امیر با دیدن شاهکارش خواست به سمتم بیاد که 



مسریع گفت

ی-قول دادی بهم دست نزن

-من چی کار کردم؟سینه ت زخم شده؟ چرا حرفی 
هنزدی آخ

مکالفه گفت

-چی می گفتم؟اگه حرف حالیت می شد این بال رو 
سرم نیاوردی،من ازت میترسم...آره من میترسم،اگه به 

محض اینکه دستاتو باز می کنی میام بغلت،اگه آروم 
میگیرم تا ببوسیم،اگه بغلت میخوابم تا بخوابی همه 

یاز ترسمه،میترسم از بالیی که داری به سرم میار

حرفی نزد فقط چند لحظه نگاهم کرد و بعد به سمتم 
اومد،فکر می کردم باز میخواد زور بازوش رو بهم 

نشون بده اما دست انداخت دور کمرم بغلم گرفت و 



.باخشونت بوسیدم

.چند لحظه بعد ولم کرد و  بی حرف رفت

با رفتنش سریع در رو قفل کردم،پشت در نشستم و 
باصدای بلند زار زدم.
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""فیروزه

عادتم شده برای رهام لقمه ببرم، رهام هم هرروز 
منتظره و تا وارد بهداری میشم با چشم دنبال لقمه ش 

.می کرده

اما همچنان خودش رو هم سن پدر مرحوم من میدونه 
.و دست از خانوم کوچیک گفتن برنداشته

مثل همیشه اول از همه به اتاق دکتر رفتم تا رهام رو 
.اگه خواب بود بیدار کنم

رهام روی تخت دراز کشیده بود، تکه موی سیاهش 
روی چشمش سایه انداخت بود و لب هاش چشمک می 

.زد

جلو تر رفتم و کنار تخت ایستادم، دلم پر می کشید 



.برای نوازِش خرمِن موهای مشکیش

میل شدیدی به بوسیدنش داشتم،موقعیت خوبی 
بود.سرم به سرس نزدیک کردم،تکونی خورد ترسیده 

.عقب کشیدم

سه بار قصد کردم لبم رو به لبش برسونم اما 
نشد،باالخره سِر سه انگشتم رو بوسیده و روی لب 

.رهام گذاشتم 

رهام چشم باز کرد،هول شده با دست محکم به لبش 
.کوبیدم 

مبا تته پته گفت

د-َپـ...پشـ...پشه بو

رهام خمیازه ای کشید و چند بار پلک زد تا دیدش 
.واضح بشه

؟-ایرادی نداره،کی اومدی



ماز تخت فاصله گرفته و گفت

م-تازه رسید

رهام بعد از پوشیدن کفشش از اتاق بیرون رفت، چند 
.دقیقه بعد دست و رو شسته برگشت

پشت میز نشست و لقمه ش رو خورد، دلم می 
مخواست به حرف بگیرمش برای همین پرسید

؟-رفتی گچ َمرده رو باز کنی

جوابی نداد فقط سرش رو به تایید حرفم تکون 
داد،اگه حرفی نداشتم باید از اتاق بیرون می رفتم 

مبرای همین پرسید

؟-رفتی ژاندارمری؟چی گفتن راجع به بهداری



انگار خیلی گرسنه بود چون تا کامل لقمه ش رو 
دنخورد جوابی بهم ندا

-ژاندارمری یه مکان فرمالیته ست، اصل کاری اردالن 
خانِ، اوِن که باید یه مکان بزرگ تر و تجهیزات بیشتر 

.بهمون بده

با مسئول ژاندارمری حرف زدم گفت :«جز اختیاراتم 
«نیست و فقط حفظ نظم مربوط به ژاندارمری میشه.

؟-خب با خان عمو حرف نزدی

ترهام بی خیال گف

د-می خواستم حرف بزنم که خان حموم بو

با یادآوری آبرو ریزی امیر سرخ شدم و سریع از اتاق 



بیرون رفتم،صدای پر خنده ی رهام رو شنیدم که 
تگف

-چه سرخم شد، این دخترا خیلی الکی خجالت می 
نکشن،انگار خودشو لخت از حموم بیرون کشید

درسته موضوع ربطی به من نداشت اما کال قضیه ی 
.بود که همه رو خجالت زده کرده بود

از مامان شنیدم که گلین و ارسالن باهم امیر و حموم 
می کردن که خاتون اومده آبروریزی راه انداخته که 

«شما بی آبرویید و این کارا چیه می کنید؟جلوی این 
همه چشم باهم میرید حموم فکر آبروی ما رو نمی 

کنید؟!»شاید گلین و ارسالن کار خطای نکرده بودن اما 
خانون چنان بلوایی به پا می کنه که چند زن که 

آخرش هم مشخص نشد کی هستند دست و پای گلین 
.رو میبندن و روی تنش آبجوش میریزن

امیر فکر می کنه ارسالن رو هم با آبجوش سوزندن اما 
مامان گفت :« گلین رو در نبود ارسالن سوزوندن و 

.شاید ارسالن حتی این موضوع رو ندونه»



خواهر بیچاره ی من سختی زیاد کشید اونم به خاطر 
ازدواج با ارسالن اما به نظر من همه ی این سختی ها 

می  ارزه به عشقی که ارسالن به گلین داشت.
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تا ظهر خبری از مریض نبود و رهام تونست کمی دراز 
بکشه،نمی دونم چه حسی بود اما از وقتی لب رهام رو 

.لمس کردم یه لحظه م ولم نمی کنه

مدام احساس گرسنگی می کرد و فکرم حول محور لب 
رهام بعنوان غذا می گشت و کشش عجیبی نسبت به 

.این داشتم که به اتاق دکتر برم و رهام رو ببوسم

شب با رهام برمی گردم عمارت،امیر حرف داره و همه 
!باید باشیم.من،رهام و گونش

ه-سالم خال

.فاطمه بود، با قابلمه ی غذا روبروی میز ایستاده بود



!-سالم فاطمه خانوم، خوبی خاله؟

تلبخند شیرینی زد و با خوش حالی گف

ه-خاله بابام برگشت

م-چه خوب، خیلی خوش حال شد

دخندید و  دستی به موهای بافته ش کشی

-من نمی تونم ناهار بمونم، بابا اومده و میخوام با هم 
مناهار بخوری

ه-ایرادی نداره، باباتم حسابی دل تنگت شد

تفاطمه جلو اومد گونه م رو بوسید و گف



-من رفتم، توام با عمو دو نفری مثل خانواده ها ناهار 
دبخوری

حرفی برای گفتن نداشتم فقط یه لبخند تلخ 
مزدم،فاطمه رفت و زیر لب زمزمه کرد

-ما هرگز خانواده نمیشیم، فقط من میسوزم و آب 
.میشم

قبل از این که غذا سرد بشه، رهام رو بیدار کردم؛دست 
.و صورتش رو شست و غذا خوردیم

ک-خانوم کوچی

دبی حرف فقط نگاه کردم،رهام ادامه دا



-الکل، بتادین، باند ، سوزن و کمی دارو که از قبل آماده 
یکردم؛بردار تا بعد ناهار بریم یه جای

ممتعجب پرسید

؟-کجا میریم

م-مریض دار

.حرفی نزد،حرفی نزدم و ناهار رو با سکوت خوردیم

بعد از ناهار وسایلی که رهام گفته بود جمع کردم و از 
.بهداری بیرون زدیم

نمی دونستم قراره کجابریم؟اما می دونستم، قراره به 
مریضی سر بزنیم که قطعا توانایی این رو نداره که 

.برای درمان به بهداری بیاد

دروغ چرا؟ اما ته دلم به تمام مریض های رهام 
حسودی می کردم، رهام به قدری با مریض ها مهربون 

بود که دلت می خواست تا ابد مریض باشی و اون 



!طبیبت

ر-دکت

تلبخند مهربونی زد و گف

؟-خسته شدی

اخم کردم، از این که فکر می کرد من بچه م و با کمی 
.راه رفتن خسته میشم اخم کردم

؟-چرا اخم کردی حاال

رو برگردونم و جوابی ندادم، بی خیاِل پرسیدن سوالم 
.شدم و مسیر رو ادامه دادیم تا به دشت رسیدیم

مکان آشنایی بود، بوی گند زباله ها همه جارو گرفته 
تبود.رهام نگاهی بهم کرد،گف



ر-اذیت میشی؟نیای جلو ت

م-نه میا

رهام جلو افتاد و پشت سرش حرکت کردم، جلو تر 
بعد از رد کردن تپه ی زباله ها صدای خنده ی بچه ها 

.میومد

؟-رهام این جا کجاست

.-بیا نزدیک من، دور نشی که ..

معصبی غرید

ر-من بچه نیستم آقای دکت



ترهام دست دراز کرد و از آستیِن پیراهنم کشید،گف

-لجبازی نکن... نگفتم بچه ای، این جا محیط مناسبی 
طبرای یه دختر شهری نیست فق

عصبی خواستم فریاد بکشم اعتراض کنم اما وقتی یه 
پسر بچه با لباس های پاره و با بوی بد بهم نزدیک شد 

.و  روی زمینم انداخت،فهمیدم رهام حق داشت

دبا کمک رهام از زمین بلند شدم، رهام پرسی

!-حالت خوبه؟

.-خوبم اما چرا..

تهنوز حرفم تموم نشده بود که گف



-این جا محله ی خوبی نیست، بعضی از اهلی این 
محل به خاطر فقر و بی پولی از حیوون هم وحشی تر 

نشد

مترسیده به رهام نزدیک شده، پرسید

؟-تو چرا اومدی این جا

دمهربون و پر از عشق جواب دا

-من یه پزشکم...نه تنها وظیفم نجات جون انسان 
مهاست، بلکه من عاشق این کار

ی-مراقب خودت باش وقتی اینجور جاها میا

تلبخندی زد وگف



ط-من مراقبم... امروز باید مراقب تو باشم فق

از حرفش حس خوبی بهم دست داد و پر از خوشی 
.شدم

با این سختم بود، بو میومد و محیط کثیفی بود اما 
.دوست داشتم همراه رهام به مریض ها کمک کنم

از نگاه مردها می ترسیدم و چسبیده به رهام بودم، 
.رهام هم یه لحظه تنهام نمیذاشت

ک-خانوم کوچی

؟-بله

-من باید برم یه جایی که مردونه ست و جای مناسب 
رتو نیست، این جا بمون و تکون نخو

تنها میموندم پیش آدم هایی که با نگاه تیکه پاره م 



!می کردن؟

ت-نه منم میام باها

-لج نکن...من نمی تونم اون جا ازت مراقبت کنم، کافیه 
نسر برگردونم تا یه بالیی سرت بیار

منزدیکش شدم و گفت

م-لجبازی نمی کنم،اما این جا تنها نمیمون

در مقابل اصرار های رهام سرسختانه مقاومت کردم، 
در آخر رهام مجبور شد بگه مرد زخمی رو که زخم 

بستر گرفته و بدنش کرم داشت رو از اتاق بیرون 
.بیارند

با این حال بهم زن بود،نمی تونستم تحمل کنم اما از 
.رهام هم نمی تونستم دور بشم



باالخره بعد از سه ساعت از محل زباله ها به سالمتی 
بیرون اومدیم،اما گوشی پزشکی رهام رو دزدیده 

.بودن

ترهام با خنده گف

ن-این سومیش بودن که دزدید

ممتعجب پرسید

؟-وسایلت رو میدزدن و بازی میای

ترهام جدی گف

-من یه پزشکم...دزد بودنشون دلیل نمیشه وظیفم رو 
مانجام ند

سری تکون دادم و حرفی نزدم،مقصد بعدی ما عمارت 



اربابی بود.
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امیر همزمان با ما به عمارت رسید، با رهام خوش و 
دبس کرد و بغلم گرفت.رهام پرسی

؟-گونش کجاست

دامیر جواب دا

-احتماال با خانوم بزرگ کتاب خونه ست، بهتره ما به 
.اتاق من بریم؛یه سری کاغذ هست باید نشونتون بدم

رهام موافقت کرد و همراه امیر به اتاقش رفت،به 
.کتاب خونه رفتم گونش تنها بود

؟-گونش...مامانم کو



گونش که مشغول کتاب خوندن بود و متوجه من 
دنشده بود، پرسی

ه-توکی اومدی؟!خانوم بزرگ خواب

مجواب داد

ر-تازه رسیدم، بیا بریم اتاق امی

!-خبریه؟

مسری تکون دادم و گفت

ه-امیر میخواد حرفی بزنه و یه سری کاغذ نشون بد



م-صبرکن کتاب رو بذارم، بری

چند دقیقه بعد، همراه گونش از کتاب خونه بیرون 
.رفتیم

سانلی رو دیدیم که از راه پله پایین میومد، آروم به 
مگونش گفت

؟-نظرت چیه فردا نقشمون رو عملی کنیم

دگونش متعجب پرسی

!-نقشه؟کدوم نقشه؟

مبه سانلی اشاره کردم و گفت

ه-اون نقش



.گونش مسیر انگشتم رو دنبال کرد و به سانلی رسید

م-آهان...یادم اومد، خوبه...موافق

م-پس شب قبل از خواب راجع بهش حرف می زنی

ه-خوب

همراه گونش به اتاق امیر رفتیم، رهام مشغول خوندن 
.برگه ی دستش بود

امیر روی تخت دراز کشیده بود و دستش رو زیر 
سرش قالب کرده بود، با دیدن ما تغییر حالت داد و 

.نشست

همراه گونش روبروی تخت، روی زمین نشستیم و 
مپرسید



!-خب...موضوع چیه؟

تامیر نفس عمیقی کشید وگف

-نقشه عوض میشه...سه ماه گذشت و ما نتونستیم 
هیچ مدرکی جز دفتر یالمان خان پیدا کنیم که اونم 

هبدون مدارک اصلی اعتباری ندار

درهام پرسی

؟-با کسبه حرف زدی چی گفتن

مدر تایید حرف رهام گفت

؟-راست میگه،نگفتی کسبه ی بازار چی گفتن

حس کردم از حرفمون عصبی شده چون دستش رو 



تمشت کرد وگف

-اشتباه از خودم بود که فکر می کردم میتونیم از 
طریق کسبه به اصل مدارک برسیم، باید حدس می 
زدم دستشون با کارگزار تو یه کاسه بوده که گلین 

هنتونست از خودش دفاع کن

بعد از این حرف امیر تازه متوجه شدیم که چه 
اشتباهی می کردیم، واقعا چه توقع الکی و بیخودی 

.داشتیم

باید حدس میزدیم که کارگزار هم دست های زیادی 
داشته و قطعا هم با کسبه و فروشنده ها هم همدست 

.بوده

ترهام کاغذ های دستش رو، روی می گذاشت.گف

-ما هنوز جدی نگرفتیم این مسئله رو وگرنه همچین 
ممورد ساده ی رو اشتباه نمی کردی



تگونش در ادامه ی حرف برادرش گف

-بهتره جدی ادامه بدیم، تمام سعی و تالشمون رو 
عبذاریم روی همین موضو

رهام اومد و کنار ما روی زمین نشست، دست انداخت 
تدور کمر خواهرش و بغلش گرف

؟-خسته شدی خواهر کوچیکه

تگونش سرش رو به سینه ی برادرش تکیه داد و گف

-آره...میخوام برگردم خونه، فقط بخاطر خانوم بزرگ 
مموند

رهام دستی به سر گونش کشید و نگاهش افتاد به 
.منی که خیره ی این آغوش بودم



تلبخندی زد و به گونش گف

-خانوم کوچیک، هیچ از این هندی بازیا خوشش 
هنمیاد.بغل بسه تا هردومونو کتک نزد

تگونش با خنده از بغل رهام جدا شد، امیر گف

-من متوجه شدم،کارگزار هنوز هم دزدی و زدوبند های 
خودش رو داره.ما اگه بتونیم دست کارگزارو ، رو کنیم 

.میتونیم ثابت کنیم گلین بی گناه بوده

درهام پرسی

!-بنظرت اعتراف میکنه که کار خودش بوده؟

دامیر جواب دا



-این دزدی ها باالخره یه جایی بهم گره خورده،بتونیم 
ثابت کنیم دزده و بتونیم محاکمه ش کنیم اعتراف 

هگرفتن کاری ندار

ترهام گف

-میثم برگشته، نظرت چیه یه صحبتی باهم داشته 
؟باشید

تامیر کمی فکر کرد و گف

-اصال دلم نمیخواد فکر کنه به خاطر این که حرفی 
مبزنه قراره مخارج درمان فاطمه رو بدی

مبحث که به این حرف رسید،گفت

-مخارج پیوند فاطمه که بحثش جداست، قراره مزد 



هیکی، دو سال کار آقا میثم رو مامان زود تر بد

تامیر گف

م-ممکنه میثم فکر کنه، گرو کشی می کنی

حرف امیر هم درست بود، اما درک این که مامان داره 
به آقا میثم پول قرض میده.یا به تعبیر دیگه ای 

.دستمزدش رو زود تر میده، واقعا سخت نیست

ترهام گف

-حاال،تا ما بتونیم دزد بودن کارگزارو ثابت کنیم، تااون 
موقع پیوند فاطمه انجام شده.اگه الزم بود با میثم 

محرف میزنی

دگونش پرسی



!-با اون کشاورزای اخراجی حرف زدید؟

دامیر دستی به ته ریشش کشید و جواب دا

م-فردا میرم حرف میزن

ترهام گف

-با، خان حرف زدی؟!شرطشون برای خان شدنت چی 
؟بود

.امیر به وضوح کالفه و عصبی شد

ن-چرت وپرت میگ

ترهام که متوجه کالفگی امیر شده بود گف



-برای این که، رعیت جماعت به حرف بیاد باید بتونی 
بهشون اطمینان بدی که پشتشون بهت گرم باشه.خان 
شدنت بهترین پشتوانه ست برای رعیت، پس لجبازی 

هنکن بشین پای حرِف خان ببین چی میگ

تامیر سری تکون داد وگف

م-اگه به نتیجه ی نرسیدم همین کار رو می کن

دچند لحظه ای مکث کرد و از گونش پرسی

!-گونش،یادته اون شبی که اومدم حساب کتاب کنیم؟

دگونش کمی فکر کرد وجواب دا

-فکر کنم یادمه کدوم شب رو میگید، همون شبی که 



هبابا رفت فاتح

تامیر گف

-آره همون شب، حسابایی که تو گفتی نیست و 
اشتباهه همونا درست بود.
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درهام پرسی

-همون حسابایی که بعدش گفتی کارگزار یه دفتر بهت 
؟داده همه چی درست بوده

-آره همون، من دو تا دفتر کارگزارو آوردم؛ میمونه 
ودفتر آقای مغانل

ترهام گف



ت-اگه دفتر بابا الزمه، من فردا میارم برا

تامیر سری تکون داد و گف

-گونش باید به بهونه ی کمک به حساب و کتاب انبار 
وبره مغازه پیش آقای مغانل

تگونش سری تکون داد و گف

؟-خب...اما برم که چی بشه

دامیر ادامه دا

-میری و تمام خریدای اربابی رو فاکتور میکنی، دونه 
به دونه، فرقی نداره خریدار کارگزار بوده یا رعیت،نقد 
یا نسیه، هرچی که برای زمین های اربابی خریده شده 



.لیست می کنی

محرف امیر که به آخر رسید پرسید

ه-بهتر نیست،خود دفترا رو برداریم؟آسون تره ک

تامیر گف

ه-آسون هست،اما شک برانگیز

ترهام حرف امیر رو تایید کرد وگف

-دقیقا، اینطوری میتونیم حساب کتاب که کردیم برای 
اثباتش اصل دفتر ها رو نشون بدیم. واین که خیلی 
مراقب باشیم کارگزار نفهمه وگرنه تمام مدارک رو از 

.بین میبره



تگونش گف

!-من خیلی حساب کتاب بلدنیستم، میدونید که؟

دامیر جواب دا

-نوشتن که بلدی؟لیست خرید هارو بنویس؛در ضمن 
همین االنشم تو و فیروزه از کارگزار بیشتر سواد 

دداری

.رهام دست گونش رو به دست گرفت و فشرد

ش-ما بهتون تو حسابش کمک می کنیم، نگران نبا

تگونش لبخندی زد وگف

-نگران نیستم،و این که من کتاب خونه  رو گشتم،خبری 



داز سر رسید نبو

تامیر گف

ه-احتماال که نه، حتما کارگزار سر به نیستش کرد

سکوت شد، یه سکوتی که من ازش می ترسیدم برای 
.همین به گونش نزدیک شدم

تامیر گف

-پس نقشه اینه، رهام با آقای مغانلو حرف میزنه تا 
گونش توی حساب کتاب مغازه کمک کنه، گونش میره 

و لیست خریدای اربابی رو کامل مینویسه.لیست خرید 
های اربابی فاکتورش تماما هست، من میارم و باهم 
بررسی می کنیم.کارگزار باالخره یه جایی باید گاف 

.داده باشه



ترهام گف

-به نظرم، من برم با کشاورزا و اهالی قدیمی حرف 
بزنم بهتره، بخاطر پزشک بودنم خیلی هوامو دارن و 

نخیلیا باهم درد و دل می کن

تامیر کمی فکر کرد و گف

-فکر خوبیه،باالخره بهتر از هیچیه، منم دفترا رو 
میارم، تعداد خدمه و کارگرا رو چک می کنم،اسناد 

امالک اربابی رو بررسی می کنم تا یه دلیل پیدا بشه 
ربرای دزدی های کارگزا

تا زمانی که رهام بره بحث طول کشید و هرکسی 
تنظری داد،گونش به اتاق مامان رفت و رهام هم گف

؟-فیروزه تا حیاط و میای با من



امیر روی تخت دراز کشیده بود و مشخص بود حسابی 
.خسته ست

م-آره میا

همراه رهام از اتاق بیرون رفتیم،راهرو رو طی 
تکردیم،راه پله هنوز شروع نشده بود که رهام گف

ی-فردا تمیز کاری داریم،میتونی یک ساعت دیرتر بیا

اسم تمیز کاری که اومد، حسابی تو ذوقم خورد.توقع 
.نداشتم باز هم مجبور بشم بهداری رو تمیز کنیم

؟-وای نه،دوباره باید همه جا رو کف بزنیم

رهام نگاهی بهم انداخت و خندید، مطمئنا بودم چهره 



م خیلی درد مند و مسخره شده،به سمت راه پله 
تهدایتم کرد و گف

-آره...اما الزم نیست این بار سقف رو تمیزکنیم یا 
موسایل رو بیرون ببری

پا روی زمین گذاشته و زیر لب خدا رو شکرگفتم، با 
این که تمیز کاریه دوباره خسته کننده بود اما همین که 

.مثل دفعه ی قبل نبود جای شکر داشت

.رهام رو تا دم در همراهی کردم، دستی تکون داد،رفت

وقتی که رهام از در بیرون رفت،یادم افتاد که اصال 
.تعارف نکردم شام بمونه

چرخی توی باغ زدم و به اتاق مامان رفتم، گونش کنار 
.مامان نشسته بود و مشغول بگو بخند بودن

تا زمانی که خدمتکار بیاد و بگه:« شام حاضره» اتاق 
مامان بودیم،برای شام که رفتیم سانلی و آیلی هم 

.بودن

با این که این عمارت رو بابا ساخته، مامان از وقتی که 



بابا ُمرد دیگه پا به این عمارت نذاشت و باالخره بعد از 
.چهارده سال ، اونم به خاطر امیراومد

من درک نمی کنم، آیلی چی میخواد دقیقا که مدام 
دور وبر عمارت می پلکه؟!
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مشغول شام بودیم که سانلی از حال رفت،آیلی جیغ 
کشید و چون روبروی سانلی نشسته بود، میز رو دور 

.زد تا به دخترش برسه

احساس سرگیجه داشتم، صدای آیلی هم روی مخم 
بود.خاتون خصمانه به ما نگاه می کرد،امیر خواب بود 
و از سر وصدای آیلی و خاتون، خوابالو خودش رو به 

دجمع رسوند و پرسی

!-چی شده؟

تخان عمو گف



ی-سانلی از حال رفته،ببرش بهدار

مامان هم نگران سانلی بود و با کمک گونش ایستاده 
.بودن کنار سانلی ،که روی زمین افتاده بود

فقط من بودم که هنوز سرجای خودم نشسته بودم که 
با هوچی  گری و سر وصدای آیلی مجبور شدم همراه 

.امیر که سانلی رو بغل گرفته بود به بهداری برم

رهام به خونه رفته بود و دو دقیقه بعد از ما رسید و 
!با حجم بغل امیر فکر کرد گونشه

!-چی شده؟گونشه؟

مسریع گفت

ه-سانلی

درهام که خیالش راحت شده بود، در بهداری رو باز کر



ن-خانوم کوچیک، چراغ رو روش

ه-باش

اول از همه چراغ رو روشن کردم، امیر به همراه رهام 
.به اتاق دکتر رفتن و سانلی رو روی تخت خوابوند

سرم گیج می رفت اما به سختی همراهشون رفتم، 
نمیدونم چرا اما وقتی رهام آستین سانلی رو باال زد و 

دستش رو گرفت احساس کردم دیگه نمی تونم روی 
.پام بایستم و...

چشم که باز کردم، ُسُرم دستم بود؛سر چرخوندم خبری 
.از امیر،سانلی و رهام نبود

سرم درد می کرد برای همین چشم بستم تا از سر دردم 
.کم بشه، اما فایده ای نداشت

ن-خانوم کوچیک...فیروزه جا



چشم باز کردم، اولین چیزی که دیدم چشم های مشکی 
.رهام بود

-چه عجب چشم باز کردی خانوم خوشخواب،انقدر 
خوب خوابیدی که از دیشب سه تا ُسُرم برات وصل 

مکرد

پلک زدم تا واضح ببینم،رهام خسته و خوابالو 
مبود.پرسید

؟-امیر کو

-سانلی که بهوش اومد رفتن،البته امیر باز برگشت اما 
هخبر رسید سِر زمین دعوا شده مجبور شد بر

.خیلی تنم درد می کرد،انگار از بلندی افتاده باشم



؟-تموم تنم درد می کنه چرا

ترهام روی تخت کناری دراز کشید و گف

-دیشب که از حال رفتی،بهت ُسُرم زدم سر حال شدی 
اما خب خواب بودی و تو خواب دوباره فشارت افتاد 

!و از تخت پایین پرت شدی،برای همینه

خیلی خسته بودم، میخواستم فقط بخوابم اما نگران 
این بودم که رهام همین االن بلند بشه و شروع کنه به 

.تمیزکاری

.-رهام...کی تمیزکاری..

دهنوز حرفم تموم نشده بود که جواب دا



-تمام دیشب زل زده بودم بهت از تخت نیفتی،خیلی 
مخستم تمیزکاری نداریم. در رو هم قفل کردم بخوابی

از این که تمیزکاری نداریم خوشحال چشم بستم تا 
مبخوابم،اما وقتی یادم افتاد بهداری هستیم پرسید

؟-پس مریضا چی

رهام که مشخص بود برای یه خواب درست و حسابی 
تهالکه گف

-کسی بیاد، در میزنه...صدا می پیچه بیدار میشیم در 
و باز می کنیم. من خیلی خستم لطفا نمی خوابی 

لسکوت کن حداق

حرفی نزدم و سکوت کردم تا رهام بخوابه.حرف نزدم 
اما حسابی به چهره ی غرق خوابش زل زدم و تند تند 

.آب دهانم رو قورت دادم



حواسم نبود و به خاطر کششم به رهام روی تخت به 
سمتش کشیده می شدم، تا از روی تخت افتادم و ُسُرم 

دهم از دستم کشیده ش

خ-آ

رهام با صدای آخ من، هول شد و اونم از روی تخت 
!افتاد روی من

ت-آخ...رهام،کمرم شکس

رهام روی تنم جا به جا شد، چشم بسته دنبالم می 
تگش

؟-فیروزه...فیروزه کجا افتادی

مونده بودم بخندم یا از درد تنم، وزن سنگین رهام و 



.خونی  که از رِگ پاره ی دستم می رفت گریه کنم

م-آخ رهام...پاشو له شد

رهام دستی به چشمش کشید تا باالخره از هم باز شد 
و متوجه ی موقعیتمون شد، سریع بلند شد اما پاش به 

.پام گیر کرد و باز هم افتاد

.-رهام...پاشو ...آخ..

بدجور دردم گرفته بود، اشکمم در اومده بود و از درد 
.گریه می کردم

رهام باالخره هوشیار شد،بلند شد و بغلم گرفت روی 
.تخت گذاشت

د-رگت پاره نشده،اما باید بندمش تا خون بند بیا



چند دقیقه ای طول کشید تا رهام بتونه خونریزی 
دستم رو بند بیاره و یه ُسُرم دیگه، این بار دست چپم 

.وصل کنه

دردم زیاد بود و وقتی ُسُرم وارد رگم شد تونستم آروم 
بگیرم و باز به خواب رفتم.
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""گونش

نگران فیروزه به بهداری رفتم اما در قفل بود، در هم 
.زدم اما کسی جواب نداد

راجع به کلثوم با خانوم بزرگ حرف زدم و بهم اجازه 
.داد یک روز در میون برم و به کلثوم سری بزنم

بعد از بهداری سری به مادر زدم و رفع دلتنگی 
.کردم،بعد هم به خونه ی کلثوم رفتم نبود

برای همین به کارگاه قالی بافی که خودمم چند وقتی 
.قالی می بافتم، رفتم

کلثوم،مهلقاو زینب روی یه قالی باهم نشسته بودن و 
مادر زینب دو قالی کناری رو می بافت با سالم بلندی 



.بین دخترها نشستم

تکلثوم با دیدنم خوش حال بغلم گرفت و گف

-کجا رفتی تو یهو؟دستت درد نکنه ظرفا رو شستی، از 
ییه کتک حسابی نجاتم داد

لبخند زدم اما حرفی نزدم،چون با دخترا قرار گذاشته 
بودیم حرفی درباره ی شوهر کفتار کلثوم نزنیم،مهلقا 

.به نظر بهتر می رسید

برای دیدن کلثوم اومده بودم و با وجود مهلقا می شد 
یه تیر و دو نشون، می تونستم درباره ی پدرش و 

.دوستای الابالیش هم سوال بپرسم

تدو رج با شوخی و خنده قالی بافتیم که یکی گف

د-خانزاده اومد...چارقد سر کنی

شنیدن صدای پاش،قلبم  رو بی قرار کرد. آب دهانم رو 
به سختی قورت دادم و بی توجه به امیر، سعی کردم 



.چاله ُپر کنم

اما نمی شد،وقتی با فاطمه خانوم سرکارگر کارگاه 
حرف می زد دلم می خواست برم و سفت بغلش 

.بگیرم

امیر به هر قالی سری می زد و ایرادات رو می گفت و 
از بافت خوب هم تعریف می کرد،به قالی کلثوم که 

.رسید

ظاهری بی خیال که از درون آشفته بود به خودم 
.گرفتم و چاله پر کردم

چند لحظه فقط پشت سرم مکث کرد و با گفتن 
.:«خوبه» رد شد،رفت

تزینب با سر خوشی گف

-چه بوی خوبی می داد...خوش به حال زنش، چه 
هکیفی میکنه خانزاده بغلش میگیر

موافقم بودم،آغوش امیر حسی خوبی داشت که هیچ 
.جایی نظیرش رو پیدا نمی کردی



اما این آغوش خطرناک بود و خطر داشت، خطر 
!وابستگی

بین کلثوم و مهلقا نشسته بودم، اومدن و دیدن امیر 
تلنگری شد که موضوع گلین رو برای خالصی خودم از 

معمارت جدی بگیرم و کنار گوش مهلقا لب بزن

؟-باید باهم حرف بزنیم، وقت داری

تمهلقا متعجب نگاهم کرد و گف

؟-چیزی شده

مبرای این که نگران نشه گفت

.-چیزه مهمی نیست... چند تا سوال دارم

تسری تکون داد و گف



-باشه، عصر قراره برای عروسی سمیرا بریم پارچه 
مبخریم...توام بیا حرف بزنی

تکلثوم با شنیدن اسم سمیرا گف

؟-واقعا َمرده زن و بچه داره

مهلقا که معلوم بود سعی می کنه روحیه ش رو به 
تدست بیاره گف

ه-اره،دو تا دختر دار

و این شد که بحث به ازدواج سمیرا کشیده شد، ناهار 
دختر ها مثل قدیما، مثل زمانی که امیر نبود و کلثوم 

هم مادر نشده بود به خونه ی ما اومدن و ناهار 
.خوردیم



مادر زینب به خونه رفت تا به شوهرش غذا بده و بعد 
از ناهار ظرف ها رو شستیم و برای پارچه خریدن به 

.خونه ی عمه نصرت رفتیم

باز من از چیزی خوشم نیومد، مهلقا یه پارچه خرید و 
بعد یواشکی از خونه ی عمه نصرت بیرون زدیم و 

شروع به قدم زدن کردیم.
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داز خونه ی عمه نصرت که دور شدیم، مهلقا پرسی

؟-خب،قراره درباره ی چی حرف بزنیم

نمی دونستم باید سریع برم سر اصل ماجرا، یا کمی 
!مقدمه چینی کنم؟

-مهلقا، می دونی که ما با هم خیلی دوستیم؟ از بچگی 
مباهم بودیم و انشاا� تا آخر هم دوست میمونی



تمهلقا گف

م-معلومه که دوستیم، دوست هم میمونی

ملبخند زدم و گفت

-مهلقا یه اتفاقی افتاده که نمی تونم توضیح بدم چی 
.شده،اما به کمکت احتیاج دارم

تمهلقا جدی شد وگف

-انقدر هم بی معرفت نیستم که نخوام بهت کمک کنم 
چون نمیدونم قضیه از چه قراره، هر کمکی که 

مخواستی من هست

-یادته می گفتی بابات یه ِسری دوست داره که با زنای 



!خراب میخوابن؟و دختر میفروشن؟

دمهلقا کمی فکر کرد وجواب دا

-آره یادمه، یه بار بابا تو قمار یه دختر ُبرد که البته 
چون بابای من اهل ِزنا نیست دختره رو پس داد به 

شخانواده 

خوشم میومد مهلقا تیز بود و همه چیزی رو زود می 
گرفت، شاید نباید سریع می رفتم سر اصل مطلب اما 

واقعا دلم می خواست دیگه برنگردم عمارت،برای 
مهمین پرسید

-میدونی چه کسایی با بابات قمار میکنن؟ یا همونایی 
که گفتی میرن سراغ زنای خراب کی هستن؟کارگزاِر 

!خان ،هم جزشون هست؟

تمهلقا کمی فکر کرد وگف



.-دقیق یادم نیست،باید از مادر بپرسم تا بهت بگم..

ه-نه...نه... با مادرت نباید حرف بزنی، کسی نباید بفهم

تمهلقا گف

-دو ماهی یکبار نوبت به بابا میرسه که رفیقاشو 
مهمون کنه، دوشنبه ی هفته ی بعد میان خونه ی ما، 

میتونم ببینم کیا هستن بهت بگم.اما کارگزاِر خان رو، 
هم این که من ندیدم تا حاال هم فکر نکنم جز رفقای 

.بابا باشه

-جز رفقاش که نه، کسی که بهش دختر بفروشن یا 
ازش دختر بخرن، خرید و فروش تریاک ، زهرماری و 

.اینجور چیزا..



تمهلقا کمی فکر کرد و گف

-من همه ی اینا رو میتونم برات، از زیر زبون بابا بکشم 
هاما خوب وقت الزم

مسریع گفت

!-تا دوشنبه ای که گفتی میان خونتون، کافیه؟

تمهلقا سری تکون داد و گف

!-کافیه، فقط دقیق بگو چی میخوای بدونی؟

کمی فکر کردم تا حرفی که خانوم بزرگ زد رو به 
مخاطر بیارم، چند لحظه بعد گفت

-ببین چندسال پیش، قبل از این که ما به دنیا بیایم و 



حتی مادر  و پدرت ازدواج کنن،کارگزار دختر های ده و 
.روستا های اطراف رو میفروخته

تمهلقا متعجب گف

؟-راست میگی

مسر تکون داده و گفت

-تقریبا مطمئنم که این کار رو کرده، االن چون بابای تو 
از قدیم رفیق باز بوده و با اینجور آدما رفت و آمد 

.داشته میتونه خیلی از سواال رو جواب بده..

دمهلقا حرفم رو ادامه دا

ه-که نمید



-دقیقا همینطوره،تو باید بفهمی رفقای قمار بابات چه 
کسایی هستن؟اهل دختر بازی هستن یا نه؟ربطی به 

کارگزار دارن یا ندارن؟!یکم سخته و تقریبا اگه متوجه 
بشن زیر نظر گرفتیشون خطرناکه، اگه نمیخوای 

یمیتونی قبول نکن

تمهلقا مطمئن گف

-من کمک می کنم، از همین امشب که برگشتم خونه، 
زیر زبون بابا رو می کشم و از مادر هم سوال میپرسم. 

تسه شنبه دسِت ُپر میبینم

لبخندی بهم زدیم و همدیگه رو بغل گرفتیم،مسیر 
برگشت به سمت خونه ی عمر نصرت با تجدید 

خاطرات گذشته طی شد و وقتی هم که رسیدیم 
.خوشبختانه کسی متوجه ی نبود ما نشده بود

غروب بود که مادر همراهم تا عمارت اربابی اومد و 
.وقتی مطمئن شد وارد عمارت شدم،به خونه برگشت 

خوشحال از انجام یه کار مثبت و یه قدم به خالصی 



ماز عمارت نزدیک تر به اتاق خانوم بزرگ رفت

م-خانوم بزرگ، من اومد

خانوم بزرگ مثل همیشه مشغول کتاب خوندن بود و 
دبادیدنم پرسی

؟-خوش گذشت

مبا خوشی کنار خانوم بزرگ نشستم و جواب داد

ن-جای شما خالی، همه حسابی سالم رسوند

-علیک سالم، منم خیلی دلم میخواد یه چرخی توی 
مروستا بزن



مبا سر خوشی گفت

!-خیلی هم خوبه، کی بریم؟

دخانوم بزرگ جواب دا

د-چیزی تا پاییز نمونده، بذار پاییز بشه بع

م-باشه، چی میخونید؟بدین من براتون بخون

خانوم بزرگ جلد کتاب رو بهم نشون داد و هر دو باهم 
مگفتی

-دیوان شمس موالنا
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""فیروزه

با شنیدن صدای اذان چشم باز کردم، فضا تقریبا تاریک 
.بود و جایی رو نمی شد، دید

ُسُرم دستم رو رهام کشیده بود اما خودش نبود، 
تاریکی هوا و صدای اذان خبر از بیش از حد خوابیدن 

.من می داد

باالخره از تخت دل َکندم و به سختی چراغ رو پیدا و 
.روشن کردم،روی میز رهام یه ظرف و کوزه ی آب بود

صورتم رو شسته و چراغ به دست از اتاق دکتر بیرون 
.زدم تا به عمارت برگردم اما در قفل بود

رهام رفته بود و از قضا در رو هم قفل کرده بود،از 
تنهایی نمی ترسیدم اما تنهایی تو بهداری گیر کردن 

.کمی ترس داشت 

با صدایی که از پشت در میومد خوش حال خودم  رو 
به در رسوندم فکر می کردم رهام اومده اما صدای 

.پشت در، صدای رهام نبود

؟-مطمئنی کسی توی بهداری نیست



-یه دکتر پیزوری داره که اونم نیست، آمارش رو دارم 
هرفته به یه کشاورز پیر سر بزن

ترسیده از در فاصله گرفتم نمی دونستم چی کار باید 
بکنم؟چجوری خودم رو نجات بدم،بدبختانه یا شاید 

هم خوشبختانه، نفت چراغ تموم و چراغ خاموش 
.شد

ی-زود باش دیگه چقدر لفتش مید

ن-یه دو دیقه عرعر نکن،باز می کنم اال

دزد بودن، مطمئن بودم برای دزدی اومدن و از 
.اونجایی که هرچی بود توی اتاق دکتر بود

زیر میزم قایم شدم، از ترس تند تند صلوات می گفتم 
.و دعا می کردم یکی رد بشه و این دزد ها رو ببینه

اما خبری نشد و پنج دقیقه بعد، دزد ها باالخره موفق 



.شدن و داخل اومدن

به این فکر می کردم که وقتی وارد بهداری شدن و به 
اتاق دکتر رفتن از باز بودن در استفاده کنم و فرار کنم، 

.اما وقتی داخل اومدن در رو هم بستن

اول از همه چشمشون به چراغ بی نفت افتاد،یکی از 
دزد ها که از حرف زدنش مشخص بود گیج میزنه 

تگف

ه-به خشکی شانس،چراغ نفت ندار

دزد زرنگ تر انگار یه چیزی رو کوبید به سر دزد 
تگیج،چون اونی که گیج بود گف

؟-چرا میزنی تو سرم

-ابله، اومدی دزدی عروسی نیست که چراغ روشن 
کنی... زود باش بریم توی اون اتاقه، که هرچی هست 

تهمون جاس



صدای پا و حرف زدنشون می گفت که به اتاق دکتر 
.رفتن،ترسیده بودم و نمی تونستم تکون بخورم

نیم ساعت گذشته بود یا یکساعت، دقیق نمی دونم اما 
از ترس و سرما فشارم افتاد و همونجا زیر میز از حال 

.رفتم

با احساس لمس سینه م چشم باز کرده و با دو چشم 
.حریص و دریده روبرو شدم

تلبخند چندشی زد و گف

م-اصغر بیا این جا ببین چه هلویی پیداکرد

دستش رو بیشتر روی سینه م فشار داد که پسش زده 
و خواستم بلند بشم، مرد دستم رو کشید و پشت سرم 

دپیچون

-بهتره آروم باشی تا به هردومون خوش بگذره جنده 
وکوچول



باید عصبی میشدم،فحش میدادم و از خودم دفاع می 
کردم،اما نمی شد نمی تونستم من همیشه یکی باهام 

.بود که ازم دفاع کنه 

مامان هیچ وقت نذاشته بود تنها باشم، تنها جایی برم 
و کاری بکنم برای همین توانایی دفاع از خودم رو 

.نداشتم

دزدی که گیج می زد و اسمش اصغر بود با دیدن من 
تگف

-رحمت ولش کن اینو، بیا تا کسی نیومده بزنیم به 
کچا

ترحمت دستش رو روی سینه م بیشتر فشرد و گف

-من مثل تو خر نیستم که این هلوی پوست َکنده ی تر 
مو تازه رو ول کنم بر



سعی کردم با آرنجم به سینه ش بکوبم تا دستش رو از 
.روی سینه م برداره

ی-ولم کن عوض

صورتش رو به صورتم چسبوند و با لحن چندشی 
تگف

-جووون، چه لبایی جون میده برای یه ساک پر تف

#part251

تقال کردم پسش بزنم و فرار کنم اما زورم  نمی رسید، 
اصغر گفت

 -من فقط پایه دزدی بودم، من رفتم

 اصغر به طرف در رفت و رحمت گفت

 -تو برو جنسا رو قایم کن،من یکم پیش این خوشگله 
میمونم بعد میام



 اصغر رفت و رحمت صندلی رو کنار زده روی زمین 
خوابوندم، با زانو خواستم وسط  پاش بکوبم اما فکرم 

رو خوند و پام  رو محکم گرفت

 -من خودم خشن دوست دارم اما گفتم بهت سخت 
نگیرم اما انگار خودت چندان مایل نیستی

 شلوارش رو پایین کشید و به میز تکیه زد، دست دراز 
کرد و دستم رو کشید و به سینه ش چسبوند،آلتش 

جلوی صورتم بود و حالت تهوع داشتم،خنده ی کریهی 
کرد و گفت

 -می بینیش؟خوشت اومد؟

 سرم رو خم کرد که عق زدم و غذایی نصفه نیمه یی 
که دیشب خورده بودم روی آلت و شلوارش استفراغ 

کردم.

 -این چه کاری بود کردی، جنده خانوم؟

 از موهام کشید و سرم رو به پایه ی میز کوبید.

با احساس مایع لجزی که بین موهام حرکت می کرد، 
چشمم سیاهی رفت و...
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""گونش

خانوم بزرگ نگران فیروزه بود و خوابش نمی برد، منم 
خیلی نگران بودم چون امیر رفت بهداری اما نه 

.فیروزه بود و نه رهام

امیر میگه:«نگران نباشید، حتما رفتن به یکی از 
مریضای رهام سر بزنن»اما مگه میشه نگران 

نبود؟فیروزه دیشب که سانلی رو بردن بهداری فشارش 
.افتاده و از حال رفته

خانوم بزرگ نگرانه که نکنه بالیی سر فیروزه اومده 
.باشه،با این که دیشب ما نگران سانلی بودیم

اما امشب با این که خانوم مثل مرغ َپر َکنده، باال و 
پایین میپره و دل نگرونه، سانلی و مادرش توی باغ 

.قلیون می کشند و  زهرماری میخورند

-خانوم بزرگ نگران نباشید، هر جایی که هست با 
هرهامه خیالتون راحت باش



خانوم بزرگ بی توجه به حرفم از اتاق بیرون رفت، 
.دنبالش رفتم

.به اتاق کاِر خان رفت و من پشت در موندم

ت-اردالن...یه کاری بکن...بچه م معلوم نیست کجاس

ت-چیچک...آروم باش،برای قلبت استرس خوب نیس

-چطور آروم باشم؟چطور می تونم که آروم 
باشم؟اردالن دخترمو پیدا کن...آدماتو بفرست دنبالش 

نبگرد

دصدای خانوم بزرگ پر از عجر و التماس بو

ت-گونش...گونش کجایی دختر؟بیا چیچک از حال رف

با صدای خان که صدام می زد وارد اتاق شدم، خانوم 



.بزرگ توی بغل خان از حال رفته بود

تخان با دیدنم گف

ر-برو قرصش رو بیا

تا برم قرص رو بیارم،خان به اتاق اومد و خانوم بزرگ 
.رو روی تخت خوابوند

قرص خانوم بزرگ رو  زیر زبونش گذاشتم، خان موی 
تخانوم بزرگ رو از روی چشمش کنار زد وگف

-من میرم بگم دنبال فیروزه بگردن، تو از کنار چیچک 
رتکون نخو

م-چش

خان رفت،کنار خانوم بزرگ گوشه ی تخت نشستم و 
.دستش رو میون دستام گرفتم



دل نگرانی خانوم بزرگ به منم سرایت کرده بود،حالت 
تهوع داشتم. قبل از این که روی تخت باال بیارم خودم 
رو به روشویی رسونده و مثل همیشه زردآب استفراغ 

.کردم

احساس می کردم یه مایع داغ و گرد توی معده م 
.حرکت می کنه و بعد به سمت حلقم باال میاد

بعد از پنج دقیقه دست و صورت شسته به اتاق خانوم 
.بزرگ برگشتم، قرص اثر کرده و چشم باز کرده بود

کنارش نشستم و دستش رو به دست گرفتم،با دیدنم 
دپر بغض لب ز

-گلینم همین طوری ولم کرد رفت، می ترسم فیروزه 
هبرنگرد

نمی دونستم چطوری باید خانوم بزرگ رو دلداری بدم 
وقتی که خودم هم نگران بودم و یه حس ترسی 

داشتم که مدام توی ذهنم تکرار می کرد«یه بالیی سر 
«فیروزه اومده



د-میرم براتون آب قند بیارم یکم آروم بشی

ه-االن فقط بغل گرفتن دخترم میتونه آرومم کن

حرفی نداشتم بگم برای همین رفتم تا آب قند بیارم، 
پشت در مطبخ که رسیدم صدای حرف زدن خدمه 

.باعث شد، پشت در بمونم

ه-میگن فیروزه هم مثل خواهرش رفته دیگه برنمیگرد

-من شنیدم که گلین اومده فیروزه رو با خودش برده، 
هدیدنش که دور فیروزه می پلکید

-الکی نگو، مگه الکیه گلین بیاد ببیننش و کسی به خان 
!نگه؟



-اوه راستی دیدید خانزاده چی کار کرد؟ حسابی بی 
تآبرویی کرد مثل اون مادرش بی حیاس

تصدای آشنای زینت رو شنیدم که گف

-بی حیا تویی که روی تن گلین بانو آب جوش ریختی، 
از خدا میخوام خانزاده همتونو  همونطوری که دست و 
پای گلین بانو رو بستید ببنده و بندازتون توی دیگ آب 

شدر حال جو

چی؟سوزوندن گلین با آب جوش کار خدمه بوده؟تا 
مقبل از این متوجهم بشن با صدای بلند گفت

؟-زینت خانوم...هستید

به ثانیه نکشید که همهمه خوابید و زینت در رو باز 
دکر



؟-بله خانم جان

ملبخندی زده وگفت

م-اومدم برای خانوم بزرگ آب قند درست کن

تزینت از جلوی در کنار رفت و گف

ن-بفرمایید خانم جا

با حفظ لبخندم وارد مطبخ شدم و به بهونه ی پیدا 
کردن صاحب صدایی که گلین رو سوزونده به همه 

مسالم کرد

م-سال



جواب سالمم رو که دادن، متوجه شدم صدا متعلق به 
همون خدمتکار پیر بود که انگار از خانوم بزرگ 

.خوشش نمیومد

نمی دونستم چه واکنشی داشته باشم؟ برم به امیر یا 
خانوم بزرگ بگم؟یا صبر کن و ببینم با کسی در ارتباط 

؟هست یانه

یه لیوان آب قند درست کردم و به اتاق خانوم بزرگ 
.رفتم

تا به اتاق برسم تصمیم گرفتم صبر کنم تا بیشتر 
بفهمم و مطمئن بشم، با یه فال گوش وایسادن که نمی 

.تونستم کسی رو متهم کنم

خانوم بزرگ آب قند رو خورد اما آروم نشد و تا وقتی 
که امیر همراه خان برگرده توی باغ قدم زدیم.
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خانوم بزرگ با دیدن خان و امیر که از در وارد شدن به 
طرف در دوید و اگه امیر بغلش نگرفته بود،قطعا زمین 



دمی خور

!-امیرجان...فیروزه م کو؟چرا نیاوردیش مادر؟

تامیر به مادر بزرگش کمک کرد سر پا بشه و گف

-خیالتون راحت...فیروزه حالش خوبه، همراه رهام 
لرفتن اردبی

دخانوم بزرگ متعجب پرسی

؟-اردبیل چرا

امیر خانوم بزرگ رو به طرف ساختمان عمارت هدایت 
تکرد و گف

-رهام و فیروزه توی راه عمارت یه بچه ی زخمی پیدا 



میکنن، میبرنش اردبیل... رهام به یکی از اهالی سپرده 
دکه به ما خبر بده اما طرف فراموش کرده بو

دخانوم بزرگ دو به شک پرسی

؟-راست میگی

دامیر جواب دا

-معلومه که راست میگم،برو بخواب چیچک بانو فردا 
تعصر فیروزه بر می گرده پیش

خانوم بزرگ با این که هنوز هم نگران بود اما تحت 
.تاثیر قرص هایی که خورده بود خوابش برد

کنار خانوم بزرگ روی تخت نشسته بودم که صدای 
قفل شدن در اتاق اومد، برگشتم سمت در و امیر رو 

.دیدم که کلید رو تو هوا تکون میده



با اخم بهش زل زده بودم که دست باز کرد و اشاره زد، 
.برم بغلش 

بی توجه به امیر بیشتر به خانوم بزرگ نزدیک شدم که 
به طرفم اومد روی تخت نشست، از پشت بغلم گرفت 

.و دستش دور شکمم حلقه شد

م-پیشی...چرا نمیای بغل

مسرم رو به سینه ش تکیه دادم و گفت

.-نگران فیروزه م، واقعا رفتن اردبیل یا تو..

با بوسیدن گلوم اجازه نداد حرفم رو کامل کنم،دستش 
نوازش وار شکمم رو لمس و لب هاش گلوم رو بوسه 

.بارون کرد

به سختی سرم رو تکون دادم تا لبش از روی گلوم کنار 
مبره و گفت



ت-امیر، زشته خانوم بزرگ این جاس

تامیر بی توجه باز گلوم رو بوسید وگف

-خانوم بزرگ بخاطر قرصی که خورده تا فردا صبح 
هخواب

؟-اگه بیدار شد و دید چی

تامیر شیطون گف

-اگه دید میگم این دختره خیلی شیرینه منم قندم 
مافتاده بود، خودمو تقویت کرد

با خنده صورتش رو که تو گودی گردنم بود، نوازش 
مکردم.گفت



-امیر کبود نکن،یا حداقل یه جایی رو کبود کن کسی 
هنبین

تامیر جدی شد و گف

ن-برگرد، دکمه هاتم باز ک

م-متعجب پرسید

؟-اونوقت چرا

تحق به جانب گف

-مگه نگفتی جایی رو کبود کنم که کسی نبینه؟منم 
تمیخام سینه تو کبود کنم، اصال هم تو دید نیس



محرصی غرید

ر-امی

تخندید و گف

؟-یا گردنت یا سینه ت کدومش

مپسش زدم و گفت

-هیچ کدوم االنم برو دیگه خانوم بزرگ بیدار میشه، 
هبد

وقتی امیر روی تخت خوابوندم و به لبم حمله کرد 
فکر نمی کردم دو ثانیه بعدش از اتاق بیرون بره،اما 

.رفت



دستی به لبم کشیده و روی تخت کنار خانوم بزرگ 
.دراز کشیدم، و  به روزی که گذشت فکرکردم

شروع خوبی بود،هم با مهلقا حرف زدم هم فهمیدم 
خدمه در قضیه ی سوزوندن گلین نقش داشتن و 

احتماال یکی هست که به این خدمتکار راه و چاه رو 
نشون می داده و من باید اون شخص رو پیدا کنم.
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""فیروزه

درد شدیدی توی سرم پیچید و چشمم باز شد،چشم  
.چرخوندم اما محیط نا آشنا بود

یه لحظه ترس تمام وجودم  رو گرفت که نکنه خونه ی 
رحمت باشه، اما شیکی خونه می گفت یه خونه ی 

!شهری و تر و تمیزه تا یه دخمه ی روستایی

ُسُرمی به دستم نبود، برای همین از روی تخت بلند 
.شدم و به طرف پنجره ای که پشت سرم بود رفتم

پرده ی رنگارنگ و قشنگی بود،کنار زده و نگاهی از 
.پشت پنجره به حیاط انداختم



حیاط شلوغی بود، پر از زن و بچه های قد و نیم قدی 
.بود که دور حوض می چرخیدن

با این اتاق خیلی شیک بود اما با سر ووضع حیاط و 
آدما هایی که توی حیاط بودن، بهم نمی خورد و اتاق 

.یجورایی وصله ی ناجور بود

از پنجره فاصله گرفتم و روی تخت نشستم،حس می 
کردم بو می دم و دلم می خواست به حموم برم،سرم 

.سنگینی می کرد

روی میز آیینه بود، به سمت آیینه رفتم و متوجه شدم 
.سرم باند پیچی شده

سر درد داشتم،گیج بودم و منتظر بودم یکی بیاد و 
بگه من توی اتاق چی کار می کنم و چجوری اصال به 

!این اتاق اومدم؟

به طرف در رفتم،قفل بود؛برگشتم و باز روی تخت 
.دراز کشیدم تا خوابم برد

ن-خانم...خانم جا



چشم که باز کردم با دختر جوانی روبرو شدم که با 
تکون دادنم سعی در بیدار کردنم داشت،متوجه ی 

تچشم های بازم که شد با لبخند گف

م-حالت خوبه؟!سوپ آورد

مخمیازه ای کشیدن و به پشتی تخت تکیه دادم،گفت

-باید صورتم رو بشور این طوری نمیتونم چیزی 
مبخور

تدختر لبخندی زد و گف

م-آالن آب میار

قبل از این که بگم:«می خوام از اتاق بیرون 
.برم»رفت،چند دقیقه بعد با پارچ و تشت آب برگشت



بی میل و از سر اجبار، دست و صورتم رو شستم؛اما 
.میلم به سوپ نمی کشید

؟-چرا سوپ تو نمی خوری

ماخم کرده، گفت

ی-میخورم، شما می تونی بر

.حرفم بهش برخورد انگار، لبخند زورکی زد و  رفت

دو دقیقه بعد به سمت در رفتم، خوشبختانه در قفل 
.نبود و می شد بیرون رفتم

خونه ی نقلی بود، حتی نقلی تر از خونه ی گُلین، سر 
.چرخوندم تا آشپز خونه  رو پیدا کنم اما خبری نبود

خونه ای، یه خوابه و بدون آشپزخونه اما شیک و 
!شهری

به طرف در رفتم و  با، باز کردن در متوجه حیاط 



.بزرگی شدم که دور تا دورش پر از اتاق بود

مشخص بود هر اتاق متعلق به یه خانواده ست 
.و خانواده های زیادی با هم یک جا زندگی می کنند

پسر بچه ای که لب حوض نشسته بود، متوجهم شد و 
دداد ز

ه-ننه، دختِر دکتر بیدار شده...نن

نا خودآگاه وقتی گفت:« دختِر دکتر » اخم کردم و دلم  
می خواست همون لحظه رهام جلوی چشمم بود و تا 

.میتونستم زیر مشت و لگد می گرفتمش

زنی از، زیر زمین گوشه ی حیاط بیرون اومد و  با 
تاولین نگاه متوجه ی من شد؛به سمتم اومد.گف

!-سالم دختر جان،بیدار شدی باالخره؟

طبعًا وقتی جلوی چشمش با چشم باز ایستادم یعنی 



.بیدارم اما سعی کردم درست و محترمانه جواب بدم

؟-بله، رهام کجاست

تزن، اخمی کرد و گف

م-آقا تو میگی؟ خوب نیستی به پدرت بگی رها

به حدی از این که من رو دختر رهام  حساب کنند بدم 
میومد که دلم می خواست برم جلو و زبون زن رو از 

.حلقش بیرون بکشم

محوصله ی دردسر نداشتم برای همین پرسید

؟-شما می دونی، پدرم کجاست

تزن جلو تر اومد و گف



د-رفته بیمارستان، کم کم میا

چند لحظه ای همونجا ایستادم، حیاط کم کم شلوغ 
.می شد برای همین قصد کردم به اتاق برگردم

دستم روی دستگیره ی در که نشست با صدای دختر 
.بچه ای به سمت در حیاط برگشتم

ه-سالم دکتر...چی خریدی؟دخترت بیدار شد

رهام با دو پاکت به دست جلوی، دختر بچه خم شده 
.بود؛سنگینی نگاهم رو که احساس کرد

دستی به سر دخترک کشیده، با لبخند بهم نزدیک شد 
تو گف

م-بریم داخل حرف بزنی



بی حرف وارد اتاق شدم، رهام پشت سرم داخل شد 
.و در رو قفل کرد

ن-چرا در رو قفل می کنی؟! می خوام برم بیرو

ترهام پاکت ها رو کنار دیوار گذاشت و گف

.-این جا یه حیاط شلوغه..

محرفش رو کامل نکرده بود،که پرسید

؟-حیاط شلوغ

تسر تکون داد وگف

-آره به خونه هایی که حیاط مشترک دارن، حیاط 
شلوغ میگن؛و این که این خونه عالوه بر حیاط، 



هآشپزخونه و دستشویی هم مشترک

.این که خیلی وحشتناکه، من نمی تونم اینجا بمونم

-ما این جا چی کار می کنیم؟ مامانم نگرانم میشه، 
!بهش خبر دادی؟

ترهام نشست،به پشتی تکیه زد و گف

.-به خانوم بزرگ خبر دادم، اما چرا این جایی..

دمکث کرد، چند لحظه بعد ادامه دا

-خواب بودی که من در رو قفل کردم رفتم با کشاورز 
پیری که اومده بود بهداری حرف بزنم، متاسفانه دو 

نفر دزد خیلی وقت بوده که کشیک بهداری رو می 
کشیدن منم که مشغول بودم چون دو مریض بد حال 



.اون جا بود.از نبود من استفاده می کنن و..

تدوباره کمی مکث کرد و کالفه گف

-چطور وارد بهداری شدن و چی شد؟!نمی دونم،اما 
.وقتی من اومدم سرت خونی بود و ..

تانگار سخت بود حرف بزنه،نفس عمیقی کشید وگف

-بهرحال، دزد رو تحویل ژاندارمری دادم و چون نمی 
تونستم ببرمت عمارت، اومدیم اردبیل

ممتعجب گفت

-چرا اردبیل؟
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درهام جواب دا

-هم این که من مریض دارم، هم این که مثل این که 
دزد یه همدست داشته و اون همه ی وسایل بهداری رو 

.برده بود

منگران و دل تنگ مامان بودم،برای همین پرسید

!-مامان می دونه چی شده؟

ترهام گف

-فقط من و تو می دونیم، به رئیس ژاندارمری هم 
نگفتم دختری که مرد قصد تعرض بهش داشت، 

دخانزاده بو



سرم رو پایین انداختم، لحظات بدی بود و با یاد 
.آوریش حالت تهوع بهم دست می داد

؟-گفتم برات سوپ بپزن، خوردی

با این حرفش یادم افتاد که من از این آقا به حد 
انفجار عصبانیم، برای همین مثل ببر زخمی یهو به 

.سمت رهام حمله کردم

بالشتی که کنار پشتی بود رو برداشتم و چشم بسته به 
مسر و صورت رهام کوبید

-من دختر تونیستم..من دخترت نیستم... انقدر به من 
منگو دختر

رهام سعی داشت پسم بزنه و بالشت رو از دستم 
بگیره، اما قلب خستم مثل آتشفشانی تازه فوران کرده 

مذاب پرتاب می کرد و با زوری که نمی دونم از کجا 
.پیدا کرده بودم با، بالشت رهام رو حسابی زدم 



رهام هم مقاومتی نکرد و اجازه داد خشمم رو خالی 
کنم،ده دقیقه بعد خسته و بی حال بالشت از دستم 

.افتاد و  کالفه روی زمین دراز کشیدم

!-خانوم کوچیک...خالی شدی؟

چشم بستم،رو برگدوندم تا نبینمش و دلم هوس 
.بوسیدنش رو نکنه

م-میخام برگردم عمارت پیش مامان

-نمیشه عزیز من، همین این که من کار دارم؛هم باید 
مباند سرتو باز کنیم، برگردی

.سر برگردوندم و به چشم های رهام زل زدم

؟-تا کی میمونیم



ترهام دست به موهاش کشید و گف

م-فرداشب برنگردیم، پس فردا حتما برمی گردی

مبغ کرده نالید

ه-مامانم چی؟نگرانم میش

ش-خبر دادم با منی، نگران نبا

مبلندشدم،روبروی رهام نشستم و  پرسید

م-این جا میمونیم؟حداقل این جا نمونی

دنگاه مهربون اما خسته ای بهم انداخت و پرسی



؟-این جا رو دوست نداری

مبی تعارف گفت

-من دختر تو نیستم،چرا همه جا میگی دخترتم؟اینا 
فکر میکنن من دختر توام و عصابم رو خورد می 

کنن،این جا خیلی شلوغه آرامش نیست؛دستشویی و 
هآشپزخونه ش هم که مشترک

ترهام گف

-اگه نمی تونی تحمل کنی می تونیم بریم هتل یا 
یمسافرخونه ای، جای

رهام یه پزشک بود درست، اما توی روستایی طبابت 
می کرد که پول نمی دادن.خودم بارها دیدم پشم 

گوسفند، شیر ، خامه و خیلی چیز های دیگه به جای 



.پول به رهام می دادن 

پس قطعا رفتن به هتل یا مسافر خونه، هزینه ی 
.سنگینی برای رهام داره

.-اگه وقتی میری بیرون، منم ببری؛همین جا بمونیم

ترهام گف

؟-خوبه...تو گرسنه نیستی؟از پریشب هیچی نخوردی

وقتی رهام پرسید گرسنه م یا نه؟ تازه متوجه ی 
قاروقوره شکمم شدم، وقتی کنار یاری گرسنگی دیگه 

.معنی نداره

-من اون سوپ رو نمیخورم، از قیافش مزه ی خوبش 
هکامال مشخص



ترهام به غر زدنم خندید و گف

ی-مثل بچه ها نق میزن

تاخم کردم،بلند تر خندید و گف

ی-مثل بچه ها اخم می کن

عصبی به سمتش نیم خیز شدم، قیافه ی ترسیده ای 
تبه خودش گرفت و گف

و-ببخشید، نخور من

معصبی پا به زمین کوبیده،گفت

ه-انقدر منو حرص ند



تبا خنده گف

-اگه قیافه خودتو موقع حرص خوردن میدیدی، بهم 
دحق می دا

-من باید برم حموم، لباس می خوام حس می کنم بو 
ممید

ترهام جدی شد وگف

-تا فردا فکر حموم رو اصال نکن، شانس آوردی سرت 
رو نشکونده بود؛برات لباس گرفتم برو عوض کن بریم 

مبیرون هم ناهار بخوریم هم به یه آدرسی سر بزنی

ه-باش



پاکت ها رو برداشته و به اتاق برای تعویض لباس 
.رفتم

چه خوبه که رهام، میدونه من زرد دوست دارم.یه 
پیراهن چین دار تا روی زانو با آستین های پفی خریده 

.بود،یه ساپورت سفید رنگ هم بود

ته پاکت یه شورت بود،شورتی که عکس یه دختر 
داشت با لبای بزرگ که غنچه کرده بود و بوس می 

.فرستاد

بادیدن شورت می خواستم، سرم رو به دیوار 
بکوبم؛معلوم نیست این شورت های بچگونه رو از کجا 

پیدا می کنه ومیخره؟!
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""گونش

خانوم بزرگ به خاطر قرص ها خواب بود و من هم از 
فرصت استفاده کردم تا سری به خونه زری بزنم و 

!ببینم چیزی دستگیرم میشه یا نه؟

چارقد به سر از عمارت بیرون زدم و دیوار سمت 



.راسِت در اصلی عمارت رو نشونه گرفته و راه افتادم

کمتر از پنج دقیقه راه رفتم تا باالخره به در آهنی 
.بزرگی رسیدم که نیمه باز بود

تقه ی آرومی به در زدم، کسی جوابی نداد؛ در رو هل 
.داده، وارد شدم

کسی نبود،حیاط بزرگی بود و صدای پارس سگ باعث 
ترسم شده بود؛آب دهانم رو با ترس قورت دادم و 

.بسم ا� گویان جلو تر رفتم

دو تنور اول از همه جلو تر از در به چشم می 
خورد،حیاطش به بزرگی حیاط عمارت نبود اما بزرگ 

.بود

در های زیادی که وجود داشت نشون می داد تعداد 
ساکناِن این خونه زیاده، باعث تعجبم بود چون من 

.نمی دونستم این همه خدمه ی متاهل داریم

گرچه جز خدمه ی مطبخ متوجه ی بقیه ی خدمتکار 
.ها زیاد نبودم چون کاری بهشون نداشتم 

صدای پارس سگ میومد اما نمی دونستم خود سگ 
کجاست؟حاال که از در رد شده بودم حداقل باید زری 
رو پیدا می کردم حتی اگه نمی تونستم باهاش حرف 



.بزنم

مباالخره دل به دریا زده و با صدای بلند پرسید

؟-کسی این جا نیست

این موقع از روز که دیگه ظهر شده همه ی خدمه باید 
عمارت باشن و اگر هم کسی خونه باشه، باید زرِی 

.حامله باشه

مجوابی نشنیدم،برای همین دوباره پرسید

؟-کسی خونه نیست

جلو تر رفتم،تصمیم داشتم؛تک تک در خونه ها رو 
!بزنم و ببینم کسی هست یا نه؟

در اولی قفل بود،در دومی ،سومی تا پنجمی هم قفل 
بود؛قبل از این که آخرین در رو لمس کنم باز شد و زنی 

.خوابالو با شکم نسبتا بزرگی بیرون اومد



دخمیاز کنان دستی به چشمش کشید و پرسی

؟-با کی کار داری

مسعی کردم مودب باشم تا بتونم باهاش حرف بزن

م-سالم من گونش

دبا شنیدن اسمم لبخندی زد و پرسی

؟-تو خواهر دکتر رهامی

با شنیدن اسم داداشم خود به خود نیشم باز شد و با 
مافتخار گفت

د-بله خواهرشم،شما داداشمو از کجا می شناسی



زنی که هنوز مطمئن نبودم،زری هست یا نیست؟از 
.جلوی در کنار رفت و تعارف زد داخل برم

ل-بفرما داخ

منم که قصدم از اول همین بود،تا منصرف نشده؛کفشم 
.رو در آوردم و داخل رفتم

یه اتاق بزرگ بود،یه کمد گوشه ی اتاق بود و کنارش 
.هم رخت خواب ها روی هم چیده شده بود

ته اتاق هم سکویی بود که چند تیکه ظرف و کاسه 
.بود،کنارش هم یه اجاق گاز زغالی بود

تزن تعارفم کرد بشینم و پشت سرم پشتی گذاش

د-الزم نیست، زحمت نکشی

تبا لبخند کنارم نشست و گف



-زحمتی نیست، با کمک های دکتر رهام شما برای من 
یفقط رحمت

لبخندی زده و توی دلم کلی قربون صدقه ی داداش 
.خوش قد وباالم رفتم، که از قضا دکتر هم هست

؟-با کی کار داری گونش جان

به این اصال فکرنکرده بودم که می خوام چی بگم و 
چی بپرسم؟چون فکر نمی کردم به این زودی زری رو 

.پیدا کنم، البته اگه زری باشه 

ممحض اطمینان پرسید

ا-شما زری خانم هستی؟زن عباس آق

دسر تکون داد و تقریبا نگران پرسی



؟-آره خودمم،نکنه برای عباس اتفاقی افتاده

نمی دونم چی شد؟شاید نخواستم زری رو نگران 
شوهرش کنم،شاید هم می خواستم زود تر به نتیجه 

مبرسم، دلیلش هر چه که بود.سریع گفت

ه-راجع به دوستتون

دمتعجب پرسی

؟-دوستم

مسری تکون داده وگفت

-بله، دوستت...گلین بانو، زن ارسالن خان
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.به وضوح متوجه ی غم چشم های زری شدم

ی-من همچین دوستی ندارم،اشتباه می کن

مشخص بود، دوستیش رو حاشا می کنه؛ اما از چشم 
های پر غمش مشخص بود دوستی عمیقی بینشون 

.بود ه

سعی کردم منطقی و درست حرف بزنم بلکه به نتیجه 
.ای برسم،اگه فایده ی نداشت از دِر احساسات جلو برم

.-واقعا دوست گلین نبودی؟پس چرا بقیه می..

دعصبی فریاد کشی



-بقیه غلط میکنن، من دوست گلین نیستم؛ اگه 
مدوستش بودم کمکش می کرد

مسریع پرسید

؟-گلین ازت چه کمکی می خواست

دبی توجه به سوالم، عصبی غری

-از خونه ی من برو بیرون،من دوست گلین نیستم؛نمی 
مخوام حتی اسمش رو بشنو

با این که نگران بچه ی توی شکم زری بودم اما حاال که 
مطمئن شده بودم، زری قطعا یه چیزایی میدونه؛نمی 

.دونستم به همین راحتیا میدون رو خالی کنم و برم

برای همین هرچی به فکرم می رسید،به زبون می 
.آوردم



-ببین زری خانوم، درسته گلین به کمکت احتیاج داشت 
و تو کمکش نکردی، اما برای جبران دیر نیست؛تو 

میتونی کمک کنی تا بی گناهی گلین رو ثابت کنیم، 
فقط کافیه بگی چی میدونی و گلین ازت چی می 

؟خواست

دچشم بسته بود و با دستش گوشش رو گرفته بو

-برو بیرون،برو بیرون...نمی خوام صداتو بشنوم حرف 
که میزنی صدای کمک خواستن گلین توی سرم می 

نپیچه(جیغ کشید)برو بیرو

ترسیدم بالیی به سرش بیاد برای همین سریع به طرف 
مدر رفته و گفت

-من پرستار چیچک بانوام، تو ساختمون اصلی عمارت 
زندگی می کنم؛اگه وجدانت بیدار شد و به پاس قدر 



دانی از گلینی که این همه بهت کمک کرد، خواست 
کمکی به اثبات بی گناهی گلین بکنه؛بیا سراغم. نه که 

نتو بمونو عذاب وجدانتو صدای کمک خواستن گلی

بی حرف دیگه ای در رو بسته، کفش پوشیدم و با 
.سرعت حیاط رو دویدم تا به در برسم 

وارد کوچه که شدم، یه بادی که به سر و کله م خورد 
تازه متوجه موقعیت شدم و خدا رو شکرکردم با اون 
همه سر و صدای من کسی نبود و متوجه نشد من به 

.دیدن زری رفتم

مثال این قضیه ی یه رازه و باید تو سکوت انجامش 
بدم، اونوقت وسط روز وسط حیاط ایستاده بودم و 

«جیغ می کشیدم:«این جا کسی نیست؟

نگهبان عمارت با دیدنم در رو باز کرد داخل که شدم با 
.یاد آوری موضوعی با عصبانیت به پیشونیم کوبیدم

این چه غلطی بود من کردم؟ اگه زری هم با دشمنای 
گلین هم دست باشه چی؟قطعا میره و همه چی  رو 

میذاره کف دستشون، از عذاب وجدانشم مشخص بود 
که یه کاری کرده اما  چی کار؟این موضوعیه که من 



.باید بفهم

دست و صورتم رو شسته به اتاق خانوم بزرگ  رفتم، 
.بیدارش کردم و دو نفری باهم ناهار خوردیم

از اون جایی که خوابیدن زیادی برای خانوم بزرگ 
همچین خوب نبود، پیشنهاد دادم؛ یه َسری تا لب 

.چشمه بریم

-نه مادر... بچه م نیست دلم نگرانشه، فیروزه اومد سه 
.نفری با هم میریم

مکنارش روی تخت نشستم،دستش رو گرفته و گفت

-اتفاقا چون میخوام حال و هواتون عوض بشه از فکر 
ته تغاریت بیای بیرون، باید بیرون بریم؛ خیالت راجع 

هبه فیروزه راحت باشه، رهام مراقبش

تخانوم بزرگ لبخند نگرانی زد و گف



-میدونم رهام مراقبشه، اما من یه مادرم نمی تونم 
منگران نباش

باید خانوم بزرگ رو با خودم میبردم کنار چشمه، این 
طوری می تونستم به پچ یچ های زن ها هم گوشم بدم 

.شاید چیزی دستگیرم بشه

-خانوم بزرگ...دلت میاد این همه خواهش می کنم، 
؟نمیای بریم

نگاه کالفه ای بهم انداخت، معلوم بود هم نگرانی 
دخترش نمیذاشت پا از عمارت بیرون بذاره و هم دلش 

.نمیومد ناراحتم کنه

.-باشه بریم...فقط باید زود برگردیم



.با شادی بغلش گرفته و  بوسیدم

م-پس کمکتون می کنم لباس عوض کنید بری

ه-باش

لباس های خانوم بزرگ رو دستش دادم، پشت کردم و 
.وقتی لباسش رو پوشید؛ قرصش رو دادم،خورد

نیم ساعت بعد باالخره تونستم خانوم بزرگی که هنوز 
.هم نگران بود از عمارت بیرون ببرم

قدم زنان به سمت چشمه رفتیم، گرچه چشمه نبود و 
رودی بود که از چشمه روان بود و سرچشمه روی کوه 

بود؛اما چون از بچگی گفته بودیم :«لب چشمه» 
چشمه روی زبونمون نشسته بود .
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-خانوم بزرگ بریم جایی که ظرف میشورن؟مادر و 



ندوستام هم هست

تلبخند خسته ای زد و گف

م-هر جا که تو دوست داری میری

خوش حال دست خانوم بزرگ رو کشیده و خودم 
.جلوتر حرکت می کردم و خاطره تعریف می کردم

خانوم بزرگ هم به شیطنت های من می خندید و 
دبعضی جاها هم نصیحتم می کر

؟-خانوم بزرگ یه سوال بپرسم جواب میدی

تلبخند مهربونی زد و گف

س-بپر



منیش باز کرده و  با ذوق پرسید

-یالمان خان، اولین بار کی بغلت کرد؟ماچ چی کی 
؟(تقریبا داد زدم)ماچت کرد

خانوم بزرگ با چشم های گرد شده نگاهم کرد،نیشی 
.باز کرده و با ذوق از بازوی خانوم بزرگ آویزون شدم

ه-خانوم بزرگ بگو دیگ

تخندید و گف

د-شبی که محرم شدیم،برای اولین بار ماچم کر

دبا ذوق جیغ کشیدم،خانوم بزرگ ترسید و پسم ز



ر-چته دخت

مبا ذوق گفت

ه-کاش بودم، میدیم یالمان خان چجوری ماچ می کن

خانوم بزرگ از پررویی من دهانش باز مونده بود،من 
.هم مدام نیشم رو باز می کردم

توقع این حرف رو نداشتم و وقتی خانوم بزرگ 
.گفت:«همونجوری که امیر ماچ می کنه» ماتم برد

خدا بگم چی کارت کنه امیر، نکنه خانوم بزرگ دیشب 
!بیدار بوده و متوجه ی ما شده؟

مسعی کردم خونسرد باشم،جواب داد

-باید برم از سانلی بپرسم خانزاده چجوری ماچ می 
؟کنه؟که بفهمم یالمان خان چجوری ماچ می کرده



مدوباره از بازوی خانم بزرگ آویزون شدم،گفت

ش-بگو دیگه،خسیس نبا

تخانوم بزرگ خندید وگف

-چجوری بهت بگم آخه؟نمیشه توضیح داد چون 
هعملی

مقیافه ی غمگینی به خودم گرفته و گفت

د-چه بد ش

خانوم بزرگ لبخند شیرینی زد، چند قدم جلو تر که 
رفتیم باز خودم رو به بازوی خانوم بزرگ 

مچسبونده،پرسید



-نگفتی کی بغلت گرفته؟نکنه قبل از محرم شدن تو 
؟بود

تخانوم بزرگ با صدای بلند خندید و گف

-از دست تو دختر، آره قبل از محرم شدنمون یه بار که 
دتب و لرز داشتم بغلم گرفته بود،سوار درشکه م کر

باز من ذوق زده شدم و خانوم بزرگ خندید،سنگینی 
نگاهی رو حس کردم و دنبال کسی که بهم زل زده بود 

گشتم و رسیدم به پسری که چهره ی محجوبی 
داشت،وقتی متوجه نگاهم شد؛سر به زیر انداخت و 

.رفت

خوش حال از این که حال و هوای خانوم بزرگ  رو شاد 
.کردم، به چشم رسیدیم

خانوم بزرگ روی تکه سنگی نشست و با پیرزن هایی 
.که می شناختنش مشغول صحبت شد



کنار مادر نشسته بودم و ظرف ها رو آب می کشیدم 
که حرف های دو زنی که کنارم نشسته بودن توجهم رو 

دجلب کر

ه-بیچاره چیچک بانو، جوون بود که بیوه شد

-همش تقصیر اون دختر ورپریده ش گلین بود که 
دیالمان خان ُمر

-چرا پشت سر ُمرده حرف میزنی؟ شوهر خواهر شوهر 
من می گفت:«یکی بهمون پول داده که غله رو از انبار 
جا به جا کنیم» این مریض میشه نمیره دیگه نمیدونه 

نغله رو جا به جا کردن یا سوزوند

-چه ساده ای خواهر؟کار خود گلین بوده دیگه، دست 
رنج مردم بیچاره رو سوزند الهی خدا تو آتیش جهنم 

شبسوزوند



سوزوندن غله؟رهام به من چی گفته بود؟ سند فروش 
غله رو گفت تو خونه ی گلین پیدا کردن؟یا که گفت 

!گلین غله رو سوزونده؟

با دقت طوری که تابلو نباشه به صورت زن نگاه کردم 
!تا بفهمم شوهر خواهر شوهرش کیه؟

اما به نظرم آشنا نمیومد برای همین وقتی رفت، سریع 
ماز مادر پرسید

-مادر این خانوم چاقه که کنارم نشسته بود رو می 
؟شناختی

ه-عصمت خانوم بود دیگ

مخیلی تابلو و سریع پرسید

؟-اسم شوهر خواهر شوهرش چیه



دمادر متعجب همراه با کمی اخم پرسی

ه-شوهر خواهرش رو چیکار داری؟اسمش احمد

-هیچی،داشت درباره ش حرف می زد منم شنیدم 
مکنجکاو شدم اسمش رو بدون

مادر که ظرف ها رو کامل شسته بود بعد از این که 
.پرسید به خونه میرم یانه؟به خونه رفت

همراه خانوم بزرگ تا غروب کنار چشمه قدم زدیم و 
من تمام مدت به این فکر می کردم چطور باید به 

!سراغ احمد آقابرم؟

غروب که به عمارت برگشتیم، دم در کنار اتاقک 
.نگهبانی همون پسری که بهم نگاه می کرد رو دیدم

اما به خاطر نداشتم کجا دیدمش؟برای همین بهش زل 
.زده بودم



م-گونش خانو

با صدای خانزاده انگار که دزدی کرده باشم و صاحب 
مال از راه رسیده باشه، ترسیدم و رنگم پرید.
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""فیروزه

حرف هایی که می شنیدم باورم نمی شد، درسته من 
همیشه ساکت بودم کسی بهم زور می گفت نمی 
تونستم حق خودم رو بگیرم اما حرف هایی که 

.کشاورزِ  پیِر نابینا شده زد واقعا سخت و دردناک بود

بغضی که موقع حرف زدن داشت باعث شد بغضم 
.بگیره و حتی نتونستم یک لقمه هم غذا بخورم

.مدام صداش توی گوشم می پیچید

-«رعیت که بشی اختیار نفس کشیدنت هم  دست 
خودت نیست،اگه ارباب بگه نفس بکش، نفس می 

!کشی و اگه بگه بمیر باید بمیری



تا وقتی که یالمان خاِن خدابیامرز بود و بعدش هم 
ارسالن خان اوضاع رعیت بهتر بود، رعیت هم می 
تونست آدم باشه و خودش برای زندگیش تصمیم 

.بگیره 

اما وقتی که گلین بانو رو به جرم دزدی گرفتن همه 
.چی خراب شد، ارسالن خان سکته ی قلبی کرد

کسی جز کارگزار نبود که به اوضاع رعیت رسیدگی 
کنه و کارگزار هم از نبود یه بزرگتر نهایت استفاده رو 

.کرد

اول از همه گفت:«گلین بانو مزدتون رو باال کشیده» با 
این حرف رعیت گشنه رو بیل به دست فرستاد پشت 

در خونه ی ارسالن خان، و بعد هم این بهونه ی شد که 
تمام رعیتایی که به خونه ی ارسالن خان حمله کردن 

.رو اخراج کنه

تهدید کرد:« اگه جیکتون در بیاد و با کسی حرفی 
بزنید به خان میگم چه رعیت نمک به حرومی پرورنده 

«که به خونه ی اربابشون حمله می کنن

کارگزار هم مزد رعیت رو باال کشید هم باعث شد 
رعیت روی مرد بزرگی مثل ارسالن خان، بیل و کلنگ 



.بکشه

رعیت گشنه ای که عقلش به شکمش چسبیده و برای 
سیر کردن شکم زن و بچه ش از خروس خون تا بوق 
سگ کار می کنه، سند و مدرک حالیش نیست فقط یه 

تیکه نون و یه جای خواب میخواد که کارگزار این 
مسئله رو خوب می دونست چون خودش هم یه رعیت 

.بود

اما درد رعیت رو درک نکرد و تا تونست سواستفاده 
«کرد و تازوند.

؟-خانوم کوچیک تو فکری

دصدای رهام از فکر به حرف های پیرمرد بیرونم کشی

؟-آخرش این آقاهه نگفت میاد شهادت میده یانه

ترهام دستی به موهاش کشید و گف



-میاد،چشمش رو تاوان سکوتش از دست داده میاد که 
هتا ظلم کارگزار یه جوون دیگه رو کور نکن

معصبی غرید

-دلم میخواد خودم با دستای خودم این کارگزار لعنتی 
مرو خفه کن

ترهام خندید و گف

ر-حرص نخور...بریم برات یه چیزی بگیرم بخو

-نه میلم نمی کشه، گفتی یه آدرس دیگه هم داری بریم 
؟بااونم حرف بزنیم

ترهام گف



-باید بریم برای بهداری دارو و تجهیزات سفارش 
بدم،امیدوارم داشته باشن که که تا فردا تحویل 

مبگیری

؟-پس کی میریم سراغ اون یکی آدرس

درهام جواب دا

ا-فردا صبح میریم،که اگه شد عصر برگردیم روست

-خوبه فقط من نفهمیدم، چشم این آقا رو کارگزار 
؟کور کرده

ترهام گف

-جوون بوده که کارگزار این باال رو سرش میاره، تا 



جایی که من فهمیدم ارسالن ازش کمک میخواد اما 
سکوت می کنه و حرفی نمیزنه،کارگزار هم با آتویی که 

داشته حسابی این آقا و چند نفر دیگه  رو توی برف 
کتک می زنه و فلک میکنه، برف میره تو چشمش و 

هکور میش

از پستی کارگزار عصبی شده و دلم به حال رعیت 
بیچاره ای که من و امثال من اربابشون بودیم، سوخت 

.و خاکستر شد

م-خانوم کوچیک بریم که کلی کار داری

م-بری

همراه رهام از انباری که پیرمرد کار می کرد بیرون 
زدیم و برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی مختصری 

.که برای بهداری الزم بود،رفتیم

تا شب مشغول بودیم و به خاطر راه رفتن زیادی پا 



.درد شدیدی داشتم و به سختی راه می رفتم 

سر راه از یه آشپزخونه رهام شام قورمه سبزی گرفت 
و به حیاط شلوغ رفتیم، تقریبا دیر وقت شب بود اما 

.حیاط، شلوغ و پر از سر وصدا بود

از نگاه های اهالی خونه می ترسیدم و چسبیده به 
.رهام، به اتاقی که برای رهام بود رفتیم

وقتی که رهام  در رو قفل کرد خیالم کمی راحت شد و 
متونستم به پشتی تکیه بزنم و پامو دراز کن

؟-خسته شدی خانوم کوچیک

؟-آره، پا درد دارم

ن-شام تو بخور، بهت پماد میدم بز

رهام سهم غذای منو داد و خودش از اتاق بیرون رفت، 
صدای قفل در که اومد با خیال راحت شامم رو شروع 



.کردم

رهام وضوگرفته برگشت،نماز خوند و بهم یه پماد داد 
.به پام بزنم و خودش شامش رو شروع کرد

بعد از شام حسابی به کف پام پماد زده م ماساژ دادم، 
من توی اتاق و روی تخت خوابیدم؛رهام هم پتو و 

بالشت برداشت و توی هال خوابید.
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صبح رهام بیدارم کرد و به آدرس دومی که داشت 
رفتیم،نسبتا جوون بود و حسابی هم بد حرف می زد 

.و از هر ده کلمه ُنه کلمه رو فحش می داد

آخرش هم با رهام دست به یقه شد و مردم واسطه 
شدن تا رهام ولش کنه، فکر نمی کردم رهام انقدر 

!خوب دست به یقه بشه و دعوا کنه

ا-رهام خیلی خوب کتک می  زنی

تخندید و گف



؟-خوشت اومده؟برم یه دور دیگه بزنمش

مخندیدم و گفت

-نه...اما خداییش فکر نمی کردم انقدر خوب کتک 
یبزن

ترهام هم خندید و گف

-یادش بخیر با امیر یه زمانی بزن بهادری بودیم برای 
نخودمو

د-واقعا؟امیر بهم نگفته بو

تباز هم خندید و گف



ی-جوونی بود و جاهل

؟-یعنی االن پیر شدین و عاقل

مقبل از این باز هم بخنده سریع گفت

-به خدا بخندی میزنم توسرتا، حس می کنم مسخره 
یمی کنی که می خند

مشخص بود سعی می کنه تا نخنده،تک سرفه ی کرد و 
تگف

-باشه نمی خندم دیگه،بریم ببینیم دارو ها حاضره 
؟یانه

-نه بریم یه چرخی بازار توی بازار بزنیم بعد عصر بریم 



نکه اگه چیزی هم کم بود، آورده باش

م-خوبه ...بری

همراه رهام به بازار رفتیم و حسابی به همه ی مغازه 
ها سرک کشیدیم، باورم نمی شد رهام هم بتونه 

شیطنت کنه و همراهم بخنده و گاهی با هم مسابقه ی 
.دو بذاریم

اگه دلتنگی برای مامان رو خط می زدیم کنار رهام 
.بودن،عالی بود

ناهار خوردیم و  بعداز تحویل گرفتن دارو ها به حیاط 
شلوغ برگشتیم،رهام پیشنهاد داد قبل از این که به 

روستا برگردیم به حموم برم؛فقط مراقب باشم سرم 
.خیس نشه

پیشنهاد خوبی بود به حموم عمومی رفتیم و رهام 
.منتظرموند تا حموم کردم

بعد از چهل پنج دقیقه از حموم بیرون اومدم و سوار 
.براسب به سمت روستا رفتیم 



جلوی رهام نشسته بودم اما باز هم رهام یه بقچه 
بینمون گذاشته بود تا باهم برخوردی نداشته 

باشیم،طبق گفته ی رهام قرار بود بگم سرم خورده به 
میز و کمی ضربه دیده که هم دروغ نگفتم باشم و هم 

.اصل ماجرا رو نگم

باالخره ساعت یازده ی شب به عمارت رسیدیم و با 
صدای شیهه ی اسب رهام، مامان خودش رو به حیاط 

.رسوند

رهام کمکم کرد از اسب پایین برم و پام به زمین 
نرسیده توی آغوش مامان گم شدم و به آرامش 

رسیدم.
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وقتی مادر بغلم گرفت، بغضی که داشتم شکست و 
.گریه کردم

مادر فکر می کرد از دلتنگیه اما حاال که به مادر رسیده 
بودم دلتنگی معنایی نداشت،اشک های من به خاطر رِد 

.دست هاِی کثیِف رحمت روی تنم بود



م-گریه نکن دورت بگرد

مادر دستی به سرم کشید و متوجه ی باند پیچی سرم 
دشد و نگران پرسی

؟-سرت چی شده

ترهام سری گف

د-سرش به پایه ی میز خور

مادر سرم رو که روی سینه ش بود بین دستاش گرفت 
و با دقت به سرم نگاه کرد، چشم بستم تا دردم رو 

.نفهمه

؟-فیروزه مامان...حالت خوبه



ن-خوبم ماما

؟-حالت خوبه فیروزه

صدای گونش بود،پشت سرم کنار رهام ایستاده 
بود؛مشخص بود تازه به عمارت برگشت و کمی هم 

.نفس نفس می زد 

سعی کردم جلوی اشک هامو بگیرم و لبخند بزنم اما 
چشمم که به رهام افتاد شدت اشک ریختنم بیشتر شد 

.و به سکسکه افتادم

.مادر بغلم گرفت و سرم رو نوازش کرد

ت-رهام...یه کاری کن، حال دخترم خوب نیس

ترهام جلو اومد، با لمس کردن پیشونیم گف

ش-تب کرده،باید ببریمش اتاق



رهام جلو اومد تا بغلم بگیرم،از بغل مادر جدا شده 
بودم که امیر عصبی از راه رسیدن با دیدن من سریع 

تبه طرفم اومد.رهام با دیدن امیر عقب کشید و گف

ا-حالش بده،بغلش کن ببریمش بال

سرم سنگین شده بود،چشمم می سوخت و آب دهانم 
خشک شده بود.اما بهوش بودم و از الی پلک های نیمه 

.بازم همه چی رو میدیم

امیر بغلم گرفت و به سرعت به اتاق رسوندم، روی 
تتخت خوابوندم.رهام گف

د-یه تشت آب سرد و یه پارچه ی تمیز بیاری

تصدای گونش رو شنیدم که گف



م-من میار

صدای نگران مادر رو هم می شنیدم که نگران از رهام 
دمی پرسی

-حالش خوب بود تو راه میومدید؟چرا از حال 
رفت؟الزم نیست ببریمش شهر؟چرا معاینه ش نمی 

؟کنی

درهام جواب تمام سواالت مادر رو با یک جمله دا

.-حالش خوبه،پاشویه بشه بهترمیشه

.احساس گرما می کردم دلم می خواست لخت بشم

با احساس خیسی روی پیشونیم متوجه شدم، آب سرد 
رسیده و رهام دستمال خیس رو، روی پیشونیم 
گذاشته؛چشم بسته بودم و پشت پلک هام انگار 



.صورت و لبخند چندش رحمت سنجاق شده بود

تصویر بزرگ و بزرگ تر می شد،هوشیار بودم می 
دونستم واقعی نیست اما ترسم دست خودم نبود و 

.نمی تونستم جلوی ترس رو بگیرم

کمک می خواستم، باید جیغ می کشید و کمک طلب 
می کردم اما الل شده بودم، هرچقدر جیغ کشیدم هیچ 

.آوا و صدایی از حنجره م خارج نشد

گرمم بود،تمام تنم از ترس می لرزید؛رحمت جلو اومد 
لبخند کریهی زد و دستش یقه ی لباسم رو کشید و 

.پاره کرد

دستش روی سینه م نشست و به قلبم چنگ زد،قلبم 
.سنگینی می کرد و نفس کشیدنم ُکند شده بود

مثل ماهی از آب دور افتاده،فقط دهانم باز و بسته می 
.شد و هوایی برای نفس کشیدن نبود

دست رحمت دور گردنم حلقه شد و راه نفس کشیدنم 
.بند اومد

با سیلی که به صورتم خورد انگار که از بلندی به زمین 
خورده باشم با شوک چشم باز کردم، اولین تصویری 

.که دیدم  چشم های مشکی رهام بود



؟-فیروزه جان...خوبی

آرامش صداش قلبم رو به تپش انداخته بود،زیر لب 
مزمزمه کرد

ه-مگه میشه تو کنارم باشی و حالم بد باش

ترهام گوشش رو به لبم نزدیک کرد و گف

ک-چیزی گفتی خانوم کوچی

مزیر لب، زمزمه کرد

-دوست دارم
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""گونش

از ترس به خانوم بزرگ چسبیده بودم، اگه دست امیر 
.بهم می رسید کارم تموم بود

من بیچاره رفتم تا کمی دور   و بر خونه ی زری کشیک 
دبکشم که پسره رو باز دیدم، ازم پرسی

؟-با کسی کار دارید

فقط یه کلمه گفتم:«نه» چشمم به امیر عصبی افتاد که 
به سمتم میومد با ترس شروع به دویدن کردم تا 

.خودم رو به عمارت برسونم

غروب هم بهم اخطار داده بود نزدیک این پسره نشم و 
حاال این موقعی شب باهم ما رو دید و قطعا زنده م  

.نمیذاشت

وقتی وارد عمارت شدم،فیروزه و رهام برگشته بودن 
اما حال فیروزه بد شده بود و یکساعتی درگیرش 
بودیم تا این که بخاطر شلوغی رهام ما رو از اتاق 



.بیرون کرد و توی راهرو منتظر ایستادیم

از وقتی از  اتاق بیرون رفتیم ، امیر خشمگین بهم چشم 
.دوخته بود منم با ترس آب دهانم رو قورت می دادم

میدونستم دست امیر بهم برسه حتما کتکم می زنه 
برای همین تصمیم گرفتم خودم پا پیش بذارم حداقل 

.شاید کمتر کتکم زد

خانوم بزرگ که به اتاقش رفت، به رهام نزدیک 
مشدم.گفت

م-خانزاده میشه حرف بزنی

تخشمگین نگاهم کرد و گف

م-حرف بزنی

؟-خب ...بریم توی اتاقت



م-بری

به طرف اتاقش رفت،دستش رو گرفتم ایستاد و 
دمتعجب نگاهم کر

م-من خانوم بزرگ بخوابه میا

سری تکون داد و رفت.به اتاق خانوم بزرگ رفتم،به 
.قدری خسته بود که بعد از خوردن قرص خوابش  برد

من امیر رو دوست داشتم و این حقیقتی انکار 
ناپذیربود،دلم نمی خواست بهم شک داشته 

.باشه،دلخور و عصبی باشه،کتکم بزنه

پس بهترین راه همین بود که برم و خودم توضیح بدم 
چی شده،برای این که به خودم  مسلط باشم و استرس 
نداشته باشم؛یه لیوان آب خوردم و به طرف اتاق امیر 

.رفتم

تقه ای به در زدم و با شنیدن صدای امیر، وارد اتاق 
.شدم



م-اممم..او..اومدم حرف بزنی

امیر روی تختش دراز کشیده بود،سری تکون داد و 
تگف

م-حرف بزنی

بدون این که امیر حرفی بزنه و چیزی بخواد، خودم به 
طرفش رفته و کنارش روی تخت نشستم؛امیر متعجب 

منگاهم کرد.گفت

-وقتی با عجله رفتی بیرون منم دنبالت اومدم،جلوی 
اون خونه که رسیدم؛پسره خودش پرسید با کسی کار 

.دارم یانه؟ به خدا من فقط گفتم :«نه» امیر من..

هنوز  حرفم تموم نشده بود که محکم به دهانم کوبید، 



.طوری که از لبه ی تخت افتادم

هنگ  سیلی بودم ، دستم رو کشید و روی  تخت بغلم 
.گرفت

ی-اینو  زدم تا بفهمی با هر خری نباید حرف  بزن

سرم رو به سینه ش تکیه دادم،چون جوابی ندادم فکم 
ترو محکم بین دستش فشرد و گف

!-فهمیدی یا نه؟

مبا درد گفت

.-فهمیدم...آخ امیر...ولم..

حرفم تموم  نشده بود که فشار دستش کمتر شد و  لبش 
.روی لبم نشست



به یه نتیجه یی رسیده بودم،عاقبت هر بحثی با امیر 
همین بود؛کتک می زد آخرش می بوسید،می بوسید باز 
آخرش می بوسید،عصبی بود آخرش می بوسید،خسته 

بود آخرش می بوسید،بحث جدی یا شوخی فرقی 
.نداشت باز آخرش به بغل و بوسه ختم می شد

روی سینه  ش لم دادم و اینطوری امیر راحت تر می 
.تونست ببوستم

نفس کم آوردم و با فشاری به سینه ش، امیر لبش رو 
دبرداشت.پرسی

ی-پیشی چی میخوا

منفسی گرفته و گفت

د-نفسم بند اوم

دصورتش رو به گردنم کشید و لب ز



ی-پیش

؟-بله

تلیسی به گردنم زد و گف

.-شب پیشم میخوابی یا..

هنوز حرفش تموم نشده بود که صدای رهام رو 
.شنیدیم

-امیر توی اتاقی؟
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قبل از این که رهام در رو باز کنه،امیر بغلم گرفت و 



.باهم زیر تخت دراز کشیدیم

ه-امـ... عه نیست ک

صدای بسته شدن در اومد، اما امیر اجازه ی تکون 
خوردن بهم نداد و تا نیم ساعت بعد همچنان زیر تخت 

بغلم گرفته بود؛ صورت و گردنم رو غرق بوسه کرده 
.بود

ر-امی

ر-جاِن امی

مسرم رو به سینه ش چسبوندم،گفت

د-خوابم میا



تدستی به سرم کشید و گف

ه-همین جا، جات خوب

؟-زیر تخت؟

دبا شیطنت سینه م رو فشرد و پرسی

؟-پس زیر من

محرصی دستش رو پس زده،پرسید

؟-میشه دستت رو بذاری یه جای دیگه

؟-کجا مثال



ن-نمی دونم، هرجایی غیر از سینه ی م

تخندید و گف

-یه جای بهتر هست که دستم دوست اونجا باشه، اما 
یفکر نکنم اجازه بد

با این حرف دستش کمر شلوارم رو رد کرده بود، سریع 
ممچ دستش رو گرفت

ه-امیر اذیت نکن دیگ

گ-خودت گفتی دستمو بذارم یه جای دی

مکالفه غرید



م-درسته خودم گفتم،نگفتم که بفرستش تو شورت

تخندید و گف

د-بریم روی تخت، هم این که در رو قفل کنم کسی نیا

امیر همونطوری که بغلش بودم از زیر تخت بیرونم 
کشید و روی تخت خوابوندم، با سرعت در رو قفل کرد 

.و باز هم  روی تنم دراز کشید

ر-امیر من له شدم این زی

تخندید و گف

ب-یکم دیگه ببوسمت بعد میرم تا خوا



ممتعحب پرسید

؟-میری؟چرا

تبا شیطنت گف

م-انگار بدت نمیاد بمون

ماز حرص مشتی به شکمش کوبیده و گفت

؟-اذیتم نکن...کجا میری

تامیر لبخندی زد و گف

ه-شب بغلم نخوابی بهتر



بااین حرف خم شد و بعد از یه بوسه ی طوالنی از 
.اتاق بیرون رفت

دروغ چرا بوسه های امیر رو دوست دارم اما من یه 
روزی شوهر می کنم،اون روز که رسید چطور امیر و 

!بوسه هاش رو فراموش کنم؟

کالفه بودم،خوابم نمی برد کمی تو اتاق راه رفتم و به 
این فکر کردم که به خونه ی زری برم یا صبر کنم 

!خودش به سراغم بیاد؟

البته مسئله ی مهم ایِن که نباید با اون پسر و نگاهش 
سینگش یا مرد دیگه ای حرف بزنم چون امیر به 

محض مطلع شدن، گردنم رو با چاقو گوش تا گوش 
.میُبره

بوی تن جا مونده ای امیر روی وسایلش و بدن من 
بوی امیر رو می داد، نتونستم حتی یک دقیقه چشم 

ببندم.
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با بوسه ای روی پیشونیم، چشم باز کردم؛ خانوم بزرگ 



تبا لبخند مو هام رو نوازش کرد و گف

؟-بیدار نمیشی

خمیازه کشیدم و باز چشمم رو بستم، دلم می خواست 
مباز هم بخواب

؟-یکم دیگه بخوابم

با این که چشمم بسته بود اما صدای خنده ش رو 
مشنید

-انگار نمی دونی کجا خوابت برده؟ اتاق پسرمو 
بصاحب شدیا، پاشو بریم اتاق من بخوا

چی؟گفت اتاق پسرش؟خانوم بزرگ منو تو اتاق امیر ،  
؟روی تختش دید



مبا وحشت چشم باز کرده، با تته پته گفت

.-مـ...من ...ایـ..اینجا..

تخانوم بزرگ با لبخند شیرینی گف

-امیر بهم گفته که دیشب سردرد داشته بهت گفته 
قرص بیاری براش اما وقتی خودش میاد میبینه 

اخوابت برده اینج

با بغض به تایید سر تکون دادم، تا کی توی این رابطه 
!ی نیم بند قراره به همه دروغ بگم؟خدا می دونه...

خانوم بزرگ دستم رو گرفت و کمک کرد همونطور 
.خوابالو با چشم های نیمه باز از اتاق امیر بیرون برم

توی راهرو امیر ایستاده بود،وقتی از کنارش رد شدم 
به قدری با سرعت لبم رو بوسید که خواب کال از سرم 

.پرید

با چشم های گرد شده بهش نگاه کردم، چشمک زد، 



.بوس فرستاد و وارد اتاقش شد

ب-چرا خشکت زده گونش؟بیا بریم بخوا

م-با...باشه بری

همراه خانوم بزرگ وارد اتاقش شدیم، روی تخت دراز 
.کشیدم و خانوم بزرگ پتو روی تنم کشید

ب-من میرم پایین صبحونه بخورم،تو بخوا

ه-باش

خانوم بزرگ رفت اما خوابم نبرد،تصمیم داشتم کمی 
فکر کنم تا بفهمم باید چی کار کنم؟به بقیه بگم 

؟چیزایی که میدونم رو یا نه

باز هم سراغ زری برم یا صبرکنم خودش به سمتم 



؟بیاد

احمد آقا،شوهِر خواهر شوهِر عصمت خانم رو از کجا 
پیدا کنم؟سراغش رو از کی بگیرم؟اصال برم جلو چی 

؟بگم

؟دفتر خاطرات گلین رو باید پیدا کنم، اما از کجا

شاید هم َسری به مهلقا بزنم و ببینم چیزی دستگیرش 
؟شده یا نه

اما فکر کنم بهترین کار این باشه که برم و اسم و رسم 
خدمتکار پیری که توی سوزوندن گلین نقش داشت رو 

.بفهم

خوابم نمی برد ، دست و رو شسته به مطبخ رفتم، 
دزیور مشغول ظرف شستن بو

م-سالم زیور خان

.-سالم خانوم جان، خانوم بزرگ..



مسریع گفت

-نه...من خودم اومدم یکم چایی نبات بخورم آخه دلم 
هدرد می کن

-چایی رو صبحونه خوردن،تموم شده.باید آب بذارم 
دجوش بیا

.-ایرادی نداره،صبر می کنم

زیور دستش رو آب کشید و کتری پر از آب رو، روی 
.شعله ی گاز گذاشت و به ظرف شستن ادامه داد

!-زیور خانم...بقیه خدمتکارا کجا رفتن؟نیستن؟

-زیبا خانم حالش بد بود، بردنش بهداری آقای دکتر 
همعاینه ش کن



ممتعجب پرسید

ا-زیبا خانم؟اسمش رو نشنیدم تا حال

تزیور گف

-یه خانم پیری هست که وقتی شما اومدی نبود،چند 
هروزی میشه برگشت

؟-همونی که برای درمانش اردبیل بود

ه-بله، خودش

که این طور، اسمش رو فهمیدم باید بفهمم چطور 
آدمیه؟احتماال یکی از ُمهره های اصلی بین خدمه 

.همین زیبا خانم باشه



؟-مرِض زیبا خانم چیه

-نمی دونم واال، اما خودش میگه گلین بانو این بال رو 
هبه سرش آورد

ممتعجب پرسید

؟-گلین بانو

تزیور سری تکون داد و گف

-مشکِل زیبا خانم از کلیه ست، هر از چند گاهی درد 
می گیره،بردنش اردبیل تا بهتر بشه اما افاقه 

نکرد.زمانی که گلین بانو بود رو درست یادم نیست، اما 
زیبا هر جا نشسته گفته:« چون من خدمتکاری بودم که 
به اتاق کار خان می تونست بره، گلین از من خواست، 
از اتاق خان دزدی کنم و سند هایی که میگه ببرم اما 



وقتی به حرفش گوش ندادم و به خان راپورتش رو 
دادم،دستور داد توی برف فلکم کنن و کتکم بزنن بعد 

دهم توی زیر زمین نمور زندانیم کر

؟-واقعا گلین بانو همچین کاری کرده

تزیور شونه ی باال انداخت و گف

-خدا عالمه، اما زیبا رو آدمای ارباب از زیر زمین پیدا 
.کرده بودن و دردش هم از همون موقع شروع شد

قبل از این که سوال دیگه ای بپرسم، آب جوش اومد و 
.زیور چایی نبات رو به دستم داد

ن-بفرمایید خانوم جا

م-دستت در نکنه زیور خان



.با این که دل درد نداشتم اما چایی نبات رو خوردم

م-زیور خان

م-بله خانو

-این جا...توی عمارت ، دیگه کدوم خدمه از قدیم 
نهست

دزیور پرسی

؟-چقدر قدیمی

؟-خود و خواهرات از کی اومدین



-ما خونه زادیم، همین جا به دنیا اومدیم، منو زینت از 
ارسالن خان بزرگتریم اما زهرا چند ماهی از ارسالن 

هخان کوچیک تر

-پس باید بدونی چه کسایی قدیمی هستن و کیا تازه 
؟اومدن

-بله...خدمتکار های آشپزخونه همه از قدیمی های 
عمارت حساب میشن، باغبون  و زن و بچه ش هم 

قدیمی هستن با دو تا پسرش که ازدواج هم کردن تو 
عمارت زندگی می کنه یه دختر دم بخت و یه پسر 

.بچه هم داره

برای تمیز کاری عمارت معموال، خدمت کار روز مزد 
میگیرن که این خدمت کارا هم تقریبا ثابت و قدیمی 

.هستن

سه نفری هم هستن که دائمی هستن و تو عمارت 
زندگی میکنن، رخت شور خونه هم که خدمتکار های 

دائمی خودش رو داره و اونا همه یکی ،دو سالی میشه 
.اومدن و جدید نیستن



دو ،سه تایی هم خدمتکار جوون برای پذیرایی از 
مهمون ها تو عمارت هستن که جدید از روستای 

اطراف اومدن، دیگه کسی خاطرم نیست

-خونه ای که هست ته کوچه، چسبیده به دیوار عمارت 
اون جا کی زندگی می کنه؟

 -توی اون خونه،پنج خانوار زندگی می کنن؛باغبون و 
دوتا پسرش،عباس آقا و یکی از نگهبان ها که تازه 

ازدواج کرده.

 قبل از این که بپرسم:«از نگهبان ها کی قدیمیه؟» 
خاتون وارد مطبخ شد.
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زیور با دیدن خاتون سریع سالم کرد و کمی خم 
.شد،سالم کردم و استکان خالی رو به دست زیور دادم

تاز کنار خاتون رد می شدم که بازوم رو گرفت و گف

؟-چرا نیومدی صبحونه بخوری



دلم می خواست بگم:«فضولی آخه؟به تو چه ربطی 
مداره؟!»اما حرف دیگه ای زدم و گفت

-گرسنه م نبود، دل درد داشتم اومدم چایی نبات 
.بخورم

تبازوم رو ول کرد و گف

ی-می تونی بر

بی حرف از مطبخ بیرون زدم، اما فکر به این که نکنه 
زری رفته و من رو لو داده مثل خوره به جونم افتاده 

.بود و حسابی نگرانم کرده بود

کمی کنار حوض نشستم تا درست و حسابی بتونم 
.افکارم رو سر و سامون بدم به اتاق خانوم بزرگ  رفتم

باید ماجرای سوزوندِن گلین رو کامل می فهمیدم تا 



.بتونم بقیه خدمت کار هایی که دست داشتن پیداکنم

با رجوع به حرِف زیور بود یا زینت که گفت:«بگردم 
برای گلین بانو نمی دونی خدمتکارا چی کار کردن 

باهاش...»میشه حدس زد که اونایی که گلین رو 
سوزوندن خدمتکار بودن،اما کدوم خدمتکار و چرا این 

.کار رو کردن؟باید بفهمم

به اتاق خانوم بزرگ رفتم و با اظهار کنجکاوی درباره 
ی رفتار عجیب خانزاده جویای این شدم که مگه 

تخاتون و خان چی کار کرده بودن؟خانوم بزرگ گف

-ارسالن و گلین امیر رو که تازه سه ماهش بود حموم 
می کردن،که خاتون میره پشت در حموم درست مثل 

.امیر سر وصدا راه میندازه

ارسالن بیرون میاد تا خاتون رو آروم کنه اما خاتون به 
حدی فریاد می کشه که همه ی عمارت پشت در حموم 

.جمع میشن 

بعدش هم هرجایی میشینه قضیه رو طور دیگه ای 
تعریف می کنه،به همه میگه:« زنیکه ی ورپریده لنگ 

ظهر، صداشو انداخته بود تو سرش و آه و ناله ش 



«تموم عمارت رو ُپر کرده بود

؟-مگه خانزاده رو نبرده بودن حموم

تخانوم بزرگ گف

-امیر رو حموم می کردن، اما خاتون طوری تعریف 
کرده بود که گلین براش مهم نیست صدای آه و ناله ش 

رو کسی موقعی رابطه بشنوه و بفهمه در حال رابطه 
.هستن،بی حیاست و سر ظهر با شوهرش حموم میره

-تا جایی که من شنیدم زن و شوهر به هم محرم 
نهستن پس میتونن باهم برن حموم،مثل خاتون و خا

تخانوم بزرگ سری تکون داد و گف

-نمیدونم واال، بعد از ماجرای بی آبرویی که خاتون راه 



انداخت، یه روز یه عده زن از خدا بی خبر توی باغ 
دست و پای گلین رو میبندن و روی تنش با کتری 

نآبجوش میریز

از فکر کردن به سوختن با آب جوش صورتم از درد 
مجمع شد و گفت

؟-بیچاره گلین، ارسالن خان کاری نکرد

تخانوم بزرگ لبخند غمگینی زد و گف

-ارسالن نفهمید،ارسالن مثل رهام پزشک بود و برای 
کمک به سیل زده ها رفته بود تا برگرده تن گلین خوب 

شد و ردی هم که مونده بود رو گفته بود خودش 
هحواسش نبوده آب جوش ریخت

؟-شما چرا حرفی نزدید؟کاری نکردید



-منم نمی دونستم، ارسالن بعد از رفتن گلین، قبل از 
مرگش دفتر خاطرات گلین رو خونده بود و به ما هم 
گفت،ارسالن بیچاره میل مرغ َپر کنده شده بود مدام 

خودش رو سرزنش می کرد و دعوای سختی هم با پدر 
.و مادرش کرد

تا همین جا کافی بود که مطمئن بشم، خدمه گلین رو 
سوزوندن چون هر کسی اجازه ی ورود به عمارت 

.اربابی رو نداره

؟-شما هم دفتر گلین رو خوندی

تخانوم بزرگ گف

ه-نه...فقط ارسالن خوند



؟-خانوم بزرگ، گلین زنده ست

ت-نمیدونم اما میگن که زنده س

؟-اگه زنده ست چرا برنمیگرده

خانوم بزرگ سر روی بالشت گذاشت، چشم بست و 
تگف

ه-روی برگشت ندار

باز هم سوال داشتم اما وقتی خانوم بزرگ چشم 
!میبنده یعنی بیشتر از این سوال پرسیدن ممنوعه

بهتر بود به فیروزه سر می زدم،برای همین به طرف 
.اتاقمون رفتم اما در قفل بود و کلید هم نداشتم

با کمی دقت صدای رهام رو از اتاق خانزاده شنیدم،به 
.طرف در رفتم و تقه ای به در زدم



د-بفرمایی

در رو باز کرده و فقط سرم رو داخل بردم، رهام روی 
.صندلی و امیر گوشه ی تخت نشسته بود

؟-داداش،کلید اتاق فیروزه پیشت نیست

درهام جواب دا

-دست منه،برای یه موضوعی رو براتون بگم بعد به 
نفیروزه سر بز

ه-باش

وارد اتاق شدم، در رو بستم و کنار در ایستادم.رهام 
وقتی حرف های کشاورز نابینا رو تعریف کرد متوجه 



.ی شباهت ماجرای کشاورز با زیبا خانم شدم

هر دو توی برف کتک خورده و فلک شده بودن و توی 
.زیر زمین هم زندانی بودن

یعنی زیبا خانم هم از کارگزار دستور میگیره؟دروغ 
چرا توقع داشتم تحریک خدمه زیر سر خاتون باشه 

اما انگار کارگزار همه جای عمارت حتی روی خدمه ی 
.زن هم نفوذ داره

حس خوبی نداشتم که بقیه همه چیز رو مو به مو 
برای من تعریف می کنن و من پنهون کاری می کنم،اما 

همچنان ترجیح می دادم همه چی رو بفهمم و با مدرک 
.به امیر و بقیه توضیح بدم

دامیر از رهام پرسی

؟-با آقای مغانلو حرف زدی

ترهام دستی به پیشونیش کشید و گف

-امروز حرف می زنم،فقط یه موضوعی هست چند 



روز دیگه، پاییز شروع میشه و اوج برداشت محصوله 
اگه زرنگ باشی میتونیم مچ کارگزار رو سر بزنگاه 

مبگیری

تامیر حرف رهام  رو تایید کرد و گف

-منم تو همین فکر بودم، بتونیم موقع دزدی بگیریمش 
نمیتونه زیرش بزنه
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امیر و رهام عمال بی توجه به من با هم حرف میزدن،با 
متک سرفه ای اظهار وجود کرده و گفت

-از کجا معلوم خانزاده بازم بی خبر کارگر اخراج نکرده 
باشه و همچنان مزدش رو الکی رد کنه؟مگه نمیگید 
اوج برداشت محصوله؟پس به کارگر بیشتر نیازه و 

خب پول بیشتر خرج میشه اما اگه کارگزار بازم کارگر 
؟ها رو اخراج کرده باشه چی



ترهام گف

-گونش راست می گه، کار گزار قبال همین این کار رو 
هکرده؛پس بازم میتون

تامیر گف

ه-اگه برم کارگر ها رو چک کن شک می کن

مگفت

-رهام پزشکه، میتونه به بهونه ی مریضی چیزی بره 
کشاورزا رو معاینه ی کنه و از زیر زبونشون حرف 

هبکش

تامیر گف



-همچین بدم نمیگی، رهام داداش نظرت چیه؟وقتش 
؟رو داری

درهام جواب دا

-بهرحال که همه ی مردم باید یه چکاپ بشن با این کار 
مبا یه تیر دو نشون میزن

مقبل از این که امیر حرفی بزنه گفت

د-رهام کلید رو بده من برم شما حرفاتونو بزنی

کلید رو از رهام گرفتم،چون احتماال رهام یه راست 
بعد از حرف زدن با امیر به مغازه ی بابا می رفت 

خداحافظی کردیم و من به اتاق مشترکم با فیروزه 
.رفتم



فیروزه روی تخت، خواب و یه تاب صورتی رنِگ نازک 
تنش بود، با لمس پیشونیش متوجه شدم تبش قطع 

.شده

کمی کنارش نشستم و وقتی حوصله م سر رفت به 
.کتاب خونه رفتم و مشغول کتاب خوندن شدم

هر بار که به کتاب خونه می رفتم، با خودم تکرار می 
کردم برگشتم اتاق دنبال عکسی که از الی کتاب پیدا 
کردم بگردم اما به محض بیرون رفتن از کتاب خونه 

.موضوع عکس فراموشم می شد

تا ظهر که فیروزه از خواب بیدار بشه، خودم رو به 
سختی مشغول کردم وقتی هم بیدارشد؛ مجبورش 
کردم بره به امیر بگه ما رو اسب سواری ببره،با این 
امیر درگیر حساب حجره های تهرانش بود اما قبول 

کرد و بعد از ناهار سوار اسب شدیم و به تاخت از 
.عمارت بیرون زدیم

قرار بود فقط با اسب یه دوری بزنیم و برگردیم،اما به 
اصرار من و فیروزه امیر به سمت سر چشمه رفت تا 

.کمی هم راه بریم و قدم بزنیم

فیروزه گرفته و ناراحت بود،می خواست کمی تنها 
قدم بزنه؛امیر مخالف بود اما با اصرار فیروزه اجازه 



.داد تا بره

؟-امیر، به نظرت فیروز چشه

م-نمی دونم، اما نگرانش

توقع داشتم حاال که فیروزه نیست، مثل وقت هایی 
که تنهاییم بغلم بگیره و ببوستم؛اما تا وقتی که 

فیروزه برگرده کنار هم راه رفتیم، حتی دستم رو هم 
.نگرفت

تفیروزه بین امیر و اسب ایستاد و گف

؟-امیر میبریم فاطمه رو ببینم

دامیر با لبخند جواب دا

ه-معلومه که میبرم تو فقط جون بخوا



فیروزه خندید و امیر خاله ی کوچیکش رو بغل 
گرفت،با لبخند بهشون زل زده بودم که امیر اشاره کرد 

برم جلو تا بغلم بگیره اما من با وجود فیروزه جلو 
.نرفتم

امیر کمر فیروزه رو گرفت و با یه حرکت روی اسب 
نشوند،اما وقتی که خواست به من کمک کنه از قصد 
دستش رو، روی سینه م گذاشت و با بدجنسی تمام 

وقتی روی اسب نشستم؛فشاری ریزی به سینه م داد و 
تکنار گوشم گف

ه-چه بزرگ شده،دستم درد نکن

با چشم های گرد شده نگاهش کردم،بی صدا خندید و 
.جلوی فیروزه نشست

اوضاع فیروزه بهتر بود و تا به خونه ی فاطمه 
.برسیم،کلی غیبت کردیم

تبه طوری که امیر عصبی شد و گف



ن-یه کلمه دیگه، کافیه تا از اسب پرتتون کنم پایی

با فیروزه خندیدیم و سکوت کردیم، چند لحظه بعد باز 
.هم شروع کردیم و با صدای بلند حسابی خندیدیم

از کنار هرکسی رد می شدیم، صدای خنده هامون 
باعث می شد چند لحظه ای بهمون زل بزنند و امیر هم 

.حسابی حرص بخوره

امیر جلوی خونه ی فاطمه ایستاد و بعد از اینکه ما رو 
.از اسب پیاده کرد،رفت

ه-این خواهر زاده ت چقدر عنق

تفیروزه همون طور که در می زد گف

ه-عنقیش به خانواده ی پدریش رفت

مبا خنده گفت



ه-به خاتون رفت

فیروزه هم در تایید حرفم خندید،در باز شد و فاطمه با 
تدیدن ما، خوش حال فیروزه رو بغل گرف

د-دلم براتون تنگ شده بو

بعد از فیروزه من رو بغل گرفت و در جواب دلتنگی 
.فاطمه، ما هم اظهار دلتنگی کردیم

یک ساعتی هم کنار فاطمه موندیم و با تاریک و 
بارونی شدن هوا، به سرعت خودمون رو به عمارت 

.رسوندیم

البته توی حیاط موندیم، دور هم چرخیدیم و با شادی 
مخوندی

ر-بارون میاد جر ج



رپشت خونه ی هاج

ههاجر عروسی دار

هدمب خروسی دار

یهاجر خانوم قند

؟اسب تو کجا می بیندی

سپشت درخت نرگ

داغ تو نبینم هرگز
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""فیروزه

به خاطر زیر بارون موندن،حسابی خیس و ِگلی 
شدیم؛برای همین همراه گونش دو نفری به حموم 

رفتیم و از اون جایی که حسابی بچه شده بودیم با 
.َکف برای خودمون ریش و سبیل درست کردیم

قیافه ی مضحکم، فقط یه رهام کم داشت تا بهم دهان 
.کجی کنه و بگه:« دیدی گفتم بچه ای»

به جای حموم کردن، َکف بازی می کردیم و حسابی 



خوش بودیم که مامان اومد و ما رو به زور از حموم 
.بیرون کشید

انقدر سرگرم و حواس پرت بودم که باند پیچی سرم 
رو باز کردم و حسابی هم به کف سر و موهام چنگ 

.زدم

همه چی خوب تا وقتی که موقع شام خوردن، سردردم 
شروع شد؛به قدری دردناک بود که نا خواسته اشک 

.می ریختم

مامان و گونش کنارم ایستاده بودن و مامان شونه هام 
رو ماساژ می داد،وقتی دیدن افاقه نداره و دردم کم 

.نمیشه امیر رفت تا رهام رو بیاره 

مامان و گونش زیر بغلم رو گرفتن تا به اتاق ببرنم،با 
.این حرکت خان عمو باالخره بلند شد و بغلم گرفت

خوشبختانه،حداقل خاتون و فک وفامیلش نبودن تا 
.درد کشیدنم  رو ببینند

خان عمو روی تخت خوابوندم و خودش از اتاق بیرون 
ترفت،مامان به گونش گف



م-حواست باشه ،من با اردالن حرف دار

م-چش

مامان رفت تا با خان عمو حرف بزنه، گونش دستم رو 
تگرفته بود.نگران گف

م-عجب غلطی کردیم زیر بارون موندی

مبا درد گفت

م-بعدشم تو حموم کف بازی کردی

مبهم نگاه کردیم و هم  زمان گفتی

ت-اما خوش گذش



همراه گونش خندیدم اما درِد سرم ،خنده و تمام شادی 
که توی طول روز داشتم، زهرمارم کرد و از سوراخ 

.دماغم بیرون کشید

رهام رسید و بدو ورود اول از همه بهم مسکن تزریق 
کرد، مسکن به سرعت اثر کرد؛دردم کم شد و خوابم 

.برد

وقتی چشم باز کردم دستم توی دست مامان بود که 
کنار تخت خوابش برده بود، گونش هم پارچه به دست 

.به پشتی تخت تکیه زده، خواب بود

چراغ نفتی  اتاق رو، روشن کرده بود اما مشخص بود 
.هنوز صبح نشده و آفتاب طلوع نکرده

دستم توی دست مامان بود، دلم نمی خواست بیدارش 
.کنم برای همین دوباره چشم بستم تا بخوابم

اما زیاد خوابیده بودم و خوابم نمی برد، کالفه شده 
.بودم که مامان دستم  رو ول کرد

سریع از روی تخت بلند شدم و از اتاق بیرون 
.زدم،سکوت عمارت از خواب بودن اهالی خبر می داد

صورتم رو شسته و به حیاط رفتم،حیاط از ساختماِن 



عمارت روشن تر بود هم به خاطر نور ماه و هم به 
خاطر مشعل هایی که دور تا دور حیاط و باغ روشن 

.بود

چراِغ اتاقک نگهبانی هم روشن بود و باعث شد با 
خیال راحت از وجود نگهبان ها بتونم توی حیاط قدم 

.بزنم

توی باغ، پای درختی تکیه زدم و به تصویر ماه زل 
زدم؛وقتی به ماه نگاه کردم دلم برای رهام پر کشید اما 

.نمی تونستم بهش نزدیک بشم

با این که اون شب حالم بد بود اما همه چی رو به 
.خاطر دارم من به رهام گفتم :«دوست دارم»

اگه شنیده باشه، چی؟قطعا باز هم مسخره م می کنه و 
هرچی شد به روم میاره که تو همون بچه ای هستی 

.که به من گفتی دوست دارم

مخسته و کالفه زیر لب زمزمه کرد

ت-زندگی گویی معشوقی س

دکه می رو



ماز گردنش می آویز

مفریاد می زن

مترکم کنی می میر

((هالینا پوشویاتوسکا

؟-زیبابود، شاعرش کیه

رهام بود،لبخند دلبری زد و روبروم نشست؛کالفه رو 
مبرگردوندم.گفت

-نمی دونم،یادمه یه جایی خوندم...کجا 
تخوندم؟خاطرم نیس

.بی حرف فقط لبخند زد،زیر چشمی نگاهش می کردم

کاش واکنشی نشون می داد تا می فهمیدم، میدونه من 



؟بهش عالقه دارم یا نه

ه-فیروز

هر بار که میگه:«فیروزه» انگار یه لیوان ُپر شیر 
.کاکائوی داغ روی قلبم خالی می کنند

؟-بله

-سردت میشه، روی زمین خیس نشستی تا همین نیم 
دساعت پیش بارون میوم

زمین خیس؟دستی به ریشه ی بیرون زده ی درختی 
.که نشسته بودم،زدم

دستم خیس و ِگلی شد، پس چرا من متوجه این خیس 
؟بودن نشدم

آروم بلند شدم،ایستادم.خیسی شلوارم رو احساس می 



کردم؛دست تمیزم رو به پشتم کشیدم،خیس و ِگلی 
.شد

گیج و کالفه بی توجه به رهام رد شدم تا برم،اما 
سرگیجه باعث شد زمین بخورم و...
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چشم که باز کردم،صبح شده بود.ُسُرم توی دستم 
سنگینی می کرد، مامان و گونش کناِر تخِت اتاِق مامان 

.خوابشون برده بود

خمیازه ای کشیدم و روی تخت نشستم، چند دقیقه به 
مامان و گونش زل زدم تا باالخره گونش چشم باز 

تکرد.با دیدنم سریع به سمتم اومد و کنارم نشس

؟-حالت خوبه

م-آره خوب



تگونش چشم غره ای رفت و گف

-نمی تونستی بتمرگی تو اتاق؟نه پا بشی بری نصف 
؟شبی تو باغ از حال بری و ما رو بی خواب کنی

به حرص خوردِن الکِی گونش خندیدم و  گونش شروع 
.کرد مثل پیرزن ها نفرین کردن

-الهی سوسک بشی، موش بخوردتت که گوشت تن ما 
یرو هی تو آبی می کن

مبا خنده پرسید

؟-مگه موش، سوسک میخوره

تخندید و گف



ه-اگه تو سوسک بشی، موش هم سوسک میخور

؟-من سوسک بشم تو چی میشی اونوقت

تبا نیش باز گف

ب-آفتا

مباخنده مشتی به بازوش کوبیده و گفت

؟-چه خوش اشتها، تو آفتاب باشی من سوسک

ی-تو فیروزه ای، مثل اسمت پیروز و قیمت

سر من و گونش همزمان چرخید سمت در و خیره 
.موندیم به رهامی توی چارچوب در ایستاده بود



با لبخند جلو اومد و به مامان که تازه بیدار شده بود، 
.سالم کرد

گ-سالم خانوم بزر

-سالم پسرم...دستت درد نکنه، اسباب رنج و زحمتت 
مشدی

رهام لبخند شیرینی زد، ُسُرم رو کشید و پنبه رو روی 
ددستم فشر

.-کاری نکردم...بعنوان یه پزشک انجام وظیفه کردم

.رهام که دستم رو ول کرد، مامان بغلم گرفت

ی-دردت بجونم،تو که جونم رو به لبم رسوند



سر روی سینه ی مامان گذاشته و بکوبش دوست 
داستنی قلبش گوش دادم.مأمن، من همین جاست بین 

.دو بازوی مادر

-بسه دیگه، کم کم داره حسودیم میشه و دلم بغِل 
دمادرم رو میخوا

به قیافه ی گرفته با لب و لوچه ی آویزوِن گونش 
خندیدم،مامان با خنده دست باز کرد و گونش بغلش 

.خزید

تبا نیش باز بهم نگاه کرد،گف

م-منم اومد

مبا خنده گفت

ی-خوش اومد



تگونش کنار گوشم آهسته گف

ن-میگما خوش به حال یالمان خا

ممثل خودش آهسته جواب داد

؟-چطور مگه

تخندید،آروم تر از من گف

ه-آخه بغل خانوم بزرگ خیلی کیف مید

با این حرف، به سینه ی مامان که هنوز هم مثل زن 
های جوون سفت و خوش فرم بود اشاره کرد و لبخند 

.زد



مبا خنده مشتی به بازوش زدم،گفت

-هوی به اموال بابای من چشم نداشته باش، درضمن 
همال خودمه چون مامان من

تگونش خندید و گف

ه-اصال مال منه، چون خانوم بزرگ عشِق من

دمامان متعجب پرسی

؟-چی مال کیه

تگونش با نیش باز گف

-خانوم بزرگ این دخترت خیلی خسیسه، فکر کرده 



یشما فقط مامان اونی بهش بگو که عشق من

تمامان خندید، موهای هر دومون رو بوسید و گف

؟-َسِر مِن پیرزن بحث می کنید

مسریع گفت

؟-مامان کجا پیری

تگونش هم در تایید حرفم گف

-شما خیلی هم جوونی، مخصوصا جوون تر از 
یخاتون

تمامان خندید و گونش با نیش باز گف



-آدم اگه مثل خانوم بزرگ فرشته هم باشه، نمیتونه 
رجاری بازی رو بذاره کنا

مامان حسابی از حرف های گونش خندید، تا وقت 
ناهار برسه همراه گونش بغل مامان جا خوش کرده 
بودیم و اصال متوجه نشدم رهام کی از اتاق بیرون 

!رفت؟

شاید واقعا، عالقه م به رهام از بچگیم باشه چون 
.هروقت کنار مامانم به کل رهام رو فراموش می کنم

رهام که تا حاال درست و حسابی بغلم نگرفته اما من 
مطمئنم هیچ بغلی مثل بغل مامانت نمیتونه آرومت 

کنه؛ معدن آرامش همینجاست،آغوش مادر..!
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تتقه ای به در اتاق خورد و خدمتکار گف

ه-چیچک بانو، ناهار حاضر



دمامان جواب دا

م-باشه،االن میا

تخدمتکار رفت،مامان گف

ه-بلند بشید خرسای گنده،پام خواب رفت

اصال حواسمون نبود که کامل توی بغل مامان لم دادیم 
و یجورایی روی پاش نشسته بودیم،سریع از بغل 

ممامان جدا شدیم و مظلوم گفتی

د-ببخشی

تمامان خندید و گف



-ایرادی نداره،برید دست و صورتتونو بشورید برای 
رمنم آب بیارید...منم پامو دراز کنم یکم، بعد بریم ناها

چشمی گفتیم و با پارچ و تشِت روشویی مامان از اتاق 
.بیرون رفتیم

پا به راهرو که گذاشتیم، هرچه به روشویی نزدیک تر 
می شدیم؛می شد واضح تر صدای آه و ناله ی یه زن 

.رو شنید

درست ورودِی روشویی بودیم که با سانلی توی بغل 
امیر مواجهه شدیم،سانلی تقریبا لخت بود،فقط شورت 

داشت که اونم دست امیر داخل شورتش بود و در 
.حال بوسیدن هم بودن

با دیدن این صحنه، تشتی که دست گونش بود به 
زمین افتاد و امیر متوجه ی ما شد.سانلی رو پس زد و 

دستش رو هم از شورتش در آورد،بی حرف خم 
.شدم؛تشت رو به دست گونش دادم

بی توجه به امیر و سانلی دست و صورتمون رو شسته 
.و پارچ رو آب کردیم 



سانلی هم بی توجه به ما،بدون این که حتی مهم باشه 
که جلوی چشم ما لخته به امیر چسبید و لبش رو 

.بوسید

گونش سریع از روشویی بیرون رفت،سری به نشانه ی 
.تاسف برای امیر تکون دادم و به اتاق مامان رفتم

بعد از این که مامان دست و صورتش رو شست برای 
ناهار رفتیم،گونش با دیدن رهام سریع به طرفش رفت 

.و بغلش گرفت

دروغ چرا حسودیم شد و برای این که حرص و 
حسودی گونش رو قلقلک بدم، به مامان چسبیدم توی 

مگوشش گفت

ن-مامان، ماچم ک

مامان هم بی حرف و از همه جا بی خبر بوسیدم،نیشم 
رو برای گونش باز کرده و دوباره از مامان خواستم 

.ببوستم

قبل از این که برای بار سوم لِب مامان روی لپم بشینه، 
گونش خودش رو وسط انداخت و مامان لپش رو 



.بوسید

-خانوم بزرگ، انقدر جلوی من این دختره ی ورپریده 
مرو نبوس من روی شما غیرت دارم عصبی میش

تمامان با خنده ُلپ گونش رو بوسید و گف

د-حرص نخور پیر میشی شوهر گیرت نمیا

گونش صندلی کناری مامان نشست،سر روی میز 
تگذاشت و با گریه ی الکی گف

-دست رو دلم نذار که خون پس میده، من همین 
داالنشم ترشیدم شوهر کجا بو

تبا این حرف گونش، رهام گوشش رو کشید و گف



ی-من اینجا نشستما خجالت نمی کش

تگونش سر از روی میز برداشت و با نیش باز گف

-مخلص داش رهامم هستیم، خانوم بزرگ قبل از این 
که منو شوهر بدی یه زن خوب برای داداشم گیر 

هبیار،دستت درد نکن

ترهام خندید،گوش خواهرش رو ول کرد و گف

؟-برای من زن پیداکنه که تو راحت دنبال شوهر بگردی

تگونش خندید و رو به مامان گف

ه-الکی نیست که دکتر شده، از بس تیز

مامان به قدری از دست گونش خندیده بود که دل درد 



.گرفته بود،منم دست کمی از مامان نداشتم 

گونش گاهی اوقات دلقک خوبی میشه و حسابی 
میتونه بخندونتت.وقتی که خان عمو، خاتون و آیلی 

سر میز نشستن، نیش بازمون رو بستیم؛سنگین و 
.رنگین نشستیم و ناهار خوردیم

البته سانلی و امیر برای ناهار نیومدن، نیم ساعت بعد 
از ناهار وقتی که توی حیاط قدم می زدیم امیر حوله 

.به دست وارد حموم شد

تگونش گف

؟-نقشه ای که برای سانلی داشتیم، چی شد؟منتفی شد

مجواب داد

-نه، منتفی که نشد...اما تو یادته وسایلی که خریدم رو 
؟کجا گذاشتیم



تکمی فکر کرد و گف

-راستش رو بخوای من اصال یادم نیست پاکت خریدا 
مرو چی کار کردی

-منم یادم نیست،فکر کنم خدمتکار که اومده اتاق رو 
هتمیز کنه جا به جا کرد

تگونش گف

؟-بریم اتاق رو بگردیم

م-آره فکر خوبیه،بری

دهنوز دو قدم بیشتر برنداشته بودیم که مامان پرسی



؟-کجا میرید

مبه سمت مامان برگشته و گفت

ا-میریم بال

تمامان گف

-برید هرکاری دارید انجام بدید، دم غروب بریم یه 
مچرخی تو روستا بزنی

باشه ای گفتیم و به اتاقمون رفتیم،اما هرچه گشتیم 
پاکتی که مربوط به نقشه ی حال گیری سانلی بود رو 

.پیدا نکردیم و حال خودمون گرفته شد

بی حال و خسته از گشتن و پیدا نکردن روی زمین 
دراز کشیده بودیم که صدای گریه ی سانلی رو 

.شنیدیم 

دگونش پرسی



؟-صدای سانلیه

؟-آره،اما چرا گریه می کنه

ه-نمی دونم، بیا بریم ببینیم چه خبر

م-باشه بری

همراه گونش از اتاق بیرون رفتیم، سانلی وسط راهرو 
در حالی که از باسنش گرفته بود؛گریه می کرد.
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مجلو رفتیم و از سانلی پرسید

؟-سانلی حالت خوبه



تبا گریه گف

م-نه، دستشویی الزم

تگونش گف

ه-این که گریه نداره برو دستشویی دیگ

دسانلی با حرص و عصبانی فریاد کشی

ه-رفتم اما نتونستم برینم سوراخم درد می کن

گونش خندید اما من جلوی خنده م رو گرفتم،سانلی 
تعصبی به گونش حمله کرد و گف



؟-من درد دارم تو می خندی

ی-می خواستی کون ندی که دردم نکش

صدای مامان بود که اول راهرم ایستاده بود.سانلی با 
اخم به مامان نگاه کرد و بعد بازوی گونش رو ول کرد 

تو با درد به اتاقش رف

 -دخترا برید حاضر بشید که تا رهام هست بریم یه 
مسری به بهداری بزنی

بااومدن اسم بهداری یه حس ترس به قلبم چنگ 
؟زد،من چطور می خواست باز به بهداری برگردم

چطور می خواستم بی رهام اونجا بدون ترس تنها 
؟بمونم

اگه بهداری هم نمیرفتم دل بی قرارم چطور دوری 
؟رهام رو تاب بیاره

غمگین و مغموم به اتاق رفتم،موهام  رو شونه زدم؛رژ 



لبم رو که رهام نابود کرد، صورتی رو هم که با دخترا 
توی عروسی تموم کردم،بی آرایشی از اتاق بیرون 

.رفتم

مامان و گونش توی اتاق نبودن،برای همین حدس زدم 
توی حیاط منتظرم باشند؛وقتی به حیاط رسیدم 

.متوجه شدم درست حدس زدم

م-من اومدم ،بری

تمامان گف

-رهام راجع به بهداری رفته با اردالن حرف بزنه...یکم 
مباید منتظر بمونی

ه-باش

مامان لبه ی حوض نشسته بود، منو گونش هم تا رهام 



.بیاد پشت سر سانلی کلی غیبت کردیم

وقتی سر چرخوندم ببینم رهام اومد یا نه؟متوجه ی 
نگاه خیره ی پسر جوونی به گونش شدم، نگاهش 

هوس و ناپاکی نداشت؛بلعکس خیلی هم پاک، 
.معصومانه و پر از عشق به گونش نگاه می کرد

مبا آرنج به پهلوی گونش زده، پرسید

ه-گونش، اون پسره کی

دگونش پرسی

ه-کدوم پسر

با انگشت طوری که خیلی تابلو نباشه به پسره اشاره 
تکردم،گونش با دیدن پسره گف

ه-نمیدونم...اما فکر کنم نگهبانی چیزی باش



مموزیانه پرسید

؟-چرا به تو زل زده

تگونش چشم غره ای بهم رفت و گف

-حتما چون خوشگلم، من چه میدونم چرا به من زل 
هزد

-خیلی خب،عصبی نشو حاال...اما اگه چیزی هست بمن 
هبگو دوستیم باالخر

قبل از این دست گونش بهم برسه،دو پا داشتم دو پای 
.دیگه قرض گرفته و به سمت باغ دویدم

گونش هم عصبی و تهدید کنان دنبالم می دوید،مامان 
با خنده نگاهمون می کرد و خدمت کار هاهم انگار آدم 



.ندیده باشند با دهان باز و متعجب به ما زل زده بودن 

من بدو گونش به دنبال من بدو، انقدر ادامه دادیم که 
درهام از راه رسید و عصبی سرمون داد کشی

-بسه دیگه، خجالت بکشید؛بچه شدید؟یا اصال بزرگ 
.نشدید فقط هیکل گُنده کردید

خجالت زده و مغموم، آروم به طرف مامان رفتیم و 
.تمام مسیِر عمارت تا بهداری رو سوکت کردیم

دجلوی بهداری که رسیدیم، مامان از رهام پرسی

؟-اردالن چی گفت

ترهام چنگی به موهاش زد و گف

-باید با کارگزار مشورت کنه که آیا میشه یه ساختمون 
؟بزرگ تر به بهداری اختصاص داده بشه یا نه



تمامان گف

-من یه فکرایی دارم اگه اردالن زیر بار نرفت خودم 
مشکل ساختمون بهداری رو حل می کنم،االنم بریم 

مداخل رو ببین

مامان همراه رهام و گونش داخل بهداری رفتن اما من 
از ترس همونجا کنار در موندم،نمی دونم چرا از وقتی 

که به روستا برگشتم مدام می ترسم و نگرانم باز 
.رحمت به سراغم بیاد

در حالی که وقتی اردبیل بودم حتی به کل ماجرای 
.دزدی و رحمت رو فراموش کرده بودم

بعد از نیم ساعت باالخره از بهداری دل َکنده و بیرون 
تاومدن،مامان با دیدن من رو به رهام گف

-فیروزه فردا رو هم استراحت کنه، پس فردا برمی 
یگرده بهدار



نه من نمی خواستم برگردم بهداری، من از بهداری می 
.ترسیدم؛می خواستم عمارت و توی بغل مامانم بمونم

اما نتونستم یه کلمه هم حرف بزنم،رهام رفت مغازه ی 
.باباش و ما هم همراه مامان به لب چشمه رفتیم

دیدن دخترا کمی تونست حال و هوامو عوض کنه،کنار 
کلثوم نشستم و کلی با نی نی تو شکمش درد و دل 

.کردم

اما به نظرم مهلقا و گونش مشکوک می زدند البته 
فضولی نکردم چون هرچی بود به مهلقا مربوط بود و 

.اون تند، تند دم گوِش گونش حرف می زد

تهوا تاریک شده بود که امیر دنبالمون اومد و گف

؟-کجایید شما

دمامان پرسی



؟-خیر باشه، چیزی شده

تامیر گف

د-نه،دیدم دیر کردید اومدم تنها نباشی

تمامان لبخندی زد و گف

ی-قربون قد و باالت برم که مثل یالمان خوش غیرت

با این حرف مامان، گونش پوزخند زد و امیر هم 
.متوجه شد

بعد از این که مامان، قربون صدقه ی نوه ی خوش 
غیرِت خوش قدو باالش رفت چهار نفره به عمارت 

.برگشتیم 

شام حاضر بود،شام خوردیم و خوابیدیم. البته صدای 
؟آه و ناله ی سانلی خانوم مگه میذاشت که بخوابی



تگونش کالفه گف

-خوبه ظهر از درد یه مستراح نمی تونست بره، االن باز 
کل عمارت رو گذاشته روسرش که ایهاالناس من دارم 

.کون میدم

از حرص خوردن گونش کلی خندیدم،از کشوی کمدم 
پنبه برداشتم و با گونش توی گوشمون گذاشتیم و 

خوابیدیم.
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""گونش

با استرس زیاد،مالفه های پهن شده روی بند رخت رو 
.کنار زدم و  روبروی محسن ایستادم

محسن همون پسری بود که خیره نگاهم می کرد و 
.امیر هم قبال اخطار داده بود بهش نزدیک نشم



؟-با من کاری داشتین

م-سالم خان

اینم وقت برای سالم کردن گیر آورده، کافیه امیر بیاد 
.و ما رو ببینه؛سوال نپرسیده گردنم رو میزنه

؟-سالم، میشه بگید با من چی کار دارید

ه-من از طرف زن داداشم براتون پیغام آورد

ممتعجب پرسید

؟-زن داداشتون

ه-بله زری خانم...شوهرش عباس برادر من



نمی دونستم از این که زری پیغام فرستاده خوش حال 
باشم یا از این که من  رو توی همچین موقعیت استرس 

.زایی قرار داده  عصبی باشم

د-خب بفرمایی

-زن داداش گفتن بهتون بگم آخر باغ منتظرتون 
میمونه، از ا� اکبر اذان تا صلواتی که موذن آخر اذان 

همی فرسته وقت داری بری پیشش، وگرنه اون میر

م-باشه ممنون،حتما میا

چرخیدم تا برم اما سینه به سینه ی امیر ایستادم،امیر 
خشمگین بهم زل زده بود؛خدا ، خدا می کردم حداقل 

.جلوی محسن کاری نکنه 

دمحسن به امیر زل زده بود،امیر عصبی غری



ت-به چی زل زدی؟ مگه نگهبانی نیستی برو سر ُپست

.محسن چشمی گفت و رفت

.-امیـ...امیر َمـ...

م-هیس حرف نباشه، گم میشی تو اتاق

.-امیـ..

م-گمشو تو اتاق تا سگ نشدم فلکت نکرد

ترسیده بی هیچ حرف دیگه ای به اتاقش رفتم و 
منتظر موندم تا بیاد،انتظار برای تنبیه بدترین حس 

.دنیاست و بیشتر خود تنبیه آزارت میده

باالخره بعد از نیم ساعت اومد، در رو قفل کرد و 



تگف

-درباره ی چی حرف می زدید؟کی و کجا قرار 
؟گذاشتید

مبا ترس و سریع گفت

.-به خدا اونی که تو فکر می کنی نیست..

-سوالی که پرسیدم رو جواب بده، قسم نخوره...اشک 
زهم نری

نمی شد حقیقت رو بگم، من هنوز به دوست یا دشمن 
بودن زری شک دارم؛ نمی تونستم امیر یا فیروزه و 

مرهام رو درگیر کنم، برای همین گفت

-زن داداشش باهم کار داشت، خدمه عمارت و حامله 



ست اومده بود بهم بگه برم پیشش اگه باورم نمی کنی 
شبیا بریم پیش

سکوت کردم اما حرفی نزد،جلو رفتم و روبروش 
مایستاد

؟-امیر...حرف رو باور کردی

باز هم جوابی نداد،بهش چسبیدم و دستم رو دور 
.کمرش حلقه کردم

؟-امیر...چرا جوابمو نمیدی

ر-لباست رو دربیا

ممتعجب ازش جدا شده و گفت



؟-چی

تسرد و بی روح به چشم هام زل زد و گف

-دو دقیقه وقتی داری لخت بشی و گرنه خودم لختت 
.می کنم

بی هیچ حرکتی فقط بهش زل زدم،منتظر بودم بگه 
.حرفش یه شوخیه و جدی نگیرم

؟-شوخی می کنی دیگه

-نه کامال جدیم، امروز کاری می کنم که دیگه نتونی 
نزدیک هیچ مردی بشی چه برسه برات پیغام پسغام 

هبیار

.-امیر من که توضیـ..



تبی توجه به حرفم گف

-دو دقیقه ت تموم شد، لخت نشدی پس خودم لختت 
ممی کن

دست انداخت زیر زانو و دور شونه م بغلم گرفت، به 
.طرف تخت رفت و روی تخت خوابوندم

م-امیر خواهش می کنم...گناه داره ما نامحرمی

کنارم روی تخت دراز کشید، دستش رو روی سینه م 
دکشید و پرسی

؟-تو از این که من این هلو ها رو ببینم ناراضی هستی

مسریع جواب داد



-ما نامحرمیم..زشته ، گناه داره...اصال من خجالت می 
مکش

امیر خندید و با خنده سرش رو توی گودی گردنم فرو 
تکرد و گف

-دست زدن رو که زیاد از روی لباس بهشون دست زدم 
ماگه مشکلت، دیدنشون که من یه فکری دار

؟-من کال مشکل دارم نمی شه بیخیال بشی

تجدی شد و گف

ن-دارم بهت لطف می کنم پس بحث نک

از روی تخت بلند شد، قفل در رو باز کرد بیرون رفت و 



پنج دقیقه ی بعد با یکی از شال های فیروزه برگشت، 
تدر رو قفل کرد و گف

-بریم که یکم خوش بگذرونیم
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تکنارم روی تخت نشست و گف

م-بیا این شال رو ببند دور چشم

ممظلوم گفت

.-امیر نمیشه..

-نه نمیشه،بیا شال رو ببند؛قول میدم لذت نبرم از 
همکیدن سینه ت تا خجالت نکشی و گناه نش



گریه م گرفته بود،به جای این که چشمش رو با شال 
ببندم توی بغلش نشستم و دستم رو دور گردنش حلقه 

مکرد

م-امیر...ترو خدا...ببخشید، دیگه باهاش حرف نمی زن

تدست نوازش واری به سرم کشید و گف

-اونو که نباید هم حرف بزنی، اما محض احتیاط ما 
ماین جا یه کار کوچولو باهم کار داری

سرم رو توی گودی گردنش گذاشتم و با صدای بلندی 
.زار زدم

ت-هیس...گریه نکن گونش...گریه نکن تا نزدم تو دهن



مبا گریه گردنش رو سفت چسبیده گفت

ر-کتکم بزن اما لختم نکن خواهش می کنم امی

بی توجه به حرف و گریه هام،خودش شال رو دور 
.صورتش روی چشمش پیچید

روی دستش خمم کرد،دکمه های جلیقه م رو باز 
کرد؛دامن بلند لباسم رو جمع کرد و دستش از زیر 

دلباسم سینه م رو چنگ ز

-همیشه یادت باشه، من اولین کسی بودم که این هلو 
!ها رو لمس کردم؛آخرین نفر هم منم

صورتم رو به بازوش چسبونده بودم تا نبینم بالیی رو 
.که میخواد به سرم بیاره

لباسم رو کامال تا باالی سینه م باال زد، خم شد و قفسه 
ی سینه م رو بوسید؛ دستش که نوک سینه م رو لمس 

.کرد از فشاری که وارد کرد جیغ کشیدم



تسریع دستش رو روی دهانم گذاشت و گف

ه-آروم باش...صدات نباید از اتاق بیرون بر

.-امیرم...ترو خدا..

-جوون چی گفتی تو؟گفتی امیرم؟نه عزیزم تو آفتاب 
منی ،فقط من! اما من فقط امیر تو نیستم؛عشوه نیا 

که نجات پیدا نمی کنی هیچ، بدتر یه لقمه ی چپت می 
مکن

بعد از روزی امیر و سانلی رو توی روشویی دیدم 
دو،سه روزی آرامش داشتم خبری از امیر و آزارش 

نبود،تا امروز دوشنبه ای که قرار بود مهلقا بهم آمار 
.دورهمی پدرش رو بده 

خبر خوش بعدی هم این بود که زری به حرف اومد و 
می خواست باهام حرف بزنه اما امیر همه چی رو 

.خراب کرد



بی صدا اشک می ریختم و امیر بی توجه به من 
.مصمم کاری رو که می خواست انجام می دادم

با دستش سینه م رو نوازش می کرد و می 
.بوسید،گاهی هم می مکید و گاز می گرفت

دکنار گوشم با شیطنت لب ز

-هر چقدر بخوام این هلو ها رو می تونم گاز بزنم، زیر 
هلباس هیچ کس نمیبینه اگرم کبود بش

ر-امیر دردم میاد یواش ت

تخندید وگف

-انگار فراموش کردی این تنبیه نه تشویق، برای همین 
ربایدم دردت بگی

از نوک سینه م گاز محکمی گرفت، جیغ دردناکی 



مکشیده و سرم رو به بازوش چسبوند

م-هیس...جیغ نزن عزیز

مبا گریه گفت

ن-خیلی بدی دردم میاد...اذیتم نک

تخندید و گف

-دورت بگردم گریه نکن،تو االن باید لش کنی بغلم برام 
یآه بکش

مبا گریه مشتی تو سینه ش کوبیدم و گفت

م-حداقل گاز نگیر خواهش می کن



دخندید و کنار گوشم لب ز

ی-مزه ش به گاز گرفتنشه پیش

بعداز تموم شدن حرفش گاز محکم دیگه ای از سینه م 
.گرفت و بالفاصله ی جای گاز رو بوسید

درست تا اولین ا� و اکبر اذان، وجب به وجب سینه 
رو گاز گرفت و بوسید.
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با شنیدن صدای اذان و یادآوری قرارم با زری امیر رو 
که کامال توی حس بود پس زدم،امیر که توقع نداشت 

.روی تخت افتاد

ملباسم رو مرتب کردم و گفت

-امیرجان وقت اذانه دیگه من باید برم وقت قرص 



هخانوم بزرگ

کلید رو از روی میز چنگ زدم و بعد از باز کردن قفل 
.در بیرون رفتم و محض احتیاط در رو قفل کردم

فقط وقت کردم چارقدم رو سر کنم و جلیقه م توی 
اتاق امیربود، با دویدنم سینه هام تکون می خورد و 
درد وحشتناکی به خاطر جای دندون های امیر توی 

.تنم می پیچید

برای این که دردم کمتر بشه و سینه هام جلب توجه 
نکنه دستم رو جلوی سینه م گرفتم و با سرعت 

.دویدم

اللهم عجل لولیک الفرج رو که موذن گفت، به زری 
ترسیدم؛با دیدنم گف

ی-فکر کردم نمیا

در حالی که نفس نفس می زدم و دستم روی سینه 
مهای دردناکم بود گفت



م-مگه میشه نیا

تلبخند تلخی زد و گف

-فقط به خاطر این اومدم که صدای فریاد و کمک 
مخواستن گلین یه شب هم نذاشت راحت بخواب

دکمی مکث کرد و ادامه دا

-من چیزه زیادی نمی دونم،فقط گلین ازم خواست به 
شوهرش بگم جای دفترچه خاطراتش کجاست و االنم 

مفقط میتونم جای دفتر خاطرات رو بهت بگ

مخوش حال گفت

؟-همین خوبه، بگو دفتر کجاست



تنفسی گرفت و گف

-دفترچه خاطرات گلین توی کتاب خونه ست، کتاب 
خونه ی عمارت قدیمی پشت ساختمون اصلیه، خیلی 

تساله کسی نرفته و تقریبا متروکه س

؟-مطمئی دفتر همونجاست هنوزم

تسر تکون داد و گف

-کسی جز من و ارسالن خان از دفترچه خاطرات گلین 
خبر نداشت،مگر این که شایعات راست باشه و گلین 

هبرگشته باشه، دفتر خاطراتش رو برداشته باش

ممتعجب پرسید



؟-شایعات میگه گلین دفتر خاطراتش رو برداشته

تزری نگاهی بهم انداخت و گف

-دختر تو چقدر خنگی گفتم اگه شایعات برگشتن گلین 
هدرست باشه،شاید اومده دفتر رو برداشت

تآهانی گفتم که زری گف

-من باید برم، خواهش می کنم سراغ من نیا من بعداز 
وچند سال تونستم دوباره حامله بشم؛لطفا نزدیکم نش

قبل از این که بپرسم مگه چی شده که بعد چند سال 
.تازه حامله شده؟زری رفته بود

.منم چون تنها بودم، دویدم و از باغ بیرون اومدم

اول از همه سری به خانوم بزرگ  زدم و قرصش رو 
مداد



-گونش جلیقه ت رو چرا نپوشیدی؟سینه هات خیلی 
هتو چشم میزن

مبا خجالت دست روی سینه م گذاشته و گفت

-خواب بودم با عجله اومدم قرص تون دیر نشه یادم 
ترف

خدایا منو ببخش که از وقتی با امیر آشنا شدم دروغ 
.گو هم شدم

-برای شام حتما جلیقه ت رو بپوش کارگزار و پسرش 
دبرای شام دعوت دارن

ممتعجب پرسید



؟-کارگزار و پسرش؟چی کار دارن

دخانوم بزرگ جواب دا

-اوج برداشت محصوله، کارگزار برای مشورت با خان 
دبه عمارت میا

؟-خانزاده هم باید باشه

دخانوم بزرگ پرسی

؟-معلومه که باید باشه،چرا می پرسی

؟ای وای من، در اتاق امیر قفله چطور باید بیرون

-هیچی همین طوری پرسیدم، من میرم جلیقه م رو 



سبپوشم پ

و-آره بر

نیشی برای خانوم بزرگ باز کردم و از اتاق بیرون 
رفتم، نگاهی به دور وبر انداختم خیالم که راحت شد 

کسی نیست قفل در اتاق رو باز کردم و خودم رو 
.داخل اتاق پرت کردم

-وای امیر اصال حواسم نبود در رو قفل کردم رفتم،اگه 
خانوم بزرگ نمی گفت کارگزار میاد و باید باشی یادم 

منبود بیام و در رو باز کن

دامیر روی تختش نشسته و با اخم بهم زل زده بو

-با این نوک سینه ی تابلوت جز اتاق خانوم بزرگ جای 
؟دیگه ای که نرفتی



مسریع گفت

-جایی نرفتم اما خانوم بزرگ گفت جلیقه م رو بپوشم، 
هجلیقه م اینجا جا موند

دامیر عصبی غری

؟-یعنی خانوم بزرگ متوجه ی نوک سینه ت شد

مبا ترس آب دهانم رو قورت داده و گفت

م-نه...یعنی آره، حتما دیده که بهم گفت جلیقه بپوش

و-از دست تو گونش...از دست ت



مبغ کرده گفت

ب-تو جلیقه م رو  درآوردی به من چه خ

معصبی بهم حمله کرد و به در چسبوند

-کی کرم ریخت و با این که من اخطار داده بودم بااون 
؟پسره جیک تو جیک شد

متخس جواب داد

-من با محسن حرف زدم،اما کرم نریختم تازه جیک تو 
مجیک هم نبود

امیر با چشم های به خون نشسته فکم رو محکم فشرد 
تو گف



-خوشم باشه، پیشی کوچولو زبون درآورده... که 
اسمش رو بلدی،به من همچنان تا یک سال می گفتی 

خانزاده...پسره دو روز نیست اومده، شد محسن؟(داد 
کشید)هان؟چرا ساکت شدی؟اون وقت می گه کرم 

.نمیریزم

حرفی برای گفتن نداشتم و از عصبانیتش خیلی می 
ترسیدم برای همین، بهش چسبیدم و سفت بغلش 

مگرفت

-امیرم...ببخشید
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وقتی دستم دور گردنش حلقه شد، فشار دستش از 
.فکم برداشته و دستش دور کمرم محکم حلقه شد

-آخه پیشی، چرا عصبیم می کنی؟ چرا حرف گوش 
؟نمیدی؟نمیگی من عصبی میشم یه بالیی سرت میارم



چون دستم دور گردن امیر حلقه بود و امیر هم بغلم 
.گرفته بود پام از زمین فاصله داشت

ه-فعال که بال سرم آوردی، سینه م خیلی درد میکن

امیر به سمت تخت رفت و خوابوندم، نیم خیر شدم 
دبلند بشم اما امیر مانع ش

ن-امیر ترو خدا باز شروع نک

-نترس پیشی، بخواب میرم یخ بیارم درد سینه ت رو 
مکم کنی

ت-نه، الزم نیس

تبا اخم گف



ه-این منم که میگم چی الزمه یا ن

مبغ کرده گفت

؟-بدن خودمه، اختیار بدن خودم رو هم ندارم

دداد کشی

!-نه، اختیار همه چیز تو دست منه، من

گریه م گرفته بود،صورتم رو توی بالشت قایم کردم و 
.با صدای بلند زار زدم

مهم نبود کسی رد بشه و صدای گریه ی منو از اتاق 
.امیر بشنوه،مهم دل شکسته و بیچاره ی من بود

.امیر که از اتاق بیرون رفت، به اتاق خانوم بزرگ رفتم

توی راهرو به سختی جلیقه م رو پوشیده و دکمه 



.هاش رو بستم؛سینه م خیلی درد می کرد

انگار نوک سینه هام رو زنبور نیش زده باشه به قدری 
می سوخت و درد می کرد که توی بغل خانوم بزرگ 

.کلی گریه کردم

خانوم بزرگ جویای دلیل گریه م شد و من با ربط دادن 
به دلتنگی برای مادرم، با خیال راحت گریه کردم و 

.اجازه ی سر زدن به مادر رو هم گرفتم

این طوری هم به مادرم سر میزدم هم با مهلقا صحبت 
.می کردم 

بعد از کلی آبغوره گرفتن و اشک ریختن،صورتم رو 
شستم؛همراه خانوم بزرگ به مهمون خونه ی طبقه ی 

.پایین رفتیم

تازه نشسته بودیم که رهام و فیروزه از راه رسیدن و 
اما اخمالو بودن، رهام سالمی کرد و به اتاق کار خان 

مرفت.از فیروزه پرسید

؟-داداشم چرا اخم کرده بود



تفیروزه گف

ن-با پسر کارگزار دعوا گرفت

دخانوم بزرگ متعجب پرسی

ه-رهام و دعوا؟امکان ندار

تفیروزه بیخیال پا روی پا انداخت و گف

-فعال که امکان داره و جناب دکتر حسابی از خجالت 
دپسر کارگزار دراوم

مبا نیش باز گفت

-ایول به داداشم،فیروزه تعریف کن چی شد دعوا 



؟گرفتن

فیروزه که شور و هیجان من رو دید ماجرا رو با آب و 
.تاب فراوون برای من و مادرش تعریف کرد

رهام و فیروزه توی راه عمارت بودن که متوجه میشن 
یه مردی داره یه دختر بچه رو اذیت می کنه و مشغول 

.دستمالی کردن بچه بوده

رهام با مرد گالویز میشه،چون نزدیک عمارت بودن 
نگهبانا میرن و از هم جداشون می کنند،وقتی نگهبان 

حال َمرده رو میپرسه و خیلی دور وبرش 
میچرخه؛میفهمند مردی که رهام حسابی از خجالتش 

!در اومده،پسر کارگزاره

خاتون، آیلی و سانلی به همراه یه خانم هم سن و ساله 
که کت و دامن آبی پوشیده بود به مهمون خونه 

.اومدن

خانوِم کت دامن پوش که مشخص شد زِن 
کارگزاره،جواب سالم من و فیروزه رو داد و مشغول 
صحبت با خانوم بزرگ شد، آروم کنار گوش فیروزه 

مپرسید



؟-رهام خیلی اخمالو بود اتفاق دیگه ای نیفتاده

ففیروزه خندید وگ

ه-داداشت خیلی باحال

ممتعجب گفت

؟-خودم می دونم اما چرا این حرف میزنی

تفیروزه خنده ی ریزی کرد و گف

د-پسِر کارگزار ازم خواستگاری کر

مبا نیش باز گفت



؟-مبارکه اما چه ربطی به رهام داره

تفیروزه با شیطنت گف

-پسر کارگزارم وقتی رهام جواب نه از طرف من داد 
تهمین رو گف

مبا کنجکاوی پرسید

؟-رهام چی گفت

تفیروزه خندید و گف

-رهام گفت:«من پزشکم و این خانم بیمارم، هرچیزی 
من تایید و تجویز کنم استفاده می کنه و یا آشنا 

«میشه



مبا خنده پرسید

؟-رهام واقعا همین جمالت رو استفاده کرد

تفیروزه با خنده گف

-تازه بعدش گفت:«تشخیص من انگل بودن این آدمه و 
.یه جواب  "نه " ی قاطع تجویز می کنم

از تصور رهام موقع زدن این حرف های کلی خندیدم و 
با فیزوزه، برادر بیچاره م رو سوژه ی خنده کردیم  و 

.کلی خندیدیم

تا زمان صرف شام با فیروزه کلی غیبت کردیم و 
خندیدم،شام که آماده شد تازه تونستم کارگزار رو که 
یه پیرمرد الغر ُمردنی بود از نزدیک ببینم و بشناسم.
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تمام مدتی که شام میخوردیم به این فکر می کردم که 
آقایون درباره ی چه موضوعی حرف میزدن و به 

نتیجه ای رسیدن،گرچه رهام رو می دونستم برای 
ساختمون و تجهیزات بهداری اومده حرف بزنه اما 

.حتما آخرشب از رهام یا امیر حرف بکشم

اگه نگاه خیره ی پسر کارگزار رو که مدام به فیروزه 
.زل میزد نادیده بگیریم،شام رو بی درد سر خوردیم

سانلی هنوز هم برای نشستن مشکل داشت و بهش حق 
.می دادم، امیر خیلی وحشی بود

بعد از شام به دستور خان، دو تخت چوبی توی حیاط 
.گذاشتن و بساط چایی و قلیون رو چیدن

تخت ها رو زنونه مردونه ش کردن و وقتی پسر کار 
تگزار گف

؟-مگه حمومه که زنونه، مردونه ش کنیم

همه جز من،فیروزه،خانوم بزرگ،امیر و رهام به این 



.حرف مسخره وبی نمک خندیدن

بحث آقایون درباره ی سیاست داغ بود و خانوم ها هم 
.درباره ی مزون لباِس شبی، در تهران حرف می زدند

ه-فیروزه...این پسره بدجوری چشمش تو رو گرفت

تفیروزه عصبی نیشگونی از ران پام گرفت و گف

و-سر تخته بشورنش،مرتیکه هیز

.-خب حاال، عصبی نشو..

مبا خنده حرفم رو ادامه داد

ی-هنوز که با خانواده نیومده خواستگار



فیروزه عصبی با آرنجش قصد کوبیدن به پهلوم رو 
.داشت اما اشتباهی به سینه م کوبید

دستم روی سینه م نشست و از درد خم شدم،فیروزه 
که اول فکر می کرد شوخی می کنم توجهی نکرد؛اما 

وقتی از درد تیر کشیدن سینه م به بازوش چنگ 
دزدم.ترسیده رهام رو صدا ز

م-رها

واکنش رهام رو چون سرم خم بود ندیدم اما صداش 
مرو شنید

ش-جانم خانوم کـ...یا خدا... گون

رهام سریع از روی تخت پرید و خودش رو بهم 
ترسوند،دست انداخت دور کمرم و بغلم گرف



؟-گونش جان...کجات درد می کنه

نمی تونستم بگم سینه م تیر می کشه و درد می 
مکنه،برای همین گفت

-یه لحظه سرم گیج رفت،انگار تمام تنم از درد تیر 
مکشید االن بهتر

تخان گف

-دکتر اگه الزمه بهداری برید،میتونیم فردا بحثمون رو 
مادامه بدی

مسریع خودم رو از بغلش رهام بیرون کشیده،گفت

د-من خوبم، به صحبتتون برسی



تخانوم بزرگ بغلم گرفت و گف

؟-حالت خوبه؟میخوای بری اتاق استراحت کنی

ت-خوبم خیالتون راح

می خواستم بمونم و گوش تیز کنم شاید از حرف های 
آقایون مطلبی بفهمم برای همین نمی تونستم برم اتاق 

.و استراحت کنم

رهام وقتی مطمئن شد حالم خوبه و درد ندارم،برگشت 
.سر جای قبلیش و کنار امیر نشست

سنگینی نگاهی رو حس کردم به خیال این که امیر 
نگاهم می کنه،سر چرخوندم تا بهش لبخند بزنم؛اما 

.متوجه ی نگاه خیره ی محسن شدم

ترسیده از امیر سرم رو توی سینه ی خانوم بزرگ که 
.هنوز هم بغلم گرفته بود، قایم کردم

این پسره آخرش باعث میشه امیر یه بالیی سر من 
.بیاره،من مطمئنم



تتقریبا ساعت ده بود که پسر کارگزار گف

-با کسب اجازه خاِن بزرگ، من باید برم به یه دورهمی 
دوستانه که از قبل قول داده بودم؛و به عمارت هم 

فقط به احترام شما و خاتون اومدم(نگاهی به فیروزه 
انداخت)خوش حالم که اومدم و  با فیروزه خانم آشنا 

.شدم 

فیروزه با خشم به پسر پرروی کارگزار زل زد و امیر 
تگف

-اگه اظهار خوش حالیت تموم شد، میتونی بری تا 
تسیخ داغ نکردم  توی اون چشم های هرز

واضح و آشکار، چهره ی کارگزار و خانواده ش درهم 
.شد

پسرک چاپلوس از رو نرفت و زمان خداحافظی با 
.چشمک برای فیروزه بوس فرستاد



امیر عصبی خواست بهش حمله کنه که رهام دستش 
.رو کشید و کنار گوشش حرفی زد

پسر کارگزار هم با سرعت از عمارت بیرون زد، از وقتی 
که گفت دورهمی دعوت داره؛ذهنم مدام دور یه 

!دورهمی می چرخید،دورهمی پدر مهلقا

کارگزار و خانومش یک ساعت بعد از پسرشون 
.خداحافظی کردند و رفتند

خان،خاتون،سانلی،آیلی و خانوم بزرگ هم به اتاق 
.هاشون رفتند

وقتی مطمئن شدم، خودمون چهار نفر تنهاییم سریع 
مپرسید

؟-چی شد؟کار گزار و خان چی می گفتند

تامیر کالفه ی روی تخت لم داد و گف

-کم و کاست ها رو لیست کرده بود،من لیست رو 
برداشتم باید تا قبل از این که صبح بشه و خان به 



ماتاق کارش برگرده از روی لیست رونوشت برداری

دفیروزه پرسی

-حاال که شما لیست رو دیدید،شاید کارگزار خطر نکنه 
هکه امسال هم دزدی کن

درهام جواب دا

-خان لیست رو به ما نشون نداد، کارگزار هم خیالش 
راحته که خان اجازه ی دخالت به امیر رو نمیده؛لذت 

دزدی رو نچشیدی خانوم کوچیک، یه بار که بدزدی 
یهربار حریص تر میش

ممتعجب جیغ زد

-رهام... تو مگه دزدی کردی که این انقدر خوب حس و 



؟حالشون رو بلدی

ترهام با خنده گف

ن-خواهرم انگار بلند گو قورت داده، صداتو بیار پایی

مآهسته پرسید

؟-تو دزدی

ترهام خندید،چشمکی زد و گف

.-معلوم که دزدم،اونم..

تامیر ادامه ی حرف رهام رو گف



ها-دزد قلب 

بعد هم دو نفری باهم هرهر خندیدن،با اخم نیشگونی 
از بازوی هردوشون گرفتم که بدتر دست خودم درد 

گرفت از بس سفت بود.
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ترهام جدی شد و گف

-اما دور  از شوخی، کارگزار قطعا همدست هایی داره 
که فکر نکنم بعد از این هم سال دزدی، امسال شونه 

.خالی کنند

تامیر در تایید حرف رهام گف

-منم نظرم همینه،اما مسئله ی بعدی که هست؛ خریدار 



هایی که خانزاده لیست کرده من مطمئنم یا خریدار 
واقعی نیستن یا تعداد خریدار ها رو کارگزار کمتر رد 

هکرد

ممتعجب  پرسید

-مگه هنوز محصول رو برداشت نکرده می دونید کی 
؟میخره

دامیر توضیح دا

-بعد از زمین های اربابی محصولش پیش فروش 
شده،قبال هم فکر کنم توضیح داده بودم؛ما محصول 

رو پیش فروش می کنیم،خریدار یا خودش کارگر 
میاره یا از رعیت های اربابی برای برداشت محصول 
استفاده می کنه.کارگر هایی که طی سال توی زمین 

کار کردن مزدشون رو از پول پیش فروش می گیرند، 
اما کارگرایی که محصول رو برداشت میکنند مزدش 



.رو خریدار میده

تفیروزه گف

-من فکر می کنم،این قسمتش رو کارگزار سِر خریدار 
ها هم کاله بذاره؛مزد بیشتر طلب کنه اما کمتر از مزد 

.تعیین شده به رعیت بده

ترهام سری تکون داد و گف

-درسته،ما باید بتونیم خریدار های واقعی رو پیدا 
مکنی

تفیروزه گف

-قطعا جز خود کارگزار هیچ کس نمیدونه کدوم 
خریدار اصلی و کدوم قالبیه؟سر کدوم رو کاله بذاره و 



هاز سر کدوم کاله بردار

تامیر گف

-درسته اما من یه نقشه ای دارم که اگه بشه انجامش 
هداد خیلی خوب میش

دفیروزه سریع پرسی

؟-چه نقشه ای

تامیر لبخندی زد و گف

-به کمک تو و رهام نیاز داریم،اما امکان این که همه 
هچی بر علیه شما تموم بشه زیاد



ترهام مطمئن گف

.-من هستم اما اگه خانوم کـ..

تفیروزه سریع گف

م-منم هستم،گلین خواهر منه پس منم هست

تامیر لبخندی زد و گف

-پس دخترا برید باال توی اتاقم لیست هست، سریع 
رونویسش رو انجام بدید؛من نقشه م رو به رهام میگم 

هو رهام هم فردا توی بهداری به فیروزه میگ

با این که راضی به رفتن نبودیم اما به اتاق امیر 
.رفتیم،من از روی لیست خوندم و فیروزه نوشت

یک ساعت بعد رهام بدون خداحافظی از ما رفت،امیر 



اومد و لیست رو به اتاق کار خان برگردوند؛همراه 
فیروزه سری به خانوم بزرگ زدیم و بعد به اتاقمون 

.رفته خوابیدیم

صبح زود به محض بیدارشدن،قرص خانوم بزرگ رو 
دادم؛با اجازه ای که از قبل صادر شده بود،چارقد به سر 

.از عمارت بیرون زدم

محسن کنار ایستاده بود و مثل همیشه فقط خیره نگاه 
می کرد،بی توجه به نگاهش سریع تر رفتم تا امیر باز 

.بهونه ای برای کبود کردنم پیدا نکنه

وقتی رسیدم خونه، رهام تازه می خواست دست و 
.صورتش رو بشوره

ش-سالم دادا

ترهام صورتش رو شست و با لبخند بغلم گرف

!-سالم دردونه ی خودم، چه زود اومدی؟



س-دلم برای مادر تنگ شده بود،اومدم دست بو

ترهام خندید و گف

-برو که مادر منتظرته، مدام میگه:«بچه م گفت یه روز 
«درمیون میام سرمیزنم،چرا نیومد؟

مبا نیش باز گفت

-دکترجون از سن و سالت حسودی کردن گذشته، 
شخجالت بک

ترهام ُلپم رو کشید،گف

؟-مادر خودمه دلم میخواد حسودی کنم، شما فضولی

برای مقابله به مثل، روی پنجه ی پا بلند شدم؛ُلپ رهام 



مرو کشیدم،گفت

ه-بله که فضولم، مادر خودم

؟-باز سر صبحی شما شروع کردید

با شنیدن صدای مادر، رهام  رو کنار زده به سرعت 
خودم رو به ایوون رسوندم؛ با نیش باز مثل میمون از 

مگردن مادر آویزون شد

-آخیش راحت شدم،باالخره به بغل مادرم 
رسیدم...چقدر دلم تنگ شده بود برات
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""فیروزه

با این که حدس می زدم رهام شب بهداری نمونده 
باشه اما باز هم مثل همیشه  لقمه آماده کردم تا رهام 



.صبحونه بخوره

کسی نمی دونست که من کنار درخت سیب منتظر 
رهام میمونم تا باهم به بهداری بریم،چون کسی از 

.قضیه ی دزدی خبر نداشت

منتظر رهام ایستاده بودم که پسر کارگزار در حالی که 
تعادل نداشت و معلوم بود مسته از کنارم رد 

شد،خوشبختانه به موقع پشت درخت قایم شدم تا 
.نبینتم

؟-خانوم کوچیک...پشت دختر چی کار می کنی

محواسم نبود برای همین وقتی رهام صدا زد،ترسید

م-چرا مثل جن یهو ظاهر میشی ترسید

ترهام متعجب گف



-مثل جن ظاهرشدم؟یک ساعت دارم صدات میزنم، 
؟حواست کجاست دختر

سعی کردم تمرکز کنم تا جواب درستی به رهام 
.بدم،نفس عمیق کشیدم تا آروم بشم

؟-حواسم پی نقشه ی امیر بود،نمیگی چی گفت

م-بریم سمت بهداری، توی راه برات تعریف می کن

تبعد از چند قدم دور شدن از درخت سیب رهام گف

-باید بعنوان همدست بریم سراغ کارگزار که یه کار پر 
خطره، یا کارگزار بهمون اعتماد می کنه یا میره، ما رو 

هبه خان لو مید

؟-متوجه نشدم، میشه واضح تر بگی



درهام توضیح دا

-من میرم و به کارگزار یه خریدار معرفی می کنم که 
اون خریدار خودمم، اما از کارگزار میخوام کسی 
چیزی نفهمه؛ بعد هم پیشنهاد دزدی و دست کاری 

کردن رسید ها رو میدم.اگه قبول کرد که جلو میریم 
در صورت بدقلقی بهش میگم که اگه با من همکاری 

نکنه، زمین های اربابی که بی اجازه ی خان اجاره داده 
.رو لو میدم

مپرسید

؟-مطمئنی کارگزار همکاری کنه

ترهام گف

-قبال کارگزار چندباری راجع به بهداری بهم خط داده 



دبو

-بهتر نیست راجع به بهداری باهاش هم دست 
هبشی؟این طوری کمتر شک برانگیز

ترهام کمی فکر کرد و گف

م-با حرفت موافقم اما باید با امیر هم حرف بزن

مسرتکون داده،پرسید

؟-من چی کار باید بکنم

-بعد از این که کارگزار قبول کرد من شریکش بشم تو 
وارد عمل میشی، میگی حرف هامونو شنیدی؛ ازقبل 

هم کینه ی خان رو داشتی یا توام شریک میشی یا 
رمیری قضیه رو میذاری کف دست امی



منگران گفت

؟-خیلی ساده نمیگیرید ماجرا رو

ترهام گف

-کارگزار تقریبا کفگیرش ته دیگ خورده، به یه شریک 
احتیاج داره؛هرچه ماجرا رو سخت تر بگیری، سخت 

همیشی.پس آسون بگیر تا آسون بگذر

-نمی دونم واال، امیدوارم همه چی خوب بیش 
؟بره؛فقط از کجا میدونید کفگیرش به ته دیگ خورده

ترهام لبخند دلبری زد و گف

-مثل این که دکتر رهام  رو دست کم گرفتی؟چند روزی 



که حال خانوم کوچیک مساعد نبود من حسابی تحقیق 
کردم و با خیلی ها حرف زدم، به اندازه ی کافی مدرک 

.توی دستم دارم که کارگزار رو وارد به همکاری کنم

ممتعجب و با ذوق پرسید

؟-واقعا؟راست میگی

-دروغم چیه؟در ضمن دزدی بهداری رو با این که فکر 
می کردم کار دوتا دزد الابالی باشه، زیر سر کارگزار 

هبود

اسم دزدی بهداری که اومد باعث شد رنگ از صورتم 
بپره و سردم بشه،رهام که دید ایستادم نگاهی بهم 

تانداخت و گف

-فیروزه جان...نگران نباشه، تو باید اون شب رو 
یفراموش کن



حرفش راحت بود اما عمل کردن بهش سخت و عذاب 
تآور بود،رهام دستم رو گرفت،گف

و-مثل یه تیکه یخ شدی که ت

بی حرف وسط کوچه ی خلوت ایستاده بودم،رهام زیر 
تلب گف

م-مجبور

رهام جلو اومد، دست دور کمرم انداخت و محکم بغلم 
.گرفت؛سرم رو به سینه ش چسبوند

وقتی کوبش دوست داشتنی قبلش رو شنیدم انگار یه 
عسل داغ از قلبم همراه خونم به تک تک رگ و سلول 

.های تنم سرازیر شد

دلم می خواست بغلش بگیرم،حاال که رهام آغوشش رو 
برای من باز کرد و بغلم گرفت؛دوست داشتم منم 



.بغلش کنم

با این که گرمی بغلش،یخبندون تنم رو شکست؛اما 
مجبورمی که گفت، مانع از حلقه شدن دستم دور 

.کمرش می شد

چند دقیقه به صدای قلبش گوش دادم نمی دونم؟! با 
باریدن اولین قطره ی بارون، قطرات بعدی هم پر سر 

.عت بارید

رهام دست از دور کمرم برداشت،پنجه های دستش 
قفل پنجه هام شد و با سرعت به سمت بهداری 

.دویدیم

وارد بهداری که شدیم تقریبا موش آب کشیده ،شده 
تبودیم.رهام با خنده گف

ا-خانوم کوچیک، خدا خیلی دوست داره

ممتعحب پرسید

م-منظورتو نفهمید



ترهام گف

-قصد داشتم امروز، بهداری رو تمیز کنیم که بارون 
تگرف

مبا لبخند گفت

ر-خدا روشک

با یاد آوری بارون و ِگلی شدن کفش های بیمارا سریع 
مگفت

-وای نه، با این بارون هر مریضی بیاد کف بهداری رو 
هحسابی ِگلی می کن

ترهام خندید و گف



ی-اما توام خوب تمیزکاری می کن

مپشت میزم نشسته و برای رهام پشت چشم نازک کرد

-بایدم بخندی یه فیروزه ی حمال هست که این جا رو 
هتمیز کن

ترهام با لبخند گف

؟-برای تشکر چی  میخوای برات بخرم

-حسابی قبلیت رو صاف کن، تشکر بعدی 
پیشکش...النگویی که گفتی میخرم کو؟ رژلبمم مرحوم 

یکرد

ترهام با کف دست محکم به پیشونیش کوبید و گف



د-یادم  رفته بو

-دکتر پیر شدی و فراموش کار،فراموشی عوارض 
هپیری

ترهام باز هم خندید و گف

-عوضش تو حسابی جوونی...راستی لقمه ی امروزم 
کو؟ خیلی گرسنمه
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دنبال پاکت لقمه گشتم اما نبود، با کمی فکر کردن 
مگفت

ه-وقتی دویدیم از دستم افتاد



ترهام ناراحت و تقریبا کالفه گف

؟-من گشنمه ، یعنی چی افتاده

به رهام که مثل پسر بچه ها از گرسنگی شکایت می 
مکرد ،خندیدم. پرسید

؟-صبحونه نخوردی

ترهام همون طور که به طرف اتاقش می رفت، گف

-بد عادتم کردی، صبحا بجز دست خودتت نمیتونم از 
مدست کسی حتی خودم صبحونه بخور

رهام به اتاقش رفت و من از ذوق حرفش روی صندلی 
وا رفتم،یه نیشگون محکم از شکمم گرفتم تا مطمئن 

.بشم بیدارم



وقتی که حسابی به خاطر حرفش ذوق کردم به اتاق 
دکتر رفتم تا قبل از اومدن بیمار راجع به دزدی و این 

که از کجا فهمیده، دزدی زیر سر کارگزار بوده با هم 
.حرف بزنیم

-رهام...نگفتی چطور فهمیدی دزدی زیر سر کارگزار 
؟بوده

ترهام که مشخص بود خیلی کالفه ست گف

-یکی از افراد ژاندارمری از رفقای قدیمیه، اون بهم 
تگف

؟-چی گفت

-این که کارگزار اومده و رحمت رو آزاد کرده،رفیقم 
اتفاقی صداشون رو شنیده که کارگزار رحمت رو 

سرزنش می کرده؛ این طور که رفیقم فهمیده،کارگز 



می خواست با قضیه ی دزدی ازم باج میگیره و 
مراضیم کنه باهاش همکاری کن

؟-مطمئنی رفیقت درست میگه

ترهام بااطمینان گف

-بهش اطمینان دارم و این که من، پدر و مادرش رو از 
همرگ نجات دادم؛خودش رو مدیون من میدون

؟-تصمیمت چیه؟کی میری با کارگزار حرف میزنی

ترهام گف

-اگه از گرسنگی نمردم،بعد از ظهر باامیر حرف میزنم 
رو فردا میرم سراغ کارگزا



؟-خیلی گرسنه ای

ترهام سر تکون داد و گف

ه-به حدی گرسنه م که انگار معده م سوراخ شد

م-االن برمیگرد

شدت بارون کمتر شده بود، اما هنوز هم بارون می 
بارید.به سمت خونه ی فاطمه دویدم، در زدم و منتظر 

.موندم در باز بشه

ه-کی

مصدای ریحان خانم بود،جواب داد



م-منم...فیروزه 

م-االن میا

چند ثانیه بعد در باز شد و  ریحان به داخل خونه 
.راهنماییم کرد، فاطمه خواب بود

؟-ببخشید من مزاحم شدم اما یکم نون دارید بهم بدید

تریحان لبخند زدو گف

-شما مراحمی، نون خالی چرا؟پنیر و سبزی هم میارم 
تبرا

رهام گرسنه بود و وقت تعارف کردن نبود، برای همین 
.منتظر موندم تا ریحان از مطبخ برگرده

نون،پنیر و سبزی رو توی سینی چیده بود و کنارم 



.نشستم، با عجله دو تا لقمه برای رهام پیچیدم

-ببخشید من مزاحم شدم اما یه مریض گرسنه تو 
دبهداری هست، خونه ی شما تا عمارت نزدیک تر بو

ر-خوب کردی اومدی،بیشتر بردا

-ممنون...همین دوتا لقمه پیچ بسه، با اجازه من برم 
هدیگ

-یکم بیشتر میموندی فاطمه بیدار می شد، اما مریض 
یداری باید بر

مهمون طور که کفشم رو می پوشیدم گفت

ر-بارونه دیگه نیا توحیاط، بازم بابت لقمه تشک



ت-چیز قابل داری نبود، خدا بهمراه

وقتی از در خونه بیرون رفتم با خودم گفتم:«کاش یه 
.پاکت هم می گرفتم»

به بهداری که رسیدم جلوی در ِگل َکِف کفشم رو 
.تکوندم تا بهداری رو ِگلی نکنم

هنوز مریضی نیومده بود و رهام دست روی معده ش 
.گذاشته و روی تخت، دراز کشیده بود

م-رهام...دکتر رها

دانگار خواب نبود، چون خیلی زود چشم باز کر

م-برات لقمه آورد

انگار خیلی گرسنه بود،سریع لقمه رو گرفت و گاز 
دبزرگی ز



ی-آروم بخور...نپره تو گلوت خفه بش

رهام بی توجه به حرفم، با سه گاز بزرگ لقمه ها رو 
تتموم کرد و گف

د-خدا خیرت بده...خیلی گرسنه م بو

-امیدوارم به خاطر سرعت قورت دادنت دل درد 
ینگیر

ترهام لبخند مهربونی زد و گف

-یاد مادرم انداختیم، وقتی که گرسنه م همیشه یه 
خوردنی برای خوردن داره تا بهم بده؛وقتی هم با 

معجله میخورم بهم تذکر میده و نگرانه دل درد نگیر



بی حرف فقط لبخند زدم اما توی دلم با خودم 
گفتم:«تمام شباهت منو ننه رهام در دوست داشتن 

«تو،خالصه میشه

؟-راستی لقمه رو از کجا آوردی خانوم کوچیک

م-از ماماِن فاطمه گرفت

ه-آقای دکتر بال بدور باش

با صدای کارگزار متعجب به سمت در اتاق 
برگشتم،کارگزار این وقت روز توی این هوای بارونی 

این جا چی کار می کرد؟!
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""گونش

برای دیدن مهلقا عجله داشتم،اما باید صبر می کردم تا 



.بعد از ناهار برای ظرف شستن به لب چشمه بیاد

مادر برای دختر یکی یدونه ش ناهار قرمه سبزی 
پخت،اندازه ی دو وعده هم برای کلثوم غذا کشید تا 

.برای ناهار کلثوم  ببرم

از اونجایی که کلثوم ناهارش رو کارگاه میخورد،ناهارم 
رو کنار مادر خوردم؛ُچرت کوتاهی زدم و با قابلمه ی 

.غذا به خونه ی کلثوم رفتم 

البته کلثوم خونه نبود و همزمان باهم رسیدیم، با 
دیدنم خوش حال بغلم گرفت؛ سالمی به بچه ی توی 

مشکمش گفت

؟-سالم خوشگل خاله، خوبی

کلثوم در خونه ش رو بازکرد،به جای بچه ش جواب 
ددا

؟-خوبم خاله، تو خوبی



مبا نیش باز گفت

-الهی خاله فدات... نه، نه... الهی اون بابای کفتارت 
فدای تو و مادر خوشگلت بشه، زود تر دنیا بیا که من 

مچشم براه

تکلثوم خندید و گف

-خوب خاله، خاله می کنیا، چه میخری برای بچه م 
؟خاله جونش

بانیش باز کلثوم رو به مطبخ کشوندم، قابلمه رو روی 
سکوی داخل مطبخ گذاشتم؛پیراهن کلثوم  رو باال 

مزده،خم شدم شکمش رو بوسید

ه-بچه سالم به دنیا بیاد هر چی بخواد خاله ش میخر



تکلثوم خندید و گف

-همه خاله ها برای بعد از دنیا اومدنش وعده میدید 
که، بچه به دنیا بیاد لباس و کهنه میخواد؛ اون وقت 

؟میگید چرا میرم کارگاه

-راست میگیم دیگه،کلثوم نرو کارگاه تو دیگه 
تچهارماهت شده اما شکمت اصال معلوم نیس

مدستم رو گرفت و با هم از مطبخ بیرون رفتی

-میگی چی کار کنم؟باباش که اصال نیست من مطمئنم 
آخرش من میزام و این آقا دوماه بعدش تازه پیداش 

میشه، مادر و پدرمم که باید حداقل یه دست لباس و 
یه رخت خواب برای بچه بیارند اما باورت میشه من 

؟سه ماه بیشتر نه مادرم رو دیدم نه پدرم

حیاط به خاطر بارونی که صبح باریده بود،حسابی 



ِگلی بود برای همین به اتاق رفتیم و  گرم صحبت 
.شدیم

-یعنی این همه رفتی کارگاه، نتونستی اندازه ی لباس 
؟بچه پول در بیاری

تکلثوم خندید و گف

-تو که میدونی من چقدر شکمو بودم، بچمم حتما به 
مخودم رفته بیشتر پولم رو خورد

مبا ذوق گفت

-الهی قربونش بشم، خوب کردی خوردی نوش جون 
تخودت و بچه 

تا وقتی مهلقا دنبالم بیاد،با سرخوشی برای بچه ی 



.کلثوم نقشه کشیدیم و ذوق کردیم

کلثوم ظرف کثیف نداشت و به خاطر شکم دردش می 
خواست بخوابه، بعد از این که مهلقا هم حسابی بچه 

ی توی شکم کلثوم  رو با بغل کردن مادرش 
چلوند؛خداحافظی کردیم و به سمت خونه ی ما برای 

.برداشتن تشت ظرف های کثیف رفتیم

؟-مهلقا نمیخوای بگی دیشب چی شد

تمهلقا گف

-هیس...میخوام بگم اما می ترسم، بهتره بریم یه 
هجایی که کسی صدامون رو نشنو

م-باشه بری

تا یه جای خلوت پیداکنیم که کسی مشغول ظرف و 
رخت شستن، حرف زدن یا آب تنی نباشه طول کشید 



.و باالخره یه جای پرت پیدا کردیم

؟-خوب بگو ببینم چی شد

-بذار ظرف ها رو کف بزنیم کسی شک نکنه تعریف می 
تکنم برا

و-باشه اما زود تر بگ

تمهلقا َسِر صبر ظرف هاش رو کفی کرد و گف

-ببین من از دیشب که این حرف ها رو شنیدم تمام تنم 
هاز ترس میلرز

ممتعجب گفت



؟-تو از ترس تمام تنت میلرزه و انقدر آرومی

تتلخ خندید و گف

-من برای خودم نمی ترسم،از وقتی که مادرم ُمرد 
دیگه برای خودم نگران نیستم و از هیچی نمی 

ترسم؛من نگران اون دختر های بیچاره م که دیشب 
حرفشون بود.
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منگران و  پر دلهره پرسید

!-دختر؟ کدوم دخترا؟

تمهلقا لبش رو َتر کرد و گف

-دیشب تا ساعت ده ونیم خبر خاصی نبود، مثل 



همیشه دور هم بازی می کردن فقط، تا این که یه 
.پسره اومد

خیلی بهش احترام میذاشت حتی بابا از اتاق بالشت 
برد تا پسره به جای صندلی روی بالشت بشینه؛معلوم 

هبود خیلی هواش رو دارن و آدم مهمی باید باش

؟-خب...بقیه ش رو بگو

.مهلقا بشقابی که دستش بود رو خیس کرد تا کف بزنه

-پسره که اومد با خودش دو تا بطری آورده بود که 
مادر گفت:«زهرماریه» همه خوردن، یکی فکر کنم 

زیادی خورده بود حالش بد بود؛وقتی توی حیاط باال 
ممیاورد حرفاش رو با یکی دیگه شنید

؟-خب چی می گفتند



تمهلقا سرش رو به گوشم نزدیک کرد،گف

-مردی که استفراغ می کرد نفهمیدم چی گفت اما اون 
یکی که کنارش بود گفت:« تصمیم رئیس ایِن که تا 

روز عروسی صبرکنیم، بعد توی شلوغی دخترها رو بار 
«بزنیم بریم

؟-عروسی؟کدوم عروسی

دمهلقا جواب دا

-نمیدونم کدوم عروسی، اما همون پسره که گفتم 
آخرین نفر اومد بااون مردی که استفراغ می کرد برای 

تامشب سر چشمه قرار گذاش

؟-سر چشمه؟برای چی



-همون پسره گفت:«دخترایی که جور کردی رو بیار 
سرچشمه»بعدم برگشت تو اتاق،اما اونی که استفراغ 

تمی کرد، رفت و برنگش

؟-اسم پسره رو نفهمیدی چیه

دمهلقا جواب دا

-هرچی گوش وایسادم، جزاین که بگن آقا اسمش رو 
داصال کسی صدا نز

؟-ساعتش رو نگفتن

-اتفاقا هی با خودم می گفتم یادم باشه ساعتش رو 
نبگم، ساعت ده شب به بعد قرار گذاشت

من باید می رفتم و به امیر خبر می دادم، چه به 



کارگزار مربوط می شد چه نمی شد، باید دختر های 
.بیچاره رو نجات می دادیم

-مهلقا،من باید برم...میشه ظرفای ما رو هم بشوری و 
؟ببری برای مادرم

مهلقا که از چهره ش مشخص بود زیاد راضی به این 
تکار نیست،گف

ه-باش

ه-دستت درد نکن

قبل از این که مهلقا حرفی بزنه با سرعت به طرف 
.عمارت اربابی دویدم

طی مسیر به خیلی ها تنه زدم اما مهم نبود؛مهم این 
بود که من خودم رو به امیر برسونم و بگم مهلقا چی 



.شنیده 

به عمارت رسیدم نگهبانی جز محسن نبود، از این که 
امیر عصبی بشه می ترسیدم اما چاره ی نبود؛از 

ممحسن پرسید

؟-خانزاده برگشتن

دمحسن به جای جواب دادن، پرسی

؟-کدوم خانزاده

معصبی غرید

ر-مگه چندتا خانزاده داریم؟خانزاده امی

دمحسن بی خیال جواب دا



ن-نه برنگشت

؟-تو می دونی کجا رفتن

.-سری به کارگاه قالی بافی..

هنوز حرفش تموم نشده بود که به طرف کارگاه 
دویدم.چیزی تا تاریکی هوا نمونده و من باید زودتر 

.امیر رو با خبرکنم تا بتونه کاری بکنه

به کارگاه که رسیدم در نیمه باز بود و صدای حرف 
زدن امیر با فاطمه خانوم  سر کارگر میومد،من عجله 

داشتم اما اگه جلو می رفتم تا با امیر حرف بزنم 
فاطمه خانوم پا از کارگاه بیرون نذاشته همه رو خبر 

.می کرد

سرم رو فقط داخل بردم و آهسته امیر رو صدا 
.زدم،بعد از چند بار صدا زدن توجهش بهم جلب شد

با این که نمی دونستم لب خوانی بلده یا نه گفتم:«کار 



«مهمی دارم

-فاطمه خانم، من عجله دارم باید برم... کم و کاستی 
بود از انبار بردارید من سفارش میدم هرچی نداریم از 

نتهران بیار

فاطمه خانم، هم انگار عجله داشت چون تا امیر بهش 
.گفت میتونه بره؛خداحافظی کرد و رفت

البته من پشت دیوار قایم شدم تا فاطمه خانم متوجه 
وجود من نشه، وقتی که مطمئن شدم  رفته؛داخل 

مکارگاه شد

.-وای امیر من یه خبر مهم دا..

هنوز حرفم تموم نشده بود که امیر مثل گرسنه ها به 
جون لبم افتاد و تاحسابی از خودش پذیرایی 

نکرد،حتی اجازه ی نفس کشیدن هم بهم نداد؛چه برسه 
.به حرف زدن



بعد از این که یه دل سیر بوسیدم،هرچه مهلقا تعریف 
کرده بود بهش گفتم؛امیر به فکر فرو رفته بود که 

مپرسید

؟-امیرم، چی کار می کنی

تلبخندی زد و گف

-میم مالکیت از زبونت چه خوشمزه ست پیشی 
وکوچول

لبخند شرمگینی زده و سر به زیر شدم، امیر دستم  رو 
تگرفت؛از کارگاه بیرون رفتیم. در رو قفل کرد،گف

-باید امشب برم سرچشمه، نمی دونم ژاندارم خبر کنم 
؟یا نه



؟-بهتر نیست مطمئن بشیم بعد ژاندارم ببری

تامیر گف

-خودمم توی همین فکربودم،احتمال میدم امشب فقط 
میخواد دختر ها رو چک کنه؛طبق گفته ی مهلقا روز 

.عروسی دخترها رو از روستا سر به نیست می کنند

مترسیده به بازوی امیر چسبیدم،پرسید

.-یعنی دخترا رو..

تامیر قبل از تموم شدن حرفم گف

-بالیی که به سرشون میاد بدتر از ُمردنه، اینجور 
دخترا رو برای نوکری می دزدند؛ اما نوکری که زیر 

هخواب اربابش



از ترسم به بازوی امیر چنگ انداختم، امیر عصبی 
تگف

ن-توچته؟گوشت نذاشتی تو دست م

مسریع دستش رو ول کردم و معذرت خواست

د-ببخشید حواسم نبو

-ایرادی نداره، تو جلو برو من پشت سرت میام؛توی 
هروستا باهم دیده نشیم بهتر

ظ-باشه،خداف

هنوز یه قدم هم دور نشده بودم که امیر دست 
تانداخت دور کمرم و نگهم داش



و-ماچ بده بعد بر

بعد از این حرف،دوباره بوسیدم.دو دقیقه ی بعد با 
لبخند از لبم جدا شد، به سرعت با گونه های سرخ شده 

از امیر دور شدم.
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مجلوی در عمارت با فیروزه روبرو شد

؟-گونش حرف مهم دارم، امیر رو ندیدی

قبل از این که جواب بدم امیر از راه رسید و باهم به 
اتاق امیر رفتیم.فیروزه از اومدن کارگزار برای ما 

گفت،این که کارگزار خیلی واضح از رهام کمک 
خواسته و اگه رهام بهش کمک نکنه خانواده ش رو 

.میکشه



مامیر  توی فکر بود که من گفت

-یکم عجیب نیست؟کارگزار انقدر راحت خودش رو لو 
؟میده آخه

تامیر گف

-امشب با رهام میرم سر چشمه اگه قضیه ی دزدیدن 
دخترها به کارگزار مربوط بود یعنی کارگزار به مشکل 

بزرگی برخورده که به کمک یه دکتر مثل رهام نیاز 
داره؛ اگه امشب ردی از کارگزار نبود این درخواست 

تهمکاری با رهام یه تله س

دفیروزه پرسی

؟-قضیه ی دزدی چیه دیگه



حرف های مهلقا رو یک بار دیگه برای فیروزه تعریف 
تکردم،فیروزه گف

-کارگزار که کلی همدست داره، یه شریک مثل رهام 
کبیشتر دردسره تا کم

دامیر جواب دا

-رهام سواد داره،چیزی که دوروبر کارگزار هیچ کس 
نداره، رهام به ما هم خیلی نزدیک میتونه بعنوان یه 
جاسوس خونگی ازش استفاده کنه؛رهام نفوذ باالیی 

روی مردم روستا داره،خانوم بزرگ هم همیشه از رهام 
مشورت میگیره؛درضمن رهام خودش یه مانع جدی 
برای کارگزاره که وقتی همکارش بشه خطری دیگه 

هندار

منگران پرسید



؟-برای رهام خطر نداشته باشه

دامیر جواب دا

-چاره چیه؟حاال که همه چیز دست به دست هم داده 
بهتره زود تر این ماجرا رو تموم کنیم،یا برنده میشیم 

تو کارگزار مجازات میشه یا بازنده میشیم و مجازا

تفیروز گف

-منم موافقم، بازی بی میل ما شروع شده حداقل باید 
هتالش کنیم باز هم ناحقی نش

مسر تکون داده ،پرسید

؟-اگه عروسی که میگفتن همین امشب باشه چی



تامیر گف

-امشب که یه سرو گوشی آب میدم،اگه امشب بود که 
ممیرم ژاندارمری خبر مید

تفیروزه یهو گف

ت-یادم اومدم...چند روز دیگه عروسی سمیرا س

؟-راست میگیا...چرا یادم  رفته بود

دامیر پرسی

؟-سمیرا کیه

دفیروزه توضیح دا



-یکی از دخترای روستاست،قراره زن دوم خانزاده ی 
هروستای همسایه بش

دامیر پرسی

؟-اینم مثل کلثوم کم سن و ساله

ماین بار من جواب داد

ا-نه،هم سن و سال منه تقریب

تبعد از چند لحظه سکوت،امیر گف

-بهتره خودم تنها برم، شاید کارگزار رهام رو زیر نظر 
هگرفته باش



تفیروزه گف

م-من میتونم فردا که رفتم بهداری با رهام حرف بزن

تامیر گف

ه-خوب

مبه طرف در رفتم،گفت

گ-من میرم پیش خانوم بزر

فیروزه هم همراهم اومد و تا شام حاضر بشه کنار 
.خانوم بزرگ موندیم

امیر بعد از شام از عمارت بیرون زد اما تنها نرفت و 



.سانلی رو هم باخودش برد 

هر بار که سانلی و امیر رو کنار هم میبینم قلبم درد 
.میگیره و میل عجیبی به گریه کردن، پیدا می کنم

وقتی که مثل همیشه بعد از شام همراه خانوم بزرگ 
قدم میزدیم،به یاد عمارت قدیمی و دفترچه خاطرات 

.گلین افتادم

دلم می خواست برم و دفتر رو بردارم اما من از 
.عمارت قدیمی و متروکه می ترسم

بعد از نیم ساعت قدم زدن، بارون گرفت و خانوم 
بزرگ خوابید؛فیروزه هم که باید می رفت بهداری و به 

.خوابیدن احتیاج داشت

بی خوابی به سرم زده بود، روی راه پله های حیاط 
نشسته بودم.بارون نم نم بود و می شد توی حیاط 

.بمونم

متوجه ی سنگینی نگاه محسن می شدم اما واکنشی 
نشون نمی دادم،عالوه براین که نگران امیر و 

دخترهایی بودم که نمی دونستم چه بالیی قرار به 
سرشون بیاد؛ حسابی هم از دست امیر که سانلی رو 

.باخودش برد،عصبی بودم



چند باری هم فکر کردم اصال امیر به سر چشمه نرفته 
!و با سانلی یه گوشه ای مشغول خوش گذرونیه

با صدای پایی که اومد سرم رو باال گرفتم و به محسن 
مکه استکانی رو به سمتم گرفته بود نگاه کرد

-جوشونده ست،انگار مضطربی بخورش آرومت می 
هکن

بی حرف استکان رو گرفتم، محسن رفت.استکان از 
.جوشونده داغ بود و دستم رو گرم می کرد

وقتی که سانلی کنار امیر بود عسل هم زهر بود،اون 
وقت محسن توقع داشت جوشونده  رو بخورم تا آروم 

!بشم؟

سنگینی نگاهش باعث شد به خاطر رودروایسی هم که 
شد جوشونده رو لب بزنم،اما طعم عالیش باعث شد تا 

.آخرش رو بخورم

محسن اومد و استکان رو گرفت،اما نرفت بدون این 
مکه بهش نگاه کنم؛ پرسید



؟-کاری داری

تتوقع نداشتم جواب بده،اما گف

ه-ن

؟-پس چی میخوای این جا وایسادی

دمحسن جواب دا

م-ایستادم نگاهت کن

با اخم از پله ها دل َکندم و به ساختمان عمارت 
برگشتم؛ توی سالن منتظر بمونم بهتره، حداقل محسن 

.بهم خیره نمیشه

نیم ساعتی توی سالن قدم زدم تا امیر و سانلی از راه 



رسیدن،بی توجه به اطرف سانلی بغل امیر بود،پاهاش 
رو دور کمر امیر حلقه کرده بود؛امیر به سینه ی سانلی 

.چنگ زده و لب هاشون قفل هم بود

از پله ها باال رفتن، با دیدن این صحنه پاهام نتونستم 
وزنم رو تحمل کنه و زمین خوردم.
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.وقتی چشم باز کردم، سرم رو پای خانوم بزرگ بود

ی-خدا روشکر چشماتو باز کرد

لبخند خسته ای به خانوم بزرگ زدم، خواستم سرم رو 
تبردارم اما نذاشت و گف

-نه تکون نخور،سرت وزنی برای من نداره؛این طوری 
هخیال خودمم راحت تر



حرفی نزدم،چشم بستم تا بخوابم اما تصویر سانلی و 
امیر از جلوی چشمم تکون نمی خورد و انگار به پلکم 

.دوخته شده بود 

-گونش جان...سالن چی  کار می کردی؟محسن دیدتت 
داومد خبرمون کر

مبا ناراحتی حرف دلم رو زد

م-منتظر امیر بود

تخانوم بزرگ موهام رو نوازش کرد وگف

-گونش جان...من مادر بزرگشم، می شناسمش...دل نبند 
بهش اگرم میبندی محکم باش؛قوی باشه...مبارزه کن و 

گبجن



با چشم های اشکی که اختیار باریدنش دست خودم 
منبود گفت

-من نمیتونم تحمل کنم...هربار با سانلی میبینمش انگار 
یکی با چاقو قلبم رو پاره پاره می کنه...من قوی 

منیستم اگه بودم بهش دل نمی بست

مبا گریه زار زدم،گفت

ش-خانوم بزرگ من از نوه ت منتفرم، بدم میاد از

ی-گریه کن عزیزم...گریه کن تا راحت بش

تا آروم بشم، بغل خانوم بزرگ گریه کردم و بعد هم با 
.آرامش کنارش خوابیدم

چه آرامشی می داد آغوش مادر بزرگش در حالی که 
!خودش فرشته ی عذابه



-خوشم باشه...بدون من هم دیگه رو بغل گرفتین 
؟خوابیدین

با صدای فیروزه بیدار شدم،دست به کمر مثل میر 
.غضب باالی سرمون ایستاده بود

تخانوم بزرگ خوابالود گف

؟-چه خبرته میرغضب

از این که خانوم بزرگ به فیروزه گفت:«میر 
تغضب»خندیدم،فیروز هم با اخم ساختگی گف

-خوشم باشه، به من میگید میرغضب اون وقت 
؟همدیگه رو بغل می کنید

خانوم بزرگ با لبخند بغل باز کرد،فیروزه هم با خوشی 



.بغل مادرش خزید

وقتی توی آغوش مادرش جا گرفت، برام زبون در آورد 
مو ابرو باال داد؛با خنده گفت

ک-الحق که رهام حق داره بهت بگه خانوم کوچی

تپشت چشمی نازک کرد و گف

-زورم به داداش قلدورت نمیرسه...اما به تو که میرسه، 
اخانوم کوچیک گفتی نگفتی

مبا خنده گفت

ک-خانوم کوچی

فیروزه جیغ کشید، بهم با بالشت حمله کرد و این شد 
!آغاز بالشت بازِی ما



خدمتکار اومد و برای صبحونه خبر داد اما صداش بین 
.سر وصدای منو فیروزه گم شد و نشنیدیم

اگه امیر نمیومد و با داد نمی گفت:«بسه دیگه...ساکت 
بشید سرسام گرفتم»ما همچنان به بالشت بازی ادامه 

.می دادیم و فیروزه از بهداری میموند

امیر غر غر کرد، رفت. همراه فیروزه به روشویی رفتیم 
و دست و صورتم رو شستم،فیروزه هم پارچ رو برای 

.مادرش آب کرد

قبل از این که وارد اتاق خانوم بزرگ بشیم،فیروزه 
تگف

-از امیر حتما بپرس دیشب چی شده، منم با رهام 
محرف میزن

مبا اخم گفت

-من تنهایی نمیرم با خواهر زاده وحشیت حرف بزنم، 
.شب که اومدی با هم میریم حرف میزنیم



تفیروزه خندید،گف

؟-حاال یه داد سرت زد،شد وحشی

پوزخندی به حرف فیروزه زدم و در اتاق خانوم بزرگ 
.رو باز کردم تا داخل بریم

کجای کاری فیروزه خانم؟ما بیشتر از داد و بیداد از 
.خواهر زاده ی وحشیت دیدیم

خانوم بزرگ دست وصورتش رو شست و برای 
صبحونه رفتیم،امیر هم سر میز بود اما سانلی رو 

مادرش گفت:«بچه م فعالیت سنگین داشته دیشب، 
«خسته ست خوابیده

تفیروزه کنار گوشم گف

-باز دختر ک* داد،ننه ش شیپور دست گرفت همه رو 
هخبر کن



از حرف فیروزه خندیدم اما هنوزم غم به قلبم چنگ 
.می زد

فیروزه صبحونه ش رو خورد،مثل همیشه دو لقمه هم 
.پیچید و رفت

امیر با چشم و ابرو هی اشاره کرد بمونم باهام حرف 
.داره اما بی توجه بهش همراه خانوم بزرگ رفتم 

حاال که امیر و رهام خودشون مستقیما وارد ماجرا 
شدن،فکر نکنم الزم باشه به اون عمارت متروکه به 

.دنبال دفتر خاطرات گُلین برم

تا وقت ناهار برسه، همراه خانوم بزرگ کتاب 
خوندیم؛ناهار رو هم توی باغ خوردیم.خانوم بزرگ می 

گفت:«چند روز دیگه بارندگی شروع میشه و نمیشه 
توی باغ ناهار خورد،پس تا وقت هست باید استفاده 

.کنیم»

خاتون هم خیلی عجیب شده بود قبال زیاد به خانوم 
بزرگ گیر می داد و بهونه گیری می کرد اما جدیدًا به 

.طرز عجیبی آروم شده بود و اصًال غر نمیزد

تمام طول روز از امیر فراری بودم اونم دیگه پیگیرم 



نشد اما ظهر بعد از ناهار صدای آه و ناله از اتاق سانلی 
.حسابی براه بود

توقع داشتم رهام شب با فیروزه بیاد اما فیروزه تنها 
بود و به زور باخودش به طرف اتاق امیر دستم رو 

.کشید

فیروزه تقه ای به در زد،جوابی نشنیدیم؛ فیروزه در رو 
باز کرد داخل رفتیم و با اوضاع سانلی خشکمون زد .
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سانلی روی تخت لخت بود، دستش با سرعت بین 
.پاش حرکت می کرد و با صدای بلند آه می کشید

دستی روی چشمم نشست و تقریبا از اتاق همراه 
.فیروزه بیرونمون کرد

فیروزه هم مثل من گیج بود و از خجالت گونه هاش 
سرخ شده بود؛توقع داشتم امیر، سانلی رو از اتاقش 
بیرون کنه اما بیرون نکرد که هیچ صدای آه و ناله ی 

.سانلی بیشتر از قبل توی راهرو پیچید

دفیروزه لبخند زورکی زد و پرسی



؟-بریم اتاقمون

مبا لکنت گفت

م-آ...ر...آره...ب..بب...ر...ری

همراه فیروزه به اتاقمون رفتیم اما صدای سانلی از 
.اتاق بغلی مثل سوهان روحم رو خراش می داد

تفیروزه گف

-رهام قبول کرده با کارگزار همکاری کنه، کارگزار گفته 
یه نفوذی داره که همه جا حواسش به رهام و خانواده 
ش هست برای همین باید مراقب حرف هامون باشیم 
که کی و کجا حرفی می زنیم. رهام پیشنهاد داد روی 

کاغذ حرف بزنیم و بعد هم کاغذ رو خط خطی کنیم تا 
مکسی نخونه چی نوشتی



مسر تکون داده،گفت

م-آره فکر خوبیه، بیا از همین االن شروع کنی

فیروزه باشه ای گفت و روی کاغذ شروع به نوشتن 
کرد.منم همون طور که می نوشت از روی کاغذ می 

.خوندم

-رهام قراره به بهونه ی یه سری دارو از خان عمو پول 
بگیره و به کارگزار بده، پول پنجاه پنجاه تقسیم می 

شه؛رهام دیگه مطمئن شده که کارگزار به مقدار باالیی 
.پول نیاز داره

مقلم رو از دست فیروزه گرفتم و  سوالم رو نوشت

-مگه رهام چقدر میتونه از خان به خاطر دارو پول 
بگیره؟اگه کارگزار از همین پول بر علیه رهام استفاده 



؟کنه چی

تقلم رو به فیروزه دادم،فیروزه نوش

-کارگزار و رهام یه قرار داد نوشتن و هر دو طرف امضا 
کردن،رهام برای هر پولی که به کارگزار میده؛ رسید 

میگیره. کارگزار با لو دادن رهام گور خودش رو میَکنه 
مگر اینکه بگه از اول نقشه کشیده تا دست رهام رو 
بشه.که درصدش کمه چون رهام معتقده کارگزار به 

پول احتیاج داره و با کمی دقت و سرعت العمل میشه 
.نقشه هاش رو برمال کرد

مقلم رو گرفته و سوال بعدیم رو نوشت

-چطور میتونیم به کمک همکاری رهام با کارگزار، بی 
؟گناهی گلین و اخراج کارگرها رو ثابت کنیم

تفیروزه قلم رو گرفت و نوش



-رهام شریک کارگزار توی سود وضرر شده یعنی اگه 
کارگزار لو بره رهام هم شریک جرم محسوب میشه،اما 
ما باید در عین حال که مدارک بی گناهی رهام رو ثبت 
می کنیم؛بر علیه کارگزار هم مدرک جمع کنیم.وقتی که 

رهام شریک شده یعنی کارگزار مدارک رو بهش نشون 
تمیده و این خیلی به نفع ماس

با تقه ای که به در اتاق خورد، سریع کاغذ سفیدی رو 
.جایگزین کاغذ دستمون کردیم

فیروزه بفرمایید گفت و خاتون وارد اتاق شد.بادیدن 
دکاغذ ها پرسی

؟-چی کار می کردید

دفیروزه جواب دا

ه-خط تمرین می کردیم، کم کم مدرسه ها باز میش



خاتون یا واقعا قانع شد یا خودش رو قانع شده نشون 
تداد و گف

-اومدم بهتون بگم مهمون داریم، این طور که شنیدم 
تعروس جدید بیگ خان دوست شماس

ممتعجب پرسید

!-عروس بیگ خان دوست ماست؟

تخاتون، سر به تایید تکون داد و گف

؟-اسم عروس سمیراست، می شناسید

دفیروزه جواب دا



م-می شناسیم اما خیلی دوست نیستی

تخاتون گف

-بهرحال، چه دوست هستید یا نیستید، بیگ خان و 
خانواده ش فردا به عمارت میرسند و تا تموم شد 

.مراسم عروسی و حجله همین جا هم میمونند

فیروزه بی خیال طوری که اصال مسئله ی مهمی نیست 
تگف

-خب بسالمتی، چرا به ما اینا رو میگی خاتون؟
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خاتون که از قیافه ش مشخص بود بهش برخورده 
تگف



-الزمه که بدونید باید با مهمون ها مودبانه رفتار کنید، 
کمک خواستن بهشون کمک کنید، و برای مراسم 

نعروسی دخترهای عمارت قراره ساقدوش بش

دفیروزه پرسی

-عمارت هم که جز منو گونش دختری نداره، یعنی ما 
؟باید ساقدوش بشیم؟چرا

تخاتون گف

-نمی دونم، درخواست بیگ خان از خان عموت 
بوده؛اومدم باهاتون حرف بزنم تا توجیه بشید که حق 

درد کردن دارید شما ساقدوش های عروس هستی

مکالفه گفت



؟-شاید نخوایم ساقدوش بشیم مگه زوره

تخاتون نیشخندی زد و گف

-آره، شما ساقدوش این مراسمید؛ حق اعتراض هم 
دنداری

تفیروزه کالفه گف

؟-باشه فهمیدیم که حق اعتراض نداریم چند بار میگی

از ضایع شدن خاتون خنده م گرفت اما 
تنخندیدم،خاتون اخم کرد و گف

-بلد نیستی با بزرگتر ت درست حرف بزنی؟یادتون نره 
فردا حق اعتراض جلوی بیگ خان و خانواده ش رو 



دنداری

.خاتون حرفش رو زد، منتظر جواب نموند و رفت

مکالفه چنگ به موهام زدم و گفت

-ساقدوش شدن رو دیگه کجای دلم بذارم؟ من اصال 
مبلد نیستم ساقدوش باش

تفیروزه گف

-منم فقط ساقدوش دیدم، اصال نمی دونم چی کار 
اباید بکنیم؛تازه ساقدوش کی هم باید بشیم؟ سمیر

؟-نمیشه فرار کنیم اصال عروسی رو نباشیم

تفیروزه گف



-مگه نشنیدی گفت عروسی اینجاست؟ کجا فرار کنیم 
؟بریم

.-راست میـ..

مبا یادآوری موضوعی حرفم رو نیمه رها کرد

م-فیروزه پاشو بریم اتاق امیر باید باهاش حرف بزنی

کاغذ حرفامون رو برداشتم؛دست فیروزه  کشیده و به 
هسمت در رفتم، فیروزه سعی داشت جلوم رو بگیر

؟-اونا االن وسط رابطه ن چجوری بریم توی اتاق امیر

م-نمیدونم ،فقط میدونم باید با امیر حرف بزن



بدون در زدن،وارد اتاق امیر شدم.سانلی لخت تو بغل 
امیر بود و دست امیر هم  بین پای سانلی رو  می مالید؛ 

دسانلی با دیدن ما جیغ کشی

د-اینجا چه غلطی می کنید؟گورتونو گم کنی

بی توجه به سانلی و فیروزه ای که رو برگردونده بود 
تا تن لخت سانلی رو نبینه جلو رفته کنار تخت 

مایستاد

ن-حرف مهمی داریم بگو سانلی بره بیرو

سانلی از حرفم خوشش نیومد دستش رو دور گردن 
تامیر حلقه کرد و گف

ن-امیرم...بهشون بگو گورشونو گم کنن و مزاحم نباش



مبی توجه به سانلی ، به چشم های امیر زل زده گفت

ه-حرفم مهم

تسانلی دست وارد شورت امیر کرد و گف

-کار ما مهمتره، مگه نه امیرم؟
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توقع این که امیر با مشت و لگد از اتاق بیرونم بندازه 
داشتم اما ته دلم خدا خدا میکردم پیش سانلی ضایعم 

.نکنه و به حرفم گوش بده

تامیر دست سانلی رو پس زد و گف

ت-برو اتاق



تسانلی با نیشخند بهم گف

ت-مگه نشنیدی امیرم چی گفت؟ برو اتاق

تامیر رو به سانلی گف

ت-باتو بودم، برو اتاق

سانلی کامال از حرف امیر وا رفت و تقریبا بدجوری 
ضایع شد،منم توقع نداشتم امیر وسط عشق و 

.حالشون سانلی رو بفرسته بره

سانلی خواست حرفی بزنه اما امیر پیش دستی کرد و 
تگف

ت-یه حرف رو چند بار تکرار کنم؟برو اتاق



سانلی لبخند زورکی زد، مالفه رو دور تنش گرفت و به 
تسمت در رفت؛قبل از این که بیرون بره،گف

م-کارت که تموم شد بیا اتاقم،لخت منتظرت میمون

.چشمکی زد و رفت

دفیروزه در رو قفل کرد،جلو اومد کنارم ایستا

ش-امیر لباست رو بپو

امیر برای فیروزه چشم چرخوند و  زیر پوشش رو 
دپوشی

د-امیدوارم حرفی مهم داشته باشی

کاغذی که با فیروزه حرف زده بودیم رو به امیر دادم 
.تا بخونه



تامیر خوند و پشت کاغذ نوش

؟-حرف دیگه ای هم هست

مقلم رو گرفتم،نوشت

-عجیب نیست که عروسی پسر بیگ خان توی عمارت 
برگزار میشه و درست همون موقع قرار جابجایی دختر 

ها رو گذاشتن؟ منو فیروزه هم که برای رهام مهم 
؟هستیم قراره بشیم ساقدوش عروس

امیر نوشته ها رو خوند،قلم رو به دستش دادم.امیر 
تنوش

-دیشب سرچشمه پسر کارگزار رو دیدم، حاال که فکر 
همی کنم؛ راست میگید یه نقشه ای در کار



تفیروزه قلم رو گرفت و نوش

-خان بیگ خیلی هوس بازه یعنی کار خودشه یا یکی 
؟از نوچه هاش

تامیر کمی فکر کرد،قلم رو گرفت و نوش

-بیگ خان رفیق گرمابه و گلستانه با خان، فکر نکنم 
وقتی خان بهش اجازه میده از دخترای ده برای 

هخودش برداره؛بخواد دست به دزدی بزن

مقلم رو گرفتم و نظرم رو نوشت

-باید با رهام حرف بزنیم و بهش توضیح بدیم، حتما 
هکارگزار میره سراغش تا باهاش حرف بزن



تامیر نوش

-فیروزه فردا با رهام حرف میزنه،اما باید کاری بکنیم 
که شما ساقدوش نشید این قضیه ی ساقدوش 

همشکوک

با ترس به فیروزه نگاه کردم،قضیه ی ساقدوش شدن 
حتی از تنهایی به عمارت قدیمی رفتن هم ترسناک تر 

.بود

تامیر روی کاغذ نوش

-بهتره تا سانلی نرفته فضولی کنه،کاغذ قلمتون رو 
نبردارید و برید؛فیروزه فردا حتما با رهام حرف بز

فیروزه باشه ای گفت،امیر کاغذ و قلم رو به دستم 
.داد؛همراه فیروز به اتاقمون برگشتیم

تخواستم کاغذ رو خط خطی کنم که فیروزه گف



-بهتره بعنوان مدرک این دست نوشته هامون رو قایم 
مکنی

؟-کجا؟اگه کسی دیدی چی

تفیروزه روی کاغذ ُجدا نوش

-مامان توی چمدونش یه کیف مخفی قفل دار، داره که 
کلید قفل رو هم توی سوتینش قایم می کنه؛هیچ کس 

دنه به کیف دسترسی داره نه به کلی

مقلم رو گرفتم، نوشت

؟-خانوم بزرگ اگه بخونه چی

تفیروزه جوابم رو نوش



-مامان کاری به اون قسمت چمدونش نداره،فکر کنم 
اصال یادش نباشه که کلید ش رو پشت پارچه ی 

هسوتینش قایم کرد

مبه جای نوشتن ،گفت

-پس شب که خانوم بزرگ خوابید همونجا قایم کنیم، 
؟اما مطمئنی الزمه؟ دردسر نشه لو بریم

تفیروزه روی کاغذ نوش

-حرف مهمی که نزدیم،مهم ها رو نگه داریم و بقیه رو 
مسر به نیست کنی

مدر جواب گفت



م-موافق

همراه فیروزه با نیش باز شروع کردیم به خط خطی 
کردن کاغذ ها،بعد هم کلی کاغذ ها رو سوراخ سوراخ 

.کردیم

تتقه ای به در خورد،خدمتکار گف

د-شام حاضره، تشریف بیاری

تفیروزه گف

م-االن میای

حدودًا یه ربع بعد دست و صورت شسته به اتاق 
.خانوم بزرگ رفتیم اما نبود

وقتی که پایین رفتیم، خانوم بزرگ سر میز نشسته 
.بود



مدو طرفش نشستیم و ِگله کرد

؟-چرا صبر نکردید منو فیروزه م بیایم

تخانوم بزرگ با لحن گرفته ای گف

-شما دوتا امروز اصال سری به من نزدید، گفتم حتما 
مکار دارید خودم اومد

تفیروزه بازوی خانوم بزرگ رو گرفت، گف

-شما از هرکاری مهم تری،میخوای اصال بمونم عمارت و 
؟نرم بهداری

خانوم بزرگ دست مهربونی به سر دخترش کشید و 
تگف



-نه مادر برو بهداری هم کمک دست رهامی، هم یه 
یچیزی یاد می گیر

فیروزه با لبخند بهم اشاره کرد، اول نفهمیدم چی 
میگه؛اما وقتی به لپ خانوم بزرگ اشاره کرد،متوجه 

.منظورش شدم 

هر دو همزمان یه لپ خانوم  بزرگ رو ماچ کردیم، 
.خانوم بزرگ شیرین خندید و دستی به سرمون کشید

تامیر همون لحظه رسید و با لبخند گف

ا-خوب مثل میمون از خانوم بزرگ آویزون شدین

خانوم بزرگ خندید، پشت چشمی برای امیر نازک کردم 
تو فیروزه گف

ت-جواب ابلهان خاموشی س



امیر حرفی نزد، فقط خندید.خان و خاتون برای شام 
.اومدن اما سانلی و آیلی نیومدن

شام خوردیم و بعد از موالنا خوندن برای خانوم بزرگ، 
همونجا کنارش خوابم برد.
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""فیروزه

تصمیم داشتم بطور غیر مستقیم رهام  رو از عالقه م 
خبر دار کنم، برای همین توی پاکت لقمه ی صبحونه 

.ش کاغذی رو که شعر نوشته بودم گذاشتم

قبل از این که از عمارت بیرون برم یه دور شعر رو 
مخوندم تا مطمئن بشم درست نوشت

م«تو را من چشم در راه

متو را من چشم در راهم، شباهنگا

،که می گیرند در شاخ «تالجن» سایه ها رنِگ سیاهی

،وز آن دل خستگانت راست اندوهی فراهم



.تو را من چشم در راهم

شباهنگام، درآن دم که برجا دّره ها چون مرده ماران 
،خفتگانند

درآن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی 
،دام

مگَرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کاه

«تو را من چشم در راهم.

نمی دونم چرا از نیما نوشتم، اما من واقعا رهام رو 
!چشم در راهم

رهام زود رسیده بود و کنار درخت سیب منتظرم بود، 
.با لبخند سالم کردم؛دلبر خندید و جواب سالم  رو داد

همراه هم به بهداری رفتیم، پاکت رو دست رهام 
مدادم.قبل از این که به اتاقش بره گفت

-رهام...خیلی ممنونم که میای دنبالم تا باهم بیایم 
بهداری، اما...اما این طوری برای خودتت سخته که از 
بهداری بیای دنبال من عمارت، همین که شب تا عمارت 



!رو باهم بیای بسه

تلبخند دلبری زد و گف

ی-برای من زحمتی نیست اما هر طور که تو راحت

مرهام وارد اتاقش شد،زیر لب با خودم زمزمه کرد

ی-من وقتی راحتم که تو راحت باش

روز نسبتا شلوغ و پر کاری بود، به خاطر بارندگی 
.تقریبا بیشتر افراد پیر روستا سرما خورده بودن 

هنوزم آقایونی بودن که من رو نامحرم میدونستن و 
.اجازه نمی دادن بهشون آمپول بزنم

اما خانوم ها حسابی از وجود من خوش حال و راضی 
بودن و می گفتند:«ای کاش شما بمونی همیشه، اگرم 

«پرستار دیگه ای اومد زن باشه



وقت ناهار شد و فاطمه دنبالمون اومد تا ناهار رو 
خونه شون مهمون باشیم، درست موقعی که رهام می 

.خواست در رو قفل کنه بریم

یه مردی اومد و در گوش رهام حرفی زد، رهام بهم 
.اشاره کرد تا همراه فاطمه برم

با این که نگران رهام بودم اما همراه فاطمه رفتم، تمام 
مدتی که منتظر بودم  رهام بیاد توی حیاط قدم زدم و 

.صلوات فرستادم

مدر خونه رو زدن، سریع پرسید

؟-کیه

ن-رهامم ... در رو باز ک

نفس راحتی کشیده، در رو باز کردم.دلم می خواست با 
خوش حالی جیغ بکشم و از سروکول رهام باال برم اما 

.حیف که نمی شد

رهام داخل شد و در رو بست، بهش نزدیک شده 



مپرسید

؟-چی شد؟َمرده چی می گفت

ترهام کنار گوشم گف

-االن ما این جا حکم مهمون رو داریم، در گوشی حرف 
مزدن بده، بعدًا حرف میزنی

سری نکون داده و وارد اتاق شدیم، بوی خوش غذا 
.همه جا رو پر کرده و تقریبا دیوونه م کرده بود

به محض رسیدن رهام، سفره پهن و کاسه، بشقاب 
.چیده شد

فاطمه بغل رهام نشسته بود و اصرار داشت، دهاِن رهام 
.غذا بذاره

حرصم گرفته از این دخترک نیم وجبی که قرار بود 
کمک کنه رهام عاشق من بشه، اون وقت خودش 



.مشغول دلبری از دلبر من بود

ه-عمو دهن تو باز کن دیگ

ترهام خندید و گف

-خوشگلم ...من که میتونم غذا بخورم دهن تو باز  کن 
ممن دهنت غذا بذار

دفاطمه اخمو نق ز

م-نه...من میخوام غذا بهت بد

تریحان خانم با تشر گف

ن-فاطمه...آقای دکتر رو اذیت نکن...بشین پایی



فاطمه ناراحت از تشر مادرش قصد داشت از بغل رهام 
تجدا بشه،اما رهام نذاشت و گف

و-ایرادی نداره...بمون عم

تفاطمه با خوشی به مادرش نیش باز کرد و گف

د-دیدی عمو خودشم میخوا

تریحان خندید و  گف

-ببخشید تروخدا که من مدام قرمه سبزی میپزم 
هبراتون یا فسنجون، فاطمه اصرار دار

مبا لبخند گفت



-اتفاقا منم دوست دارم فسنجون و قرمه سبزی، 
هدستتون درد نکن

ترهام هم در تایید حرفم گف

ز-دستتون درد نکنه...سفره تون همیشه سب

بعد از تعارفات معمول که بین میزبان و میهمان رد و 
بدل میشه، فاطمه با اصرار چند قاشقی دهان رهام 

.گذاشت

هنوز قاشق توی دهان رهام بود که فاطمه بهونه ی 
.جدیدی گرفت

ه-خال

مبا لبخند جواب داد



؟-بله

تبا لبخند خبیثی به رهام نگاه کرد و  گف

و-حاال خاله غذا بذاره دهن عم

با چشم های گرد شده نگاهش کردم، ریحان با تشر 
تگف

ش-فاطمه ... بسه دیگه... خجالت بک

فاطمه بغ کرده سفت به گردن رهام چسبید،انگار 
تحالتش برای مادرش آشنا بود چون سریع گف

ن-فاطمه الکی گریه نک



حرف مادرش تموم نشده بود که فاطمه با دهانی کامال 
.باز و با صدای بلند گریه کرد

ریحان سعی کرد از بغل رهام جداش کنه اما فاطمه 
سفت چسبیده بود و خیلی هم پرسر و صدا ،البته بی 

.اشک گریه می کرد

ترهام گف

د-ایرادی نداره... من که گفتم بهتره مراعاتش رو کر

ریحان عقب کشید و سر جای خودش نشست، رهام 
تدستی به سر فاطمه کشید و با لبخند دلبری بهم گف

؟-خانوم کوچیک...یه دو قاشق به ما غذای میدی

.تو جون بخواه، غذا گذاشتن دهانت که کاری نداره



ه-باش

قاشق رو از فاطمه گرفتم و با دست های لرزان، قاشق 
رو به دهان رهام نزدیک کردم.
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مزیر لب زمزمه کرد

د-گمگشته ی دیار محبت کجا رو

تنام حبیب هست و نشان حبیب نیس

توقع نداشتم رهام شنیده باشه اما وقتی بعد از من 
دزمزمه کر

د-عاشق منم که یار به حالم نظرنکر

تای خواجه درد هست ولیکن طبیب نیس



تخیره نگاهش کردم،لبخندی زد و گف

-ابتهاج هم میخونی تو؟البته وقتی نیما بلدی پس از 
یابتهاج هم می خون

حرفی نزدم فقط سر تکون دادم و  قاشق بعدی رو به 
.سمت دهان رهام بردم

به لطف فاطمه، رهام تا آخرین قاشق غذاش رو از 
.دست من خورد

تبعد از ناهار هم رهام بهم گف

-مردی که دیدی از طرف کارگزار اومده بود، میرم 
هببینم چی  میگه؟ این جا باشی خیالم راحت تر

قبل از این که رهام بره، صداش زدم و حرف هایی که 
.با گونش و امیر زده بودیم  رو به رهام گفتم



ترهام گف

-خوبه که بهم گفتی االن میدونم چه واکنشی نشون 
وبدم، تا من نیومد از خونه بیرون نر

ه-باش

رهام رفت،  فاطمه خوابش میومد خوابید تا برای بعد 
از ظهر سر حال باشه تا بتونه با مادرش برای ظرف 

.شستن به چشمه بره

فرصت رو غنیمت شمردم تا راجع به حاج مستوفی از 
.ریحان سوال بپرسم

.کنار ریحان که مشغول بافتن لیف بود نشستم

؟-ریحان خانوم...میشه یه سوالی بپرسم

دلبخند زد و پرسی



ه-آر

کمی فکر کردم تا سواالتم  رو چطور بپرسم؟ من تاحاال 
کسی رو سوال پیچ نکرده بودم و این کار تخصص 

.گونش بود

-شما و آقا میثم چطور باهم آشنا شدید؟ بهتون میاد 
دشهری باشی

تنگاه خسته ای بهم کرد و گف

-من دختر یکی از فرش فروشای به نام کرمان بودم، 
حاج مستوفی پدر شوهرم رو میگم، پادوی بابام بود 

اما زرنگ بود و خیلی زود برای خودش یه حجره توی 
اردبیل دست و پا کرد،پدرم با حاجی یه سری خورده 

حساب داشت و چون اوضاع مالیش بهم ریخته بود به 
.اردبیل اومدیم تا حاجی پول بابا رو پس بده



پول بابا رو پس داد یا نه نمیدونم اما دعواشون شده 
.بود و بابا سکته کرد، ُمرد

مسریع گفت

ی-متاسفم قصد نداشتم ناراحت بش

تلبخندی زد و گف

-ایرادی نداره،بعد از مرگ بابا مجبور شدیم هرچی مال 
.و اموال داشتیم بفروشیم تا قرض های بابا رو بدیم

دنفس عمیقی کشید و ادامه دا

-خدابیامرزه پدرت رو، یالمان خان خیلی بهمون کمک 
کرد؛چیزی نمونده بود که از بی پولی و بی سقفی برای 

زندگی مجبور بشم تو یه کارباره کار کنم. اگه پدرت 



نبود و کمکمون نمی کرد االن اوضاع زندگی من خیلی 
.بدبود

تالحق که خان بودن برازنده ی اسمش بود و هس

مبا لبخند گفت

-همیشه از این که بابا رو ندیدم خیلی ناراحتم 
مخصوصا وقت هایی که دیگران از خوبی هاش 

.تعریف می کنند

تریحان گف

ت-مراسم عروسی من و میثم  رو هم یالمان خان گرف

ممتعجب پرسید

؟-شما که خیلی جوونید



تریحان خندید و گف

-من سی سالمه، پونزده سالی میشه با میثم ازدواج 
مکرد

مشوک زده گفت

د-پس...پس چه خوب موندی

تریحان با لحنی سرشار از عشق گف

ه-خاصیت عشق

مبا لبخند گفت



-درست میگی، یه نمونه ش رو خودم سال هاست 
همراهش زندگی می کنم. عشق بابا بعد از مرگش هم 

تمامان رو سر زنده و پرنشاط نگه داش

مریحان لبخند زد، سوال بعدیم  رو پرسید

.-چرا اردبیل یا کرمان...

دقبل از تموم شدن سوالم ریحان جواب دا

-کرمان کسی رو نداشتم، مادرم هم بعد از این که من 
ازدواج کردم و خیالش از بابتم راحت شد ُمرد، حاج 

دمستوفی هم میثم رو طرد کر

ق-اینم یه خاصیت بد عش

-نه...اشتباه نکن، عشق اگه عشق واقعی باشه خاصیت 



هبد ندار

می خواستم بگم:«واال عشق تا حاال برای من یکی جز 
زجر کشیدن و گریه های یواشکی، چیزی نداشت»اما 

.زبون به دهان گرفتم تا راز دلم رو فاش نکنم

-یه سوال دیگه... دختر فرش فروش بودی و زندگی 
مرفعی داشتی... زندگی کردن این جا، توی روستا برات 

؟سخت نیست

دریحان با لبخند شیرینی، زمزمه کر

ت-هر چه گفتم جملگی از عشق خاس

تجز حدیِث عشق گفتن دل نخواس

تحشمِت این عشق از فرزانگی س

تعشِق بی فرزانگی دیوانگی س



ددل چو با عشق و ِخرد همره شو

ددسِت نومیدی ازو کوته شو

تگر درین راه طلب دستم تهی س

تعشِق من پیِش خرد شرمنده نیس

مروی اگر با خوِن دل آراست

مرونِق بازاِر او میخواست

زره سپردم در نشیب و در فرا

زپای هشتم بر سِر آز و نیا

دسر به سودایی نیاوردم فرو

دگرچه دسِت آرزو کوته نبو



مآن َقدر از خواهِش دل سوخت

متا چنین بی خواهشی آموخت

شعری که خوند، جای هیچ بحث و سوالی نذاشت؛ با 
میادآوری اسم شاعر باذوق پرسید

؟-ابتهاج

تبا لبخند سری تکون داد و گف

ج-ابتها

از این که ریحان مثل خودم اهل شعر بود و ابتهاج هم 
میخوند، خوش حال بودم؛ وقتی که برای سرایداری به 

خونه ی ما میومدن، با وجود فاطمه ی شیطون و 
.همچنین ریحان دیگه حوصلم سر نمی رفت

فاطمه که از خواب بیدار شد،برای ظرف شستن 



رفتیم؛تمام مدتی که ریحان ظرف می ُشست همراه 
.فاطمه بازی کردیم و با شادی قهقه زدیم

سنگینی نگاهی رو احساس می کردم، انگار فردی مثل 
سایه تعقیبم می کرد اما به خاطر شلوغی سعی کردم 

نترسم و آروم باشم.
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ننه رهام رو دیدم و برای خود شیرینی کمی کنارش 
.نشستم و حرف زدیم

؟-فیروزه جان، گونشم کجاست؟نیومده باهات

م-عمارته، من بهداری بود

تفاطمه وسط حرفمون پرید و گف

ن-خاله با عمو رهام ناهار خونه ی ما بود



ننه رهام انگار زیاد تو باغ نبود چون خیلی راحت 
تگف

ن-چه خوب...فیروزه یه روزم با رهام بیا ناهار پیش م

ملبخند زورکی زدم و گفت

ه-حتما میام...با اجازه تون ما بریم دیگ

ن-برید مادر...خدا بهمراهتو

بعد از خداحافظی با ننه رهام دست فاطمه  رو گرفتم 
و به طرف ریحان که ظرف هاش رو کامل ُشسته بود 

.رفتیم

دریحان پرسی



؟-بریم

ت-من برمیگردم عمار

تفاطمه دستم رو سفت چسبیده و گف

-مگه عمو نگفت خونه ی ما بمونی؟ بیا بریم خونه ی 
ام

تقبل از این که مخالفت کنم،ریحان گف

ا-فاطمه درست میگه، با ما بی

.-آخه..

تفاطمه با اخم گف



م-حرف نباشه دیگه... بیا بری

به زور گویی فاطمه خندیدم و همراه هم به خونه 
.شون رفتیم

غروب شد و آقا میثم اومد اما خبری از رهام نشد، شام 
.خوردیم و باز هم رهام نیومد

نگرانش بودم و دلم مثل سیر و سرکه از نگرانی می 
جوشید.با این که دلم نمی خواست اما مجبور به شب 

.موندن،شدم

صبح که از خواب بیدار شدم، از ریحان خداحافظی 
.کردم و تا به عمارت برسم یه نفس دویدم

حس می کردم یکی دنبالم می کنه، سنگینی نگاهش رو 
واضح حس می کردم اما از ترس جرئت نگاه کردن به 

.پشت سرم رو نداشتم

امیر کنار اتاقک نگهبانی ایستاده بود، بادیدنم سریع به 
دسمتم اومد و پرسی



؟-کجا بودی؟تو میدونی رهام کجاست

نفس نفس می زدم و نمی تونستم حرف بزنم، امیر از 
داتاقک نگهبانی یه لیوان آب بهم دا

ن-آب بخور...نفست جا اومد حرف بز

مآب خوردم،نفس عمیقی کشیده و گفت

-دیروز ظهر یه َمرده اومد سراغش، ناهار خونه ی آقا 
میثم بودیم؛بعد ناهار رفت. رهام می گفت َمرده آدم 

کارگزار بوده، وقتی هم رفت سفارش کرد تنهایی 
مبیرون نیا

دامیر پرسی

؟-االن تنها برگشتی



-منتظر رهام موندم اما خبری نشد، دیروز بعد از ظهر 
با ریحان رفتیم ظرف بشوریم انگار یکی بهم زل زده 

دبو

دامیر مضطرب پرسی

؟-االن چی؟توی راه میومدی حس کردی کسی دنبالته

ت-آره...برای همین بدو اومدم تا عمار

امیر دستم رو محکم گرفت و به سمت ساختمان 
دعمارت کشی

ت-امیر دستم درد گرف

ا-هیس...حرف نزن...فقط بی



.-امیـ..

ه-حرف نزن فیروز

سکوت کردم و همراه امیر رفتم، نگران رهام بودم اگه 
؟بالیی سرش اومده باشه چی

امیر تا اتاقش کشون کشون بردم، گرچه من خودم می 
؟رفتم اما نمی دونم چرا فکر می کرد باید با زور ببرتم

در اتاق رو قفل کرد و رفت،حتی صبر نکرد بپرسم چرا 
؟منو زندانی می کنه

پنج دقیقه بعد در اتاق باز شد و گونش رو هم توی 
.اتاق انداخت، در رو قفل کرد و رفت

دگونش با دیدن من پرسی

؟-کجا بودی دیشب؟این باز چرا هار شده



م-من خودمم نمیدون

؟-نگفتی دیشب کجا بودی

همه چی رو جز، قسمت خود شیرینی برای مادرش 
تعریف کردم و نگرانی من برای رهام به گونش هم 

.منتقل شد

-فیروزه...بالیی سر داداشم نیومده باشه؟ ما چی کار 
؟داریم می کنیم

.ترسیده پنجه هام قفل پنجه های دست گونش شد

-نمی دونم، منم می ترسم؛انگار واقعا کارگزار یه نقشه 
های داره و به وسیله ی ما میخواد رهام رو تهدید کن

ترنگ از صورت گونش پرید و گف



-این جا کلی خدمه و نگهبان داره، بالیی سر پدر و 
؟مادرم نیاد

م-نمی دونم...فقط می دونم، خیلی می ترسم و نگران

دست خودم نبود من رهام رو دوست داشتم من لعنتی 
هنوز بهش نگفته بودم دوستش دارم این حقم بود که 

.رهام از عالقه م با خبر بشه، اما خبری از رهام نبود

و چیزی که نبود رهام رو ترسناک تر می کرد این بود 
که صبح به شب رسید و رهام هنوزم نبود، کسی رهام 

.رو ندیده بود

تا دم غروب توی اتاق امیر زندانی بودیم، تا باالخره 
.امیر اومد و در رو باز کرد

دگونش نگران به بازوی امیر چنگ زد و پرسی

؟-رهام کو؟رهامو پیدا کردی



تامیر خسته سری تکون داد و گف

-رهام نیست، کسی هم از دیروز ظهر جلوی بهداری 
.دیگه رهام رو ندیده..

هنوز حرف امیر تموم نشده بود که گونش از حال 
رفت،امیر به موقع قبل از زمین خوردن گونش بغلش 

.گرفت و روی تخت خوابوندش

حال خوبی نداشتم، به این فکر می کردم که شاید 
رهام مریض داره و نتونسته به ما خبر بده اما تمام بند 

بند وجودم فریاد می کشید:«رهام نیست...یه بالیی 
«سرش اومده...رهام نیست

امیر درگیر بهوش آوردن گونش بود، با این که می 
.ترسیدم تنها باشم اما از اتاق بیرون رفتم

نمی دونستم کجا برم؟بمونم یا برم و دنبال رهام 
بگردم؟سعی می کردم خودم رو قانع کنم نگرانی من 

بی مورده، رهام حالش خوبه، کارگزار به رهام احتیاج 



.داره؛ تازه همکار شدن، پس بالیی سرش نمیاره

اما ترس لعنتی مثل خوره به جونم افتاده بود،فکرم رو 
.آزار می داد و تمام تنم می لرزید

قسم میخورم رهام که برگرده بی هیچ رودروایسی و 
خجالت بغلش کنم و فریاد بکشم:«دوست دارم».
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کالفه و سر درگم به حیاط رفتم، عمارت شور و شوق 
خاصی داشت؛قرار بود بیگ خان و خانواده از امروز 
مهمون عمارت باشند اما خبر رسید فردا حرکت می 

.کنند

خاتون خدمه ی روز مزد رو خبر کرده بود و حسابی 
عمارت شلوغ شده بود.لبه ی حوض نشستم و از بیکار 

مزیر لب شعر زمزمه کرد

م-بنگر رفت

مدگر ز دست تو رفت

شناله فرو ماند در پس لب خامو



زغم زده چون ماهتاب آخر پایی

زدوخته بر روی من نگاه غم انگی

تدیگر در خنده اش امید و صفا نیس

تراحت جان نیست عشق نیست وفا نیس

زدیگر این خنده نیست نغز و دالوی

زمی نگرم در خیال و می شنوم با

زمی رود و می دهد به گوش من آوا

.بنگر رفتم دگر ز دست تو رفتم ..

؟-ز دست کی رفتی مامان کوچولو

امیر بود خواهرزاده ی که گاهی من مادرش بودم و 
!گاهی هم اون پدری می کرد برای من

ه-امیر...دلم گرفته...بغض چیزی نمونده خفه م می کن



امیر کنارم نشست، دست دور شونه م انداخت؛بغلم 
تگرفت وگف

ی-روزای سختی در انتظارمونه، تو باید قوی باش

-به قول رهام، من خانوم کوچیکم... بچه م ، نمی تونم 
مقوی باشم...من می ترس

امیر پیشونیم رو بوسید، موهام  رو نوازش کرد و 
تگف

-رهام مراقب خودش هست، من بیشتر از رهام برای تو 
مو گونش نگران

مترسیده پرسید

؟-چرا ما



تامیر نفس عمیقی کشید و گف

-به خاطر تهدید رهام، شما هر دو برای رهام مهم و 
دباارزش هستی

-امیر چرا میترسونیم؟ شاید اصال رهام رفته اردبیل 
!بیمارستان، شاید یه مریض بد حال داره؟

دامیر خسته جوابم رو دا

-چون حقیقت اینه، رهام نیست... رهام اردبیل نرفته، 
مریض بد حالم نداره... نمیشه جا زد، نمیشه عقب 

هکشید... جا زدن رهام مساوی با مرگش

صدای امیر توی ذهنم می پیچید:«جا زدن رهام 
«مساوی بامرگشه...مرگشه...گرمشه...



از ترس و دلهره امیر رو بغل گرفتم تا آروم بشم اما 
فایده ای نداشت، آروم و قرار نداشتم؛قلبم بی قراری 

.می کرد

-فیروزه...خاله جان...آروم باش عزیزم... نترس دورت 
سبگردم، نتر

مگه می شد نترسید؟حتی اگه رهام مرد مورد عالقه م 
.نبود، باز هم من نگرانش می شدم و می ترسیدم

-امیر ما باید چی کار کنیم؟ اگه بالیی سر رهام بیاد 
چی؟تقصیر ماست؟تقصیر ما و این عمارت نحسه، مگه 

؟نه

-دورت بگردم، کارگزار از قبل رهام رو زیر نظر 
داشته...رهام با همکاری با ما جون خودش رو هم 

نجات داده، تو فکر کردی اگه تمام این اتفاقات نمیفتاد 
و کارگزار به رهام پیشنهاد همکاری می داد رهام قبول 



؟می کرد

ممضطرب پرسید

؟-یعنی اگه رهام همکاری نکنه، می کشنتش

امیر جوابم رو نداد،اما کالفگی نگاهش جواب واضحی 
.بود

ن-امیر من میرم پیش ماما

ی-منم باهات میام تنها نباش

ه-عمارت پر از آدمه، کسی بهم کاری ندار

امیر از لبه ی حوض پایین پرید، بعد هم بغلم گرفت و 



تزمینم گذاش

ر-خودم میتونم امی

تلبخند قشنگی زد و گف

م-می دونم اما دلم خواست بغلت کن

.با لبخند دستش رو گرفتم

تپشت در اتاق مامان که رسیدیم،امیر گف

-دل به این شلوغی خوش نکن، انقدر هرکی به هرکیه، 
که راحت میشه سر هرکسی رو زیر آب کرد و آب از آب 

هتکون نخور

مبا ترس به بازوی امیر چنگ زد



ن-امیر خواهشًا انقدر منو نترسو

امیر حرفی نزد،خم شد پیشونیم  رو بوسید رفت.با یه 
نفس عمیق لبخند به لب وارد اتاق شدم و بی حرف 

فقط مامان رو بغل گرفتم و به آرامش رسیدم.
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""گونش

با خیسی لبم چشم باز  کردم و با چشم های غمگین 
مامیر روبرو شد

ن-چه عجب چشم بازی کردی پیشی جا

مپر بغض گفت

؟-رهام برنگشته



تکنارم  روی تخت دراز کشید و گف

-نه، گونش تو فیروزه خودتونو چه زود باختید؟ هنوز 
؟اتفاقی نیفتاده که

چشم های خیس از اشکم  رو بستم، امیر با سرانگشتش 
داشک هام   رو پاک کر

ن-گونشم...عزیزم گریه نک

جلوتر رفتم و به سینه ش چسبیدم، امیر دستش رو 
تدور کمر حلقه کرد و بغلم گرف

؟-اگه بالیی سر مادر و بابا بیاد چی

تامیر موهام   رو نوازش کرد و گف



-سپردم دور و بر خونه و مغازه ی بابات کشیک بدن، 
شنگران نبا

-چطور نگران نباشم؟چرا یهو همه چی انقدر ترسناک 
؟شد

تامیر چشم بست و گف

-نمی دونم، فقط می دونم وقت پس کشیدن نیست؛ 
وقت گریه و زاری هم نیست، باید قوی باشیم و گرنه 

...

؟-وگرنه چی امیر

بدون این که جوابی بده خیمه زد روی تنم و لبم رو 
بوسید، بوسه هاش دلگرم کننده بود اما من نگران 



.رهام بودم؛دلم می خواست حرف بزنیم

توضیح بده هرچه که می دونه اما امیر هرکاری می 
.خواست انجام میده و فقط به میل خودش بود

ر-امی

ن-جا

ه-میشه در اتاقو باز کنی؟ قرص خانوم بزرگ دیر میش

ی-باز می کنم اما قبلش باید یه موضوعی رو بدون

مکنجکاو و  ترسیده پرسید

؟-چی رو باید بدونم؟ درباره ی داداشمه



تامیر به پشتی تخت تکیه داد و بغلم گرف

-فراموش نکن که من ارباب توام و تو رعیت منی، 
اختیارت دست منه، تو حق نداری از من دلگیر باشی یا 

به حرفام گوش ندی، هر اتفاقی که بیفته، سنگ از 
!آسمونم که بباره تو رعیت منی و مال منی

حق رفتن نداری، حق مال کس دیگه ای شدن رو 
!نداری، حق این که به حرفای من گوش ندی رو نداری

؟-امیرم چرا این حرفا رو میزنی

تلبخند شیرینی زد و گف

-برای این که آویزه ی گوشت کنی برای این که من 
یقراره خان باشم، امیر خاِن ایل بیگ

مبی تفاووت گفت



!-به سالمتی، خب خان شو؛این چه ربطی به من داره؟

تامیر جدی نگاهم کرد و گف

-به خاطر خان بودن، به خاطر این که به حقم برسم 
مجبورم به خواسته و جبر زمونه تن بدم؛ این جبر 

میتونه خیلی ها  رو برنجونه، این جبر میتونه مجبورم 
.کنه به انجام کاری که اصال دلم نمیخواد انجامش بدم

از حرف های امیر حتی یک کلمه هم جز خان شدنش 
منفهمیدم.با گیجی پرسید

؟-من اصال هیچی نفهمیدم، میشه واضح تر بگی

تلبخند دلبری زد، روی تخت خوابوندم و گف



-کافیه فقط این رو بفهمی که تو  رعیت منی، مال منی 
در هر شرایطی ... حتی با وجود جبری که هست تو 

یمال من

هنوز حرفش رو برای خودم هجی نکرده بودم که خم 
.شد و باز هم بوسیدم

اگه نگرانی برای رهام و گیجی از حرف های خودش 
رو حساب نمی کردم، بوسه هاش حس خوبی بهم می 

.داد

بوسیدنش که تموم شد، خمار و گیج بودم کمکم کرد از 
.روی تخت بلندم کرد و با هم از اتاق بیرون رفتیم

.-امیر توا..

توسط حرفم پرید و گف

-میم مالکیت یادت نره، از این به بعد فقط میگی 
؟امیرم...مفهوم بود



مبرای امیر چشم چرخوندم و گفت

؟-امیرم توام میای پیش خانوم بزرگ

تبا لبخند گف

م-حاالشد...آره میام عزیز

.تقه ای به در زدم، خانوم بزرگ اجازه ی ورود داد

ه-خانزاده...خانزاد

محسن بود که امیر رو صدا می زد، وقتی به ما رسید 
یه لحظه خیره نگاهم کرد اما با تشر امیر به حرف 

تاومد و گف



ه-باغ انار رو آتیش گرفت

امیر بی حرف فقط به طرف راه پله دوید، محسن 
نرفت هنوز هم خیره نگاهم می کرد با اخم رو 

.برگردوندم

-اون شب خانزاده رو با معشوقه ش دیدی برای همین 
؟از حال رفتی

حرفش حقیقت بود، اما دلیلی نداشت باهاش حرف 
بزنم؛برای همین وارد اتاق خانوم بزرگ شدم و سالم 

.کردم

دخانوم بزرگ پرسی

؟-انگار یکی امیر رو صدا میزد چی شده



ه-باغ انار آتیش گرفت

تخانوم بزرگ سریع از روی تخت بلند شد و گف

؟-امیر رفت باغ

ت-نمیدونم...بی حرف دوید و رف

تخانوم بزرگ به طرف کمد رفت و گف

-فیروزه برو اصطبل بگو اسم یالمان رو آماده کنن میرم 
رباغ انا

دفیروزه پرسی

؟-با اون اسب یاغی



تخانوم بزرگ با اخم گف

ت-اون اسب یاغی نیس

تفیروزه عصبی پا به زمین کوبید و گف

ت-اما اون اسب سوارش رو زمین زد، یالمانت رو کش

خانوم بزرگ چارقدش رو سر کرد، بی توجه به اخم 
تهای درهم فیروزه از اتاق بیرون رفت و گف

-من میرم با اسب یالمان هم میرم، اگه میاید زود 
دباشی

خانوم بزرگ رفت،منم که پرستارش بودم و باید 
همراهیش می کردم اما فیروزه نیومد؛یعنی همراه ما با 



.اسب یالمان خان نیومد و همراه خان با اسبش اومد

فکر نمی کردم خانوم بزرگ سوارکاری بلد باشه اما بلد 
.بود و حتی بنظرم بهتر از امیر اسب رو کنترل می کرد

خیلی زود به باغ رسیدیم، مردم جمع شده بود و سطل 
آب دست به دست می کردن وقتی رسیدیم 

خوشبختانه تونسته بودن آتش رو مهار کنن، جز یکی 
.دو تا درخت بقیه باغ و درخت ها آسیبی ندیده بودن

مردم خیلی زود حتی زود تر از خبر شدن امیر به داد 
باغ رسیده بودن.
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انگار مردم روستا شیهه ی اسب یالمان خان رو می 
شناختن، بادیدن اسب و خانوم بزرگ جلو اومدن و 

.سالم کردن

خانوم بزرگ از اسب پیاده شد و به منم کمک کرد، یکی 
از نگهبان هایی که همراه خان اومده بودن جلو اومد و 

.افسار اسب رو نگه داشت

خانوم بزرگ از اهالی تشکر کرد و وارد باغ 



.شدیم.منظره ای که میدم باور کردنی نبود

درخت های انار طوری کاشته شده بودن که حروف 
اسم امیر رو تشکیل داده بودن عالوه بر اون دور تا 

.دور حصار باغ هم پراز درخت انار بود

-می بینی این باغ رو؟ گلین و ارسالن با دستای 
خودشون تک به تک این نهال رو کاشتن، از این جا 

درست مشخص نیست اما از کلبه ی درختی که  روی 
درخت عشق گلین و ارسالن ساخته شده و از همه ی 

درختای این جا بلند تره میتونی به راحت باغ و  
یچینش درختا رو ببین

با این حرف خانوم بزرگ متوجه شدم چرا امیر باعجله 
به باغ اومد و دلیل اومدن خود خانوم بزرگ هم 

.مشخص شد

؟-خانوم بزرگ کلبه درختی کجاست



ت-اونجاس

چینش دقیق درخت ها کلمه ی «امیر خان» رو تشکیل 
داده بود، درختی که کلبه ی درختی داشت دقیقا نقطه 

.ی حرف «ن» خان بود

درخت بزرگ و تنومندی بود، به درخت میخورد از همه 
.ی درخت های بزرگ تر باشه

؟-خانوم بزرگ...این درخته پیر تر از بقیه ست

-آره... این درخت خیلی قدیمیه اما بقیه رو گلین و 
ارسالن کاشتن، دقت بکنی همچین سن و سال دار 

نیستن؛ گلین سه ماهه امیر رو حامله بود که این درختا 
دکاشته ش

؟-پس این جا برای خانزاده خیلی عزیزه

-خیلی عزیز تر از چیزی که فکر می کنی، امیر حتما 



توی کلبه ست؛من برمیگردم عمارت این جا دیگه ی 
تجای موندن ما نیس

باغ پر از مرد بود برای همین ما به عمارت برگشتیم، از 
اون جایی که فیروزه سوار اسب پدرش نمی شد، 

مجبور شدیم پیاده بریم و افسار اسب رو به دستمون 
.بگیریم

البته خان پیشنهاد داد با اسب امیر یا یکی از  نگهبان 
تها برگردیم اما خانوم بزرگ گف

.-با اسب یالمانم اومدم، با اسب یالمان برمیگردم

به خاطر لجبازی مادر و دختر با این که اسب بود پیاده 
.برگشتیم

وقتی که به عمارت رسیدیم با خدمه ی چمدون به 
دست مواجهه شدیم، فکر می کردم حتما مهمونا 

.رسیدن

درسته که مهمونا رسیده بودن اما این مهمونایی که 



.اومده بودن صاحب خونه بودن

دو پسر اردالن خان به همراه تک دخترش با تمام بچه 
هاشون چه اونایی مجرد بودن و چه متاهل به عمارت 

.اومده بودن

و در حالی که منو فیروزه دلشوره و نگرانی رهام رو 
داشتیم عمارت پر از آدم و شلوغ شده بود، البته هنوز 

.بیگ خان نیومده بود و شلوغی اصلی در راه بود

با این که اصال دلم نمی خواست با مهمونا یا صاحب 
خونه های اصلی آشنا بشم؛ اما چاره ی نبود و باید 

.میموندم تا معارفه انجام بشه

اردالن خان و خاتون سه پسر و یه دختر به دنیا 
آوردن، پسر اولی ارسالن خان بود که به رحمت خدا 

.رفت

دومی فرهان خان بود که اسم خانومش نیلوفر بود؛دو 
تا دختر داشتن که همراه نامزداشون اومده بودن،اسم 

دختر بزرگه آی تکین و اسم شوهرش کیانوش بود، 
دختر کوچیکه هم آی گل و اسم شوهرش باقر 

.بود.البته فرهان و فرهاد خان دو قلو بودن

فرهان دو دقیقه بزرگ تر از فرهاد بود، فرهاد خان یه 



پسر داشت که زن فرنگی گرفته بود و همراه زنش به 
عمارت اومده بودن.اسم پسرش فرهود و اسم 

.خانومش الیزابت بود

فرهاد خان اسم همسرش نرگس بود که با نیلوفر 
خانوم دختر خاله بودن، دو دختر هم داشت که دختر 
بزرگه اسمش ارمغان بود و دو سالی از امیر کوچیک 
تره، دختر کوچیه هم الین بود که بیست سالش بود، 
هر دو خواهر مجرد بودن.با این که ارسالن خان پسر 

بزرگ بود اما آی گل ، آی تکین و فرهود از امیر بزرگتر 
بودن.البته فرهان و فرهود یکسال از ارسالن خان 

کوچیک تر بودن و مثل این که زود تر ازدواج کرده 
.بودن،فرهود و آی تکین هم سن بودن

پینار ،دختر اردالن خان که عمه ی امیر باشه جوون تر 
از بقیه بود و فقط یه دختر بچه ی شیطون  به اسم 
سلین داشت اسم شوهرش هم مرتضی بود و در کل 

.آدم های خوبی به نظر میومدن

منم که خواهر دکتر رهام، پرستار خانوم بزرگ معرفی 
شدم.از این که پسر جوون و چشم چرون نداشتن 

خیلی خوش حال بودم اما ارمغان زیاد نچسب به نظر 
.می رسید



شام هم نخورد چون رژیم بود، مثل هر شب برای قدم 
مزدن بعد از شام که رفتیم از فیروزه پرسید

؟-رژیم چیه

تبه جای فیروزه خانوم بزرگ گف

-یه جور پرهیز غذاییه، شب شام نمیخوره که چاق 
هنش

ه-ارمغان که چاق نیست خیلی هم هیکلش خوب

تفیروزه گف

ه-ناز و ادای خانزاده بودنه دیگ

مبا خنده گفت



ی-توام خانزاده ای اما انقدر نچسب نیست

تخانوم بزرگ با خنده گف

ه-فیروزه مادرش منم و ارمغان مادر بزرگش خاتون

با هم به این جاری بازی خانوم بزرگ خندیدیم،خانوم 
ت بزرگ به سمت در چشم تیز کرد و گف

؟-امیرم نیست اونی که جلوی در ایستاده

تفیروزه به سمت در نگاه کرد و با شعف گف

ه-رهامم  همراهش



با شنیدن اسم رهام هر دو خانوم بزرگ رو هاج و واج 
در حالی که متعجب بود، تنها گذاشتیم و به سمت 

رهام دویدیم.

مثل میمون از گردن رهام آویزون شدم، فیروزه بی 
حواس خواست رهام  رو بغل بگیر؛ رهام هم بغل باز 

کرد تا بغلش کنه اما درست یه سانت مونده بهم هر دو 
یادشون اومد زیادی جو گیر شدن.
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""فیروزه

قسم خورده بودم به محض دیدن رهام دوست 
داشتنش رو فریاد بزنم اما وقتی دیدمش حتی 

نتونستم بغلش بگیرم؛ چه برسه به این که  حرفی از 
.دوست داشتن بزنم

گونش برادرش رو بغل گرفته بود و من فقط از دور به 
.رهام خیره بودم 

بعد از گونش ، امیر رو بغل گرفت و من همچنان فقط 
خیره نگاه می کردم، بهم سالم کرد حتی جواب 



.سالمش رو ندادم

-خانوم کوچیک قهر کردی؟ببخشید اما یه مریض فوری 
تپیش اومد نتونستم بیام دنبال

ممتعجب پرسید

؟-مریض فوری

تچشمکی زد و گف

ی-مریض فور

بی هیچ حرف دیگه ای، حتی بدون این که حالم رو 
.بپرسه رد شد و به طرف مامان رفت

زیاد نموند، فقط اومده بود خودش رو نشون بده و 
!بره



جالب تر این که به مامان، گونش و من نفری یه 
.سجاده ی زیبا هدیه داد

دوقتی مامان دلیل هدیه ها رو پرسید رهام جواب دا

-تربت کربالست...یه سید بهم داد، چهار سجاده بود 
گفت بدم به چهار زنی که برام عزیزه و جز شما سه نفر 

و مادرم زن دیگه ای تو زندگیم نیست، برای همین 
.صاحبی جز شماها نداره

رهام نیم ساعتی اومد، دلبری کرد و رفت. گرچه من 
فکر می کردم الکی نگران بودم و کلی رهام رو توی دلم 

فحش دادم اما امیر روشنم کرد که مریض رو الکی 
گفته، کارگزار رهام  رو زندانی کرده بوده و به زور 

امضا ازش گرفته که توی دزدی هاش شریکش کنه اما 
هنوز هم نمیدونیم قصد اصلی کارگزار از این که سراغ 

!رهام اومده چیه؟

با این که میترسیدم به بهداری برم اما چاره چی بود؟ 
پرستار و منشی بهداری من بودم و باید میرفتم، گرچه 

.وقتی کنار رهام بودم خیالم از بابت رهام راحت بود



اما همچنان نگران مامان و گونش بودم،صبح از خواب 
بیدار شدم و برای رهام لقمه گرفتم این بار دلم می 

خواست از موالنا شعر بنویسم و توی پاکت بذارم اگه 
تا شب حنابندون متوجه ی عالقه م شد که چه بهتر ، 

.نشد خودم اعتراف می کنم دوستش دارم

فاصله ی عمارت تا درخت سیب، شعری که نوشته 
مبودم رو   زیر لب برای خودم  زمزمه کرد

و-ای زندگی و تــــن و توانم همه ت

وجانی و دلی ای دل و جـانم همه ت

نتو هستی من شدی از آنی همه م

ومن نیست شدم در تو از آنم همه ت

رهام به درخت سیب تکیه زده منتظرم بود، تکه ای 
موی سیاه روی صورتش سایه انداخته بود،تصویر 

.رهام مثل یه تابلوی نقاشی زیبا و دلفریب بود

دلم نمی خواست این تابلوی زیبا رو خراب کنم، ده 



دقیقه ای بهش زل زدم؛ کمی جلوتر رفتم و زمزمه 
مکرد

 -دل نشین تر می شود

.وقتی ..

 که او

ومی نشیند با دلت در گفت و گ

ترهام چشم باز کرد و  گف

؟-باز هم ابتهاج

مآروم پلک زده و زمزمه کرد

ج-باز هم ابتها



لبخند زد، لبخندی که با دلم حرف ها زد؛ اما حرفی نزد 
.و راه افتاد

بی حرف کنارش قدم زنان به سمت بهداری رفتم، 
بارون نم نم  میبارید و بوی نم خاک بد با دل عاشقم 

.بازی می کرد

رهام رو زندانی و تهدید کرده بودن، کارگزار آدم 
خطرناک بود و یه نمونه ش که کور کردن کشاورز 

.اخراجی بود خودم با چشم های خودم دیدم 

موقعیت و زمان عاشقی نبود اما دلم تمنای عاشقی با 
.دلدارش رو داشت

م-رها

؟-بله خانوم کوچیک

خانوم کوچیک گفتنش دیگه آزارم نمی داد چون فقط 
.من خانوم کوچیک بودم، نه هیچ کس دیگه ای..



؟-بارون میاد میشه یکم قدم بزنیم

دکمی بهم نگاه کرد و جواب دا

ر-آنچنان سوخته این خاِک بالکش که دگ

.انتظاِر مددی از کرِم باران نیست..

جوابش جای تامل داشت ، به این که فهمیده دوستش 
دارم و داره عشقم رو رد می کنه؟ از نظرش این کارا 
بیهوده ست یا همین طوری خواسته شعر بخونه، در 

مجواب پرسید

؟-ابتهاج

تسر تکون داد و گف

م-قدم بزنی



کنار هم بهداری رو دور زدیم و قدم زنان بی هدف 
.خاصی فقط راه رفتیم

بارون نسبتا شدید شده بود و بوی بارون مستت می  
کرد با سرخوشی از خلوتی کوچه استفاده کردم و 

چرخی دور خودم  زدم،بی توجه به حضور رهام برای 
مگوشزد به خودم گفت

-من عاشق بوی نم خاکم، خاک بارون خورده...بارون 
یپاییز

درهام در جوابم، زمزمه کر

.-سايه ها،زير درختان، در غروب سبز می گريند

،شاخه ها چشم انتظاِر سرگذشت ابر

.و آسمان، چون من، غبار آلود دلگيری

.باد، بوی خاِک باران خورده می آرد



.سبزه ها در راهگذاِر شب پريشانند

؟آه، اكنون بر كدامين دشت می بارد

،باغ، حسرتناِک بارانی ست

.چون دل من در هوای گريه ی سيری..

مروبروی رهام ایستادم و با دلی پر از غم پرسید

؟-بازم ابتهاج 

تلبخند تلخی زد و گف

ج-ابتها

نمی دونم  چرا؟ اما حس خوبی نداشتم؛ با این که می 
دونست از ابتهاج برای خودش می نویسم و میخونم، 

.در عین حال با اشعار ابتهاج جوابم  رو می داد

با این از تشابه عالقه به این شاعر باید خوش حال می 



بودم اما هربار که خطی از ابتهاج می خوند دلم غرِق 
.ترس و اندوه می شد

رهام مسیری که رفته بودیم  روبرگشت، بی حرف فقط 
.دنبالش راه افتادم تا به بهداری رسیدیم

قفل در رو که باز کرد لقمه رو که تقریبا پاکتش مثل 
موش آب کشیده شده بود دست رهام دادم و بی حرف 

پشت میزم  منتظر اولین مریض نشستم.

تا ظهر جز یکی دو نفر کسی نیومد اما بعد ازناهار 
سرمون حسابی شلوغ شد، با این که  به خاطر اومدن 

بیگ خان باید زود به عمارت برمی گشتم اما تا دوازده 
ی شب بهداری کار داشتیم و منم موندم.بعد از آخرین 

مریض که ُسُرم هم داشت، رهام همراهم تا دم در 
عمارت اومد و بعد از این که وارد عمارت شدم دست 

تکون داد و  رفت.
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""گونش

نمیدونم چرا همه اصرار دارند هر خری پا گذاشت به 



!عمارت من حتما باهاش آشنا بشم؟

بیگ خان اومد، باورم نمی شد زن داشت و باز هم 
.دخترای مردم رو به زور به تخت خوابش می برد

حداقل کاش یه  زن داشت، هر چهار تایی که اسالم 
.دستش رو باز گذاشته بود زن گرفته بود

پسرش هم که تنها بچه ش بود، از اولین زنش بود که 
.سر زا هم ُمرده

اسم زن های بیگ خان رو خانوم بزرگ بهم گفت اما از 
.بس زیاد بودن، فراموشم شد

اسم جناب داما الب ارسالن خان بود و حتما برای اسم 
.بردن از ایشون کامل می گفتی:«الب ارسالن خان»

اسم خانوم الب ارسالن خان، گیسو بود که موهای 
زیبایی هم داشت؛دو تا دختر خوشگل هم داشت، کمند 

!هشت ساله و گالره ی شش ساله

یه موضوع وحشتناکی که راجع به بیگ خان شنیدم 
این بود که زن و دختر هایی که باهاش میخوابن رو 

نازا می کنه تا هرچقدر باهاشون خوابید خیالش راحت 
.باشه که از حامله شدن خبری نیست

بیگ خان زن صیغه ی هم زیاد داشت، شبیه فتحعلی 



شاه بود که خانوم بزرگ از سوگلی هاش زیاد برام 
.تعریف کرده بود

.با خودش هفت نفر از صیغه ای ها رو هم آورده بود

بماند از چهار خواهر و سه برادرش که هر کدوم چند 
نفری نوه و نبیره داشتن، هر چقدر از این که بچه های 

.اردالن خان پسر هیز ندارن خوش حال بودم

با دیدن مردهای هیزی که همراه بیگ خان بودن 
میخواستم فرار کنم و به خونه برم اما چاره ی جز 

.موندن نداشتم چون ساقدوش عروس بودم

حسابی با کمند،گالره و سلین گرم بازی بودم، قایم 
.موشک بازی می کردیم و من پشت درخت قایم شدم

هنوز جا گیر نشده بودم که یکی محکم به درخت 
کوبیدم و لبش روی لبم نشست، ترسیده خواستم 

پسش بزنم اما وقتی بوسیدم متوجه ی آشنا بودنش 
.شدم؛اون امیرم بود

بعد از این که حسابی از خودش پذیرایی کرد و به 
تنفس نفس انداختم،کنار گوشم گف

-آخیش...باالخره راحت شدم،دیگه م انقدر بلند و با ناز 



نخند وگرنه قول نمیدم جلوی خودمو بگیرم و یه لقمه 
مت نکن

حرفش  رو زد و رفت، توی شوک سرعت عملش به 
.درخت تکیه زده بودم

م-سوختی...پیدات کرد

با صدای کمند کنار گوشم ترسیده دستم رو روی سینه 
مم گذاشت

م-وای...ترسید

ی-سوختی خاله باید چشم بذار

م-باشه خاله من چشم میذار



به لطف بوسه ی آقا امیر سوختم و مجبور  شدم چشم 
.بذارم

تا غروب مشغول بازی با دخترا بودم و سنگینی نگاه 
.محسن خیلی اذیتم می کرد

قرار بود فردا برای سمیرا خلعتی ببریم، منو فیروزه 
هم که ساقدوش بودیم و حتما باید میرفتیم،فیروزه 

.ساعت دوازده شب تازه از بهداری برگشت

؟-چه دیر کردی؟صبح بیدار میشی اینجوری

تفیروزه روی تخت دراز کشید و گف

؟-سرمون شلوغ بود، فردا صبح چه خبره

ا-خلعتی میبریم برای سمیر

؟-ما حتما باید بریم



مکنارش روی تخت نشسته و پرسید

؟-یادت رفته ما ساقدوش عروسیم

؟-مگه ساقدوش شدن زوریه آخه

-فعال که زوریه...راستی خیاط می خواست برای لباس 
ماندازه بزنه تو نبودی من نرفت

دفیروزه کالفه چنگی به موهای کوتاهش زد و پرسی

؟-لباسمونم اینا باید انتخاب کنن

ه-مثل این ک



م-چراغو خاموش می کنی؟ سردرد دار

ا-باشه، من میرم پایین پیش مهمون

فیروزه خوابید، چراغ رو خاموش کردم و به مهمون 
.خونه رفتم

سانلی نبود، اون که عاشق این طور مراسم های بزن 
و برقص بود؛باید وسط مجلس می رقصید وقتی نبود 

.به این که کنار امیر باشه شک کردم

اگه امیر تنها بود قطعا از این موقعیت استفاده می 
.کرد تا حسابی بچلونتم و فیض ببره

برای این که مطمئن باشم به اتاق امیر سر زدم، در قفل 
بود.سراغ اتاق سانلی که رفتم صدای آه و ناله کامال 

.واضح میومد

آب دهانم رو به سختی قورت دادم و با چشم های 
.اشکی به حیاط رفتم

بارون نم نم میبارید، حیاط و باغ شلوغ بودم اما 
.واضح می شد سنگینی نگاه محسن رو حس کرد



معصبی از امیر به طرفش رفتم و جیغ کشید

-چه مرگته؟ چی میخوای مدام به من زل میزنی؟آدم 
؟ندیدی

جوابی نداد اما همچنان خیره خیره نگاهم می کرد، 
عصبی کفشم  در آوردم و حسابی با کفش محسن رو 

.زدم؛هیچ تغییری نکرد و همچنان فقط بهم زل زده بود

-باتوام...زبون آدمیزاد حالیت میشه؟ چرا زل زدی بمن؟ 
؟د چه مرگته

-دلت از عشق بازی خانزاده و معشوقه ش ُپره سر من 
خالی می کنی؟ اگه با داد کشیدن سر من یا با کتک 
زدنم آروم میشی من درخدمتم...اما اینو بدون اون 

لیاقت ترو نداره، تختش پر از دخترای رنگاورنگه...اون 
نمیخوادت، خیلی ها هستن که حاضرن مردونگیشون 

نرو با خواستگاریت از پدرت ثابت کن



عصبی با این که دست خودم نبود با کفشم محکم به 
مصورت محسن کوبید

-دفعه ی آخرت باشه که بهم زل میزنی یا درباره ی 
یخانزاده این طوری حرف میزن

دبهش پشت کردم تا برم اما حرفش باعث مکثم ش

-فرار کن ...برو و از حقیقتی که کامال واضحه فرار 
هکن... خانزاده عاشقت نیست اون یه هوس باز

دلم می خواست سرش داد بکشم:«خفه شو،حرف 
دهنت رو بفهم»اما مغزم مدام فریاد می کشید:«حق با 

اونه، امیر نمیخوادت احمق، چرا نمیفهمی اون فقط 
دنبال بدنته».

دلم می خواست محسن رو یه کتک درست و حسابی 



میزدم به خاطر روشن کرد آتیش زیر خاکستر دعوایی 
که بین قلبم و مغزم بود.

اما بی هیچ حرف و حرکتی به اتاقمون رفتم و کنار 
فیروزه گوشه ی تخت خوابیدم.

البته فقط دراز کشیدم، مغزم پر از حرف های محسن 
بود و آه و ناله ی سانلی هم چند دقیقه ای یکبار مثل 

سیلی به صورتم کوبیده می شد.

تا خود صبح قلب و مغزم درگیر بودن، موقعی 
صبحونه هم از چهره ی خسته و درد مند سانلی 

مشخص بود بازهم شب سخت و پر لذتی رو پشت سر 
گذاشته.
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دلم می خواست سانلی رو هم حسابی کتک بزنم، اصال 
دلم می خواست توی شورتش کبریت روشن کنم تا 

واژنی که امیر مدام بهش دست میزد آتیش بگیره و 
.خاکستر بشه

نگاه های محسن کم بود، که نگاه های هیز و مزاحم 
فک و فامیل بیگ خان هم اضافه شد؛ صبحونه که 



کوفتم شد و فقط به خاطر خانوم بزرگ سر میز موندم 
.و نرفتم 

فیروزه لقمه به دست یک ساعتی ناپدید شد وقتی هم 
.برگشت، هرچی سوال پیچش کردم جوابی بهم نداد

ساعت ده صبح بود، خاتون با دو پیراهن قرمز که یه 
شال حریر داشت به اتاق ما اومد؛مثل میر غضب باالی 

.سرمون ایستاد تا لباس رو بپوشیم

لباس بلندی تا مچ پا بود و شلوار هم نباید می 
پوشیدی،شال رو هم می تونستی سر کنی یا دور 

.موهات ببندی

از اون جایی که اصال از نگاه هیزه فک و فامیل بیگ 
خان خوشم نمیومد، شال رو سر کردم.فیروزه هم به 

.تبعیت از من شال رو روی سرش انداخت

از اون جایی که ما ساقدوش بودیم باید سینی های 
تزئین شده ی خلعتی رو با انجام حرکات موزون به 

.خونه ی عروس می بردیم

از اون جایی که فیروزه خانزاده بود و پسر خواهری 
مثل امیر داشت، مراسم رقص و حرکات موزون رو از 

.حیاط خونه ی عروس شروع کردیم 



مرد ها از حیاط عمارت تا به خونه ی عروس برسیم، 
ساز و نی زدن و با رقص و پایکوبی سینی های خلعتی 

.عروس رو حمل کردن

اگه نمی دونستم پشت این عروسی پر سر و صدا 
دزدیدن یه عده دختر بیگناهه، قطعا از اینهمه شادی و 

.شور به وجد میومدم و خودم هم شادی می کردم

اما نگران دخترهایی بودم که روز عروسی سمیرا، روز 
نحسی برای اون ها بود و معلوم نبود چه سرنوشت 

.خواهند داشت

مادر هم اومده بود با دیدنش شاد شدم و لبخندزدم، با 
این که قلبًا راضی نبودیم اما به اجبار خاتون من سینی 

لباس حنابندون و فیروزه سینی طال و جواهرات به 
دست با رقص میون هلهله و دود اسفند وارد خونه ی 

.پدری عروس شدیم که حسابی آب و جارو شده بود

سمیرا لباس قرمز زیبایی پوشیده بود که مثل لباس ما 
دامنش بلند بود اما لباس های ما پوشیده بود و از 

.سمیرا یقه ای جز دو بند نازک نداشت

صورت پر از موی سمیرا اصالح شده و تمیزبود،آرایش 
کاملی داشت و موهای مشکیش خیلی زیبا روی سرش 



.جمع شده بود

اصال دلم نمی خواست عروسی سمیرا شرکت کنم چه 
.برسه بعنوان ساقدوش مدام وسط باشم و برقصم

اما چاره ای نبود، به قول امیر جبر زمانه باعث شده 
.بود انقدر برقصم که از پا درد نتونم روی پام بایستم

سانلی هم حسابی رقصید و مادرش مدام با صدای بلند 
دتکرار می کر

-دخترم خودتو خسته نکن، مردا که اومدن با امیر 
یبتونی برقص

نمی دونم چرا؟اما هر وقت آیلی اسم امیر رو به زبون 
میاورد، حالت تهوع بهم دست می داد و می خواستم 

.روی هیکلش استفراغ کنم

خسته از رقص و پایکوبی وقتی مطمئن شدم بین این 
همه رقصنده خاتون حواسش به من نیست به حیاط 

.رفتم تا نفسی تازه کنم

جز چند تا پسر بچه که با سر و صدا بازی می کرد، 



.حیاط خلوت بود

صدای زنی که شعر و ترانه میخوند واقعا روی مخم 
بود، اما جالب این بود که من کلی با ترانه هایی که زن 

.خوند رقصیدم

نم نم بارون شروع شده بود، دیگ های غذا رو توی 
عمارت بار گذاشته بودن و قرار بود، زمان ناهار که 
رسید مردها غذا رو برای زن ها به خونه ی عروس 

.بیارند 

یه گوشه از حیاط ایستاده بودم که دستم کشیده شد 
.و داخل مستراح پرت شدم

تقبل از این که جیغ بشم بغلم گرفت و گف

ت-پیشی جان ...منم امیر

غمگین و ناراحت حرفی رو که خودش زده بود بهش 
.برگردوندم

-تو امیر من نیستی، من رعیتتم مالتم اما تو مال من 



؟نیستی؛خودت خط و نشون کشیدی یادت رفته

دلپم رو کشید و پرسی

؟-باز که ُعنق شدی، چته

.سعی کردم پسش بزنم اما زورم بهش نمی رسید

ه-تقال نکن...جات همین جا خوب

ه-نمی خوام، بذار برم... این جا بو مید

تامیر خندید و گف

-بو میده چون مستراحه...یه ماچ که هردومون حسابی 
مکار داری



معصبی هولش داده و گفت

ر-برو از سانلی جونت ماچ بگی

تامیر با شیطنت خندید و گف

-پیشی کوچولو حسودی هم بلد بوده و من خبر 
نداشتم؟شما سهمیه ی ماچت رو بده از سانلی رو هم 

.بعدًا میگیرم

بغضم گرفته بود، می خواستم هر چه زود تر از شر 
امیر راحت بشم؛برای همین چشم بستم و در حالی که 

ماشک می ریختم گفت

ر-ماچت رو بگیر...دست از سرم بدا



فکر می کردم اشکم رو که ببینه بی خیال میشه اما بی 
توجه به گریه هام بوسیدم طوری که لبم کبود شده 

.بود

دستش رو زیر دامن فرستاد، هنوز وارد شورتم نکرده 
.بود که پسش زدم و با گریه از دستشویی بیرون زدم

برام مهم نبود کسی ببینتم، مهم دل شکسته م بود که 
.امیر برای هزارمین  شکوندش

همه مشغول شادی بودن بچه هایی هم که توی حیاط 
بودن تمام حواسشون پی بازی کردنشون بود،اما 

تخوشبختانه یکیشون متوجه ی لب کبودم شد و گف

ه-خانم لبت رو زنبور نیش زد

ممتعجب پرسید

؟-چی



تبه لبش اشاره کرد و گف

-لبت سیاه شده، زنبور نیشت زده... برو گوجه بذار 
روی لبت خوب میشه
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تپسری که کنارش ایستاده بود گف

-راست میگه...یه بار زنبور دستمو نیش زد، ننه م 
دگوجه گذاشت خوب ش

م-باشه االن میرم میذار

امیر از دستشویی بیرون اومد، صدام زد اما بی توجه 
.بهش به داخل اتاق و شلوغی برگشتم

کبودی لبم رو نمی دونستم چی کار باید بکنم تا لو نرم 
که امیر بوسیدتم، برای همین همون طور که باز به 



جمع رقصنده ها پیوستم؛مدام لبم رو گاز می گرفتم تا 
اگه کسی متوجه ی کبودیش شد فکر کنه برای گاز 

!گرفتن زیادیه

تا ناهار برسه کلی رقصیدم، با این که ساقدوش 
عروس بودیم اما از اول تا آخر مجلس حتی یک کلمه 

.هم با عروس حرف نزدیم

انگار زن دوم یه مرد بچه دار شدن چه افتخار بزرگی 
.بود که سمیرا مدام پشت چشم نازک می کرد

از دخترا کسی نیومده بود چون یه مهمونی بین 
خانواده ی عروس و داماد بود، مادر هم به خاطر این 

که بابا معتمد مردم روستا بود به دعوت اردالن خان به 
مهمونی اومده بود و گرنه سمیرا و مادرش توی ابرها 

.سیر می کردن و خیلی خودشون رو گم کرده بودن

سفره ی ناهار که پهن شد وسط مادر و خانوم بزرگ 
نشدم، مشغول َکندن پوست لبم بودم که مادر محکم 

دروی دستم کوبی

-صدبار بهت گفتم پوست این بی صاحاب شده رو َنَکن 
، گوش نمیده ی که... نگاه کن  تروخدا لبات چه کبود 



هشد

خدایا منو ببخش که عشق امیر جز این که منو دروغ 
.گو کنه هیچ کمکی بهم نکرد

-به خاطر مهمونی یکم نگران بودم، دستم خودم نبود 
مهی لبمو گاز گرفت

تخانوم بزرگ که حرف های ما رو شنیده بود، گف

-معلوم نیست خاتون چه مرگش شده که به این دوتا 
هدختر گیر داد

تفیروزه که کنار خانوم بزرگ نشسته بود گف

-خاتون می گفت، بیگ خان از خان عمو خواسته 
شدخترای عمارتش بشن ساقدوش عروس پسر



تمادر گف

-کاریه که شده...بهتره حواستون رو جمع کنید خراب 
رکاری نکنید...گونش توام بیا خونه لباس مناسب بردا

تخانوم بزرگ گف

-بعد از ظهر که بریم عمارت خیاط اندازه میزنه 
هبراشون میدوزه، لباس ساقدوش با داماد

با اومدن رهام به داخل اتاق و کمک کردن به پخش 
تظرف های غذا مادر با ذوق به سینه ش کوبید و گف

-الهی مادر قربون اون قد و باالی رشیدت بره...کی بشه 
یبرات زن بگیرم  تو مراسم خودت آقایی کن



مبا خنده به خانوم بزرگ گفت

-چیچک بانو...شما قرار بود برای رهام زن بگیری بعدم 
؟منو شوهر بدی چی شد پس

تخانوم بزرگ با خنده گف

-چشم بگردون عروس مد نظرتو پیدا کن من خودم پا 
مپیش میذار

قبل از این که حرفی بزنم، فیروزه بلند شد و از اتاق 
دبیرون رفت؛مادر پرسی

؟-فیروزه کجا رفت

دخانوم بزرگ جواب دا



-حتما رفته دستش رو بشوره...نگفتی گونش خانوم، 
؟عروسی مد نظرت نیست توی این جمع

مبی تعارف گفت

-داداشم حیفه برای این جمع همشون از خود راضی و 
ناز دماغ فیل افتاد

مادر با تشر اسمم رو صدا کرد اما خانوک بزرگ با 
.خنده حرفم رو تایید کرد

تازه غذامون رو که خورشت قیمه بود شروع کرده 
.بودیم که فیروزه گرفته تر از قبل برگشت

من حواسم بهش بود غذا نخورد فقط با غذاش بازی 
کرد و بعد از غذا هم به زور کمی رقصید، وقتی هم 

رهام به بهداری رفت فیروزه به بهونه ی سردرد فرار 
.کرد و همراه رهام رفت

من بیچاره هم تنها ساقدوش عروس توی جمع بودم و 
همچنان فقط باید میرقصیدم،تا باالخره به عمارت 



.برگشتیم

قرار بود خیاط اندازه هامون رو بگیره اما خاتون بی 
اجازه ی ما از کمد یکی از لباس هامون رو بعنوان 

نمونه برداشته بود و خیاط اندازه های الزم رو از روی 
.لباس گرفته بود

خیلی از این کار خاتون عصبی شده بودم اما چاره چی 
بود؟وقتی به زور مجبور به ساقدوش بودنمون کرد، 

بی اجازه هم به کمد لباسامون دست میزنه م کسی هم 
.حرفی نمیتونه بزنه

فیروزه شب همراه رهام به عمارت اومد اما خیلی 
مضطرب و نگران بود، وقتی وارد اتاق شد پشت در از 

.حال رفت

.رهام سریع بغلش گرفت و روی تخت خوابوندش

د-برو یه لیوان آب قند بیار، امیر رو هم خبر کن بیا

بدون هیچ حرفی با سرعت از اتاق بیرون رفتم، چون 
.اتاق امیر نزدیک تر بود رفتم تا اول امیر رو خبر کنم



تا در رو باز کردم با صحنه ای بدی روبروش شدم، سر 
سانلی بین پای امیر بود و صدای ملچ وملوچش اتاق 

.رو ُپر کرده بود 

قبل از این که باز گریه م بگیره، در رو بستم.وقتی به 
مطبخ رفتم انقدر شلوغ بود که خودم آب قند درست 

کردم،حال مساعدی نداشتم برای همین یکمی هم برای 
.خودم آب قند درست کردم

اما تا آب قند رو به فیروزه نرسوندم حتی یه لب هم 
.به آب قند نزدم

وقتی به اتاق برگشتم امیر هم بود، رهام با دیدنم 
تگف

و-مراقب خودت باش، تنهایی جایی نر

مترسیده به رهام نزدیک شدم و پرسید

؟-چرا؟فیروزه رو چی شده



درهام جواب دا

-کاِر پسر کارگزاره گربه ی ُمرده توی جعبه کادو پیچ 
هداد دست فیروز

از شوک و ترس هین بلندی کشیدم،اگه رهام که پایین 
.تخت نشسته بود حواسش بهم نبود کله پا میشدم

ترهام به آب قند دستم اشاره کرد و گف

-خوبه که مجهز اومدی، آب قندت رو بخور برو پیش 
خانوم بزرگ...فیروزه باید تنها باشه استراحت کنه.

دختر حرف گوش کنی شدم و بعد از خوردن آب قند 
به اتاق خانوم بزرگ رفتم.
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""فیروزه



ن-رو سر بنـه به بالين، تنـها مرا رها ك

نتـرک من خـراب شبگــرد مبتـــال ك

هماييـم و آب ديـده، در كنج غـم خزيد

نبر آب ديـده ی ما صــد جاي آسيـا ك

اخيره كشی است ما را دارد دلي چو خار

نبكشد، كسش نگويد : تدبيـر خون بها ك

یاز من گریـــز تا تـو هم در بال نیـفت

نبگـزین ره سـالمت ترک ره بـــال ک

امائیم و موج سودا شب تا به روز تنه

نخواهی بیا ببخشای خواهی برو جفا ک

با صدای دل نواز رهام که از موالنا می خوند چشم  باز 



مکردم، زل زدم به  سیاه مروارید چشمش و گفت

م-دوست دار

تچشم بست و گف

ب-حالت خوب نیست، بخوا

مبا عجز نالید

-حالم خوب نیست چون تو باورم نمی کنی، من دوست 
مدار

تبا بی رحمی گف

ی-اما من ندارم، تو برای من فقط یه دختر بچه ا



دلم گرفت نه از حرفی که زد، بلکه از خودم که رهام 
نمی تونست عشقم   رو باورکنه، با دلی ماالمال از غم 

مو اندوه با صدایی که رهام هم بشنوه زمزمه کرد

م-کو پای آن که باز به کوی شما رس

مآنجا مگر به یاری باد صبا رس

دجایی که قاصدان سحر راه گم کنن

ممن مانده در غروب بیابان کجا رس

ددر راه عشق او چه سواران که پی شدن

؟آنگاه من ، پیاده ی بی دست و پا رسم 

هبانگ غمم که رفتم و سر کوفتم به کو

مدیگر اگر به گوش رسم چون صدا رس



داندوه نامرادی اسکندرم کش

مچون خضر اگر به چشمه ی آب بقا رس

تگفتم ز فیض جام شما کام ما رواس

مباور نداشتم که بدین ناروا رس

ددرد برهنگان جهانم به ره کشی

مهرگز نخواستم که به اسب و قبا رس

نمی آمدم که در شب این دل گرفتگا

مچون باد صبح با نفس دلگشا رس

تبنمایمت که در دل تنگم چه ناله هاس

مچون نای اگر به همنفسی آشنا رس



تمردم در این خیال و هنوزم امید هس

مکآخر به دیده بوسی آن دل ربا رس

حیکی شب چراغ صاعقه گیرم به راه صب

موانگاه همچو رعد به بانگ رسا رس

مچون سایه گرچه در شب تاریک گم شد

مدر روشنای روز ز هر سو فرا رس

رهام چشم باز کرد و خیره به چشم های خیسم 
دپرسی

؟-باز هم ابتهاج 

مبا اشک بغضم رو فرو خورده و لب زد



ج-باز هم ابتها

رهام حرفی نزد، با صدایی که از بغض می لرزید 
مگفت

-حرف دلم رو از زبون موالنا گفتم اما باورم نکردی، 
هشاید ابتهاج بتونه عشقم رو بهت ثابت کن

ترهام از پای تخت بلند شد، به طرف در رفت و گف

-تو هنوز بچه ای، یه احساس زود گذر داری که 
اسمش رو عشق گذاشتی بهت حق میدم، اما دلیل 
نمیشه باهات موافق باشم.اگه دست از لجاجت و 

اصرار برنداری مجبور میشم با خانوم بزرگ یا امیر در 
.این باره حرف بزنم

رهام از اتاق بیرون رفت، سرم رو زیر بالشت بردم و بی 
صدا مثل همیشه گریه کردم، از بی محلی های رهام، از 



این که عشقم رو باور نداره، از این که به خاطر سن 
کمم عالقه م رو به سخره میگیره،از دل ُپر خودم گریه 

.کردم و زار زدم

اما چه فایده؟ رهام باورم نداشت، عشقی که توی قلبم 
.نسبت بهش داشتم رو باور نمی کرد

وقتی که موقع ناهار بحث زن پیدا کردن برای رهام 
شد نتونستم تحمل کنم و رفتم کمی قدم زدم،فکر می 

.کردم با دیدن رهام حالم بهتر میشه اما نشد

حالم بد تر و گرفته ترشد، بعد از ناهار به زور همراه 
.رهام به بهداری رفتم

حالم خوب نبود انگار یه چیزی کم بود، دلم می 
.خواست مدام کنار رهام باشم

به بهونه های مختلف میرفتم به اتاق دکتر، تا رهام 
کالفه شد و پیشنهاد داد اگه می ترسم و نگرانم 

.کنارش بمونم؛منم استقبال کردم و موندم

قصد نداشتم به عشقم اعتراف کنم می خواستم تا 
.شب حنابندون صبر کنم اما نشد، صبرم تموم شد

آروم بودم، کنترِل قلبم دست مغزم بود اما نمیدونم 
دچرا زبونم بی اختیار رهام  رو صدا ز



م-رها

رهام با این که از دست منو صدا زدنام خسته شده بود 
داما مهربونی جواب دا

؟-جانم خانوم کوچیک

نفس عمیقی کشیدم، آب دهانم رو قورت داده؛زمزمه 
مکرد

م-همیشه من چنین مجنون نبود

مز عقل و عافیت بیرون نبود

یچو تو عاقل بدم من نیز روز



مچنین دیوانه و مفتون نبود

ممثال دلبران صیاد بود

ممثال دل میان خون نبود

ندر این بودم كه این چون است و آن چو

مچنین حیران آن بی چون نبود

شتو باری عاقلی بنشین بیندی

مكز اول بوده ام اكنون نبود

سهمی جستم فزونی بر همه ك



مچو صید عشق روزافزون نبود

مچو دود از حرص باال می دوید

مبه معنی جز سوی هامون نبود

مچو گنج از خاك بیرون اوفتاد

مكه گنجی بودم و قارون نبود

درهام پرسی

؟-موالنا؟شاعر عوض کردی؟به چه مناسبت

آروم از روی تختی که نشسته بودم، پایین 



پریدم؛روبروی میز رهام ایستادم و با اعتماد به نفسی 
مکه نمیدونم از کجا سر و کله ش پیدا شده بود گفت

م-دوست دار

هیچ وقت فراموش نمی کنم، قهقه ای رو که به 
تمسخره ابراز عالقه م  زد، قلب و مغزم همزمان با هم 
این قهقه رو ثبت کردن تا یادشون بمونه رهام چه با 

.دل عاشق من کردن

مغز و قلبم همیشه به خاطر دارند که  رهام به خاطر 
.سن کمم، عالقه م رو به تمسخر گرفت

وقتی که خوب خندید، به طرف در رفت؛ در رو باز کرد 
تو گف

-برو یه چرخی بزن، یه بادی به کله ت بخوره  بفهمی 
چه چرندی گفتی

برای توجیه حرفم تالش کردم



 -اما من واقعا...

 اجازه نداد حرفم تموم بشه، گفت

 -برو بیرون خانوم کوچولو

 خانوم کوچولو گفتنش بوی تمسخر می داد، با قلبی 
شکسته از اتاق دکتر بیرون که  نرفتم بیرونم کرد.

روی میزم یه جعبه کادو پیچ بود وقتی بازش کردم با 
صحنه ی دلخراشی روبرو شدم و فقط یه بار برای 

همیشه از ته دلم جیغ بلندی کشیدم.

رهام ترسیده از اتاقش بیرون اومد وقتی حالم رو دید 
کنجکاو نگاهی به جعبه انداخت،عصبی و کالفه سریع 

جعبه رو از بهداری بیرون برد.

خواست بهم ُسُرم بزنه قبول نکردم و خواستم به 
عمارت ببرتم.می خواست گربه ی بیچاره رو همون 

طوری بذاره جلوی در بهداری اما من نذاشتم، از رهام 
خواستم یه گوشه گربه رو چال کنیم و بعد به عمارت 

برگردیم.

همین کار رو هم کردیم، وقتی به عمارت رسیدم تا 
اتاقم به جبری راه رفتم؛ به محض رسیدن به اتاق 

،پشت در از حال رفتم .



وقتی هم که بهوش اومدم رهام دوباره دلم رو شکوند 
و رفت.

این طوری نمیشه من رهام رو  میخوام، حاال که این 
طور عشِق پاکم رو مسخره کرد به زور با روشی 

احمقانه و صد البته بچگانه به دستش میارم.
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""گونش

کنار خانوم بزرگ نشسته بودم و مدام غر میزدم از 
.شلوغی عمارت بگیر تا شور شدن غذای شام

تخانوم بزرگ هم با خنده می گف

م-کم غر بزن پیر میشی، نمی تونم  شوهرت بد

مشغول غر زدن برای خانوم بزرگ بودم که امیر عصبی 
دوارد اتاق شد و بی توجه به من فریاد کشی



-از دست این خاتون دیوونه شدم دیوونه... خانوم 
بزرگ یا همین االن میری یه چیزی به اینا میگی یا به 

مروح بابا ارسالنم قسم میرم و دیگه برنمیگرد

دخانوم بزرگ نگران پرسی

؟-چی شده مادر؟ چرا عصبی هستی

تامیر عصبی مشتی به دیوار کوبید و گف

-خاتون ریده توی عصابم، سرم داره از درد منفجر 
همیش

تخانوم بزرگ بهم گف

ه-یه لیوان آب بده دست خانزاد



م-چش

لیوان رو پر از آب رو به سمت امیر گرفتم اما بی توجه 
.به خانوم بزرگ لیوان رو پس زد، لیوان از دستم افتاد

امیر به کمرم چنگ زد و روی دستش خمم کرد با ترس 
نگاهش کردم اما خیلی مطمئن لبش رو روی لبم 

.گذاشت و بوسیدم

با مشت و لگد بجونش افتادم تا ولم کنه اما زورم 
بهش نرسید، به سمت تخت رفت روی تخت خوابوندم 

.و خودش روی تنم دراز کشید

چشم چرخوندم خبری از خانوم بزرگ نبود،چند لحظه 
.بعد صدای قفل شدن در اومد

تامیر با شنیدن صدای قفل شدن در گف

-قربونش برم، چیچک بانو رو که همیشه هوای امیرش 
هرو دار

معصبی چنگی به موهای طالییش زدم و غرید



-ولم کن...این چه کاری بود؟پیش خانوم بزرگ...آبرومو 
نبرد، ِد ولم ک

تامیر با لبخند خبیثی گف

-پیشی کوچولو چنگ انداختنت فقط به ضرر خودته 
!همین و بس

بی توجه به حرفش دوباره به موهاش چنگ زده و 
.محکم کشیدم، طوری که چند تا از موهاش َکنده شد

تامیر اخم کرد و جدی گف

و-آماده باش که یه لقمه ی چپت کنم پیشی کوچول

بی توجه به حرفش خواستم باز هم به موهاش چنگ 
.بزنم اما با یه حرکت یقه ی پیراهنم  رو پاره کرد



تا به خودم بیام و بفهمم چی شده، تمام گردن و باالی 
.سینه م رو از بس مکیده و گاز گرفته، کبود کرده بود

از بوسه ها و خیسی زبونش روی گردن و قفسه ی 
.سینه م خمار خواب شده بودم و چشمم باز نمی شد

شاید نیم ساعت هم نمی شد که خانوم بزرگ رفته بود 
اما امیر تمام قسمت باالی سینه م رو تا زیر گلوم کبود 

.کرده بود

با این که قسمت زیادی از سینه م مشخص نبود اما 
وقتی خانوم بزرگ قفل در رو باز کرد و داخل اومد 
.امیر سریع مالفه روی تنم کشید و خودش بلند شد

خانوم بزرگ بی توجه به من با عصبانیت رو به امیر 
تگف

-گمشو  برو بیرون این دختر دست ما امانته... گمشو 
مبیرون تا بیام تکلیف گندی که زدی روشن کن

دامیر متعجب پرسی



؟-چی شده؟خاتون شما رو هم بر علیه من پر کرده

دخانوم بزرگ عصبی فریاد کشی

-زود تر از جلوی چشمم گمشو برو امیر....برو...من 
مچیزی رو که با چشم خودم دیدم باور می کن

تامیر گف

.-خانو...

خانوم بزرگ بهش اجازه ی حرف زدن نداد و با دست 
.به بیرون از اتاق هولش داد، بعد هم در رو قفل کرد

می ترسیدم بهش نگاه کنم، حتما در نظرش من یه 
دختر هرزه بودم که هیچ کنترلی رو امیال نفسانیش 

.نداره و راحت زیر خواب هر کسی میشه



-گونش جان الزم نیست نگران باشی، من ترو به خوبی 
شناختم این چند وقته، پررویی و زیاده خواهی نوه ی 

من که تقصیر تو نیست، من توی تربیت این بچه 
.کوتاهی کردم و ازت معذرت میخوام

خجالت زده خودم رو بیشتر با مالفه پوشوندم و 
مگفت

د-اختیار دارید...این چه حرفیه میزنی

خانوم بزرگ کنارم روی تخت نشست و بغلم گرفت، 
سفت مالفه رو چسبیدم تا از روی تنم کنار نره و 

.خانوم بزرگ کبودی سینه م  رو نبینه

؟-گونش جان یه قولی بهم میدی

ممتعجب پرسید



؟-چه قولی

تخانوم بزرگ آهی کشید و گف

-من دلم می خواد تو عروس نوه م بشی، اما نمی دونم 
قسمت و تقدیر چی میشه؟! بهم قول بده اگه دلت با 

امیر منه، توی هر شرایطی تنهاش نذاری، حتی اگه 
باهات بد رفتاری کرد و گفت:«دوست ندارم» اما تو 

.باهاش بمونی

م-متوجه ی منظورتون نمیشم من گیج شد

تخانوم بزرگ نوازش وار موهام رو دست کشید و گف

-گاهی اوقات حریف جبر زمانه نمیشه، شد وتقدیر رقم 
میخوره، اما همیشه هم این طور نیست با مقاومت 

میتونی سرنوشت رو خودت بنویسی.خواسته ی 



زیادیه تحمل نوه ی بداخالق و هوس باز من!اما اگه 
دلت باهاشه تنهاش نذار... اتفاقی افتاده و قراره بیفته 
که هرکدومشون به تنهایی میتونه تو رو کامال از امیر 
دلسرد کنه، چه برسه به این همه مشکالت که یهو روی 

هسرتون آوار شد

حرف های خانوم بزرگ گیجم کرده بود و هیچی 
منمیفهمیدم،برای همین گفت

م-من هیچی از حرفاتون نفهمید

تخانوم بزرگ با لبخند خسته ای گف

-شاید صالح در این باشه که هیچی نفهمی تا همه ی 
.مشکال ت حل بشه

قبل از این ک حرفی بزنم یا سوالی بپرسم خاتون به 
.دنبال خانوم بزرگ اومد و هر دو رفتند



تنهایی اتاق خانوم بزرگ راحت نبودم برای همین یکی 
از شال های خانوم بزرگ رو دور خودم پیچیدم و به 

.اتاق خودمون رفتم 

از خواب بودن فیروزه استفاده کردم و سریع لباس 
عوض کردم، بعد از قفل کردن در رو خاموش کردن 

چراغ، خوابیدم.
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صبح زود آفتاب نزده، خاتون بیدارمون کرد تا با 
عروس خانوم به حموم عروسی بریم.دیگه بدتر از این 
نمی شد باید می رفتیم و سمیرا رو کسیه می کشیدیم 

.تا حسابی برای الب ارسالن خان َتر و تازه باشه

اگه اصرار خانوم بزرگ برای صبحونه خوردن نبود، 
خاتون با شکم گرسنه و ناشتا ما رو به حموم می 
.فرستاد درحالی که عروس هنوز در خواب ناز بود

صبحونه خورده، بقچه به بغل همراه زن صیغه ای های 
.بیگ خان به خونه ی عروس رفتیم

عروس خانوم که قبال کلفت وار زندگی می کرد حاال 
دیگه تا ساعت ُنه صبح خواب بود، مادر ش با جانم و 



قربونت برم از خواب بیدارش کرد که یه وقت خط و 
.خشی بهش نیفته که از پسر زاییدن بمونه

یک ساعت هم منتظر موندیم بانو صبحونه کوفت کنه، 
با صبحونه میشه کنار اومد، اما وقتی میری حموم 

تمام این سرخاب سفیدآبی که مالیدی پاک میشه، چرا 
؟باید ندیده بازی دربیاری و یه خروار آرایش کنی

باالخره ساعت یازده به حموم ده رفتیم، سمیرایی که 
تا دیروز جلوی همه لخت می شد.حموم رو برای حموم 

عروسی قرق کرده بود،یعنی حموم  اون روز فقط 
مختص سمیرایی بود که به خیال خانوم خونه شدن 

قصه می بافت اما در اصل چیزی جز یه مرغ برای 
.تخم گذاشتن در نظر بقیه نبود

خنده دار از هرچیزی ناهاری بود که سفارش داده بودن 
به حموم بیارن، عروس خانوم وسط کیسه کشی رفت 

.تا کباب بره بخوره و بیاد

شاید اولش به  زور رفتیم و اصال هم راضی نبودیم اما 
تا عصر که به عمارت برگردیم کلی با فیروزه به ندیده 

.گری های سمیرا خندیدیم

فرداشب حنابندون بود، سمیرا و خانواده ش بدشون 
نمیومد حنابندون هم مثل عروسی، عمارت اربابی 



برگزار کنن؛ اما خوشبختانه رسومات دستشون رو توی 
پوست گردو گذاشته بود و ناچارًا قبول کرد که خونه 

.ی خودشون مراسم برگزار بشه 

بعد از حموم شاهانه و مسخره ی عروس خانوم ، 
هرکسی رفت سمت خودش، وقتی که به اتاق خانوم 

.بزرگ رفتم کسی نبود فقط یه کاغذ روی تخت بود

کاغذ رو  برداشتم نوشته بود:«باغ انار منتظرتم امیر 
خان».یعنی این کاغذ برای منه؟نمیدونم چرا اما 

هیجان زیادی داشتم و با عجله خوردم رو به باغ انار 
.رسوندم

در باز بود داخل که رفتم، در رو هم محکم بستم.در که 
بسته شد چشمم به یه کاغذ افتاد که نوشته بود«کلبه 

.درختی»

به سمت درخت های حرف «ن» رفتم، از نردبون که 
چند تا تکه چوب به یه ریسمان آویزون بود باال رفتم، 

هنوز روی نرده ی سوم بودم که متوجه شدم چند تا 
.عکس با نخ های دراز و کوتاه از درخت آویزون شدن 

با دیدن عکس ها شوکه شدم، طوری که نزدیک بود از 
.نردبون پایین پرت بشم



پنج عکس از من بود، اما من حتی دوربین عکاسی از 
نزدیک ندیدم؛امیر چطور این عکس ها رو  از من 

؟گرفته

یکیش مربوط به زمانی بود که وقتی با دخترا قایم 
موشک بازی می کردم بوسیدم.سه تا از عکس هاهم 

مربوط به خلعتی بردن برای سمیرا بود و  آخرین 
عکس، عکسی بود که چشم های بستم می گفت که 

!صاحب عکس خوابه

وقتی از نردبون باال رفتم، قبل از وارد شدن به کلبه نخ 
.ها رو باال کشیدم تا عکس ها رو با خودم ببرم

تصویری که میدیم باورم نمیشد کف کلبه پر از گل برگ 
های گل سرخ بود و شمع های کوچیکی روشن بود که 

.برای اولین بار بود میدیدم

وسط کلبه یه تاب وصل بود با شعف و شادی جلو 
!رفتم، روی تاب یه بسته بود با یه نامه

اول نامه رو باز کردم،نوشته بود:«نمی دونم دوسش 
داری یانه؟اولین باریه که بجز خانوم بزرگ و فیروزه 
برای شخص سومی هدیه میگیرم امیدوارم خوشت 

.بیاد،امیرت»



با هیجان و بی صبرانه، بسته رو باز کردم باورم نمی 
.شد چیزی که داخلش بود یه دوربین عکاسی بود

به قدری خوش حال بودم که اگه امیر بود قطعا 
.میپریدم بغلش و کلی بوسه بارونش می کردم

بعد از کلنجار رفتن با دوربین باالخره تونستم از کلبه 
یه عکس یادگاری بعنوان اولین عکسم بگیرم، عکس 

.های خودم رو با دوربینم داخل جعبه گذاشتم

بعد از کمی  تاب سواری از نردبون پایین رفته و از باغ 
.بیرون زدم

وقتی به عمارت برگشتم از خوشی زیاد حتی به 
محسن هم سالم کردم، می خواستم ازش عذر خواهی 

هم کنم اما دیدم  پررو میشه بیخیالش شدم و 
بادوربین عزیزم سراغ خانوم بزرگ رفتم تا هم دوربین 

.رو ببینه هم ازش عکس بگیرم اما خانوم بزرگ نبود

متعجب و نگران به اتاق خودمون هم سری زدم کسی 
نبود، اما از اتاق سانلی صدای گریه میومد.دوربینم رو 

داخل کمد قایم کردم و خودم به طرف اتاق سانلی 
.رفتم

صدای گریه واضح میومد، اما نمی فهمیدم کسانی که 



؟داخل اتاق هستند چی  میگن

صدای داد و بیداد امیر واضح میومد انگار داشت می 
گفت:«کار من نیست».یا شاید هم می گفت:«من این 

کار رو نمی کنم».
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نگران به در چسبیده بودم، که در باز شد و اردالن خان 
.بیرون اومد

-همین االن بفرستید دنبال قابله، هرچه زود تر و بی 
سر وصدا این رسوایی باید جمع بشه؛ بعد از مراسم 

هازدواج الب ارسالن خان ، ارمغان صیغه ی امیر میش

تخانوم بزرگ از اتاق بیرون اومد و گف

؟- اگه سانلی واقعا از امیر حامله باشه چی



خانوم بزرگ چی گفت؟سانلی حامله ست؟اصال اردالن 
؟خان چی گفت؟ میخوان ارمغان رو صیغه ی امیر کنن

تخان نگاه جدی به خانوم  بزرگ کرد و گف

-مگه نمی  خواستی امیر بشه خان روستا؟ امیر ارمغان 
رو صیغه می کنه ، اگه بچه ای در کار بود به دنیا میاد 
در صورت پسر بودن اول ارمغان زن رسمی امیر میشه 

هو بعد سانلی رو عقد می کن

تخانوم بزرگ بی توجه به حرف خان گف

؟-برای چی  باید ارمغان رو صیغه کنه

تخان که توی الک جدیش فرو رفته بود گف

؟-پس نظر تو هم به اینه، که زودتر عقد کنن



تخانوم بزرگ کالفه گف

-منظورم من اینه چه لزومی داره با ارمغان ازدواج 
کنه؟ اگه سانلی حامله باشه که هست ، امیر پای غلطی 

هکه کرده وایمیسته و سانلی رو عقد می کن

قبل از این که خان حرفی بزنه صدای جیغ سانلی از 
اتاق شنیده شد، وارد اتاق شدم امیر عصبی به جون 

.سانلی افتاده بود و کتکش می زد

خانوم بزرگ جلو رفت و خیلی ناگهانی یکی زیر گوش 
.امیر خوابوند

-نمی دونستم پسری که من تربیتش کردم انقدر بی 
غیرته که روی زنی دست بلند می کنه که خودش 

هحامله ش کرد

دامیر عصبی غری



.- دروغ میگه زنیکه جند..

دهنوز حرف امیر تموم نشده بود که خان داد کشی

ه-بسه...االن قابله میاد و همه چی  مشخص میش

امیر عصبی از اتاق بیرون زد و لحظه ی آخر متوجه ی 
.من شد، غمگین و ناراحت سر به زیرشدم

دلم می خواست گریه کنم و زار بزنم، به من خوشی 
.نیومده

سانلی با گریه و زاری سعی در مظلوم نمایی داشت، 
اردالن خان محض اطمینان عالوه بر قابله ، رهام رو 

.هم خبر کرده بود به عمارت بیاد

آیلی به دخترش چسبیده بود و برای بقیه خط و نشون 
می کشید که اگه بالیی به سر دختر و نوه م بیاد فالن  

.و بهمان می کنم

امیر عصبی خواست به آیلی حمله کنه، اما فیروزه 



.جلوش رو گرفت و نذاشت

خان نمی تونست مهمون ها رو تنها بذاره برای همین با 
خاتون به مهمون خونه رفت،منم همراه خانوم بزرگ به 

.اتاقش رفتم

به قدری شوکه بودم که نمی تونستم حتی گریه کنم، 
درست زمانی که من می خواستم برای داشتن امیر 

.بجنگم این اتفاقات افتاد

امیر اومد تا باهام حرف بزنه اما خانوم  بزرگ اجازه 
.نداد،میل به شام نداشتم خانوم بزرگ هم نرفت

باالخره ساعت دوازده ی نصف شد و قابله از راه 
.رسید

پیرزن پیری بودی و خمیده راه می رفت،خان و امیر 
بیرون اتاق منتظر بودن، سانلی عین خیالش نبود و 

خیلی راه لخت شد، پاهاش رو باز کرد و قابله با نگه 
داشتن چراغ بین پای سانلی و چک کردنش با دو 

تانگشت گف

ت-مبارکه...حامله س



آیلی و سانلی با شادی می خندیدن، اما من احساس 
.کردم قلبم هر لحظه بیشتر از قلب سفت میشه

آیلی با نیش باز خبر حامله بودن دخترش رو به خان 
.داد

تاردالن خان نگاهی به امیر انداخت و گف

ا-مرد باش،پای کاری که کردی وایس

تخانوم بزرگ وحشت زده گف

.-اردالن..

تخان وسط حرف خانوم بزرگ پرید و گف

-همین که قبال گفتم، بعد از تموم شدن مراسم عروسی، 
ارمغان عقد دائم امیر میشه ،سانلی هم بعد از به دنیا 



ه اومدن بچه تکلیفش مشخص میش

خان حرفش رو زد و رفت، امیر از نبود خان استفاده 
کرد و به سانلی حمله کرد اما درست همون لحظه 

.خانوم بزرگ غش کرد و از حال رفت

خوشبختانه رهام توی عمارت بود و به موقع به داد 
.خانوم بزرگ رسید

غمگین بودم، هدفی نداشتم نمی دونستم چی کار باید 
بکنم فقط در سکوت کنار خانوم بزرگ نشسته بودم و 

.به ُسُرمش زل زده بودم

هیچ کسی جز من کنار خانوم بزرگ نبود، نزدیکای اذان 
صبح بود که رهام سومین ُسُرم رو هم وصل کرد و از 

.اتاق بیرون رفت

سرم رو کنار دست خانوم بزرگ روی تخت گذاشتم و 
چشم بستم، با حس خیسی روی لبم چشم باز کردم 

امیر بود که می بوسیدم با دیدن چشم های بازم 
دپرسی



ه-پیش کوچولو بیداری شدی؟بیا بغلم یه ماچ بد

مخودم رو عقب کشیده گفت

ه-ن

دامیر متعجب پرسی

؟-چرا نه

ممطمئن جواب داد

-چون تو نامزد داری قراره چند روزه دیگه عقد کنی، 
چون تو بابای بچه ی تو شکم سانلی هستی قراره اونم 

یعقد کن



دبا اخم جواب دا

-من اینایی که تو گفتی نیستم، فقط امیر توام، حالیت 
؟شد یا حالیت کنم

اشک های خشک شدم دوباره جاری شدن و با گریه 
مگفت

-زمانی که اصرار داشتم امیرم باشی نبودی....با بی 
رحمی گفتی مال من نیستی...یادته گفتی امیر 

خیلیایی؟ حرفت حقیقت داشت تو امیر همه هستی 
!جز من

دلم می خواست گونشت باشم اما االن که شدی نامزد 
ارمغان و بابای بچه ی سانلی دیگه نمی خوام حتی 

ببینمت.
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""فیروزه

خاک تو سرت فیروزه اینم آدم بود تو عاشقش 
شدی؟مثل بچه ها باهات رفتار می کنه ،هیچ فرقی 

.بین تو و فاطمه قائل نیست

چپ میره راست میاد هی میگه اینکه پریود میشی یا 
سینه ت رشد کرده دلیل نمیشه بچه نباشی و بزرگ 

.حسابت کنم، هرچی هم باشی من جای باباتم

یکی نیست بهش بگه بابای خدابیامرز من اگه زنده بود 
االن پنجاه سال رو حتما داشت تو سی سالت هم هنوز 

.نشده

البته این که من زنگوله ی پا تابوتم و حتی بابا رو هم 
.ندیدم نمیشه انکار کرد

از راه شکم جلو رفتم به نتیجه ای نرسیدم،حتی عشقم 
رو هم اعتراف کردم اما نتیجه ای نداشت، برای همین 

میخوام متوصل بشم به راه زیر شکمی که احتماال 
.رهام رو برای همیشه از من متنفر کنه

رهام به دستور خان عمو به عمارت اومده بود،وقتی 
که کارهای احمقانه ی امیر باعث شد مامان از حال 

بره؛رهام بهم گفت برای مامان ُسُرم وصل کنم.این کار 



رو کردم و به رهام گفتم :«به کاری که کردم فکر کردم 
و الزمه با هم کمی حرف بزنیم» رهام هم به خیال این 
که من پشیمون شدم و فهمیدم اشتباه کردم،قبول کرد 

.به اتاقم بیاد تا باهم حرف بزنیم

کارم احمقانه و مسخره بود اما هم به خاطر نقشه هم 
.به خاطر آرامش خودم می خواستم نمازبخونم

خدایا خودت کمکم کن این بنده ی چموشت رو رام 
کنم قسم می خورم دختر خوبی باشم البته بعد از 

نقشه ی پلیدم دیگه دختر نیستم قول میدم  زن خوبی 
.باشم

.خدایا میگن تو یار و  یاور عاشقا هستی پس کمکم کن

یه لباس خواب فوق العاده باز که از اردبیل خریده 
بودم پوشیدم،حریر ی که تا باسنم حتی نمی رسید یقه 

بازی داشت و پشت کمرش کال خالی بود و یه بند 
.دور گردنی داشت

چادر گلدار هدیه رهام رو که با سجاده بهم داده بود،به 
سرکردم و قامت بستم نماز بخونم،نمازم تازه تموم 
شده بود که رهام به اتاق اومد با دیدنم لبخند زد و 

تگف



ک-قبول باشه خانوم کوچی

روی تخت که نشست سریع خودم رو به در رسوندم و 
.قفلش کردم

خجالت می کشیدم بدنم رو ببینه برای همین چادر و 
.سفت دور خودم پیچیدم

ی-چرا در و بست

منفس عمیقی کشیده و گفت

م-چون...چون کارت دار

م-جانم به گوش



.-رهام...من...من.

؟-توچی

مجلو رفتم و به چشم هاش زل زده گفت

م-من میخوام بهت ثابت کنم من بچه نیست

تخندید وگف

؟-چجوری اونوقت

اخم کردم و با دست به سینه ش کوبیدم چون بی هوا 
.بود کنترلش رو از دست داد و روی تخت درازشد

سریع به سمتش رفته و شلوار و شورتش رو باهم 
.پایین کشیدم



ک-چی کار می کنی خانوم کوچی

بسم اللهی گفته و  روی تخت رفتم بدون کنار زدن 
چادر  دامنم رو باال داد و روی آلتش نشستم،به آنی انگار 

تمام تنم تیر کشید و درد وحشتناکی توی تنم پیچید 
درست مثل وقتایی که پریود میشدم احساس خیسی 

مو لزجی می کرد

ه-چه غلطی کردی فیروز

خم شدم و سرم گذاشتم رو روی سینه ش که از 
دهیجان پر تپش می تپی

م-خواستم خودت بزرگم کنی تا بفهمی من بزرگ

دعصبی فریاد کشی



؟-اینجوری

مبااینکه درد امونم رو بریده بود اما گفت

-آره همینجوری،من بلدنیستم چی کار بکنم خودت 
هادامه بد

تنفس خسته ای کشید و گف

؟-اگه ادامه ندم تو ناراحت می شی

ناراحت می شدم؟من می ُمردم،نابود می شدم اگه االن 
و تو این حالت ولم می کرد می رفت،حرفی نزدم 

فقط زل زدم به چشمای مشکی رنگش،حرف نگاهم رو 
.خوند

چرخیدم رو تخت و حاال اون روی من بود ، کنار گوش 



دلبم ز

-همین یه بار اونم برای این که،اگه االن ولت کنم برم 
ی خورد میش

شدستش به سمت چادر رفت و از دورم کشید

ه-این چادر قداست دار

رهام حرکاتش رو شروع کرد اما خبری از لذتی که می 
.گفتن نبود،درد بود و عذاب وجدان

دست رهام رو یقه باز لباس نشست و چند لحظه بعد 
صدای جر خوردن لباس تو اتاق پیچید،دستش روی 

سینه م نشست که قفل در صدا داد و مامان وارد اتاق 
.شد

چهار و چهل و پنج دقیقه ی بامداد



 از بهار نود ونهبیست و سومین روز 

پایان

سخنی از نویسنده:

سالم  لواشک هستم نویسنده ی رمان گونش، امیدوارم  
رمان رو دوست داشته باشید و از خوندنش لذت کافی  

رو برده باشید.

اول این که این رمان ایده ش بعد از رمان سرخ به 
ذهنم رسید و سعی کردم  شباهتی نداشته باشه  که 

قطعا نداره اما اگه نخواسته شباهتی بوده از نویسنده 
ی سرخ کتبًا عذر خواهی می کنم .

ایرادات رمان رو بذارید پای نو قلم بودن واین که 
نویسنده.

و مطلب مهم تر از پخش فایل رمان به شدت خود 
داری کنید چون به راحتی میتونم ازتون شکایت کنم، 

فایل رمان صرفا جهت استفاده ی شخصیه ،نه فایل رو 
به کسی بدید و نه رمان رو برای کسی تعریف کنید 

چون در غیر این صورت کامال قانونی میتونم ازتون 



شکایت کنم و امیدوارم بخاطر چندر غاز پول خودتون 
رو شرعًا و قانونًا مدیون من نکنید.

و میتونید از طریق چنل ناشناس درجریان زمان تایپ 
جلد دوم رمان قراربگیرید

@novl_pm


